Program för Spårvägsforum 2020
Tisdag 24 november
13.15 – 13.30 – Välkommen till Spårvägsforum!
Välkommen till Spårvägsforum 2020 och vårt Zoomrum.
13.30 – 15.00 – Virtuellt studiebesök med spårvagn i Göteborg
Erfarna guider visar oss runt i Göteborg med spårvagn, och vi kommer att få se aktuella och
kommande spårvägsprojekt i staden.
15.00 – 15.30 – Paus
15.30 – 16.30 – Forskningsrapport om cyklister och spårväg i Göteborg
Spårvägens interaktion med oskyddade trafikanter är ständigt på tapeten i alla spårvägsstäder
runt världen, så även i Göteborg. En särskild forskningsrapport har gjort angående cyklisters
interaktion med spårvägen i Göteborg och resultaten kommer att presenteras på
Spårvägsforum av Annalisa Osvalder, professor på Chalmers.
16.30 - 17.00 – Erfarenheter så här långt inför trafikstart av spårväg Lund
I Lund arbetas det för fullt för att få igång spårvägstrafiken i slutet av året. Gunnar Göthberg
från Vy, kommer att berätta hur arbetet gått från operatörsperspektiv, och vilka lärdomar som
finns så här långt i processen.

Onsdag 25 november

9.00 – 9.30 – International outlook from Vantaa, Finland
Tramway expansions in and around the Finnish capital of Helsinki are on the rise, including in
the city of Vantaa. Future plans are presented by traffic engineer Tiina Hulko.
9.30 – 10.00 – Softprio - från slingor till RFID
Göteborgs stad har genomfört ett teknikskifte som hör till de största och mest betydelsefulla
inom kollektivtrafiken. Anmälan av spårväxlar och kollektivtrafiksignaler är nu billigt,
driftsäkert och nära nog underhållsfritt. Lennart Englund från Flottronix kommer berätta mer
om projektet.
10.00 – 10.30 – Senaste nytt från Uppsala spårvägsprojekt
Spårvägen i Uppsala fortsätter att utredas, och går snart vidare in i ett nytt skede. Anette
Granström, Region Uppsala, kommer att berätta kring vad som hänt sedan sist och vad nästa
steg kommer att bli.
10.30 – 11.00 – Paus
Fika serveras utanför konferenslokalen
11.00 – 11.45 – Presentation av CENs arbete med linjeföringsstandarder
för Urban Rail
Kanske något i det fördolda pågår en del standardiseringsarbete för spårväg på EU-nivå. Björn
Kufver från Ferroplan som leder arbetet i arbetsgruppen kommer berätta mer om arbetet, och
vad som kommer stå i det utkastsförslag som kommer på remiss under våren 2020.
11.45 – 12.00 – Avslutning och kommande aktiviteter
Kort information om kommande aktiviteter, studieresor med mera.

