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Sammanfattning

Inledning

Avgränsning

Persontransport är en mycket viktig del 
av vårt moderna samhälle. 
Allt fler rapporter vittnar om att tillgången 
på billig olja kommer att sina inom en 
relativt snar framtid. Då vårt nuvarande 
vägtransportnät huvudsakligen bygger 
på petroleumdrift gör det oss sårbara 
inför framtiden. 

Dessutom är ett av de största hoten 
mot stabiliteten i världen våra mod-
erna samhällens oljeberoende. Efter 
peak-oil kommer konkurrensen om de 
återstående oljereserverna att hårdna. 
Detta har lett och riskerar i allt större 
omfattning att leda till konflikter emellan 
länder och regioner. I förlängningen ut-
gör detta faktiskt ett hot mot vårt öppna 
fria samhälle. 

Även miljökonsekvenserna av den om-
fattande utvinningen samt förbrännin-
gen av fossila energikällor är mycket 
oroande. 
Växthuseffekten ställer krav på att vi 
måste minska våra utsläpp av koldioxid 
så snabbt som möjligt. 

Med det här projektet vill jag skapa och 
kommunicera en vision om hur vi kan 
transportera oss i ett mindre oljeber-
oende samhälle. 

Resultatet består av två delar. Ena 
delen är ett infrastruktursystem som 
har växt fram i mitt medvetande under 
de senaste tre åren. Den andra delen 
består av formgivningen av ett till sys-
temet hörande fordon. 

Genom att kombinera bilens flexibilitet 

med tågets skalfördelar illustreras här 
ett nytt transportslag som jag har valt att 
kalla fusion.

Olja är grundbulten i vårt moderna 
sammhålle. Utan tillgång till  olja up-
phör i stort sett hela vår civiliserade 
värld som vi känner den. Den är en 
fantastisk källa till billig energi och den 
har möjliggjort den vansinnigt snabba 
metamorfos som den mänskliga civili-
sationen har genomgått sedan slutet på 
1800-talet. Resursuttaget ur jorden har 
formligen exploderat som följd. Männis-
kan spenderar resurser i en allt snab-
bare takt och oljan har blivit den största 
orsaken till krig i världen. Vi ser effek-
terna av detta genom den militärisering 
av oljerika områden som vissa länder i 
väst hänger sig åt.

Jakten på jordens resurser spås också 
hårdna framöver i takt med att tillgån-
garna minskar. 
Miljökonsekvenserna av de aktiviteter 
som nu pågår är oöverblickbara. Brän-
nandet av olja står för massiva koldiox-
idutsläpp. Detta är en ohållbar situation 
och vi måste snabbt se till 
att hitta alternativ till det petroleum-
baserade samhället.

Persontransport har av olika anledning-
ar naturligt väckt mitt intresse då det har 
skapat mig diverse problem i vardagen.
Själva innovationsdelen och problem-
lösningen som ligger till grund för det 
system som presenteras i den här upp-
satsen växte fram hos mig i funderingar 
och tankeprocesser under åren 2009 till 
2011. 

Då grundtanken redan fanns inom mig 
då detta examensarbete påbörjades 
handlade det här projektet främst om att 
formgivning, visuallisering samt kom-
munikation. 

Formgivningsarbetet inleddes med att 
en modell i skala 1:1 framställdes där 
jag undersökte  de dimensioner som 
fordonet behövde hålla invändigt. När 
de invändiga dimensionerna väl var 
fastställda skapades en grov 3D-modell 
som underlag för det fortsatta formgivn-
ingsarbetet. 3D-modellen användes 
som skissunderlag i det inledande 2D-
skissandet i Photoshop och sedan även 
när den exteriöra initiala tredimensionel-
la formen skapades. När en grundform 
väl hade etablerats skissade jag vidare  
för hand med denna som stödjande un-
derlag. 

Det slutgiltiga bildunderlaget produc-
erades med hjälp av CGI. 

Arbetssätt
• Hur kan vi redan här och nu 

påbörja resan mot att lämna olje-
baserad persontransport med idag 
existerande teknologi?

 
• Går det att hitta nya transportkon-

cept som kombinerar de flexibla 
egenskaperna som bilen erbjuder 
med de skalfördelar som tågtrafik  
innehar? 

• Hur kan man förbättra säkerheten 
hos vägburen persontransport? 

• Kan vi omvandla ett aktivt förar-
skap till ett passivt där kvalitetstid 
frigörs? 

• Kan man i framtiden bygga infras-
truktur utan de barriäreffekter som 
våra motorvägar idag skapar?

• Kan vi istället för att med destruk-
tiva medel skydda ett gammalt 
system, tänka konstruktivt och an-
vända våra resurser till att bygga 
för framtiden?

Frågeställningar

I och med att visionen jag arbetar med 
är ett system så har jag problem med 
att avgränsa projektet. För att förklara 
visionen krävs det att systemet visas 
upp i sin helhet.
Några avgränsningar jag emellertid 
kommer att göra är att inte gå särskilt 
djupt in i hur systemet tekniskt skulle 
kunna lösas. Inte heller kommer jag 
att utreda tänkbara vägar till finansier-
ing av detta system eller hur systemet 
politiskt skulle kunna implementeras.
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Miljökonsekvenserna av de aktiviteter 
som nu pågår är oöverblickbara. Brän-
nandet av olja står för massiva koldi-
oxidutsläpp. Detta är en ohållbar situa-
tion och vi måste snabbt se till 
att hitta alternativ till det petroleum-
baserade samhället. Växthuseffekten 
har redan värmt upp jorden en grad 
globalt det senaste århundradet och 
effekterna av denna pågående pro-
cess är svåra att förutse6.

Vad finns det då för alternativ? Admin-
istrationen George W Bush förordade 
biobränsle som lösning på Amerikas 
oljeberoende7. Problemet är att det 
skulle krävas enorma landmassor för 
att framställa allt det biologiska råma-
terial som skulle krävas för att ersätta 
oljan. Dessa ytor konkurrerar med 
framställandet av livsmedel och med 
tanke på den ökande befolkningen på 
jorden och de problem med svält som 
existerar i allt för stor omfattning redan 
i dag, kan detta inte vara ett hållbart 
alternativ. 
Biogas är intressant i och med att det 
tillvaratar det spill av mat som i dag på 
många ställen slängs direkt med övrigt 
avfall. Problemet är att även denna 
energiform kommer ifrån odlingsbar 
areal och kan därför inte primärt an-
vändas för att ersätta den energi som 
idag kommer från oljan. Vi kan heller 
inte slösa med energi på det sätt vi gör 
nu och endast byta ut källan. Inom en 
snar framtid kommer
det att krävas att vi spenderar resurser 
på ett mycket mera ansvarsfullt sätt.
Så hur skall vi i framtiden då driva våra 
samhällen? Min ståndpunkt är att så 

Bakgrund
Transport är en enorm industri. Det är 
en av de mest omfattande mänskliga 
aktiviteterna i vår moderna civilisation. 
Få kan numera fungera i en vardag 
utan att förflytta sig på annat sätt än 
enbart till fots. Allting kräver rörelse 
och i denna globaliserade värld krävs 
det att varor och människor kontinuer-
ligt transporterar sig. Jordens befolkn-
ing ökar i snabb takt. Många utveck-
lingsländer håller nu på att bygga 
upp en modern infrastruktur och 2011 
såldes 18 miljoner bilar enbart i Kina3. 
I och med omfattningen av detta kom-
mer effekterna att ta ut sin rätt i allt 
större grad. Vi befinner oss fortfarande 
i en situation där 99%4 av alla bilar i 
världen drivs med hjälp av petroleum-
baserade drivmedel. Olja är grund-
bulten i den moderna världen. Utan 
tillgång till olja upphör i stort sett hela 

vår civiliserade värld som vi känner den. 
Den är en fantastisk källa till billig energi 
och den har möjliggjort den vansinnigt 
snabba metamorfos som den mänskli-
ga civilisationen har genomgått sedan 
slutet på 1800-talet. Resursuttaget ur 
jorden har formligen exploderat som 
följd. Människan spenderar resurser i 
en allt snabbare takt och oljan har blivit 
den största orsaken till krig i världen. 
Vi ser effekterna av detta genom den 
militärisering av oljerika områden som 
vissa länder i väst hänger sig åt5. Det 
pågår just nu en stor maktförskjutning 
från väst till öst. Detta kommer att leda 
till stora spänningar mellan olika intress-
esfärer. 

Jakten på jordens resurser spås också 
hårdna framöver i takt med att tillgån-
garna minskar. 

Strategisk karta över mellanöstern.
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stor del av transportsektorn som möjligt 
måste elektrifieras. Den elektricitet som 
förs in i systemet måste komma från en-
ergikällor som inte avger stora mängder 
koldioxid och som inte tar stora ytor od-
lingsbar mark i anspråk.

Kollektiv eller individu-
ell transport?

För många människor är den person-
liga friheten mycket viktig. De vill själva 
kunna bestämma exakt när de och vart 
de skall förflytta sig. Kollektiv transport 
fungerar hjälpligt i en urban miljö, men 
så fort man lämnar stadskärnan uppstår 
svårlösta problem. 

Mina föräldrar som bor i en by fem kil-
ometer utanför Borlänge i Dalarna, har 
bara tillgång till en buss som går tre 
gånger per dag. Denna buss går dessu-
tom femton minuter för sent på morgon-
en så att min mamma på den tiden då 
hon arbetade på Falu lasarett, inte kom 
fram till skiftbytet i tid. Sista turen med 
denna buss gick också vid sjuttontiden 
på kvällen så när hon jobbade sent skift 
fanns ingen möjlighet för henne att ta 
sig hem. 

Om inte alla människor skall tvingas att 
bo i en stad så krävs i framtiden trans-
portkoncept som både är miljömässigt 
hållbara, men som samtidigt är flexibla. 
Svårt skulle den politiker ha idag som 
gick till val på att begränsa bilanvändan-
det. För att lyckas åstadkomma en 
förändring krävs ett attraktivt alternativ.
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Problemanalys av nuti-
da transport

I stort kan man säga att det existerar 
två olika transportslag för landtransport 
idag. Det ena är bilen och det andra är 
tåget. Bussen är tekniskt sätt bara en 
variant på en bil, men den är större och 
går på bestämda tider. 

Bilen

Bilen var en revolutionerande upp-
finning. När den nådde bred implemen-
tering under första halvan av det förra år-
hundradet möjliggjorde den förflyttning 
över stora avstånd. Frihetskänslan bör 
ha varit enorm. Effektiv åtkomst av i stort 
sätt varje befolkad byggd var ett faktum. 
Det som skapade förutsättningarna 
för denna utökade möjlighet till snabb 
persontransport var oljan. Petroleum 
har mycket hög energidensitet och går 
snabbt att fylla på. Energiinnehållet man 
får ut ur ett kilo bensin är ungefär 12 000 
wh. Bränslet är också billigt att utvinna 
och har funnits dolt i underjorden i enor-
ma mängder. Osäkerhet råder på hur 
stora reserver som finns kvar, men man 
vet hursomhelst att tillgången inte är 
oändlig. Det görs allt färre stora oljefyn-
digheter och därför exploateras nya om-
råden som tidigare ej varit lönsamma.
En negativ effekt av att förbränna pe-
troleum är att det frigörs skadliga gaser. 
Dessa gaser ackumuleras i atmosfären 
och kan leda till stora problem. I Sverige 
står vägburen landtransport för ungefär 
en fjärdedel av alla koldioxidutsläpp. 
Siffran är upp skattad till 17 miljoner ton 
på årsbasis8.
Zoomar man ut och ser över hela 
produktionskedjan av olja når endast 

ungefär 17% av det ursprungliga ener-
giinnehållet ner till hjulen och omvand-
las till kinetisk energi9. 
En annan negativ aspekt på bilen är att 
kapacitetsutnyttjandet är lågt. Fordonet 
har oftast en kapacitet för 4-5 personer, 
men det utnyttjas sällan. Följden av det-
ta är att det krävs en maskin på ungefär 
ett och ett halvt ton för att transportera 
en människa som väger runt 60-70 kg. 
Ser man dessutom till hur många minut-
er per dygn som en genomsnittlig bil är 
i trafik inser man att effektiviteten inte 
är den bästa. Dessutom är kostnaden 
för att äga en bil en stor utgiftspost i 
ekonomin hos en normal användare.

Säkerhet

En av de största skillnaderna mot tåget 
är att med bilen kan man själv bestäm-
ma exakt när och var man vill åka. 
Priset för detta är att man som förare 
hela tiden aktivt måste styra fordonet. 
Ett ögonblicks ouppmärksamhet kan lätt 
leda till katastrofala konsekvenser. Som 
koncept är egentligen detta helt absurt, 
men bilen har utvecklats sekventiellt 
ifrån hastigheter i krypfart. Detta har 
gjort att fordonstypen har nått en högsta 
tillåten hastighet på runt etthundratjugo 
kilometer i timmen vid färd på motorväg. 
Att människans perception klarar av 
att behandla intryck och fatta rationella 
beslut vid dessa hastigheter är egentli-
gen ingen självklarhet i sig. 
Yttre faktorer har också en stor inverkan 
på säkerheten. En smutsig vindruta, 
dimma eller distraktion av det ena eller 
det andra slaget kan räcka för att kon-
trollen förloras över ekipaget. Man kan 
utan något större krav på fantasifullhet 
ana ungefär vad som skulle hända om 
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man körde av en motorväg i etthun-
dratjugo kilometer i timmen. Den lev-
ande massan man förfogar över är svår 
att riktigt förstå. 

Stora säkerhetsproblem existerar 
således. För att adressera dessa har 
biltillverkare utfört en rad olika åtgärder. 
Deformationszoner, säkerhetsbälten, 
ABS-system, antisladd, krockkuddar 
etc. Detta har lett till att fordonen inte 
minskat i vikt på det sätt som de skulle 
ha kunnat. Bränsleförbrukningen står i 
proportion till fordonets vikt och skulle 
inte problematiken med det aktiva förar-
skapet finnas skulle vi kunna se helt 
andra typer av fordonskoncept ute på 
vägarna. 

Motorcykeln är ett sådant, men det är in-
get för gemene man då det är tämligen 
starkt förknippat med höga risker. På en 
motorcykel sitter man helt exponerad. 
Ett annat problem är att den huvudsak-
ligen lämpar sig bäst under sommarh-
alvåret i ett land som Sverige.

Friktion

Jämfört med tåget är en problematik 
med bilen är att den färdas för sig själv. 
Då ungefär sextio procent av energin 
som går åt till att driva fordonet används 
för att flytta undan luft leder detta ur ett 
makroperspektiv till mycket stora acku-
mulerade förluster. 
Försök pågår för att med hjälp av sen-
sorer skapa möjligheter för att krympa 
avstånden till framförvarande fordon, 
men steget till att sätta detta i kommer-
siellt bruk är långt. Tåg har hjul av stål 
som inte deformeras och rullar därför 
klart lättare. Bilar klarar inte detta på gr-

und av att friktionen då blir för låg. Man 
behöver alltså friktion samtidigt som 
man vill undvika denna. Här hamnar 
man i ett moment 22.

Elbilen

Elbilen är mycket intressant. Om man 
studerar hela energikedjan från produk-
tion till omsättning i rörelseenergi hos 
fordonet, omvandlas hela 68% till ki-
netisk energi. Detta gäller vid elproduk-
tion genom vindkraft och skall jämföras 
med dieselbilen där motsvarande siffra 
är 17%10. 
Elbilen har också slutligen börjat göra 
kommersiell entré. Nissan Leaf blev ut-
sedd till årets bil 2011. Under optimala 
förhållanden säger Nissan att den kan 
ha en räckvidd på upp till etthundras-
juttiofemkilometer11. Ju snabbare hasti-
gheter man rör sig i desto snabbare 
laddar batteriet ur. Förhållandet är ex-
ponentiellt. I en hastighet på etthundra 
kilometer i timmen räcker ett fulladdat 
batteri ungefärligen i en timme. 
Skulle man vilja åka till sommarstugan 
i Skåne behöver man alltså stanna un-
gefär fem gånger på vägen för att ladda 
batteriet. En snabbladdning upp till 80% 
av ett batteri till Nissan Leaf tar med en 
speciell laddningsstation stor som ett 
kylskåp och med en prislapp på flera 
hundratusen kronor ungefär tjugofem 
minuter. Denna laddning utförs då med 
trefas och 400 volt. Har man inte tillgång 
till en sådan laddningsstation tar laddn-
ingsproceduren ungefär tolv timmar 
med vanlig hushållsel12.

Utvecklingen av batterier går framåt. Jag 
talades vid med Mårten Behm som är 
forskare i tillämpad elektrokemi på KTH 
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och han berättade att energimängden i 
ett Li-ion batteri har fördubblats de se-
naste deceniet. Idag kan ett sådant bat-
teri hålla 200wh/kg jämfört med 100wh/
kg i början på milleniet. Detta skall dock 
jämföras med energiinnehållet hos ett 
kg bensin som ligger på 12000wh/kg. 
Han lät heller inte speciellt förhoppn-
ingsfull på att det skall ske några dras-
tiska förbättringar framöver. I sådana 
fall behövs någon annan teknik. När det 
gäller batteriteknik slåss man med be-
gränsningar från fysikaliska grundlagar. 
Det finns alltså helt enkelt gränser för 
vad man kan åstadkomma.
Eftersom efterfrågan på transport i 
världen växer i ett rasande tempo be-
hövs lösningar som är konkreta och 
som finns inom räckhåll. Går det att hitta 
något sätt som gör att man med hjälp av 
idag tillgänglig teknik kan påbörja resan 
mot ett samhälle fritt från petroleum-
baserad persontransport?

Tåget

Även tåget var på sin tid en enastående 
uppfinning och öppnade upp helt nya 
möjligheter för att förflytta sig. I och med 
expansionen av rälssystemen i mitten 
på artonhundratalet föddes det första 
mekaniserade medlet för transport över 
land. Detta var en förutsättning för in-
dustrialismen då det möjliggjorde tung 
godstransport på ett effektivt sätt. 

Då tåget lämpar sig ypperligt för att 
transportera gods är det inte lika bra på 
att transportera människor. Anledningen 
till detta är att det går att planera god-
stransport på ett sätt som inte gör sig 
lika lätt med det irrationella och flytande 
beteendet hos människor. Kapacitet-

splaneringen är svårbemästrad och till-
gängligheten i turtäthet lever i paradox 
med kostnadsbilden. Resultatet av det-
ta kan enkelt observeras när man står 
bredvid ett järnvägsspår och tomma 
vagnar med enstaka individer dundrar 
förbi. Räknar man på ratiot mellan vik-
ten på hela fordonet och delar det med 
antalet passagerare som utnyttjar detta 
får man ett dystert resultat förutom i rus-
ningstrafik. Det samma gäller även för 
bilen. En stor fördel med tåget är emel-
lertid att luftbarriären endast behöver 
penetreras en gång. Då lejonparten av 
drivmedlet går åt till att trycka undan luft 
är dessa vinster av stor betydelse. 

Ett annat problem med tåget är att det 
sällan tar en person hela vägen från 
dörr till dörr. Behov av anslutning i båda 
ändar är regel. Tåg kan således endast 
ses som en dellösning av ett transport-
problem. 

Flexibiliteten är alltså ett av grundprob-
lemen hos transportslaget och det krävs 
ofta framförhållning för att nyttja detta. 
Biljetter skall bokas med framförhålln-
ing för att man skall vara säker på att 
få plats och är man en spontan person 
som sent kommer på att man t.ex. vill 
hälsa på farmor i helgen kan man få 
problem. Det är även problematiskt om 
man vill transportera objekt på ett tåg. 
För någon som exempelvis behöver 
åka till brädgården för att skaffa virke 
till sommarstugan är tåget inget vidare 
alternativ. 
Något som också många uppfattar 
som negativt är att det saknas en pri-
vat sfär. Att färdas med barn i offentliga 
sammanhang kan få den mest härdade 
människa att gå upp i limningen.
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Urbanisering

Få människor som bor på landsbyg-
gden skulle kunna tänka sig ett liv utan 
tillgång till bil. Bilen betyder frihet och 
obundenhet. Bilen betyder trygghet och 
enkelhet. I det moderna samhället är 
den en förutsättning för många att kun-
na bo avsides och naturnära men ändå 
fysiskt ingå i ett större sammanhang. 
Erbjuds inte ett fullgott alternativ till bilen 
för dessa människor vore det en politisk 
omöjlighet att försöka begränsa bilåkan-
det. Urbaniseringstrenden i världen må 
kortsiktigt vara ett sätt att effektivisera 
oss, men slår samtidigt hårt mot livs-
kvaliteten och känslan för naturen i det 
långa loppet. 

Framtida persontrans-
port

När man söker på ämnena framtid, 
persontransport, bil och tåg inser man 
att det saknas fantasi på systemnivå. 
Ofta gestaltas futuristisk transport med 
konceptuellt samma system som vi an-
vänder oss av i dag men med den störs-
ta skillnaden att formen är spejsad. Det 
är vanligt att ett hjul har tagits bort eller 
att utrymmet har slimmats för att möta 
morgondagens krav på ökad effektiv-
itet, men överlag är antalet intressanta 
visioner förvånansvärt få. Eldrivet är 
också kutym vilket är bra, men det 
räcker inte att bara hävda det i koncept-
beskrivningen och fortsätta med samma 
grundtänk. Ett intressant koncept är de 
förarlösa, anropstyrda poddar som se-
dan en tid transporterar resenärer på 
flygplatsen Heathrow13. 
Google gör experiment med förarlösa 
bilar som har korsat Amerika från kust 

slutsatser re-
search
De sätt på vilka vi transporterar oss i 
dag är inte optimala och kan inte anses 
hållbara i förlängningen. Den ökande 
mängden människor i världen ställer 
allt större krav på transportsystemen. 
Ämnet är mycket komplext och de in-
gående faktorerna är många. Politiken 
som omgärdar transportbegreppet 
är intrikat och antalet intressanta vi-
sioner med substans inom området är 
förvånansvärt få. Ibland får man känslan 
av att utvecklingen på området rör sig i 
snigelfart men backar man några steg 
ser man att allt egentligen har skett ex-
tremt snabbt. Vart detta leder oss är inte 
lätt att veta, men man kan slå fast att vi 
inte kan fortsätta att slösa på resurser i 
den takt som sker idag. Morgondagens 
samhälle kommer att i högre grad kräva 
energi från andra energikällor än pe-
troleum. Detta är viktigt ur ekonomiskt 
synvinkel, men också ur miljösynpunkt 
samt ur ett säkerhetspolitiskt och etiskt 
perspektiv. För att vi i framtiden skall 
kunna behålla dynamiken och rörli-
gheten i samhället kommer det att be-
hövas transportkoncept som är flexibla 
men samtidigt baserade på uthålliga 
energikällor. För att åstadkomma detta 
krävs en övergång till eldriven person-
transport.

till kust. BMW bl.a jobbar med teknologi 
för att skapa den förarlösa bilen14. Man 
åstadkommer detta med hjälp av dator-
er och avancerade sensorer. 
En annan kategori av framtida scenarior 
är de som är så avancerade att de kan 
sorteras under sci-fi. är teleportering, 
vakuumrör och dylikt. 
När det gäller tåg är den största hän-
delsen Mag-lev teknologin15. Det inne-
bär att tåget saknar hjul och kan fås att 
sväva med hjälp av magnetism. Detta 
reducerar friktion och utmattning av 
mekaniska komponenter. Teknologin är 
emellertid energimässigt kostsam och 
kan i dagsläget inte konkurrera med 
konventionell räls i låga farter. 
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?

•	 kan drivas enbart med el

•	 Behöver ej styras aktivt

•	 Tar dig exakt dit du vill

•	 åker när du vill

•	 låg friktion

•	 egen kupe´

•	 medger transport av 
 objekt

Det ultimata transportmedlet?

Det finns för och nackdelar med allt. 
Det som är en svaghet ur ett perspektiv 
är en styrka ur ett annat. Kan man med 
hjälp av kombination skapa ett system 
som tar med sig fördelarna men elim-

inerar begränsningarna? Ovan ses en 
matris där ett antal viktiga parametrar 
är uppställda hos fordonsslagen bil, tåg 
samt det system som jag vill skapa.
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Systemet

Den  här bilden visar maximal räckvidd för den tidi-
gare nämnda elbilen Nissan Leaf. Enligt Nissan är 
räckvidden under optimala omständigheter, dvs rätt 
temperatur, luftfuktighet, hastighet osv 175 kilom-
eter på papperet. I praktiken krymper denna cirkel 
betänkligt under svenska förhållanden. 
Eftersom att tåget postitionsbestäms i sidled med 
hjälp av sin räls skapas förutsättningar för en lö-
pande eltillförsel under förflyttning. Denna möjlighet 
saknas idag hos den konvensionella bilen. 

Om man har en bärbar dator känns det logiskt att 
man så länge man sitter still och arbetar har den 
inkopplad i vägguttaget. När man sedan förflyttar sig 
till en plats där det inte finns tillgång till ett elnät an-
vänds batteriet. Samma sak borde gälla elbilen. Så 
länge man förflyttar sig långa energikrävande sträck-
or i hög hastiget som på E4 borde det finnas goda 
möjligheter att ordna tillgång till strömförsörjning. 
I en hastighet av 100km/h räcker dagens batterier 
endast en timme. Därefter tar det 25-30 minuter att 
ladda upp batteriet till 80% i en speciell laddningssta-
tion. Motsvarande laddtid med hushållsel tar ca 12 
timmar. Det vore alltså önskvärt att hitta ett sätt att 
strömförsörja fordonet under transport. Min ide´ byg-
ger på möjligheten att skapa en räls för bilen. Denna 
räls strömförsörjer fordonet samtidigt som den ska-
par en tillförlitlig styrning.

Denna räls skulle enligt mitt koncept fungera som 
en stambana genom Sverige. När fordonet behöver 
lämna banan för att ta sig till önskad destination är 
det fullladdat och redo att med hjälp av batteriet ta 
sig sista vägen. På det här sättet kan de flesta orter 
nås utan behov om ett tidskrävande laddstopp. I och 
med att de ingående komponenterna i ett sådant här 
system redan idag existerar, finns det möjligheter att 
påbörja denna omställning omedelbart.
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Den här bilden visar hur sträckningen 
av det systemet skulle kunna se ut i ett 
första skede. Den nationella Investerin-
gen är naturligtvis massiv. Kostnaden 
för att bygga den här typen av spårbana 
är dock enligt Göran Tegner på Transec 
ungefär hälften av vad det kostar att 
bygga konventionell motorväg. Effektiv-
itetsvinsterna samt skenande framtida 
oljepris kommer dock att  göra invest-
eringen lönsam. I steg 2 av banans ut-
byggnad kan den byggas vidare norrut 
längst kusten. Även en utbyggnad till 
Göteborg känns rimlig för att koppla ihop 
de 2 största städerna. Jag tänker mig att 
fordonen kan färdas i runt 200km/h på 
rälsen. När fordonet lämnar rälsen och 
åker på vanlig väg bör topphstigheten 
inte överstiga 90km/h. Eftersom da-
gens bilar är dimensionerade för krock-
ar i högre hastigheter än dessa finns 
utrymme för viktbesparingar. Detta har 
flera fördelar. Vikt och energiförbrukning 
har en direkt proportionalitet. Genom 
att minska hastigheten på konventionell 
väg ökar räckvidden eftersom  luftmot-
ståndet ökar exponentiellt med hasti-
gheten.
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Så här skulle rälsen kunna se ut i nu-
varande transportmiljö. Då denna mark 
redan är ockuperad av ett transportsys-
tem byggs det nya systemet ovanpå det 
gamla. Systemet styrs av datorer som 
administrerar och planerar rörelserna 
hos fordonen för maximal effektivitet. 
Under resans gång behöver fordonet 
därför inte manövreras. Man kan då 
ägna sig åt andra saker som att arbeta 
eller umgås med familj eller vänner. For-
donet har ett glastak som flödar kupén 
med kvalitetsljus. Utifrån en avslappnad 
position kan man sitta och betrakta him-
melen eller stjärnorna.

Avfarterna är placerade på samma sätt 
som hos den traditionella motorvägen. 
I fordonet finns ett interface där man 
i början av resan pekar på en skärm 
var man vill av. När man närmar sig sin 
avfart gör fordonet passagerarna upp-
märksamma på detta. Kan föraren av 
någon anledning inte ta över fordonet 
taxas det av systemet till en temporär 
uppställningsplats vid sidan av avfar-
ten. 

Rälsen adderad till dagens fyrfilaga motorväg

I takt med att det nya systemets användning ökar och avbelastar det gamla kan 
körfälten avlägsnas.

Det vikbara sätet möjliggör en omställn-
ing av fordonsmiljön mellan aktivt förar-
läge och ett utrymme för gemenskap.



14

När systemet är fullt implementerat rivs den 
gamla vägbanan och en barriärfri transport-
sträcka skapas. Detta gör det möjligt för män-
niskor och djur att röra sig fritt. Eftersom for-
donen är bundna till en räls saknas behov av 
friktion i sidled. Då en linjärmotor dessutom 
kontrollerar rörelsen framåt och bakåt sak-
nas behov a friktion mellan däcken och det 

mötande materialet. Detta öppnar upp för 
andra underlag än asfalt som kontaktmaterial 
mot däckens gummi. Oönskat transportljud 
kan därför reduceras signifikant. Glaspaneler 
på sidan av vägen (ej med på bild) minskar 
ljudnivån och styr återstående buller rakt upp 
i luften.
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Olika scenarion för systemets 
användande

Anna är en ung tjej som är uppväxt i 
Stockholm och saknar körkort. När hon 
skulle börja studera på universitet val-
de hon att flytta till Linköping. Hon har 
sin familj och sina gamla vänner kvar 
i Stockholm och reser ofta hem för att 
hälsa på. Förr tog hon ofta tåget, men 
med det nya infrastruktursystemet som 
installerades år 2031 är nu valet enkelt. 
Hon kan när som helst via sin telefon 
anropa en vagn som körs fram till en 
plats längs med gamla E4’an inte långt 
från Campus. Ett val finns att samåka 
med andra i kupen, eller att resa själv. 
Då hon inte har så god ekonomi väljer 
hon dock att samåka då det är bety-
dligt billigare. Resan går snabbt och är 
bekväm. Det är inte lika många stopp 
som med ett vanligt tåg. Miljön är lugn 
och hon kan sitta och plugga eller surfa 
på sin mobil. Tillförlitligheten är också 
mycket bättre. En gång blev det visser-
ligen något fel på hennes vagn, men då 
blev hon framknuffad av en vagn som 
dök upp bakom henne.

Gunnar bor och arbetar i Stockholms 
innerstad. Han är uppvuxen i en liten 
ort i Dalarna och där bor hans gamla 
föräldrar kvar. Gunnar har också barn 
som farmor och farfar vill träffa så ofta 
som möjligt. All tid i staden gör även att 
Gunnar längtar ut i naturen. Då familjen 
bor och arbetar så centralt känner inte 
Gunnar och hans fru att det är lönt att 
ha en egen bil. Tack vare det nya infras-
truktursystemet kan familjen med lätthet 
beställa fram ett fordon som Gunnar 
hämtar upp vid centralstationen efter 
arbetet. De har sedan fri tillgång till for-
donet så länge de önskar. När de sedan 
lämnar tillbaka detta räknar systemet ut 
hur mycket de är skyldiga för hyran och 
räkningen dras automatiskt från deras 
bankkonto. 

Peter är veterinär boende i Dalarna. 
Hans yrke kräver att han rör sig över ett 
ganska stort område. Då hans kunder 
ofta befinner sig avsides ställer det höga 
krav på Peters mobilitet och flexibilitet. 
Förutom att Peter använder sitt fordon 
i tjänsten används det också av Peters 
familj när de skall åka till sommarstu-
gan i Skåne. Peters fru är från en liten 
by utanför Lund och hon vill ofta att de 
åker ner med barnen så att de får träffa 
mormor och morfar. På vintern brukar 
de även åka på skidsemester i Idre. 
När Fusion-systemet introducerades 
på marknaden var familjens val av fort-
skaffningsmedel enkelt. Med det nya 
systemet ser familjen fram emot resan. 
Första etappen går ner till Gävle där de 
kör upp på spårbanan. Här vänder de 
på sina säten och har nu som en egen 
kupe´. Förra sommaren hann de med 
att både spela Monopol samt titta på 
stjärnorna när mörkret hade fallti på. 
Barnen älskar det nya sättet att resa och 
det är mycket färre bråk när barnen får 
uppmärksamhet.

Scenario 1 - tåg: Scenario 2 - Hyra: Scenario 3 - ägarskap: 
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Formgivning av fordon

Detta projekt består av två delar där den 
ena delen handlar om att kommunicera 
visionen av systemet i sig och den an-
dra delen av att formge ett tillhörande 
fordon. Den viktigaste delen  är egentli-
gen systemet, men fordonet fyller också 
en viktig funktion och helheten är svår 
att uttrycka i avsaknad av detta. Då det 
här även är ett industridesignprojekt 
känns det naturligt för mig att spendera 
väsentlig projekttid på att utveckla detta.

Eftersom människor har olika prefer-
enser och behov tror jag emellertid inte 
att ett sådant här system skulle må bra 
av att endast hysa en variant av fordon. 
Då jag önskar en så bred acceptans och 
övergång till detta system som möjligt 
tror jag att det viktigaste är att så många 
som möjligt attraheras av detta. Jag tror 
därför att ett plattformsystem skulle vara 
att föredra där olika användare kan välja 
olika modelller som tilltalar deras behov 

och smak. Själva bottenplattan måste 
dock vara strikt kontrollerad för att sys-
temet skall fungera. Detta kan lösas 
genom en central leverantör av dessa 
eller att de tillverkas av olika leverantör-
er enligt precisa specifikationer.

För att effektivt kunna kommunicera mitt 
system till olika intressenter inom områ-
det tror jag att det är viktigt att tala ett 
bild och formspråk som redan är eta-
blerat inom branchen. I min formgivn-
ing tror jag därför på att inte vara för 
progressiv. Formgivningen styrs även 
av praktiska parametrar. Exempelvis 
önskar jag att systemet är så energief-
fektivt som möjligt. Därför är det viktigt 
att de aerodynamiska egenskaperna 
hos fordonen är optimerade för lågt luft-
motstånd. Strömlinjeform hos fordonet 
är således önskvärd.

Batteripaketets placering i en Nissan Leaf.

Karossen appliceras på en standardiserad bottenplatta. Även styrelektronik samt 
sensorer är hårt kontrollerade för att skapa säkerhet och tillförlitlighet hos systemet. 
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Futurism-faktor

Aggressivitet

Då jag vill att övergången mot systemet 
jag presenterar skall påbörjas så snart 
som möjligt vill jag också att fordonet 
uttrycker mycket av det som vi känner 
igen hos en nutida bil. Ett visst inslag av 
futurism bedömer jag dock vara av godo 
för att ändå skapa en känsla av nyhet. 
Då mycket av den fordonsdesign man 

ser idag har ett relativt ilsket och aggres-
sivt uttryck tar jag in detta i min egen 
design. Jag utgår ifrån att biltillverkarna 
har en utvecklad känsla för vad som 
lockar kunder och är det en form som 
uttrycker barskhet och aggresivitet an-
vänder jag detta i min egen formgivning. 
Jag tycker att det vore trevligt om män-

niskor attraherades av vänligare ideal, 
men i det här sammanhanget är det vik-
tigaste att så många som möjligt lockas 
över till att avända ett system som inte 
är petroleumbaserat.

Låg

Låg

Hög

Hög
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Komplexitet

Funktionsdrivet uttryck

Då jag vill att fordonet jag formger 
skall ha så lång livslängd som möjligt 
anser jag det nödvändigt att hålla ner 
antalet detaljer som kan fungera som 
tidsmarkörer. Ett relativt minimalistiskt 
uttryck finner jag därmed önskvärt. 
Då systemet behöver fordon som är 

allmänna och som kanske används en-
bart som tågvagnar eller uthyrningsfor-
don bör det också därför vara relativt 
neutralt i sitt uttryck för att appelera på 
en bred målgrupp. 
Något paradoxalt vill jag trots detta att 
mitt system lätt skall gå att särskilja 

från andra koncept. vill jag ändå att 
det har någon form av lättigenkännlig 
detalj. Jag tror även att det är bra att 
på något sätt i formen särskilja det från 
konventionella bilar.

Låg

Låg

Hög

Hög
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Mock-up av interiör

Här ses Erik Westerdahl när han rum-
strerar runt i den mock-up jag byggde 
för att undersöka den rumsliga känslan i 

kupen samt funktionen med det vikbara 
sätet.
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Skissprocess

De mått jag fick från den undersöknin-
gen använde jag sedan som underlag 
för att skissa sidvyer. 

För att få en känlsa för proportionerna 
hos mitt fordon byggde jag en mockup 
av interiören. 

I det här stadiet var jag intresserad av 
mängd och när jag hade fått fram ett 
hundratal av dessa skisser påbörjades 
en urvalsprocess.
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Urvalsprocess
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Av de hundra skisserna är 30 utvalda. Urvalet 
gjordes utifrån mina egna estetiska preferenser 
tillsammans med de värdeord/axlar jag tidigare 

satte upp. För att förtydliga för mig själv grafiskt 
fyllde jag formerna med valör. De utvalda skis-
serna är markerade med rosa prickar.
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Urvalsprocessen fortsatte tills endast två förslag återstod. En faktor i formgivningsar-
betet var att förhålla sig till situationen där fordonen grupperar sig i tågformation. 

När jag hade dessa två sidvyer försökte jag att arbeta vidare med dessa tvådimen-
sionellt. Jag kände dock att jag gick runt i cirklar och behövde få upp formen i tre 
dimensioner.
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Skissfas 2 - 3D Till vänster ses det första tredi-
mensionella utkastet. De övriga är 
resultatet av finjusteringar av for-
men i CAD.
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När väl grundformen började träda fram 
uppstod frågan hur fronten skulle se ut. 
Jag gjorde en undersökning på detta 
och valde slutligen ut variant “p” efter-
som den stämde väl överens med de 
värdeaxlar jag hade satt upp i inlednin-
gen. Grafiskt är uttrycket enkelt och har 
en hög igenkänningsfaktor. Jag ville att 

mitt fordon skulle ha en viss ikon-faktor. 
Det finns också en aggresivitet i uttryck-
et samt en grafiskt markering av tunneln 
i mitten på fordonet. Detta hjälper till att 
särskilja detta fordon från konventionel-
la bilar vilket jag anser är positivt. Starka 
kontrastrika fält är också något som är 
vanligt hos tåg vilket hjälper till att skapa 

en viss koppling mot tågsidan. Det finns 
också en enkelhet i ytan något som  jag 
finner önskvärt då detta är tänkt som ett 
mera publikt användningsområde. Man 
kan se det som att det fordon jag här 
formger är en generell variant som ex-
isterar i systemet som uthyrningsfordon 
eller bara som fordon för anropsstyrt 

rälsanvändande. När det gäller ett ob-
jekt för publikt nyttjande känner jag att 
det är viktigt att hålla ner komplexiteten 
och “snickarglädjen” till ett minimum. 
Detta ökar den formmässiga livsläng-
den samt de estetiska friktionsytorna 
hos olika individer med varierande 
preferenser.
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Blinkersstudie

Här är en studie över hur blinkersarna 
skulle kunna placeras. Jag valde en rel-
ativt enkel variant (markerad med rosa 

prick). Anledningen till detta var att jag 
inte ville att fordonet skulle ha för stark 
karaktär. Det kändes även logiskt ur ett 

semantiskt perspektiv då en placering 
långt ut på fordonet ökar tydligheten i 
körriktingsanvisningen. 
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I bild 28-1 och 28-2 ses undersökningar 
av akter samt sidan av fordonet. Bild 
28-3 visar skisser på hur man skulle 
kunna ockupera det grafiska element. 

i fronten. Många av dessa varianter får 
just ett för starkt uttryck, så jag valde en 
väldigt enkel variant. Markerad med blå 
punkt.

Fig 28-1 Fig 28-2

Fig 28-3
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Resultat

Centralt ses i denna bild tunneln där rälsen löper.

I aktern markras tunneln där rälsen löper med ett materialskifte.

I denna vy ses soltak för rikligt med ljusinsläpp i kupén.

Laddning av fordonet samt blinkersplacering i utkant på back-
spegeln.

Centralt placerat handtag på sidan med dörrar 
som öppnas i så kallad “suicide style”.



31

18
4

0
 m

m

Fordonet blir relativt högt. Detta beror på tunneln där rälsen löper. 
Golvet ligger ovanpå tunneln så att det är platt inuti fordonet. Jag 
valde att göra så eftersom jag inte önskade att ha en uppbuktning 

i golvet på insidan av fordonet. I utrymmet på sidan om tunneln 
ligger batterierna placerade vildet ger en låg tyngdpunkt. Detta är 
gynnsamt för köregenskaperna.
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1890 mmsuicide doors

Fordonet är försett med så kallade “su-
icide doors”. Detta ger en generösare 
och mer välkomnande känsla vid i och 
urstigning. När fordonet är i rörelse 
låses dörrarna elektroniskt genom au-
tomatik.
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Sammanfattning

•	 Systemet bidrar till ett   
    Mindre petroleumberoende   
 samhälle 

•	 Gör	transport	4-5	ggr			 	
 effektivare än dagens    
 system realiserbar

•	 Omvandlar långa bil-   
 resor till kvalitetstid

•	 Ökar säkerheten vid långa   
 resor

•	 Avlastar tågsystemet 

•	 skapar barriärfria trans-  
 portleder

•	 minskar koldioxid- 
 utsläppen drastiskt
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