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Trafikkplanlegger
Jan Orsteen fra
Multiconsult (til
venstre) og forsker
og universitetslektor Einar Flydal
ser begge store
muligheter fora
tenke nytt i kollektivtrafikken.
Her i en PRT-vogn
pa testbanen i Uppsala i Sverige.

DU KOMMER TIL LYSAKER stasjon

en tidlig morgen. I stedet for a stille deg i bussko for deretter a matte presse deg inn i
en oYerfylt buss der det kun er staplasser
igjen, bestiller du en PRT - personal rapid
transportation. Kort tid sen ere kommer en
liten vogn inn pa stasjonen, den har ikke
mer en n fire sitteplasser. Du har truffet en
kollega pa stasjonen, sa dere setter dere inn
sammen.
Vognen akselererer raskt opp t il 50
km/t, og slik gar det til den er fremme .
Ingen stoppesteder, ingen ko, ingen forstyrrelser overhodet. Siste del av jobbreisen
har et komfortniva langt over det vi er vant
til, og reisen gar raskere.

Er dette en drom?
Kanskje ikke. Det koreanske selskapet
Posco var beredt til a investere store summer i en testbane pa strekningen mellom
Lysaker stasjon og et utvalg stoppesteder
i Fornebu-omradet. Fa i Norge fattet hva
som var pa gang. Politikerne sviktet, nreringslivet viste null interesse. En trase var
klar, mye av teknikken var utviklet, men
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korean erne mistet tilliten til at Norge var
en partner a stole pa.
I stedet gikk de til Sverige. Svenskene
nolte ikke og grep sjansen. Siden 2007 har
en testbane vrert i drift i Uppsala.

Trenger politisk mot
Na har kommunen planene klare for en
PRT-strekning pa 3,8 km. Den skal forbinde sentralstasjonen med flere stoppesteder pa sykehuset, universitetsomradet
og et nyutviklet omrade for nreringsvirksomhet. Hele banen skal koste 650 mill
svenske kroner, som skal vrere nedbetalt i
lopet av syv ar. Bak prosjektet star, i tillegg
til kommunen, sykehuset, Akademiska
hus, Wasa og private eiendomsbesittere
langs linjen.
- Alt er klart, na venter vi bare pa en
politisk beslutning, sannsynligvis i lopet
av hosten. Jeg haper pa byggestart i 2013,
sier Tom Karlsson, direktor for samferdselsetaten i Uppsala kommune.
Karlsson ser kun ett forhold som kan
stanse prosjektet.
- Det handler om politisk mot. Noe

DET NORSKE KONSORTIET
• Under ledelse av Einar Flydal fra
Tele nor besto det norske ko nsor tiet
sam gjo rd e den grunn leggende
utvik lingen av fo lgende par tnere:
• Pasco ISor- Ko rea l
• Statkraft
• Kitro n
• HWG Ltd IStorbritannial
• Force Ltd IStorbritannial

• ONV
lntercon sult lsenere Cowil
• LogistikC entrum ISve rig el
• Nowentus ISverigel
• NTNU, samt flere forskning sinstitutter

slikt er ikke bygget for, men jeg tro r du
kan komme hit for a kjore PRT i 2015.
I Sor-Korea er motet til stede. Den forste
banen for ordinrer drift bygges i en nasjonalpark. Alle byggetillatelser er gitt, og forste spadestikk blir tatt i lopet av hosten.
Ban en bli r 4,5 km lang, den far 40 vogner
med kapasitet til a frakte 1500 pers/time.
- Jeg regner med at 70 prosent av job-

Opprinnelse
i Telenor
samferdselsetaten i Uppsala kommune,
viser traseen
som er valgt for
et PRT-system.
Han haperpa
byggestart i
2013 og drift fra
2015.

De reisende far
start sett sin
egen vogn. Det
er fire til seks
plasser i hver.

ben med den koreanske banen er gjort i
Sverige. Lokalt blir det hovedsakelig byggearbeidene, sier Jorgen Gustafsson, administrerende direktor i svenske Vectus som
har rettighetene.
Pa sporsma! om hvor stort dette markedet kan bli, trekker Gustafsson lett pa
skuldrene, han er ikke det minste i tvil om
at dette kommer.
- Det store sporsmalet er ikke hvor stort
det blir, men hvor raskt det kommer. Innen
2020 burde det vrere realistisk a selge for
mer enn 100 milliarder kroner i aret. Men
det er bare starten.

Halvferdig fra Norge
Det gikk raskt a fa testbanen i funksjon
i Sverige.
- Det meste av utviklingsarbeidet var
gjort, konseptet var klart, vekslingshjul,
spordimensjoner, linerermotorkonseptet,
ulike partnere var valgt, og vognene var
praktisk talt ferdig designet. Vi behovde
ikke gjore stort mer enn a sette det i drift,
sier Gustafsson.
En konsekvens av det var at kun syv

maneder etter at gravemaskinen startet
gravingen, kunne testingen begynne. Til
na er det kjort 3000 testtimer og banen
blir stengt i disse dager for omfattende
oppgraderinger. Da skal blant annet ny
programvare for sikkerhet og styring implementeres.

a

Er klare til Levere
Selv om mye utviklingsarbeid star igjen, er
konseptet na klart for kommersiell bruk.
For Uppsala har Karlsson allerede begynt
a tenke pa neste trinn.
- Vi vurderer et stort P-anlegg utenfor
byen og sa gratis PRT videre inn. Byen
skal ogsa fa en ny stor fotballarena, der
kan PRT bli aktuelt. Vi har ogsa ideer for
utvidelser av banen til sykehuset, dessuten
vurderer Wasa Kronan PRT knyttet til en
storre utbygging de planlegger.
- Vi er na klare til a Ievere anlegg der
maksimal reisetid er fem minutter eller mindre, men snart er vi klare til mer
kompliserte utbygginger, sier Gustafsson.
Gustafsson understreker at han ikke ser
PRT som en erstatter for tog eller T-bane. . . .

ldeen til det som na ser ut til a bli et svensk industrieventyr er ikke ny. Forskere og entusiaster verden over har syslet med tan ken i artier.
-Men ingen av disse had de kapital, og
teknikken var nok ikke moden, sier Einar Flydal,
prosjektleder for PRT i Norge og nylig pensjonert Ira Telenor.
Fikk oppgave av Baksaas.l 2002 fikk Flydal fem
millioner kroner av Telenorsjef Baksaas. Pengest0tten var basert pa en studentoppgave i et
internt masterstudium hos Telenor. der Flydal
skulle Iinne interessante prosjekter utenom
konsernets kjernevirksomhet. Men Baksaas
stilte en betingelse for pengene: ut over de nne
st0tten skulle selskapet ikke ha noen rolle.
Flydal fikk satt sam men en kompetent
prosjektgruppe. Der var Statkraft med, samt
Kitron. Skanska. lnterconsult og de britiske
selskapene HWG ltd. og Force ltd. Alle disse
had de sma roller og ingen av dem var beredt til
a ta st0rre ansvar, forteller Flydal.
Konseptet var klart.- Vi gjorde en grundig
og detaljert analyse, vi fikk klargjort styringssystem, penser, valg av spor og linerermotor.
Vi had de konseptet for en testbane til Fornebu
klar, stipulert til et sted mellom 100 og 130 millioner kroner.
Da kom s0rkoreanske Posco pa banen. Selskapet var interessert i a fa utviklet PRT og villig
til a investere. De stilte en betingelse: selv om
de skulle vcere hovedpartneren, ville de ha med
end a et selskap, helst norsk. Flydal forteller at
de 0nsket a fa utviklet PRT i Nord-Europa av to
grunner: For det f0rste ville det gi mer troverdig
sertifisering, og i tillegg var det sa langt unna
hovedkontoret at om prosjektet ble en fiasko,
ville ingen i ledelsen risikere a miste ansikt.
-Vi klarte ikke Iinne no en som ville vcere
me d. Paden tiden var det ogsa ncermest en
gordisk knute rundt kollektivtransport til
Fornebu. Samferdselsdepartementet hadde
lovet 200 millioner kroner til de som kom opp
med et troverdig prosjekt, men vart konsept var
ikke tilstrekkelig ferdig til a vcere med i en slik
anbudskonkurranse, sier Flydal.
Gikk til Sverige. Dermed gikk prosjektet til
Sverige, som gladelig tok imot. Na drives det av
Vectus i Uppsala.
-Vi hadde gjort alle forberedelsene bortsett
Ira a stifte selskapet, selve navnet had de vi funnet. Etter hvert mistet Posco troen pa Norge.
En svensk deltaker i prosjektgruppen gikk da
tilSkanska i Stockholm, som tente pa ideen.
Uppsala ble valgt Iordi byen har et godt innovasjonsmilj0, og en nedlagt fotballbane sto klar til
testbanen. Jeg ma ogsa trekke frem at vi had de
stor nytte av en norsk-koreansk ung dame som
hjalp oss i kontakten med Posco. Hun hadde fatt
seg kjcereste i Uppsala, forteller Flydal.
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- Det ligger ingen begrensninger i
systemet, men jeg vurderer dette mer som
et kapilla:rt system knyttet til T-bane og
tog. Et system som bringer passasjerene fra
transportknutepunkt og ut til arbeidsplasser, boliger, utdanningsinstitusjoner osv.

«Det ligger
ingen begrensnmger
i systemet,
men Jeg
vurderer
dette mer
sam et
kapi llCErt
system
knyttet til
T-bane og
tog»

Konseptet kan utvides
Konseptet har sma vogner som utgangspunkt, og deter ogsa de sma vognene som
vekker storst interesse. Mange stiller seg
undrende til at det kan va:re lonnsomt, og
entusiastene bak PRT har ogsa mattet svare
pa mange sporsmal om kapasiteten virkelig
kan bli stor nok med sa sma vogner.
- Vi ser oss ikke last til sma vogner og
vi har allerede vurdert storre vogner for
spesielle behov. For eksempel mellom
terminaler pa store flyplasser. Det kan
ogsa va:re aktuelt a benytte storre vogner
pa gitte strekninger i rushtiden. PRT kan
benyttes med storre fleksibilitet enn andre
losninger for kollektivtransport. •
TALER VINTER: Etter juleferie i 2008 hadde det fait mye sne. Uten a ta noen som heist forholdsregler eller make, startet testingenillrene banen. Det gi kk alldeles utmer ket , uten problemer
av noe slag. FDm VECTus

Jorgen Gustafsson,
adm.dir. i Vectus

lnspirert av berg- og dalbane
PRT er skinnegaende transport. Vognene

kun er akselerasjon og reta r dasjon ved start

minimumsavsta nd mellom vognene pa 4,5

drives av l ine~rmotorer som enten kan

og endepunkt, blir energibruken redusert

sekunder kj0ret id. Gustafsson forteller at

plasse res i skinnegangen eller i vognene.

i forhold til dagens systemer med start og

deter blant de sp0rsmatene de far oftest,

Veda plassere motorene i vognene trengs

stopp hele tid en. Med unntak av rushtiden er

og at mange er opptatt av det ut Ira et sik-

det f~rre motorer, og det blir derfor noe la-

busser og trikker sjelden fulle. Med PRT blir

kerhetsperspektiv.

vere investeringskostnader. Veda plassere

tomkjlllring redusert til et absolutt minimum

motorene i skinnegangen, faller behove!

for a fordele vogner i nettet.

for str0mavtaler bort, det bidrar til a gj0re

- Vekten betyr lite for energibruken, det

dem mer driftssikre vinterstid. Motorene i

viktigste er at harde hjul og skinner gir lav

ski nnegangen er ti lpasset vognlengden slik

rullemotstand, sier Gustafsson.

at vog nen alltid er i kontakt med to motorer.
Det gir 0kt sikker het.

Utviklerne har latt seg inspirere av
konstruktlllrer av be r g- og dalbaner til

-Vi ser det ikke som et vikt ig sp0r smal,
for oss star det langt nede pa listen . Deter
ingen sikkerhetsrisiko a kj0re tett , deter
mer et sp0rsmat om hvor sterke bremser vi
bruker og hvor stor retar dasjon vi vi l utsette
passasjerene for. Tre ti l fire sekunders
avstand er greit, sier Gusta fsson.

fornlllyelsesparker. Det har blant an net

Lite tomkjoring. Vekten pa vognene ligger

f0rt til at vognene er last til skinnegangen.

et sled mellom 1400 og 1600 kg. Ved at det

Skulle en

b~rende

pilar bli skadd og bryte

sier forholdet mellom tradisjonell kollektiv-

likevel bli hengende, den

transport og PRT er omt rent som gam mel

10 til15 meter kurve-
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prosjektleder for den norske utvikli ngen,

sam men , vil vognen
kan ikke falle av.

MOTOR: Vectus har
valgt a Legge line;ermotorene i skinnegangen. Dermed bli r
stntmavtager unlldvendig og vi nterdrift
blir enklere og sikrere.

Fungerer som Skype. Erlin g Flydal, som var

linjebasert telefon i med dagens pakkeswitch gjennom Skype. Et fullverdig PRT- nett

radius er nok det minste

er bygget ut som et rute nett der sma vogner

som er praktisk, men

med fa passasjerervelger den ruten til rna-

der deter trangt, kan den

let som gar raskest, base r! pa informasjon

reduseres til fern meter.

Ir a de forskje llige knutepunktene. Det betyr

Det kr ever redusert

at tr e vog ner kan ta t re fo rskjellige ruler pa

hastighet.

den sam me streknin gen.

Avstand er ikke viktig.

lektivtr afikk pa. Derfor er det mange som er

Ban en i Korea far en

skeptiske, sier ha n

- Dette er en helt ny mate a tenke ko l-

