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Förord
Under del II av FoU-temat Light Rail � Light Cost undersöktes olika möjliga
tillämpningar i Sverige för så kallad DUO-trafik, dvs. där samma fordon trafikerar
både järnvägs- och spårvägsnät. (Fortsättningsvis kommer den numera interna-
tionellt gängse benämningen TramTrain att användas). Göteborg uteslöts av tek-
niska orsaker, främst lade spårvägens spårgeometri och tillåtna fordonsvikter
hinder i vägen för TramTrain trafik. Vidare bedömdes kapacitets- och tågförings-
problem på järnvägslinjen Göteborg � Alingsås tala emot TramTrain.

Styrgruppen för temat beslöt därför uppdraga åt VTI att genomföra det här
avrapporterade planeringsprojektet avseende TramTrain i Storstockholmsområdet.
Författaren vill framföra sitt varma tack till alla inblandade parter som på olika
sätt medverkat i detta mångfacetterade arbete.

Linköping i oktober 2001

Bertil Hylén
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Förkortningar

A32 Fordon som idag används på Tvärbanan � snarlika TTS (se nedan)
ATC (ATP) System för automatisk hastighetsövervakning och tågstopp
BV Banverket
Dt dubbelturer
J Järnvägsinspektionen

RTK Regionplane- & Trafikkontoret i Stockholms län
SL Storstockholm Lokaltrafik AB
Sth största tillåtna hastighet i km/h
SSPV Snabbspårvägens ATC (ATP) system
T Tågtrafikledningen (�division� inom Banverket)

TTS TramTrain-fordon som idag används i Saarbrücken (VTIs förkort-
ning)

VTI Statens Väg- och transportforskningsinstitut
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Sammanfattning
På uppdrag av styrgruppen har VTI med stöd av främst Banverket (BV) och Stor-
stockholms Lokaltrafik AB (SL) bedrivit ett planeringsprojekt för att utreda förut-
sättningarna för att driva en Demo-trafik med DUO-spårväg på sträckan
Flemingsberg-Älvsjö-Liljeholmen-Alvik i Stockholms län, Huddinge och
Stockholms kommuner. (Fortsättningsvis kommer den numera internationellt
gängse benämningen TramTrain att användas.) Med hänsyn till de nödvändiga
infrastrukturinvesteringarna (se Avsnitt 4) avsågs Demo-projektet pågå i två år.
Resultatet av planeringsprojektet avsågs kunna användas för att SL m.fl. parter
skall kunna ta ställning till genomförande av själva Demo-trafiken.

Under de närmaste åren finns inte fordon att tillgå för den tänkta Demo-tra-
fiken (Se Avsnitt 5). Vidare finns enligt vad som framkommit i utredningen och
som närmare beskrivs nedan två teknikområden, plattformarna och möjligheten
att utrusta fordonen med två ATC-system, där vidare utredning krävs för att om
möjligt kunna presentera en för alla parter acceptabel lösning.

Med hänsyn till ovanstående har VTI beslutat att tills vidare inte arbeta vidare
med projektet. När närmare besked om tillgängliga fordon kan erhållas och ev.
andra linjesträckningar diskuteras kan arbetet, efter diskussion med berörda parter,
lämpligen återupptas.
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1 Tidigare arbeten
TramTrain-frågor har behandlats i de tidigare arbetena �DUO-spårväg Karlsruhe-
modellen. Huvudstudie av tillämplighet i Sverige� (KFB-Rapport 1998:9), och i
VTIs Förstudie �Light Rail - Light Cost� (KFB/VTI forskning/research 26.1999)
samt i VTI notat 17-1999 �Exempel på några spårvägssystem i Frankrike och
Tyskland�.

Regionplane- & Trafikkontoret i Stockholms län har i Promemorian �Spår-
koppling� nr 28, oktober 1996 behandlat den för demotrafik föreslagna sträckan. I
denna PM konstateras bl.a. att resefterfrågan stärks och ny reskombinationer blir
attraktiva, att resandet med spårburna trafikslag ökar och restidsvinster uppnås
och att trafikeringsprincipen stärker en utveckling mot en önskvärd flerkärnig
region. Fördjupade studier av flera områden bedömdes emellertid som nöd-
vändiga. (Se avsnittet Samhällsekonomisk bedömning). � Pendeltågsstationen vid
Årstaberg var då denna PM skrevs inte beslutad.

I KFB-Rapport 1999:27 �DUO-spårväg Karlsruhemodellen� detaljstuderades
ett införande i Göteborg. Rapporten konstaterade att de fordon som då (1999)
fanns tillgängliga på marknaden inte klarade av de spårgeometriska begränsning-
arna i Göteborgs stadsspårväg. Vidare fanns vissa problem att infoga TramTrain-
trafik i den täta tågtrafiken Göteborg-Alingsås.

2 Arbetsgång
VTI har med stöd av främst Banverket (BV) och Storstockholms Lokaltrafik AB
(SL) bedrivit ett planeringsprojekt för att utreda förutsättningarna för att driva en
Demo-trafik med DUO-spårväg på sträckan Flemingsberg-Älvsjö-Liljeholmen-
Alvik i Stockholms län. Uppdragsgivare har varit styrgruppen för FoU-temat
Light Rail � Light Cost del II. (Fortsättningsvis kommer den numera internatio-
nellt gängse benämningen TramTrain att användas.) Med hänsyn till de nöd-
vändiga infrastrukturinvesteringarna (se Avsnitt 4) avsågs Demo-projektet pågå i
två år. Resultatet av planeringsprojektet avsågs kunna användas för att SL m.fl.
parter skall kunna ta ställning till genomförande av själva Demo-trafiken.

Utredaren, VTIs medarbetare Bertil Hylén, har vid flera tillfällen diskuterat
planeringsprojektet och inhämtat underlag från SL, Banverket, fordonstillverkaren
Bombardier, Connex och Järnvägsinspektionen. Skriftliga synpunkter har in-
hämtats från Connex, Tågtrafikledningen, Banverket, Järnvägsinspektionen,
ADtranz Signal, TTK Karlsruhe och Saarbahn. SL Infrateknik har informerats
skriftligen.

En lägesrapport har presenterats för referensgruppen för Light Rail � Light
Cost och för SL i början av februari 2001. En lägesrapport på engelska med be-
gäran om synpunkter och förslag till lösningar lämnades också till EU-projektet
CrossRail som arbetar med TramTrain-frågor, främst fordonsutveckling. Respon-
sen från CrossRail-projektets medlemmar har dock uteblivit.

En förutsättning för en Demo-trafik har varit att en fordonstillverkare eller
operatör skulle kunnat tillhandhålla lämpliga fordon för en period upp till två år.
Genom Bombardier knöts i september 2000 kontakt med Saarbahn i Saarbrücken,
Tyskland, som då visade ett positivt intresse. I brev som inkom till VTI 2001-02-
06 förklarade Saarbahn emellertid att de inte kan avvara sex fordon under en
längre period. Orsaken är att Saarbahn avtalat att hyra ut fordon till Kassel där
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TramTrain-trafik kommer starta 2002. Saarbahn förklarar sig som mest ha möj-
lighet att hyra ut två, max tre, fordon under några lågtrafikveckor.

3 Slutsatser
Under de närmaste åren finns inte fordon att tillgå för den tänkta Demo-trafiken
(Se Avsnitt 5). Vidare finns enligt vad som framkommit i utredningen och som
närmare beskrivs nedan två teknikområden, plattformarna och möjligheten att ut-
rusta fordonen med två ATC-system, där vidare utredning krävs för att om möjligt
kunna presentera en för alla parter acceptabel lösning.

Med hänsyn till ovanstående har VTI beslutat att tills vidare inte arbeta vidare
med projektet. När närmare besked om tillgängliga fordon kan erhållas och ev.
andra linjesträckningar diskuteras kan arbetet, efter diskussion med berörda parter,
lämpligen återupptas.

4 Infrastruktur
Den tänkta sträckan Flemingsberg-Älvsjö-Liljeholmen-Alvik (17 km) består av
tre sektioner (se även kartan):

Km Spårägare Elektrifiering ATC (ATP)
Flemingsberg-Älvsjö 8 Banverket 15 kV/16,7Hz AC Banverket

Flemingsberg-Älvsjö är en av de få fyrspåriga järnvägslinjerna i Sverige.
TramTrain-trafiken är tänkt att använda de båda inre spåren som normalt används
av pendeltåg (f.n. 8 dt/h). Operatör för pendeltågen (sth 140) är Citypendeln, sta-
tionerna har 730 mm höga plattformar anpassade för 3 150 mm breda fordon.

De olika plattformshöjderna är ett särskilt problem som närmare beskrivs i det
följande. För en Demo-period har BV bedömt det möjligt att anordna träplatt-
formar vid de berörda stationerna till en kostnad av cirka 400 000 Kr. Till detta
kommer kostnader för gångvägar etc. som blir beroende av den närmare utform-
ningen.

Km Spårägare Elektrifiering ATC (ATP)
Älvsjö-Liljeholmen 3 Banverket 15 kV/16,7Hz AC

Delvis nedmonterad
Ingen f.n.

Denna enkelspårsträcka trafikeras f.n. av Green Cargo med 1�3 godståg/dag med
dieseltraktion. Sträckan har kontaktledningsstolpar och (delvis) utliggare medan
själva kontaktledningen har monterats ned. BVs spår ansluter till Tvärspårvägen
mellan stationerna Årstadal och Liljeholmen. Godstågen trafikerar några hundra
meter av Tvärspårvägen för att sedan lämna denna och fortsätta på ett industrispår
mot Liljeholmens industriområde. (Det senare är inte relevant för denna utred-
ning)

Den fysiska knytningen mellan de båda spårsystemen finns alltså redan liksom
en viss �DUO-trafik�. Connex, se vidare nedan, har framhållit att samarbete
mellan spårvägs- och godstrafiken fungerar tämligen problemfritt.
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BVs infrastruktur har sedan länge underhållits endast med tanke på långsamma
(men tunga) godståg. En �lättupprustning� för sth 50 av sträckan Älvsjö-
Liljeholmen innebär vissa förbättringar av slipers och ballast, �re-elektrifiering�
och installation av ATC (ATP). BVs kostnadsberäkning är 21 MKR. En upprust-
ning till sth 70 innebär en merkostnad på 1 MKR. BV har framhållit att dessa be-
räkningar är preliminära. Vad gäller BVs konkreta möjligheter till finansiering har
besked inte kunnat erhållas, BV meddelar dock att fr.o.m. 2001 finns en större
pott än tidigare för demoprojekt och liknande.

Km Spårägare Elektrifiering ATC (ATP)
Liljeholmen-Alvik 6 SL Infrateknik 750 V DC Adtranz

SSPV under inst.

Tvärspårvägen öppnades juni 2000 i hela sin längd Gullmarsplan-Liljeholmen-
Alvik. Linjen går mest på egen banvall med cirka 1,6 km på gatuspår genom
Liljeholmen/Gröndal. Eftersom ATC-systemet inte har tagits i bruk är hastigheten
begränsad till sth 50, med ATC kommer sth 80 att tillåtas. Sträckan Liljeholmen-
Alvik har sex stationer med 350 mm höga plattformar. Dagens fordon liksom de
nu aktuella fordonen för TramTrain trafik ger med dessa plattformar den förmod-
ligen mest perfekta passningen mellan fordon och plattform som kan återfinnas i
Sverige idag. Några åtgärder för TramTrain trafik på denna sträcka bedöms inte
som nödvändiga. Connex är operatör för Tvärbanan liksom för Tunnelbanan och
de övriga �småbanorna� runt Storstockholm.

I sammanhanget bör nämnas att det idag finns ett principbeslut om byggande
av en pendeltågstation i Årstaberg för i första hand byten mellan pendeltåg och
Tvärbanan (se vidare avsnittet Samhällsekonomiska bedömningar). Denna station
avses öppnas 2005.

5 Fordon
VTI inbjöd i augusti 2000 fyra leverantörer att deltaga i försöket. Endast en,
Bombardier, förklarade sig ha möjlighet att deltaga. En leverantör förklarade sig
inte ha möjlighet att deltaga och de två återstående hörde aldrig av sig.

Bombardiers erbjudande gäller sådana fordon som beställts av Saarbahn i
Saarbrücken men som inte kommer att behövas där under de närmaste åren.
Bombardier som leverantör av dessa fordon (TTS) har flera fördelar för alla be-
rörda parter, fordonen är mycket lika de som idag trafikerar tvärbanan (A32) och
de har redan provkörts på BV spår 1997. Följande egenskaper bör dock obser-
veras:

• TTS är med 37 m betydligt längre än A32, endast ett fordon ryms därför vid
Tvärbanans plattformar.

• TTS är 2,65 m bred, samma som A32.
• Instegen är avpassade till 350 mm plattformar som på Tvärbanan.
• Vid dörrarna finns skjutbara fotsteg, dessa är dock avsedda för att ge ett plant

insteg vid järnvägsplattformar med ungefär samma höjd (350 mm) men som
ligger längre ifrån vagnsidan.
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Med hänsyn till de nödvändiga infrastrukturinvesteringarna (cirka 20 MKr, se
Avsnitt 4) bedömdes att en Demo-period borde vara cirka två år.

Saarbahn har i brev 2000-09-06 förklarat sig villiga att deltaga i en Demo-tra-
fik i Storstockholm. Deltagandet skulle ske under Bombardiers ansvar med stöd
av Saarbahn. I brev som inkom till VTI 2001-02-06 har emellertid Saarbahn för-
klarat att de inte kan avvara sex fordon under en längre period. Orsaken är att
Saarbahn avtalat att hyra ut fordon till Kassel där TramTrain-trafik kommer starta
2002. Saarbahn förklarar sig som mest ha möjlighet att hyra ut två, max tre,
fordon under några lågtrafikveckor.

Bombardier har senare muntligen meddelat att i det fall de kommer blir valda
till leverantör av fordon till Kassel så kommer förmodligen fordon att kunna hyras
ut till Stockholm under en inledande period 2003�2005. Några närmare uppgifter
finns f.n. inte.

VTI har även tagit kontakt med Üstra, lokaltrafiken i Hannover, Tyskland. På
Üstras hemsida har ett större antal bättre begagnade spårvagnar utbjudits till för-
säljning. Då dessa fordon översiktligt bedömdes vara intressanta kontaktade VTI
Üstra med en begäran om någon form av prisindikation och vidare diskussioner.
Trots påminnelse har inga svar erhållits.

6 Plattformar
Som framgår ovan är TTS anpassade för 350 mm höga plattformar vilket är
standard på de nybyggda Light Rail linjerna i staden Saarbrücken i Saar. (Samma
gäller för A32 och Tvärbanans plattformar). De järnvägsplattformar som TTS tra-
fikerar i Saar-regionen är låga men ligger längre från vagnsidan. 730 mm platt-
formar (som vid BVs pendeltågsspår) torde inte trafikeras av TTS och inte heller
av de äldre fordonen i Karlsruhe-regionen. Generellt verkar inte samma krav på
plant insteg ställas i Tyskland som i Sverige.

BV har föreslagit att särskilda 350 mm plattformar, eventuellt av trä, kan ord-
nas vid BV spår. Frågan om fordon, plattformar och insteg kan emellertid ännu
inte betraktas som tillfredsställande löst och behöver utredas vidare

7 Säkerhetsfrågor
Från Järnvägsinspektionen (J) har följande krav ställts på TramTrain trafik,
Fordonen skall ha:

• ATP-system för BVs spåranläggning
• ATP-system för SL Infratekniks spåranläggning
• Nödbromssystem separerad från driftbroms
• Radiosystem för både BVs och SLs spåranläggningar
• Förarövervakning
• Haverilogg
• Belysning för både BVs och SLs spåranläggningar
• Ytterdörrar anpassade för olika plattformar
• Spårvagnen som går i tunnel skall ha brandskydd därefter
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Vidare skall fordonet ha ett spårmedgivande från spårinnehavarna (BV och SL
Infrasystem). Utkast till regler (BV-FS) om godkännande av fordon har även
tillställts VTI. Avslutningsvis konstaterar J att TTS har godkänts av motsvarande
myndighet i Tyskland, EBA.

J betonar vikten av dubbla ATP (ATC) system, att en strömlös neutral över-
lämningssträcka ordnas och särskilt att dessa system inte stör varandra.

DaimlerChrysler Rail Systems (Signal) AB, fortsättningsvis benämnt ADtranz
Signal, har meddelat följande:

Både Tvärbanans ATC (benämnt SSPV som i snabbspårväg) och BVs ATC har
levererats av ADtranz Signal och dess föregångare. Det finns emellertid ingen
kompatibilitet mellan systemen, mest beroende på att de representerar vitt
skilda generationer av elektronik-utveckling. Tvärbanans system SSPV, som
ännu inte tagits i drift, karaktäriseras bl.a. av betydligt kompaktare kompo-
nenter än BVs cirka 25 år gamla system, det går därför att få plats med for-
donsantennen under låggolvsdelen på A32/TTS. Fordonsantennen till BVs
ATC-system är däremot betydligt större vilket gör det mycket svårt att få plats
med den under låggolvsdelen. TTS har till skillnad från A32 även en större
höggolvdel. ADtranz Signal har översiktligt bedömt möjligheten att få plats
med antennen under denna vagnsdel men konstaterar att antennen då kommer
mer än 6 m bakom fordonets främsta axel. Detta accepteras inte då konflikter
kan uppstå mellan ATC och det generella spårledningsbaserade signalsystemet.

Möjligheter till viss kompatibilitet kan finnas på sikt. SSPV är baserat på det
gemensamma europeiska ATC-systemet ERTMS och avsikten är att BVs ATC-
system skall bli kompatibelt med ERTMS.

Det kan avslutningsvis observeras att vare sig Karlsruhe eller Saarbrücken-
systemen har dubbla ATC-system varför inga direkta erfarenheter kan vinnas på
detta område.

8 Kapacitetsfördelning, trafikledning etc.
På BVs spår ansvarar Tågtrafikledningen (T) för kapacitetsfördelning och trafik-
ledning. På SL Infratekniks spår, inkl. Tvärbanan, ansvarar operatören Connex för
dessa funktioner efter samråd med SL (trafikhuvudmannen).

På VTIs fråga om möjligheten att i existerande trafik infoga 2 dt/h med
TramTrain har T framhållit att ett uttömmande svar inte kan ges med mindre än
att en stor och omfattande utredning, inklusive riskanalys avseende kvaliteten,
genomförs. Möjligheten att framföra TramTrain måste också ställas mot nyttan av
att framföra flera pendeltåg. T framhåller särskilt de begränsningar som enkel-
spåret Stuvsta � Liljeholmen innebär, liksom den idag bristande signaltekniska ut-
formningen av Älvsjö godsbangård � Liljeholmen.

Från Connex har meddelats att avsikten är att utöka trafiken på Tvärbanan till
7,5 min intervaller någon gång under 2001. Som inofficiell arbetshypotes med-
delas att med lite god vilja bör det gå att få ytterligare tåg i trafiken. Det finns
dock ett avsnitt på sträckan Liljeholmen-Alvik där möjligheten för två tåg att
mötas är begränsade. Connex ser det som en fördel att TramTrain (enligt nuvar-
ande förslag) på en rätt lång sträcka Liljeholmen-Älvsjö är �ensam på banan�,
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detta kan ge bättre möjlighet att reglera förseningar och anpassa körningen till
trafikläget på Tvärbanan resp. BVs spår.

Vare sig Connex eller Tågtrafikledningen ser några problem med samarbetet
mellan de båda trafikledningarna. Connex framhåller att samarbete redan idag
finns betr. godstrafiken på Tvärbanan, T menar att det inte bör vara svårare än
mellan två Trafikledningscentraler, t.ex. Stockholm och Norrköping. Priorite-
ringar vid störningar måste emellertid diskuteras närmare, T framhåller att huvud-
regeln är att ett tåg i tid har prioritet framför ett försenat tåg. Samma grundsyn har
Connex för sina banor.

På detta område finns inte mycket konkreta utländska erfarenheter att lära av
(utredarens anm.). Från Karlsruhe meddelades dock att trafikledningen på �stads-
spårvägen� på en monitor kan se var TramTrain-fordonen befinner sig på �stom-
nätet�.

9 Samhällsekonomisk bedömning
Vid diskussionerna med SL framkom att en pendeltågstation vid Årstaberg enligt
SLs uppfattning kan göra en TramTrain trafik Älvsjö-Liljeholmen mindre
meningsfull. Programhandling för utbyggnad av stationen Årstaberg är nu klar för
beslut hos SL och hos Banverket, därefter påbörjas projekteringsskedet våren
2001. Prel. byggstart är augusti 2002 och stationen beräknas öppnas 2005. Statio-
nen vid Årstaberg behövs i viket fall som helst för byten till Tvärbanan österut
mot Gullmarsplan-Hammarby Sjöstad. Det är därför väsentligt att göra en bedöm-
ning av den samhällsekonomiska nyttan för de båda alternativen. Detta arbete av-
sågs genomföras av VTIs medarbetare Mattias Haraldsson i samverkan med SLs
dotterbolag Trafikkompetens.

VTI kommer i samråd med SL att utforma ett realistiskt förslag för trafik med
duospårväg med avseende på sträckning och trafikering samt inordna detta i ett
övergipande scenario för Stockholmstrafiken. Viktiga parametrar att beakta i det
övergripande scenariet är bl.a. pendeltågsstationen vid Årstaberg som nämns
ovan, samt utökad spårkapacitet genom den s.k. getingmidjan. Dessa två investe-
ringar kommer sannolikt att förändra trafikflödena inom Stockholm på ett sätt
som påverkar den tänkta duospårvägens samhällsekonomiska lönsamhet. Det är
också nödvändigt att utforma referensscenarier där turtätheten på den tänkta
sträckningen ökar på annat sätt än med duospårväg. Exempelvis kan detta göras
genom att pendeltåg söder om Årsta samt Tvärbanan ges ett "frekvenstillskott"
motsvarande det som duospårväg skulle resultera i, vilket möjliggör ceteris pari-
bus analyser av duospårvägens egentliga vinst, vilken i huvudsak torde bestå av
minskade bytestider. Då förutsättningarna lagts fast och lämpliga alternativ utfor-
mats beställs modellkörningar av Trafikkompetens som resulterar i skattningar av
trafikflöden, restidsvinster etc.

Ovanstående arbete inställdes nu, med hänsyn främst till fordonsfrågorna, till
vidare. Principer och arbetsgång är emellertid fortfarande aktuella i ett ev. fortsatt
arbete.
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10 Trafikfrågor allmänt
Trafiken på Tvärbanan drivs på uppdrag av SL av Connex, pendeltågstrafiken
drivs på uppdrag av Citypendeln, båda kontrakten löper till 2004. Det har bedömts
som troligt men inte självklart att Connex kommer att driva Demotrafiken med
TramTrain � vilket också framhållits vid kontakterna med Connex och SL.

För närvarande diskuteras inom SL om den privata sektorn genom någon form
av Public Private Partnerships (PPP) kan involveras i kollektivtrafikens finansie-
ring efter utgången av nuvarande kontrakt. Sådana lösningar kan avse både infra-
struktur och trafikering. Hur detta kan påverka Connex ställning, finansieringen
av TramTrain lösningar etc. kan idag inte bedömas.

Vidare har från Connex inofficiellt framförts idéer om TramTrain trafik på
andra sträckor än Älvsjö-Liljeholmen. Dessa idéer kan vara lämpliga att bearbeta
närmare i ett ev. fortsatt arbete.

11 Relevanta utländska erfarenheter
För närvarande finns endast två TramTrain system i drift, Karlsruhe och
Saarbrücken i Tyskland. Diskussioner om TramTrain förs i åtminstone 20
städer/regioner men enligt vad som framkom vid en konferens i Rotterdam i dec.
2000 torde endast Kassel och Bremen i Tyskland ha fattat beslut om TramTrain-
trafik.

Både i Karlsruhe och i Saarbrücken råder den historiska ordningen � �stads-
spårvägen�, både infrastruktur och drift, är i det kommunala trafikbolagets händer
och någon upphandling i konkurrens är knappast aktuell. TramTrain-trafiken har
sedan inneburit att det kommunala bolaget trafikerar �stomnätet� (DB Netz) där i
princip vem som helst får driva tågtrafik.

För att få ta del av relevanta erfarenheter kontaktades Saarbahn i Saarbrücken
och det av trafikbolaget ägda konsultföretaget TTK Karlsruhe. I det senare fallet
utarbetade TTK en kortare rapport som kan erhållas från VTI.

11.1 Saarbrücken
Saarbrückens situation liknar Storstockholms. Deras stadsspårväg har liksom
Tvärbanan byggts från scratch under 1990-talet � men med anknytning till stom-
nätet redan från starten. För närvarande trafikeras endast en stadsspårvägssträcka
och en stomjärnvägssträcka Brebach-Saargemünd/Sarreguémines. Den senare tra-
fikeras utöver TramTrain endast av 2 dt/dag med resandetåg och några få gods-
tåg/dag och några problem med kapacitet etc. finns alltså knappast på stomnätet.
Däremot kan förseningar på stadsspårvägen uppstå i rusningstid på stadsspår-
vägen vars ledningscentral håller kontakt med tågklareraren på den första stom-
järnvägstationen.

Stomjärnvägen sträcker sig till Sarreguémines några km in i Frankrike.
Sträckan i Frankrike är elektrifierad med det tyska systemet 15kV/16,7 Hz AC
och är utrustad med det tyska ATP-systemet Indusi. Stadsspårvägen har däremot
inget ATP-system. Fordonen (TTS) är alltså utrustade för två traktionsspänningar
men har endast ett ATP-system. � Plattformarna på stadsspårvägen liknar Tvär-
banans. Plattformarna på de sex stomjärnvägsstationerna är ofta låga, avståndet
mellan vagnsida och plattform överbryggs av TTSs utskjutbara fotsteg.
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11.2 Karlsruhe
Material har erhållits i form av en särskild rapport från konsultfirman TTK
Karlsruhe �Expert advice on operational issues within a tram-train network�.
Rapporten kan erhållas från VTI. Jämfört med Saarbrücken är Karlsruhes
TramTrain-system betydligt större och mera varierat vad gäller infrastruktur,
teknik och trafikering. TramTrain-linjerna benämns S1 � S31 (Stadtbahn) för att
markera en högre status än de �vanliga� stadsspårvägslinjerna:

• S4, S5 trafikerar både stadsspårvägen (750 V DC) och stomnätet (15kV AC),
dessa är de egentliga DUO-linjerna

• S3, S31, S9 trafikerar endast stomnätet (15kV AC)
• S2 trafikerar endast stadsspårvägen (750 V DC) men är så lång att den

benämns Stadtbahn
• S1, S11 trafikerar stadsspårvägen och förortssträckor (båda 750 V DC)

Linjerna S4 och S5 trafikerar olika delar stomnätet vilka har varierad trafikmix
och belastning enligt tabellerna nedan.

Linje Dt/dag TramTrain andel
Karlsruhe � Bruchsal 130 35 %
Karlsruhe � Baden-Baden 110 30 %
(Karlsruhe) � Grötzingen � Bretten 55 100 %
(Karlsruhe) � Grötzingen - Pforzheim 85 50 %
(Karlsruhe) � Knielingen - Wörth 100 60 %

Tram-train
services

Fast
services

Regional
services

Freight
trains

Other
trains

Karlsruhe �
Bruchsal

44 31 27 10-20 10-15

Karlsruhe �
Baden-Baden

36 ± 30 ± 10 15-30 <5

(Karlsruhe) �
Grötzingen �
Bretten

55 0 0 0 0

(Karlsruhe) �
Grötzingen �
Pforzheim

42 14 11 5-15 5-10

(Karlsruhe) �
Knielingen �
Wörth

58 0 31 <5 5-10

Tågplanearbete och trafikledning på stomnätet sköts av tyska järnvägens
infrastruktur-dotterbolag DB Netz. Tåglägen begärs som regel åtta månader före
tidtabellsskiftet, prioritet ges i första hand åt tåg som gick förut (grändfathärs
rights) och i andra hand åt trafik enligt styv tidtabell som t.ex. TramTrain. Några



14 VTI notat 35-2001

övriga officiella prioriteringsregler finns inte, auktionering av tåglägen är möjlig
men har aldrig tillämpats, åtminstone inte i Karlsruheregionen.

Några skrivna regler för prioritering vid störningar finns inte men trafikled-
ningen på stadsspårvägen kan på en monitor kan se var TramTrain-fordonen be-
finner sig på stomnätet. Kontakt tas vid behov med DB Netz regionala trafik-
övervakning som i sin tur kontaktar resp. ställverk. Det bör observeras att fjärr-
blockering med trafikledningscentraler som i Sverige knappast förekommer i
Tyskland, på den del av stomnätet som trafikeras av TramTrain finns troligen ett
trettiotal ställverk, många av dem är mekaniska.

Avslutning kan konstateras att någon standardisering av plattformar och in-
stegsförhållanden inte förekommer i Karlsruhe. En förklaring till detta kan vara
den stegvis utbyggnaden av TramTrain, en annan att det finns två fordonstyper
med olika golvhöjd. På vissa hållplatser i centrala staden sker påstigning från
gatan (helt utan någon plattform) i ett fordon med > 1m golvhöjd, på vissa statio-
ner på stomnätet erbjuds så gott som plant insteg. På stomnätet förekommer även
plattformar som är högre än golvet i de nyare TramTrain-fordonen, men dessa
plattformar trafikeras inte av TramTrain.
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