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Förord 
Denna rapport redovisar planering, genomförande och utvärdering av projektet 
”Demonstrationstrafik med duospårvagn” som är ett delprojekt inom huvudprojektet 
”DUO-spårväg – Innovativ kollektivtrafik”.  

I rapporten beskrivs projektets planeringsprocess liksom det praktiska genomförandet 
av demonstrationstrafiken från Östgötaregionen, Göteborg, Helsingborg samt Lund. 
Synpunkter från resenärer inhämtade från en enkätundersökning samt kommentarer från 
intervjuer med styr- och referensgrupp redovisas också. Rapporten avslutas med några 
reflexioner och förslag till fortsatt arbete. 

Projektet har finansierats av Banverket, Vinnova, Regionförbundet Östsam, Linköpings 
kommun, Norrköpings kommun, Finspångs kommun, Kinda kommun samt Åtvidabergs 
kommun. Finansiellt stöd för projektet har även erhållits från Västtrafik AB, 
Helsingborgs stad samt Lunds kommun.  

Ett speciellt tack riktas till nedanstående personer som ingått i den operativa arbetsgrupp 
som planerat och möjliggjort genomförandet av demoprojektet: 

Martin Sterner, Alstom Transport AB 

Sven Malmberg, Svenska Tågkompaniet AB 

Bengt B Johansson, Banverket  

Stefan Sollander, Järnvägsstyrelsen 

Bo Lönnås, Tågtrafikledningen i Norrköping 

Per Isaksson, Svenska Tågkompaniet AB 

Christian Ahne, Svenska Tågkompaniet AB  

 

Ett stort tack riktas också till alla övriga personer som med sin entusiasm och vilja löste 
de problem som uppstod under projektets gång. Utan deras medverkan hade inte 
projektet varit möjligt att genomföra.  

Ett tack riktas till projektsamordnare Catharina Engberg, VTI, som ansvarat för 
projektets ekonomiska uppföljning och för projektet viktiga handlingar liksom till 
Gunilla Sjöberg, VTI, som ansvarat för rapportens slutredigering.  

 

Linköping november 2007 

 

Ragnar Hedström  
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Demonstrationstrafik med duospårvagn 
av Ragnar Hedström 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
I ett unikt demonstrationsförsök med duospårvagn har VTI i ett brett partnerskap visat 
nya möjligheter till regionförstärkning. Trafik med duospårvagn innebär att järnvägsnät 
och spårvägsnät kan integreras till ett sammanhängande system. Därmed finns möjlighet 
att utan byten resa från perifera delar av en region till viktiga målpunkter i regionens 
städer. Genom att utnyttja dessa egenskaper skapas goda förutsättningar för en attraktiv 
lokal och regional kollektivtrafik. Därmed finns en stor potential för lokal och regional 
tillväxt via duospårvägens funktion och dess synergieffekter med andra samhällsom-
råden som exempelvis bostadsmarknad, arbetsmarknad, utbildning, fritid, etc.  

Under ledning av VTI genomfördes under slutet av våren 2006 demonstrationstrafik 
med duospårvagnen Regio Citadis i Östgötaregionen på sträckorna Linköping–Kisa, 
Linköping–Åtvidaberg samt på spårvägsnätet i Norrköping. Fordonet visades också upp 
i Finspång och Västervik där kortare turer genomfördes. Trafik bedrevs även på 
sträckan Göteborg–Älvängen, på spårvägsnätet i Göteborg, sträckan Helsingborg–
Åstorp samt på sträckan Lund–Eslöv. Syftet med projektet var att på ett konkret sätt 
visa duospårvägens egenskaper och potential för politiska beslutsfattare, tjänstemän och 
handläggare inom kollektivtrafikområdet men också för allmänheten.  

Trafik med duospårvagn har tidigare inte bedrivits i Sverige i den omfattning som redo-
visas ovan. Även illustrationen av fordonskonceptets koppling till stads- och regionut-
veckling utifrån ett systemperspektiv är en för svenska förhållanden ny företeelse. Pro-
jektet fick därför stor uppmärksamhet i massmedia och intresset blev stort från politiker 
och tjänstemän, men också från allmänheten. Demonstrationsprojektets konkreta 
utformning i kombination med genomförda seminarier förmedlade en omfattande 
kunskap om hur trafik med duospårvagnar kan generera en attraktiv lokal och regional 
kollektivtrafik. Duospårvagnens snabba accelerations- och bromsförmåga möjliggör täta 
uppehåll utan att den totala restiden påverkas i någon större omfattning. Därmed kan 
mindre orter längs det befintliga järnvägsnätet få en attraktiv anslutning till regionens 
centralorter. Med en attraktivt utformad kollektivtrafik ökar förutsättningarna för bra 
pendlingsmöjligheter vilket gynnar den lokala och regionala tillväxten.  

Nya produkter, processer och organisationsformer måste ständigt prövas för att kollek-
tivtrafiken skall fortsätta att utvecklas. Samtidigt visar projektet på ett ganska tydligt 
sätt vilka svårigheter som måste övervinnas när nya transportkoncept skall införas. Det 
är inte självklart hur järnvägssektorns olika regelverk, föreskrifter och tendens till 
överstandardisering skall tolkas och värderas. Detta tydliggörs av diskussionerna i 
projektet om fordonets säkerhetssystem, förmåga att klara krockvåld i jämförelse med 
bromsförmåga, drivmedel i tankarna i samband med trafik på spårvägsnätet, transport 
med eller utan passagerare, etc. 

Samtidigt som planeringen av demoprojektet genomfördes pågick ett flertal andra 
parallella utredningar om den spårburna trafiken i Östergötland, bland annat Ostlänken 
och upprustningen av Tjustbanan för snabbtåg mellan Linköping och Västervik. Även 
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om demoprojektet inte hade någon direkt koppling till dessa utredningar uppfattades 
demoprojektet som ett ”ordinarie” utredningsprojekt vilket skapade viss förvirring. 
Detta faktum tydliggör demoprojektets omfattning, det vill säga att det uppfattades som 
ett ”verkligt och realistiskt” projekt, men i vissa fall också ett hot mot andra 
utredningsförslag. 

Antalet resenärer som åkte med duospårvagnen i Östergötland uppgick till ca 3 600. I 
samband med demotrafiken genomfördes en enkätundersökning ombord på fordonet, 
men också intervjuer av styrgruppens medlemmar efter demoperiodens slut. Resultatet 
visar att projektet har fyllt en lucka mellan teoretisk och praktisk kunskap/erfarenhet. 
Projektets förmedling om duospårvägens egenskaper och potential har lett till att denna 
typ av transportsystem numera ses som ett alternativ i flera andra städer och regioner.  

De ökade kunskaper och erfarenheter som uppnåddes genom att fordonet sattes i trafik 
hade inte kunnat genereras på annat sätt än genom praktisk demonstration. Projektet har 
visat på hur olika aktörer med olika kulturer och värderingsgrunder kan samverka kring 
ett och samma projekt. Detta ger goda förutsättningar för att på ett mer systematiskt och 
kontinuerligt sätt genomföra liknande projekt inom andra svenska regioner. För den 
fortsatta utvecklingen av spårvägssystem krävs dock ett ökat engagemang från sam-
hällets sida med avseende på intresset för och finansiering av kommande projekt.  

Projektet har finansierats av Banverket, Vinnova, Regionförbundet Östsam samt 
Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Finspångs kommun, Kinda kommun och 
Åtvidabergs kommun. Projektet hade karaktären av ett så kallat ”triple-helix”-projekt 
där ett stort antal parter medverkade.  

I rapporten beskrivs projektets planeringsprocess liksom det praktiska genomförandet 
av demonstrationstrafiken från Östgötaregionen, Göteborg, Helsingborg samt Lund. 
Synpunkter från resenärer via en enkätundersökning samt synpunkter från intervjuer 
med styr- och referensgrupp redovisas också. Rapporten avslutas med några reflektioner 
och förslag till fortsatt arbete. 
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Demonstration traffic with TramTrain 
by Ragnar Hedström 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
In a unique demonstration experiment, VTI, with a broad circle of partners, has demon-
strated new opportunities for regional expansion. Traffic with the TramTrain means that 
rail networks and tram networks can be integrated into a contiguous system. This provi-
des the opportunity to travel, without having to change, from peripheral areas of a 
region to important destinations in the towns of the region. Utilisation of these proper-
ties creates good conditions for an attractive local and regional public transport. This 
means that there is great potential for local and regional growth via the function of the 
TramTrain and its synergistic effects with other areas of society such as the housing 
market, labour market, education and training, leisure activities, etc. 

Under the direction of VTI, at the end of the spring of 2006 demonstration traffic with 
the TramTrain Regio Citadis was carried out in the Östgöta Region on the sections 
Linköping–Kisa, Linköping–Åtvidaberg and on the tram network in Norrköping. The 
vehicle was also demonstrated in Finspång and Västervik where shorter trips were 
made. Traffic was also carried out on the section Göteborg–Älvängen, on the tram 
network in Göteborg, on the section Helsingborg–Åstorp, and on the section 
Lund–Eslöv. The objective of the project was to show, in a concrete manner, the 
properties of TramTrain and its potential to political decision makers, civil servants and 
executives within public transport, but also to the public at large. 

Traffic with the TramTrain, of the scope outlined above, had not previously been 
carried out in Sweden. Even the illustration of the coupling of the vehicle concept to 
urban and regional development, from a system perspective, is a new phenomenon for 
Swedish conditions. The project therefore attracted great attention in the mass media, 
and there was great interest from both politicians and civil servants and also from the 
general public. The specific design of the demonstration traffic, in combination with 
seminars, provided extensive knowledge of how traffic with the TramTrain can generate 
an attractive local and regional public transport. The rapid acceleration and braking 
performance of TramTrain makes frequent stops possible without any major effect on 
the total trip time. In this way, small places along the existing rail network can be given 
an attractive connection to the central places in the region. Public transport of attractive 
design enhances the opportunities for commuting under good conditions, which benefits 
local and regional growth. 

New products, processes and organisational forms must be tested all the time if public 
transport is to continue to develop. At the same time, the project shows in quite a clear 
way what difficulties must be overcome when new transport concepts are introduced. It 
is not self evident how the various regulations and specifications of the rail sector, and 
its tendency to overstandardise, are to be interpreted and evaluated. This is made clear 
by the discussions in the project concerning the safety systems of the vehicle, its ability 
to withstand collisions in relation to its braking capacity, fuel in its tanks in traffic on 
the tram network, transport with and without passengers, and so on. 
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At the same time as planning for the demonstration project was taking place, a number 
of parallel investigations were performed concerning the railbound traffic in 
Östergötland, inter alia the Ostlänk and the upgrading of the Tjustbanan for fast trains 
between Linköping and Västervik. Even though the demonstration project had no direct 
coupling to these investigations, it was seen as an "ordinary" investigation project, 
which created some confusion. This fact shows clearly the scope of the demonstration 
project, i.e. that it was seen as a "real and realistic" project but, in some cases, also as a 
threat to other proposed investigations. 

The number of passengers who travelled with TramTrain in Östergötland was about 
3,600. In connection with the demonstration traffic, a questionnaire survey was carried 
out on board the vehicle and interviews were also held with members of the steering 
group after the end of the demonstration period. The results show that the project has 
filled a gap between theoretical and practical knowledge/experience. Demonstration by 
the project of the properties and potential of TramTrain had the result that this type of 
transport system is now seen as an option in several other towns and regions. 

The increase in knowledge and experiences which was achieved by putting the vehicle 
into traffic could not have been generated other than through a practical demonstration. 

The project has demonstrated how different actors with different cultures and value 
systems can cooperate on one and the same project. This gives favourable opportunities 
to carry out similar projects in other Swedish regions in a more systematic and 
continuous manner. For the further development of the tram system, however, greater 
engagement is required from society with regard to the interest in, and finance for, 
future projects. 

The project was financed by the Banverket (Swedish rail administration), Vinnova, 
Regional Federation Östsam and Linköping Municipality, Norrköping Municipality, 
Finspång Municipality, Kinda Municipality and Åtvidaberg Municipality. The project 
had the character of a "triple helix" project in which a large number of partners 
participated. 

The report describes the planning process for the project and the practical execution of 
the demonstration traffic from the Östgöta Region, Göteborg, Helsingborg and Lund. 
The views of travellers via a questionnaire survey and views put forward during inter-
views with the steering and reference group are also given. The report concludes with 
some reflections and proposals for further work. 
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1 Bakgrund och syfte 
Forskningen inom temat ”Light Rail-Light Cost” vid VTI har visat att det finns ett antal 
olika spårburna system för kollektivtrafik (Hedström, 2004). Ett sådant system är 
duospårväg vilket innebär att såväl järnvägsnätet som spårvägsnätet kan trafikeras med 
ett och samma fordon, dvs. en så kallad duospårvagn (eller TramTrain som är det 
internationella uttrycket). Denna egenskap innebär att befintlig järnvägsinfrastruktur 
kan användas vilket bl.a. minskar investeringskostnaden för infrastrukturen. Eftersom 
duospårvagnen kan trafikera både järnvägsnätet och spårvägsnätet finns en stor potential 
för att integrera städer/orter i en gemensam region och i en omfattning som få andra 
transportsystem klarar av. Denna möjlighet kan innebära en för regionen gynnsam 
utveckling av bl.a. arbets- och bostadsmarknad, utbildningsmöjligheter och därmed 
ekonomisk tillväxt. Transportsystemet kan därför bli en viktig motor för de regionala 
innovationssystemen.  

Vid sidan av duospårvägens regionalekonomiska potential kvarstår dess väl doku-
menterade möjligheter att effektivisera de lokala transportsystemen och bidra till 
attraktivare stadsmiljöer. Med hjälp av anslutningsspår till städernas centrala delar från 
de interurbana näten kan betydande positiva effekter uppnås med hjälp av begränsade 
spårlängder exempelvis mellan stadscentrum och resecentrum med fjärrtågsanslutning. 
Denna typ av investeringar kan därmed åstadkomma radikala förändringar i de lokala 
och regionala transportsystemen.  

I projektet ”DUO-spårväg – Innovativ kollektivtrafik” (Svensson, 2007) har ovan-
stående aspekter beskrivits och analyserats i Östgötaregionen. Inom ramen för detta 
projekt genomfördes under våren 2006 demonstrationstrafik med en duospårvagn, 
”Regio Citadis” i Östgötaregionen. Demonstrationstrafik genomfördes på sträckorna 
Linköping–Kisa, Linköping–Åtvidaberg, samt på spårvägsnätet i Norrköping. Be-
gränsad demonstrationstrafik genomfördes även i Finspång och Västervik. Därutöver 
genomfördes demonstrationstrafik på spårvägsnätet i Göteborg, på sträckan Göteborg–
Älvängen, sträckan Lund–Eslöv samt sträckan Helsingborg–Åstorp.  

Syftet med demonstrationstrafiken var att på ett konkret sätt visa duospårvägens egen-
skaper och potential för politiska beslutsfattare, tjänstemän och handläggare inom 
kollektivtrafikområdet men också för allmänheten.  
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2 Duospårvagn Regio Citadis 
Eftersom demonstrationstrafiken skulle genomföras på de oelektrifierade järnvägs-
linjerna Linköping–Kisa och Linköping–Åtvidaberg samt på spårvägsnätet i Norrköping 
och Göteborg krävdes ett fordon med två olika framdrivningssystem. Dieselelektrisk 
drift för det oelektrifierade järnvägsnätet och 750 volt likström (750 V DC) för spår-
vägsnätet. Dieselelektrisk drift innebär att de två dieselmotorerna genererar ström till de 
elmotorer som driver hjulen. Duospårvagnen, Region Citadis, som användes för 
demonstrationstrafiken var tillverkad för staden Kassel av fordonstillverkaren Alstom 
vid deras fabrik i den tyska staden Saltzgitter.  

 

Figur 1  Duospårvagnent Regio Citadis RBK 757 (foto: VTI). 
 

Tekniska data för duospårvagnen Regio Citadis framgår av nedanstående tabell. 
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Tabell 1  Tekniska data för duospårvagnen Regio Citadis. 

Minsta kurvradie 22 m (20 m olastad) 

Fordonslängd 36,7 m 

Fordonsbredd 2,65 m 

Fordonshöjd 3,8 m 

Instegshöjd (över RÖK) 362 mm 

Låggolvsandel  ca 75 % 

Fordonsvikt  64 ton (tom tjänstevikt) 

Max axellast 10,2 ton (sittande + 4 pass/m2) 

Högsta hastighet 100 km/h 

Max acceleration 1,08 m/s2 

Max retardation ca 3 m/s2 

Drivsystem Diesel+ 600 (750)VDC 

Motoreffekt (traktion) 

Dieselmotoreffekt 

4 x 150 kW 

2 x 375 kW 

Antal dörrar per fordonssida 4 stycken  

Sittplatser och klappstolar 84 + 6 

Ståplatser 125 (4 pass/m2) 

Antal flexytor 2 
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3 Planeringsprocessen 
3.1 Aktörer i planeringsprocessen 
Den ursprungliga planen med demoprojektet var att bedriva trafik på sträckorna 
Linköping–Åtvidaberg (del av Tjustbanan), Linköping–Kisa (del av Stångådalsbanan), 
Finspång–Norrköping samt på spårvägsnätet i Norrköping. Tanken var att trafiken 
skulle genomföras under två månader våren 2005 eller hösten 2005. Den första grov-
planeringen utgick från att ett antal dubbelturer per dag vilket skulle kräva två fordon. 
Eftersom de aktuella järnvägssträckorna är oelektrifierade krävdes ett fordon som var 
utrustat både för spårvägsnätets 750 VDC och för oelektrifierad drift. Vid inledande 
diskussioner med fordonstillverkare visade det sig att Alstom hade denna fordonstyp i 
sin produktkatalog och att Alstom höll på att tillverka ett antal fordon som skulle 
levereras till staden Kassel i Tyskland. Alstom kontaktade representanter för staden 
Kassel för att diskutera möjligheten att få låna två fordon för den aktuella demotrafiken. 
Resultatet av diskussionen var att det skulle vara möjligt att få låna fordonen under den 
aktuella tidsperioden. Staden Kassel hade nämligen beställt ett antal fordon men infra-
strukturen skulle inte bli färdig förrän under 2006. Därmed fanns ett antal fordon som 
inte utnyttjades för trafik vilket skulle möjliggöra det aktuella lånet. I den inledande 
planeringen var förutom projektets styr- och referensgrupp enbart VTI:s projektledning, 
Banverket, Järnvägsstyrelsen och Alstom involverade.  

Allt eftersom projektet växte och fler och fler frågor dök upp som krävde vidare utred-
ning/diskussion involverades fler aktörer i demoprojektet. Kontinuerlig information om 
projektet spreds via nyhetsbrevet Lätta spår, vilket resulterade i att andra orter/regioner 
blev intresserade av att genomföra motsvarande demotrafik som i Östergötland. Under 
senare delen av planeringsprocessen fördes därför diskussioner med bl.a. Helsingborgs 
stad, Västtrafik AB i Göteborg samt Lunds kommun. Resultatet av dessa samtal blev att 
demotrafik kom att genomföras även på dessa orter. 

Innan projektet slutligen hade genomförts var bl.a. följande aktörer inblandade: 
Banverket, Järnvägsstyrelsen, Alstom Transport AB, Tågkompaniet, Tågtrafikledningen 
i Norrköping, Vinnova, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Kinda kommun, 
Åtvidabergs kommun, Finspångs kommun, Östsam, Västtrafik AB, Helsingborgs stad, 
Lunds kommun, Göteborgs Spårvägar, Connex (numera Veolia-transport), 
Räddningstjänsten i Norrköping, Trafikkontoret i Göteborg, Kammarkollegiet, 
Advokater, Westdijk Sweden AB (transportfirma), Motala Verkstad, KEMIRA i 
Helsingborg, Posten AB i Linköping samt bevakningsföretag i Linköping, Norrköping 
och Göteborg.  

Aktörernas medverkan varierade både i tid och i omfattningen under hela projektperio-
den vilket innebar ett intensivt projektledningsarbete. Ett stort arbete lades på att 
genomföra projektmöten mellan olika aktörer och att gentemot involverade aktörer 
kontinuerligt informera om hur projektet utvecklades. Under vissa perioder och speciellt 
under sista delen av planeringsprocessen, våren 2006, pågick ett intensivt projektarbete.  

Trots att det under projektet gång fanns många oklarheter var ambitionen stor bland alla 
parter att projektet skulle genomföras. De projektmöten som genomfördes karaktärisera-
des av stor kreativitet för att hitta innovativa och acceptabla lösningar på de problem 
som dök upp under projektets gång. Trots att det vid flera tillfällen fanns frågor av 
säkerhetskaraktär var det aldrig frågan om att göra avkall på det säkerhetstänkande som 
finns inom det spårburna transportområdet.  
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3.2 Inledande planering 
I följande avsnitt redovisas hur planeringen av demotrafiken fortlöpte från och med 
hösten 2004 fram till och med april månad 2006 då den praktiska demotrafiken in-
leddes. Hösten 2004 genomfördes de första stegen för att närmare utreda hur projektet 
praktiskt och organisatoriskt skulle genomföras. Diskussioner fördes också om de 
ekonomiska förutsättningarna samt roll- och ansvarsfördelningen mellan de aktörer som 
inledningsvis var engagerade i demoprojektet.  

I mitten av september 2004 skickades en PM till fordonstillverkaren Alstom, Banverket 
HK, Östra Banregionen (BRÖ), Banverket Trafik, BK-tåg, Connex, Euromaint, SJ, 
Järnvägsstyrelsen (f.d. Järnvägsinspektionen), Östgötatrafiken, Östsam samt Linköpings 
kommun, Norrköpings kommun, Finspångs kommun, Åtvidabergs kommun och Kinda 
kommun. Av dokumentet framgick att VTI avsåg att i samverkan med berörda organisa-
tioner bedriva demotrafik med duospårvagnar under 2–3 månader sommaren 2005, 
alternativt hösten 2005. Syftet med demoprojektet var att demonstrera och utvärdera: 

• För- och nackdelar med duospårvägstrafik blandad med övrig tågtrafik på en 
intensivt trafikerad järnväg, dvs. på sträckan Linköping–Norköping. 

• För- och nackdelar med duospårvägstrafik på lågtrafikerade banor som alternativ 
till dagens trafikering. 

• Duospårvägsfordon på spårvägsnätet, jämförelse med dagens spårvägstrafik, 
jämförelse med trafikering på Banverkets nät. 

• Duospårvägstrafik med blandning av el- och dieseltraktion. 

• Resenärernas och personalens omdömen.  

• Teknisk/ekonomisk utvärdering av trafiken. 

• Alternativ för planering av vidare DUO-spårväg i Östergötland och/eller andra 
regioner. 

Avsikten var att bedriva trafik med två duospårvagnar som skulle ställas till förfogande 
av fordonstillverkaren Alstom. Trafiken skulle bedrivas med resande på Banverkets spår 
Norrköping–Linköping, Linköping–Kisa, Linköping–Åtvidaberg, Kimstad–Finspång. 
Tanken var även att demotrafik skulle genomföras på spårvägsnätet i Norrköping. 
Problemet i det senare fallet var att det inte fanns någon fysisk förbindelse mellan 
järnvägsnätet och spårvägsnätet i Norrköping. Detta blev därför en fråga bland många 
andra som kom att bli föremål för närmare utredning. Under oktober månad kom infor-
mation från Norrköping om andra förutsättningar som var tvungna att utredas vidare 
vilket bl.a. gällde kurvradier, fordonets bredd i förhållande till hållplatskanter och andra 
hinder (t.ex. signaler, kontaktledningsstolpar) i omedelbar anslutning till spårvägsspåret 
samt fordonets hjulprofil i förhållande till spårvägsspåret.   

Under november skickade BK-Tåg en offert rörande deras medverkan i projektet. En 
förfrågan skickades också till Banverket Trafik om tåglägen för demotrafiken. För-
frågan avsåg ca två månaders trafik under hösten 2005 med BK-tåg som trolig operatör.  

Under december månad meddelade Banverket Trafik att någon garanti för planerade 
tåglägen inte kunde lämnas utan tåglägen fick sökas i sedvanlig ordning för aktuell tåg-
planeperiod i enlighet med gällande föreskrifter. Ansökan skulle behandlas parallellt 
med övriga kapacitetsökningar under tågplaneprocessen. Vidare framkom att om an-
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sökan inlämnades efter tågplanens fastställelse skulle endast restkapacitet kunna 
tilldelas.  

I början av december 2004 ägde ett möte rum mellan VTI, Alstom, Banverket och 
Järnvägsstyrelsen där det planerade demoförsöket redovisades och diskuterades. 
Banverket och Järnvägsstyrelsen hade en positiv syn på projektet men tydliggjorde 
samtidigt att inga avkall fick göras med avseende på säkerhetsaspekterna. De krav och 
synpunkter som Banverket och Järnvägsstyrelsen lyfte fram i detta skede var bl.a.  

• För att trafik med resande skulle vara möjligt måste fordonet vara utrustat med 
ATC, GSM-R och radioblock. Mobil radioblockutrustning fanns eventuellt till-
gänglig hos Euromaint i Linköping. Vikten av dokumentation avseende broms-
prov/prestanda både för drift- och nödbroms, krockegenskaper, traktionsegen-
skaper, brandsäkerhet och dörrsäkerhet betonades särskilt.  

• Det var nödvändigt att BK-Tåg och Connex, i egenskap av trafikutövare, skrev 
in i respektive organisationers trafiksäkerhetsinstruktioner (TRI) hur demotra-
fiken skulle hanteras. När det gällde försäkringar var bedömningen att de för-
säkringar som BK-Tåg och Connex redan hade även var tillräckliga för demo-
trafiken.  

• Det ställdes krav på provplan och ansvarig provledare samt en förarmanual på 
svenska. Underhållsdokumentation behövde inte vara på svenska om Alstom 
ställde upp med underhållspersonal under den tid demotrafiken pågick.  

Banverket framförde önskemål om att få underlagsmaterial från Alstom i ett så tidigt 
skede som möjligt av planeringsprocessen eftersom det skulle underlätta Banverkets 
fortsatta arbete med att ta fram ett spårmedgivande. De uppgifter Banverket var 
intresserad av var bland annat: 

• Allmänna uppgifter: Fordonstypens benämning/littera, aktuellt fordonsnummer, 
vikt och måttuppgifter. 

• Uppgifter rörande fordonets samverkan med infrastrukturen: Gångdynamik, 
fordonsprofil, kortslutning av spårledning, uppgifter om bromssystem, broms-
förmåga, hjul (profiler, diameter och material), etc. 

• Miljöuppgifter: Bulleremissioner, uppgifter om typer och mängder av olika 
kemikalier (även bränsle och hydrauloljor), etc. 

• Elsäkerhet: Säker kortslutning mellan fordonets alla delar och den jordade 
rälen, skydd mot klättring, inkoppling av fordonet till tågvärmepost eller annan 
elförsörjningsutrustning. En oavsiktlig uppfällning fordonets strömavtagare 
(750 VDC) måste kunna förhindras. 

• Uppgifter om hantering av fordonet: Märkning och skyltar på fordonet, hante-
ringsvillkor för fordonet vid växling och rangering, drag och stötinrättningar på 
fordonet, information om eventuella övergångskoppel, information om hur 
fordonet skall hanteras vid bärgning efter en eventuell urspårning (lyftpunkter, 
lyftning i en eller bägge ändar med eller utan boggier), information till 
Räddningsverkets insatskort. 

• Uppgifter om dragfordonets samverkan med infrastrukturen: ATC/ATP, 
kommunikationsutrustning för kontakt med trafikledning, nödbroms, slir-
reglering, sikt från förarplatsen/tillsyningsmannens plats, eventuell sandnings-
utrustning, banröjare (gardjärn och plog), dragförmåga, individuella axellaster. 
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I denna fas av planeringsprocessen inleddes även en diskussion om plattformarnas 
utformning med avseende på att det var olika höjd på de plattformar där fordonet skulle 
göra uppehåll i samband med demotrafiken. Plattformarna på de ställen där fordonet 
skulle stanna var på vissa ställen så kallade låga plattformar och på andra ställen så 
kallade mellanplattformar. Den låga plattformen har en höjd av 350 mm över rälsens 
överkant och är placerad 1,55 meter från spårmitt. Mellanplattformen har en höjd av 
580 mm över rälsens överkant och placerad 1,7 meter från spårmitt. Därför var det 
nödvändigt att undersöka behovet av att eventuellt anordna provisoriska plattformar 
med tanke på att fordonet var 2 650 mm brett och att fordonets insteg (som var utskjut-
bart och hade en bredd av 1 270 mm) var placerat på en höjd av 360 mm över rälsens 
överkant. Det gap mellan fordonets insteg och plattformskanten som kunde accepteras 
fick dock inte överstiga 200 mm.   

 
3.3 Fortsatt planering under 2005 
3.3.1 Våren 2005 
I början av året fördes diskussioner med Banverket i Norrköping beträffande nöd-
vändiga anpassningar av infrastrukturen inför demotrafiken. På bandelen Finspång–
Kimstad förekommer i dagsläget enbart godstrafik och banans största tillåtna hastighet 
(sth) är 40 km/h. Om persontrafik skall bedrivas krävs en omfattande upprustning av 
banan vilket inte är aktuellt för tillfället. Med stor sannolikhet kommer därför inte 
demotrafik att kunna genomföras på denna sträcka. Möjligen att köra upp duospår-
vagnen till Finspång för att där ”visas upp” diskuterades som ett tänkbart alternativ och 
Banverket i Norrköping skulle undersöka denna möjlighet ytterligare. När det gällde 
frågan om plattformar visade det sig att provisoriska sådana skulle behöva anläggas i 
Rimforsa, Kisa och Åtvidaberg. En närmare undersökning av var dessa skulle placeras 
och hur de skall utformas var dock nödvändigt att göra.  

Eftersom duospårvagnen även skulle trafikera spårvägsnätet i Norrköping togs kontakt 
med Connex som ansvarar för driften av spårvägstrafiken i Norrköping. Fördjupade 
kontakter togs även med Norrköpings kommun, som är spårinnehavare, för att utreda de 
tekniska problem som initierades i samband med tidigare diskussioner.  

Kontakter togs även med Östgötatrafiken angående deras medverkan i projektet. En 
fråga som var nödvändig att utreda gällde om medföljande resenärer skulle behöva 
betala eller om resan skulle vara gratis. En annan fråga som var nödvändig att diskutera 
rörde möjligheterna att trafikera sträckan Linköping–Norrköping med avseende på den 
höga trafikbelastningen som förekommer på denna sträcka. 

En preliminär kostnadsbedömning för Alstoms insatser i projektet togs fram vilket i sin 
tur utgjorde underlag för fortsatta diskussioner om kompletteringsfinansiering för 
projektet. Som ett led i finansieringsfrågan blev det aktuellt att ta kontakt med Statens 
Energimyndighet (STEM) för att undersöka möjligheten till finansiellt stöd för 
projektet. Inledande diskussioner togs även med Svensk Biogas AB som var 
intresserade av projektet, dock under förutsättning att det fokuserade på möjligheten att 
konvertera fordonet från dieselelektrisk drift till biogaselektrisk drift.  

Den 9 mars genomfördes ett möte med Järnvägsstyrelsen, Banverket, Alstom och VTI. 
Vid detta möte presenterade Alstoms krockexpert den tyska standarden DIN 5560 som 
även existerar som standard prEN 15227. Enligt dessa standarder finns möjlighet att 
kompensera en lägre longitudinell styvhet (600 kN för en duospårvagn vs 1 500 kN för 
en järnvägsvagn) med en högre bromsförmåga (ca 3m/s2 för en duospårvagn vs 1,2 m/s2 
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för en järnvägsvagn). Under mötet framkom att Järnvägsstyrelsen kommer att följa 
framtida EN standarder vad gäller krocksäkerhet. I detta läge skulle frågan om krock-
säkerhet inte behöva ställa till något problem för demotrafiken. Inte heller för framtida 
duospårvägstrafik under förutsättning att prEN 15227 kommer att antas i sin nuvarande 
form.  

I mitten av mars 2005 fördes nya diskussioner med Banverket i Norrköping om möj-
ligheten att genomföra den planerade demotrafiken. Tidigare tanke på att trafikera 
sträckorna Finspång–Kimstad och Linköping–Norrköping ansågs i detta skede inte vara 
möjligt att genomföra. Den fortsatta planeringsprocessen fokuserade därför på att 
trafikera sträckorna Linköping–Åtvidaberg och Linköping–Kisa. Problemet var dock att 
fordonen inte var utrustade med ATC och radioblock och att montera dessa system på 
duospårvagnen skulle innebära en extrakostnad på ca 3 miljoner kr, vilket det inte fanns 
utrymme för inom projektets ram. Ytterligare en aspekt var att radioblocksystemet är ett 
”udda” system vilket skulle innebära svårigheter att få tag på den typen av utrustning. 

Ett alternativ som diskuterades för att hantera detta problem var om så kallad extern-
markering skulle kunna utnyttjas. Externmarkering finns reglerad i Banverkets före-
skrift BVF902; ”Tilläggsföreskrifter för bansträcka med radioblockering”. Principen för 
externmarkering är att kommunikation upprättas mellan förare och tågtrafikledningen 
inför varje utfart från station. Kommunikationen upprättas via en handhaven extern-
markeringsterminal, (i princip en kommunikationsradio). Via tågtrafikledningen får 
externmarkeraren klarsignal om att den aktuella sträckan är fri från andra tåg. Extern-
markering används ofta av entreprenörer som utför anläggnings- och/eller underhålls-
åtgärder i spåret och som har tillstånd att använda sig av externmarkering. Kontakter 
togs därför med Svensk Banproduktion som har tillstånd att använda denna typ av 
utrustning.  

I detta skede fördes förnyade diskussioner om behovet av provisoriska plattformar som 
var aktuellt i Kisa, Rimforsa och i Åtvidaberg. Plattformarnas konkreta utformning och 
placering var dock nödvändigt att undersöka närmare. Ytterligare en aspekt var om det 
fanns behov av att tågvärdar medföljde fordonet för att vara behjälpliga vid på- och av-
stigning.  

I mitten av mars framkom även information om att BK-Tåg hade försatts i konkurs 
vilket gjorde det aktuellt att hitta en ny tågoperatör som var intresserad av att medverka 
i projektet. Eftersom SJ hade tagit över trafiken på de aktuella bandelarna efter BK-Tåg 
togs, under april månad, en inledande kontakt med SJ som bad att få återkomma med 
besked vid senare tillfälle.  

Ett nytt projektmöte genomfördes i slutet av april mellan VTI, Alstom, Banverket och 
Järnvägsstyrelsen där bl.a. följande information/frågeställningar behandlades: Projekt-
gruppen informerades om de kontakter som tagits med Banverket i Norrköping be-
träffande tidigare oklarheter med avseende på att fordonen inte är utrustade med radio-
block och ATC (R-ATC). Problemet såg dock ut att kunna lösas med hjälp av så kallad 
externmarkering som finns reglerade i banverkets föreskrift enligt ovan.  

Frågan om tidpunkten för genomförandet av demonstrationstrafiken diskuterades. De 
slutliga fordonstester som behövde göras kunde innebära att tidpunkten för demo-
projektets genomförande måste senareläggas. Tänkbara alternativ var senare under 
hösten 2005 eller på senvåren 2006. Projektgruppens bedömning var att det senare 
alternativet var lämpligast. Även om projektet inte skulle genomföras förrän om ett år 
ansågs det angeläget att fortsätta planeringsprocessen, bl.a. utifrån följande aspekter: 
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• Kompletterande fordonsinformation från Alstom skickas till Banverket före 
sommaren 2005.  

• Formell ansökan om spårmedgivande skickas till Banverket och till Norrköpings 
kommun. 

• Utkast till fordonsgodkännande tas fram av Järnvägsstyrelsen till slutet av 
augusti 2005.  

• Duospårvagnen skall transporteras på det tyska järnvägsnätet till Rostock för 
vidare transport med färja till Trelleborg. Denna del av transporten skulle 
ombesörjas av Alstom Transport. Vilken fordonsbemanning som krävs, dels vid 
transporten Trelleborg-Linköping, dels i samband med själva 
demonstrationstrafiken måste undersökas närmare.  

• Möjligheten att kunna använda externmarkering undersöks vidare. 

• Förnyad kontakt måste tas med SJ AB med avseende på bemanning av fordonet 
samt frågan om plats i Linköping för uppställning, tvätt och översyner. 

Under våren meddelade SJ att de avböjde erbjudande om att medverka i demoprojektet. 
Anledningen var att kompletteringar i deras Trafiksäkerhetsinstruktioner (TRI) skulle 
behöva göras vilket var ett för omfattande arbete i förhållande till demoprojektets stor-
lek. Mot den bakgrunden togs därför kontakt med Tågkompaniet som visade ett stort 
intresse för att medverka i projektet.  

 
3.3.2 Hösten 2005 
I slutet av augusti genomfördes ett projektmöte i där VTI, Alstom, Järnvägsstyrelsen, 
Banverket, Tågtrafikledningen i Norrköping och Norrköpings kommun behandlade 
följande: 

Projektgruppen informerades om att största tillåtna hastighet vid externmarkering är 
80 km/h. Nödvändig fordonsbemanning är 1 förare + 1 externmarkeringspersonal. 
Vidare att ansökan om tåglägen (dvs. tidtabell) lämnas till Tågtrafikledningen senast i 
januari 2006 men kan skickas in tidigare. 

Information gavs om förhållandena på spårvägsnätet i Norrköping där små kurvradier 
(20 m) skulle kunna bli ett problem eftersom den minsta kurvradie som duospårvagnen 
klarar är 22 meter. Ytterligare ett problem var fordonsbredden och kopplingen till när-
stående hinder (trafiksignaler, kontaktledningsstolpar, vägskyltar, etc.) utmed spårvägs-
spåret. Duospårvagnen är 2,65 meter bred medan spårvagnarna i Norrköping är 
2,35 meter breda vilket skulle kunna innebära en begränsad framkomlighet för duospår-
vagnen. Norrköpings kommun skulle utreda detta närmare och under september åter-
komma med besked om möjligheten att trafikera spårvägsnätet i Norrköping med duo-
spårvagnen. Ett alternativ till att trafikera spårvägsnätet som diskuterades var att istället 
genomföra demotrafiken på järnvägssträckan Lindö–Norrköpings Central.  

Duospårvagnen klarar 20 meters kurvradie i olastat tillstånd, dvs. utan passagerare. 
Detta faktum utnyttjades i Norrköping och Göteborg för att klara vändslingorna. 
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Vidare framkom/diskuterades följande: 

• Hur transporten av duospårvagnen från Trelleborg till Linköping skall ske måste 
undersökas närmare med avseende på säkerhetsaspekterna. 

• Järnvägsstyrelsen behöver spårmedgivande från Norrköpings kommun för att 
kunna godkänna prov/trafik även på spårvägsnätet. 

• Demonstrationstrafik i Finspång skulle kunna genomföras via så kallad 
vagnuttagning. 

• Tekniker från Alstom kommer att medfölja fordonet under hela perioden då 
demotrafiken genomförs i Sverige.  

• Krocksäkerhetsaspekten är inte längre något problem. 

• Möjligheten att ordna förarutbildning i Tyskland för svensk förarpersonal 
diskuterades. Fordonsföraren behöver bara fordonsutbildning om 
externmarkeringspersonal medföljer fordonet.  

• Provisoriska plattformar diskuterades. Möjligt att sådan inte behöver anordnas 
men måste undersökas närmare.  

• Vilka bärgningsavtal som finns och kan utnyttjas måste utredas med tanke på 
om ett eventuellt fordonshaveri skulle inträffa på järnvägsnätet alternativt på 
spårvägsnätet. 

• Banverkets och Järnvägsstyrelsens handläggningstid för att ta fram godkännande 
är ca en månad. 

• Informationsmaterial från berörda aktörer måste tas fram inför demotrafiken. 

I slutet av september 2005 genomfördes ytterligare ett projektmöte. Vid detta möte 
deltog förutom Alstom och VTI även Tågkompaniet AB som från och med detta skede 
kom att medverka i projektet och ingå i projektgruppen.  

Följande diskuterades: 

• Beträffande transporten från Trelleborg till Linköping diskuterades möjligheten 
att duospårvagnen skulle kunna köra för egen maskin och inte bogseras som 
tidigare diskuterats. Problemet var att duospårvagnen inte var utrustad med ATC 
vilket skulle innebära speciella restriktioner för transporten. Att montera ATC 
utrustning på fordonet skulle innebära en kostnad på ca 3 miljoner kr. Det blev i 
detta skede aktuellt att ta fram en riskanalys för transporten av duospårvagnen 
från Trelleborg till Linköping. Med riskanalysen som underlag skulle fordons-
transporten tas upp till förnyad diskussion med Banverket och Järnvägsstyrelsen.  

• Frågor om nödvändiga försäkringar i samband med demotrafiken initierades vid 
detta projektmöte. Det var bland annat frågan om vilka ansvarsförsäkringar och 
egendomsförsäkringar som respektive aktör redan hade och som skulle kunna 
utnyttjas för demotrafiken alternativt skulle bli tvungna att teckna.   

• Eftersom duospårvagnen i vissa fall skulle framförs med dieselelektrisk drift var 
det nödvändigt att undersöka var det kunde finnas lämpliga tankställen för 
bränslepåfyllning. Detta var i sin tur beroende på fordonets bränsleförbrukning 
och bränsletankens volym. En annan fråga som var nödvändig att lösa gällde var 
det skulle finnas uppställningsplats för fordonet samt verkstadsutrymme för 
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underhåll och inspektion av duospårvagnen. Det blev därför aktuellt att ta 
kontakt med Euromaint som har verkstadslokaler i Linköping. Med tanke på att 
fordonet skulle stå uppställt under nätter och vissa helger var det även nöd-
vändigt att undersöka behovet av bevakning av fordonet, speciellt om det skulle 
visa sig att fordonet inte kunde stå uppställt inomhus.  

Vid detta projektmöte framkom att Helsingborgs stad eventuellt var intresserade av att 
demotrafik med duospårvagnen även skulle göras i Helsingborg. I slutet av september 
togs därför en första kontakt med Helsingborgs stad för en diskussion om detta 
önskemål. 

I början av oktober genomfördes ännu ett projektmöte där VTI, Alstom, Banverket 
Järnvägsstyrelsen och Tågtrafikledningen i Norrköping deltog. Inledningsvis informe-
rades projektgruppen om mötet mellan Alstom, Tågkompaniet och VTI i slutet av 
september och de diskussioner som då fördes. Vidare behandlades följande aspekter:  

Banverket och Järnvägsstyrelsen visade sig vara tveksamma till att godkänna att 
transporten av fordonet från Trelleborg till Linköping och eventuellt även Helsingborg 
sker för egen maskin. Fortsatta diskussioner mellan Banverket, Järnvägsstyrelsen och 
Tågkompaniet var därför nödvändiga att föra.   

Behovet av och förekomsten av tankställen diskuterades och enligt uppgift skulle det 
finnas möjlighet att tanka fordonet i Linköping. Om det behövdes ytterligare tank-
möjligheter berodde på fordonets bränsleförbrukning och tankvolym. Ytterligare 
fordonsinformation var därför nödvändig att ta fram för att kunna få klarhet i frågan.  

Bärgningsavtal diskuterades och det skulle eventuellt vara möjligt att tågoperatörens 
befintliga bärgningsavtal kunde utnyttjas även för den planerade demonstrations-
trafiken. Eftersom Tågkompaniet inte var med på septembermötet förblev frågan tills 
vidare obesvarad.  

I detta skede av planeringsprocessen initierades tankarna om att på en bredare front gå 
ut med information om den planerade demotrafiken. Hur informationsmaterialet skulle 
utformas och via vilka kanaler det skulle spridas blev en fråga som behövde diskuteras 
ytterligare.   

Det sista projektmötet för 2005 genomfördes i början av november månad då alla 
berörda parter deltog. Trots ett flertal tidigare genomförda projektmöten kvarstod 
fortfarande ett antal frågor som var nödvändiga att utreda, bl.a. transporten av duospår-
vagnen från Trelleborg till Linköping. De alternativa transportlösningar som i detta 
skede diskuterades var: 

1) Duospårvagnen kör för egen maskin på södra stambanan 
Eftersom fordonet inte var utrustat med ATC och därför inte fick köra fortare än 
80 km/h skulle detta medföra problem för den övriga snabbare tågtrafiken på södra 
stambanan. Ytterligare en aspekt var säkerhetsfrågan eftersom fordonet saknade ATC. 
För att Järnvägsstyrelsen och Banverket skulle kunna ta formell ställning till detta 
alternativ behövde en fullständig risk- och säkerhetsanalys göras. 

2) Bogsering med stångkoppel 
Detta alternativ bedömdes inte som realistiskt eftersom det skulle kunna innebära alltför 
stora påfrestningar på duospårvagnen eftersom duospårvagnens bromssystem inte skulle 
vara integrerat med dragfordonets bromssystem.  
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3) Koppelvagn med bromsvagn 
Detta alternativ ansågs av Banverket och Järnvägsstyrelsen som det mest lämpliga men 
det praktiska genomförande behövde utredas ytterligare. Inkopplad mellan två broms-
vagnar skulle det vara möjligt att åtminstone köra 100 km/h, vilket är en vanlig hastig-
het för godstågen på södra stambanan.  

4) Lastbilstransport av duospårvagnen alternativt transport på järnvägstrailer  
Dessa två alternativa transportlösningar hade varken Banverket eller Järnvägsstyrelsen 
något att invända mot. Om det skulle kunna vara ett realistisk alternativ berodde på 
vilka kostnader det skulle medföra. 

Ytterligare aspekter som fortfarande var olösta och krävde fortsatt diskussion var: 

• Beträffande trafikeringsrätten var det nödvändigt att ta förnyad kontakt med 
Östgötatrafiken eftersom de har trafikeringsrätten på de bandelar där demotra-
fiken skulle genomföras. Även Kalmar Läns trafik var nödvändiga att kontakta 
med tanke på att fordonet också skulle förevisas i Västervik.  

• I detta skede fanns fortfarande inget besked från Euromaint om möjligheten till 
uppställningsplats eller verkstadsutrymme för duospårvagnen.  

• När det gällde försäkringsfrågan visade det sig att den ansvars- och egendoms-
försäkring som Tågkompaniet redan hade skulle kunna utnyttjas även för demo-
trafiken. Försäkringsvärdet på den duospårvagn som skulle användas uppgick 
till ca 40 miljoner kronor.  

• Frågan rörande plattformshöjder och plattformslängder diskuterade på nytt. 
Utifrån tidigare diskussioner och analyser var bedömningen att befintliga 
plattformar borde kunna fungera och att provisoriska plattformar inte skulle 
behöva anläggas.  

• Vid novembermötet rådde fortfarande oklarhet om det skulle vara möjligt att 
genomföra demonstrationstrafik på spårvägsnätet i Norrköping. Förnyade 
kontakter var därför nödvändiga att ta med Norrköpings kommun för att reda ut 
kvarvarande frågeställningar.  

• Frågan om vilka avtal som krävdes mellan vilka parter för att projektet skulle 
kunna genomföras togs upp till diskussion. Tidigare utkast till avtalsförslag 
skulle förmodligen kunna utnyttjas för en slutlig avtalskonstruktion mellan 
berörda parter. 

• Det faktum att duospårvagnen är utrustad med videokamera togs upp till diskus-
sion. Om videokameran inte skulle kunna kopplas bort under demoperioden 
skulle det vara nödvändigt att ansöka om tillstånd för kameraövervakning hos 
Länsstyrelsen. Möjligheten att koppla bort videoövervakningen var det alternativ 
som skulle undersökas i första hand.  

Under november genomfördes även ett möte med Östgötatrafiken vars syfte var att dels 
informera om läget i planeringsprocessen, dels att reda ut vissa kvarvarande oklarheter. 
I diskussionerna framkom att SJ som bedriver trafiken på de aktuella bandelarna har ett 
nettoavtal vilket innebär att SJ får alla biljettintäkter. Konsekvenserna av den planerade 
demotrafiken skulle kunna vara att SJ förlorar en viss del av biljettintäkterna. Östgöta-
trafiken skulle kunna förlora en del av intäkterna från busstrafiken om resenärerna väljer 
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att åka med duospårvagnen istället för att ta bussen. Frågan var dock tvungen att tas upp 
till närmare diskussion inom Östgötatrafiken.  

I mitten av december kom bekräftelse från Helsingborgs stad om att det fanns ett stort 
intresse av aktiviteter med duospårvagnen vid lämpligt tillfälle under juni månad 2006. 
Ett möte planerades in till i början av februari 2006 där en fördjupad diskussion skulle 
föras om det konkreta upplägget av demotrafiken med duospårvagnen.  

 
3.4 Slutfasen i planeringsprocessen 
Slutfasen i planeringsprocessen som genomfördes under våren 2006 fram till trafikstart 
karakteriserades av ett mycket intensivt arbete mellan projektledningen och involverade 
aktörer.  

Trots att det fram till detta skede inte förekommit några formaliserade informations-
aktiviteter om demotrafiken hade ryktet om projektet spridit sig utanför Östergötlands 
gränser. I början av februari fördes därför inledande diskussioner med Västtrafik AB 
och Göteborgs Spårvägar om att genomföra demotrafik även i Göteborg.  

Vid ungefär samma tidpunkt (6 februari, 2006) genomfördes ett möte mellan Alstom, 
VTI och representanter för NOSAM (Nordvästra Skånes samarbetskommitté) i 
Helsingborg, vilket var resultatet av de inledande kontakter som togs i september månad 
2005. Önskemålet var att demotrafiken skulle genomföras under de två dagarna 2 och 
3 juni 2006. Tanken var att trafikera sträckan Knutpunkten–Åstorp men också industri-
spåret mot KEMIRA AB. Uppställningsplats för fordonet skulle Helsingborg ordna med 
i samarbete med Helsingborgs Hamn AB. För att kunna arbeta vidare med planeringen 
av demotrafiken ville Helsingborg ha besked senast i slutet av februari om projektet 
verkligen skulle komma att genomföras med tanke på finansieringsfrågan.   

Den 1 mars genomfördes ett möte mellan Alstom, VTI och representanter för 
Västtrafik AB samt Göteborgs Spårvägar som efter de inledande diskussionerna uttalat 
ett klart intresse av att genomföra aktiviteter med duospårvagnen i Göteborg, både på 
järnvägsnätet och på spårvägsnätet. Lämplig tidpunkt för demotrafik i Göteborg ansågs 
vara i slutet av maj, dvs. innan eventuella aktiviteter i Helsingborg.   

Vid mötet med Västtrafik och Göteborgs Spårvägar diskuterades i första hand tekniska 
frågor som var av betydelse för det praktiska genomförandet. Axellasten på det aktuella 
fordonet var ca 10–11 ton vilket eventuellt kunde vara ett problem eftersom spårvägs-
nätet i Göteborg är dimensionerat för 7–8 ton. Kurvradien på spårvägsnätet är 22 meter 
men enstaka kurvor med 20 meters radie förekommer i depåspår. En genomgång av 
spårvägsnätet i Göteborg var därför nödvändig att göra för att undersöka vilken sträcka 
som duospårvagnen skulle kunna trafikera under demoperioden. Vidare måste spårets 
bärighet i vagnhallen undersökas om det blir aktuellt att utnyttja vagnhallen. Det var 
även nödvändigt att kontrollera svepytan för duospårvagnen och jämföra med utrymmet 
på spårvägsnätet i Göteborg. Göteborgs Spårvägar behövde därför få information från 
Alstom om duospårvagnens svepyta. När det gällde uppställningsplats för duospår-
vagnen och loket inklusive de två bromsvagnarna skulle detta undersökas närmare av 
aktörerna i Göteborg.  

När det gällde att trafikera järnvägsnätet med duospårvagnen diskuterades alternativen 
Göteborg–Floda respektive Göteborg–Allingsås. Vilken sträcka som var lämpligast för 
demotrafiken krävde en närmare undersökning bl.a. med avseende på plattformshöjder 
och möjligheten att få bra tåglägen för duospårvagnen. Det blev därför nödvändigt att ta 
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kontakt med Banverket och Järnvägsstyrelsen för att informera om de förslag på järn-
vägssträckor som diskuterades för demotrafiken.  

Vid mötet med Västtrafik AB och Göteborgs Spårvägar framkom att det eventuellt 
fanns en gammal anslutningsväxel mellan järnvägsnätet och spårvägsnätet som skulle 
kunna utnyttjas för överflyttningen av duospårvagnen mellan järnvägsnätet och spår-
vägsnätet. Om anslutningsväxeln fanns kvar eller om den var borttagen skulle under-
sökas närmare av Göteborgs Spårvägar.  

Några dagar senare framkom vid samtal med Alstom att staden Kassel i Tyskland inte 
var villig att låna ut duospårvagnen utan ville ha hyra för den. Hyran för duospårvagnen 
skulle uppgå till 600 000 kronor och hyran för bromsvagnarna skulle uppgå till ca 
40 000 kronor. Vidare gällde att staden Kassel krävde att fordonet inspekterades i direkt 
anslutning efter transporten från Trelleborg till Linköping. Eftersom frågan om 
uppställningsplats och verkstadsutrymme i Linköping fortfarande inte var löst var det 
nödvändigt att ta förnyade kontakter med SJ, Banverket och Euromaint angående 
möjligheterna till uppställningsplats. Det var även nödvändigt att ta förnyad kontakt 
med Connex i Norrköping beträffande deras funderingar på demotrafiken på 
spårvägsnätet i Norrköping och de oklarheter som rådde i samband med detta.  

Den 10 mars hölls ett nytt projektmöte i Stockholm mellan Alstom, VTI, 
Järnvägsstyrelsen, Banverket, Tågkompaniet AB, Tågtrafikledningen i Norrköping och 
Norrköpings Spårvägar. I detta skede av planeringsprocessen började ett flertal av 
tidigare frågeställningar närma sig en lösning.  

Transporten av duospårvagnen från Trelleborg till Linköping skulle ske med duospår-
vagnen inkopplad mellan två bromsvagnar som i sin tur dras av ett lok. Transporten till 
Göteborg respektive Helsingborg kommer att ske på motsvarande sätt. Dessa transporter 
skulle genomföras av Tågkompaniet AB. Övriga alternativ som tidigare diskuterats var i 
detta skede inte längre aktuella.  

Beträffande bränsleförsörjningen visade det sig att SJ tankar diesel för vissa av sina 
fordon hos Euromaint vilket sågs som en möjlighet för att även kunna tanka duospår-
vagnen. Fordonets bränsletank rymmer 600 liter och fordonet kan tankas från båda 
sidor. På en tankning kan man köra mellan 800–1 200 km. Längre sträcka är det kanske 
inte frågan om under en dags körning. Om möjligheten att tanka vid Euromaints 
bränsledepå i Linköping inte skulle kunna utnyttjas kvarstod frågan om andra alternativ. 
Det blev därför aktuellt att undersöka eventuella möjligheter till tankning i Norrköping. 
Med tanke på körningarna i Göteborg och Helsingborg var det nödvändigt att undersöka 
möjligheterna till tankning även på dessa ställen.  

Det bärgningsavtal som Tågkompaniet redan hade för sin övriga verksamhet visade sig 
kunna användas även i samband med demotrafiken. Att ett sådant fanns och kunde 
utnyttjas var tvunget att tydligt framgå i det avtal som skulle tas fram mellan berörda 
parter. Det var även nödvändigt att bärgningsinstruktioner fanns med i fordonet under 
hela perioden för demotrafiken. 

För projektets medgivande om trafikeringsrätt från Östgötatrafiken fanns det fort-
farande vissa oklarheter. Östgötatrafiken och Kalmar Läns Trafik AB har handlat upp 
trafiken på Länsbanorna och SJ är entreprenör. Som trafikhuvudman har Östgöta-
trafiken och Kalmar Läns Trafik det formella trafikeringstillståndet på berörda järnvägar 
men för att bedriva tågtrafik måst det även finnas ett trafikavtal med Banverket. I detta 
fall är det dock SJ som har trafikavtalet med Banverket. Det blev därför aktuellt att ta 
ytterligare kontakter med Banverket för att få en slutlig lösning på frågan.  
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Beträffande frågan om fordonsunderhåll och uppställningsplats för duospårvagnen 
visade det sig att Euromaint inte hade möjlighet att ställa upp på grund av utrymmes-
brist. Behovet av verkstadsutrymme var kopplat till kravet på inspektion av fordonet 
efter att det har anlänt till Linköping. Eventuellt skulle det vara nödvändigt med inspek-
tion även efter det att duospårvagnen har trafikerat spårvägsnätet i Norrköping. När det 
gällde fordonsunderhållet var det även frågan om städning, tvättning och eventuell 
klottersanering som måste lösas. Motala Verkstad diskuterades som ett alternativ om det 
inte löste sig med verkstadsplats i Linköping. I detta sammanhang diskuterades även 
bevakning av fordonet vilket var kopplat till var fordonet skulle komma att ställas upp 
under nätterna. Inledande kontakter var därför nödvändiga att ta med något bevaknings-
företag.  

Beträffande försäkringar visade sig att Alstom hade gällande transportförsäkring för 
transporten av fordonet från Tyskland till Trelleborg. Tågkompaniet hade försäkring 
som gällde på Statens spåranläggning och anslutande järnvägsspår men inte på spår-
vägsnätet.   

Tilläggsförsäkring till Connex ordinarie försäkring var därför nödvändig att ordna. Tåg-
kompaniet hade ansvarsförsäkring inklusive fullvärdesförsäkring på 35 miljoner SEK. 
En försäkringspremie på ca 50 000 kronor var dock nödvändig att teckna. Försäkringen 
skulle ligga hos Tågkompaniet. Det blev även aktuellt att kontakta Göteborgs Spårvägar 
för att utreda försäkringsfrågan när duospårvagnen trafikerar spårvägsnätet i Göteborg.  

I detta skede av planeringsprocessen aktualiserades frågan om informationsmaterial 
inför demotrafiken. En viktig aspekt var betydelsen av tydlig information om att det var 
ett forskningsprojekt och inte fullskalig trafikering. Det blev därför angeläget att 
fundera vidare på hur och i vilken omfattning information om projektet skulle spridas. 
En övergripande tanke var att tona ner de tekniska aspekterna och lyfta fram den ut-
vecklingspotential som projektet har. Tekniken finns redan men hur den skall användas 
var en viktiga frågan som behövde lyftas fram. 

Det framkom att spårvägsnätet i Norrköping höll på att mätas upp för att se vilken 
sträckning som demotrafiken kunde genomföras på. Norrköping skulle återkomma med 
resultatet från denna undersökning till Järnvägsstyrelsen. Möjligheten till uppställnings-
plats i Norrköping undersöktes också. En annan aspekt som kom fram var att Connex är 
ansvarig för driften av spårvägstrafiken i Norrköping vilket innebar att Tågkompaniet 
inte skulle få köra på spårvägsnätet i Norrköping. Problemet skulle dock kunna lösas 
genom att snabbutbilda en Connexförare som kör under överinseende från 
Tågkompaniets förare. Inför demotrafiken i Norrköping hade Räddningstjänsten i 
Norrköping önskemål om att få genomföra en räddningsövning innan fordonet trafikerar 
spårvägsnätet i Norrköping.  

Frågan om plattformarna började få en lösning. Det visade sig nämligen inte vara nöd-
vändigt att anlägga några provisoriska plattformar vid de hållplatser duospårvagnen 
skall stanna i samband med demotrafiken i Östergötland. Det kunde dock bli aktuellt 
med någon form av ”informationsskylt” som gör resenärerna uppmärksamma på in-
steget. Fordonets insteg i förhållande till plattformarna i Helsingborg respektive 
Göteborg var dock nödvändigt att kontrollera ytterligare.  

Förslag på tidtabell för demotrafiken på sträckorna Linköping–Kisa respektive 
Linköping–Åtvidaberg fanns framtaget av Tågtrafikledningen i Norrköping. Även ett 
utkast till aktivitetsplan för hela perioden inklusive eventuella aktiviteter i Helsingborg 
och Göteborg fanns framtaget. Av aktivitetsplanen framgick vilka sträckor som skulle 
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trafikeras under vilka perioder inklusive reservdagar, vilka seminarier som skulle 
genomföras, etc. 

Utbildningen av fordonsförare bedömdes vara mest lämplig att genomföra i Tyskland 
och i samverkan med Alstom och Tågkompaniet. Alternativet hade varit att genomföra 
utbildningen i Sverige men det hade krävt att förarmanualen översattes till svenska 
vilket var en både tidsödande och kostsam uppgift. För att kunna täcka upp hela perio-
den för demotrafiken var det nödvändigt att utbilda två av Tågkompaniets förare. Av-
sikten var dock att bemanna fordonet med en förare och en extrapersonal, sannolikt från 
Svensk Banproduktion enligt tidigare diskussioner, som skulle sköta externmarke-
ringen. Eftersom det bara var drygt en månad kvar till demotrafiken skulle starta var det 
angeläget att förarutbildningen genomfördes under mars månad. 

Beträffande bevakningen av duospårvagnen hade inledande kontakter tagits med 
Securitas. I detta skede hade även kontakter tagits med Falck bevakning mot bakgrund 
av att de sköter bevakningen av VTI:s lokaler i Linköping. Tanken var att försöka få en 
smidig lösning på bevakningsproblemet via en tilläggsbeställning till ordinarie bevak-
ningsavtal med VTI. Det skulle eventuellt även finnas ett behov av bevakning i spår-
vägshallen i Norrköping som var nödvändigt att undersöka ytterligare.  

Uppställningsplats för fordonet var fortfarande olöst. Det hade dock framkommit att SJ, 
men även Banverket kunde ha lämpliga uppställningsplatser för duospårvagnen. 
Tågkompaniet skulle ta kontakt med Tågtrafikledningen i Norrköping för att undersöka 
saken närmare. Lämplig uppställningsplats i Finspång skulle Alstom undersöka 
närmare.  

Demotrafik i Finspång skulle kunna genomföras på en sträcka av ett par kilometer ut 
från stationsområdet i Finspång. Den planerade visningen av duospårvagnen i Västervik 
som också ingår i aktivitetsplanen visade sig också kunna genomföras. Möjligheten att 
med ett par turer trafikera sträckan Västervik–Jenny var dock nödvändig att undersöka 
ytterligare.  

Beträffande demotrafiken i Helsingborg var avsikten att den skulle genomföras men 
det fanns fortfarande några frågor som var nödvändiga att utreda ytterligare. Om 
trafiken kommer att bedrivas på Banverkets spår är försäkringsfrågan inte något 
problem. Om kommunens spår skall trafikeras krävs spårmedgivande och trafike-
ringsavtal. Vidare måste tillgängliga tåglägen kontrolleras via tågtrafikledningen. I 
Göteborg fanns intresse av att köra fordonet på sträckan Göteborg C–Floda under två 
dagar i slutet av maj månad. Det finns även intresse av att köra på spårvägsnätet i 
Göteborg. Göteborgs Spårvägar undersöker möjligheten att lägga in en övergångsväxel 
för att slippa fordonslyft från järnvägsnätet till spårvägsnätet. För att kunna trafikera 
Göteborgs spårvägsnät krävs ett spårmedgivande från Trafikkontoret i Göteborg.  

Hur avtalet som skulle reglera samarbetet mellan involverade aktörer skulle utformas 
krävde ytterligare diskussioner. Det utkast till avtal som togs fram då planerna var att 
genomföra demotrafiken under 2005 skulle vara möjligt att utnyttja som underlag för ett 
nytt avtalsförslag. Frågan var om det nya avtalet skulle utformas som ett trepartsavtal. 
Vidare diskuterades möjligheten att göra en avtalskonstruktion som definierar exakta 
belopp i kronor räknat som respektive part kommer att fakturera VTI. Med tanke på 
projektets omfattning, antalet inblandade aktörer och alla de frågor som var nödvändiga 
att reglera var alla parter eniga om att jurister var tvungna att anlitas.  

Finansieringsfrågan var fortfarande ett stort problem. Utifrån kända kostnader krävdes 
ca 1 500 000 kronor för att genomföra projektet. Det finansiella stödet för projektet upp-
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gick dock endast till ca 800 000 kronor vilket betydde att det saknades 700 000 kronor 
för att kunna genomföra projektet. Anledningen till att det saknades pengar berodde på 
de ändrade förutsättningar som uppstått med anledning av att hyra skulle betalas för 
duospårvagnen. Det var därför nödvändigt att ta upp diskussioner om kompletterande 
finansiering med de kommuner som redan var involverade i projektet men också med 
Vinnova. Extrakostnaderna för aktiviteterna i Helsingborg och Göteborg skulle respek-
tive ort stå för. 

Med tanke på bl.a. finansieringsfrågan och de frågor som fortfarande var olösta enades 
projektgruppen om att 24 mars 2006 var sista datum för att besluta om projektet skulle 
genomföras eller inte.  

Den 17 mars 2006 fördes en diskussion med Vinnova om kompletterande finansiering 
för projektet. Besked från Vinnova om tilläggsfinansiering av projektet kom sedermera 
via beslut den 23 mars. I detta skede var finansieringen från Banverket klar. Något 
formellt besked om ytterligare finansiering från medverkande kommuner fanns ännu 
inte.  

I mitten av mars inleddes ett intensivt arbete om det avtalsförslag som hade tagits fram. 
Alla parter, VTI, Alstom och Tågkompaniet engagerade sina jurister för genomläsning 
av avtalet. Olika textförslag bollades mellan VTI, Alstom och Tågkompaniet. Avtalet 
skulle reglera ett flertal olika aspekter som exempelvis: kostnadsfördelningen mellan 
parterna, försäkringar, bevakning, eventuella saneringsåtgärder med avseende på 
klotterangrepp, etc.  

Den 24 mars hölls ett projektmöte i Norrköping där VTI, Connex och Räddnings-
tjänsten i Norrköping medverkade. Vid detta möte diskuterades tekniska aspekter med 
avseende på Räddningstjänsten insatser vid en eventuell olycka. Ett krav från 
Räddningstjänsten var att få möjlighet att provlyfta fordonet innan det trafikerade 
spårvägsnätet i Norrköping. Vidare ville Räddningstjänsten ha tillgång till teknisk 
information om fordonet, t.ex. med avseende på nödutgångar, bränsletankarnas place-
ring och storlek, lyftpunkternas placering etc. Vidare konstaterades att Connex måste ha 
ett spårmedgivande från Norrköpings kommun att fordonet får trafikera spårvägsnätet.  

Den 29 mars hölls ett projektmöte mellan VTI, Alstom, Tågkompaniet, Banverket och 
Järnvägsstyrelsen där följande aspekter framkom: 

Ett spårmedgivande krävs även för bromsvagnarna eftersom dessa inte är RC-märkta. 
Tidtabell för transporten från Trelleborg till Motala ordnas av Tågkompaniet och 
Tågtrafikledningen i Norrköping. 

Tankningen av duospårvagnen är fortfarande en fråga som är olöst. Möjligheten till 
tankning i Göteborg och Helsingborg måste också undersökas närmare.  

Uppställningsplats för lok och bromsvagnar är fortfarande inte helt säkerställd. Diskus-
sioner fördes med Motala Verkstad om möjlig uppställningsplats och verkstadsut-
rymme. För att kunna göra nödvändiga inspektioner krävs verkstadsutrymme med 
”grav” för inspektion av fordonets undersida. Uppställningsplats i Linköping för 
duospårvagnen var fortfarande inte helt klarlagd men frågan diskuterades med repre-
sentanter för Postterminalen i Linköping.  

Det bärgningsavtal som Tågkompaniet har med Swedmaint kan utnyttjas även för 
demotrafiken. Eventuellt måste en tilläggsbeställning göras. Bärgningsinstruktioner 
måste dock finnas med i fordonet under demotrafiken. Jourtelefonnummer måste finnas 
till Swedmaint om behov av bärgning skulle uppstå. 
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När det gällde demotrafiken på spårvägsnätet i Norrköping kommer Connex instruk-
tionsförare att köra duospårvagnen med Tågkompaniets förare som instruktör. Uppställ-
ningsplats i Norrköping för duospårvagnen är fortfarande olöst. Eventuellt skulle spår-
vagnshallen i Norrköping kunna utnyttjas men detta beror på om den fria höjden i 
vagnhallen är tillräcklig för duospårvagnen. Var fordonet skall lyftas över från järnvägs-
nätet till spårvägsnätet måste också utredas ytterligare. Ytterligare kontakter måste tas 
med den transportfirma som skall ordna med överflyttningen av duospårvagnen.  

Möjligheten att få trafikeringsrätt för demotrafiken var fortfarande oklar. När det gällde 
försäkringar visade det sig att försäkringsvärdet på duospårvagnen uppgick till 
40,6 miljoner kronor. Tågkompaniet skulle undersöka möjligheten att ordna en tilläggs-
försäkring för duospårvagnen som kunde kopplas till Tågkompaniets befintliga försäk-
ring. Tågkompaniets försäkring gäller dock inte för spårvägsnätet i Norrköping och 
Göteborg. Därför skulle VTI vara tvungna att ordna med en försäkring som gäller på 
spårvägsnätet.  

Den 7 april, dvs. ca 3 veckor innan duospårvagnen skulle anlända till Sverige, under-
tecknades det trepartsavtal mellan VTI, Alstom och Tågkompaniet som reglerade såväl 
ekonomiska aspekter som ansvar och roller för demotrafiken.  

I början av april hade även kontakter etablerats med den transportfirma som skulle 
ordna med överflyttningen av duospårvagnen från järnvägsnätet till spårvägsnätet. I 
detta skede var det inte helt klarlagt om transporten mellan Norrköping och Göteborg 
skulle ske på landsväg eller ej. Överflyttningen av duospårvagnen mellan järnvägsnätet 
och spårvägsnätet i både Norrköping och Göteborg samt lokal transport på dessa orter 
skulle dock transportfirman ordna med.  

I början av april kom även beslut om tillfälligt spårmedgivande till VTI för demotrafik 
med Regio Citadis från Banverket. Detta skickades sedan vidare till Tågkompaniet som 
i sin tur kontaktade Banverket för att reda ut vissa oklarheter. I detta skede var det 
knappt en vecka kvar till fordonet skulle anlända till Sverige. Efter denna förfrågan 
erhöll Tågkompaniet ett nytt beslut, daterat den 24 april. Beslutet om trafikeringsrätt för 
Tågkompaniet erhölls således två dagar innan fordonet anlände till Sverige. Den 
19 april godkände Järnvägsstyrelsen duospårvagnen för trafik på järnvägsnätet.  

Den 20 april genomfördes ett projektmöte där Alstom, VTI, Tågkompaniet med-
verkade. Vid detta möte framkom följande: 

• Uppställningsplats i Finspång på Siemens industriområde var ordnad liksom 
bevakningen av fordonet. Tågkompaniet hade ordnat med uppställningsplats för 
duospårvagnen, lok och bromsvagnar i Motala. Uppställningsplats för lok och 
bromsvagn i Göteborg måste dock ordnas.  

• Uppställningsplats finns vid postterminalen i Linköping som kommer att kunna 
utnyttjas. Strömförsörjning måste ordnas för de tillfällen då fordonet står upp-
ställt och inte är i trafik. Elanslutning för 400V/32A måste finnas.   

• Externmarkering är ordnad av Tågkompaniet.  

• Möjlighet till tankning i Helsingborg och Göteborg har undersökts. Green Cargo 
har tankställen som kan utnyttjas. Eventuellt kommer duospårvagnens bränsle-
tankar att fyllas på i Norrköping innan fordonet transporteras med lok och 
bromsvagnar till Göteborg.  

• I detta skede hade även Lund visat intresse för att genomföra aktiviteter med 
duospårvagnen innan den lämnar Sverige. En ny process med Järnvägsstyrelsen 
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krävs dock för körningen i Lund och nya trafiksäkerhetsinstruktioner måste tas 
fram av Tågkompaniet. Demotrafiken i Lund skulle genomföras den 4 juni, dvs. 
innan fordonet fortsatte till Trelleborg för vidare färd till Tyskland.  

• Körningar till Kisa kräver extra bevakning i form av lokaltågklarerare, ca 5 tim-
mar/dag. Detta måste samordnas via Banverket Trafik som är ansvarig för extra-
bevakning i Kisa. 

• Demotrafik i Finspång kommer att kunna genomföras ett par kilometer ut från 
stationsområdet i Finspång.  

• Bevakning är ordnat till den 26 april då fordonet anländer till Motala Verkstad.  

• Transporttillstånd måste ordnas av Westdijk Sweden AB för de lokala transport-
erna i Norrköping och Göteborg i samband med överflyttningen av duospår-
vagnen mellan järnvägsnätet och spårvägsnätet.  

• I detta skede var det aktuellt att skicka ut tidtabell och aktivitetslista till alla 
berörda parter.  

 
3.5 Erhållna beslut 
I nedanstående avsnitt redovisas, till vissa delar, de beslut som låg till grund för att 
kunna genomföra den planerade demotrafiken.  

Järnvägsstyrelsens beslut om ”Tidsbegränsat godkännande av DUO-spårvagn typ 
BR689” daterat 19 april 2006: 
”Järnvägsstyrelsen ger ett tidsbegränsat godkännande av DUO-spårvagn Regio Citadis 
typ BR689. Godkännandet gäller för körning i samband med demonstrationer med 
resande och för transport på järnväg. Godkännandet omfattar även adeptervagnar typ 
BR203 för passiv transport av DUO-spårvagnen. Godkännandet gäller under tiden 
19 april 2006 till den 30 juni 2006.  

DUO-spårvagn typ BR689 är godkänd för trafik i Tyskland på järnväg och spårväg. 
DUO-spårvagnen saknar svensk ATC.  

Som förutsättning för godkännande gäller följande villkor: 

1) Tågkompaniet har ansvar för trafiksäkerheten vid körning och transport av 
DUO-spårvagn typ BR689 på järnväg. Framförandet ska ske enligt gällande 
trafikeringsregler. Skulle någon upptäcka allvarliga säkerhetsbrister under 
proven måste dessa avbrytas tills bristerna är åtgärdade. Järnvägsstyrelsen ska 
snarast informeras om eventuella säkerhetsbrister och åtgärder. 

2) Vid passiv transport ska spårvagnen gå mellan två adeptervagnar typ BR203. 

3) Spårvagnen får användas på infrastrukturanläggningar enligt Banverkets spår-
medgivande ”Tillfälligt spårmedgivande för demotrafik med DUO-spårvagn 
Regio Citadis” 
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Banverkets beslut om trafikeringsrätt, daterat 24 april 2006 
Ansökan om viss trafikeringsrätt för Tågkompaniet har den 24 april 2006 via e-mail 
inkommit till Banverket. Ansökan avser trafikeringsrätt för genomförandet av viss trafik 
för test och demonstration av en s.k. duospårvagn under april–juni 2006 på uppdrag av 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Ungefär två till tre dubbelturer per 
sträcka och dag planeras på olika delar av Banverkets järnvägsnät.  

Bedömning: Banverket får enligt 4 kap. § 2 st järnvägsförordningen (2004:526) bevilja 
trafikeringsrätt för ”till sin omfattning obetydlig persontrafik”. Med hänsyn till den här 
aktuella trafikeringens natur med ett fåtal turer per dag under en begränsad period får 
den anses vara av obetydlig omfattning.  

Beslut: Banverket beviljar i enlighet med 4 kap. § 2 st järnvägsförordningen (2004:526) 
Tågkompaniet rätt att under april–juni 2006 trafikera de spår som Banverket förvaltar åt 
staten i den utsträckning som behövs för att genomföra uppdraget åt VTI såsom det 
beskrivs i ansökan. Genomförandet av trafiken förutsätter att erforderliga avtal och 
tillstånd i övrigt finns och att tåglägen kan beviljas efter ansökan i sedvanlig ordning. 

 

Beslut från Norrköpings kommun, tekniska kontoret, daterat den 2 maj 2006 
Framförande av vagntyp DUO/Alstom/Kassel på kommunens hamn- och industrispår. 
Norrköpings kommun, tekniska kontoret, kollektivtrafik medger att vagntypen får 
framföras på kommunens hamn- och industrispår under maj månad år 2006. Följande 
förutsättningar gällde: 

• Vagnen får endast framföras på sträckan: Vagnhallen–Vidablick via Trädgårds-
gatan. Vändning/in och utfart vid vagnhallen får endast ske via de spår som 
markerats på bifogad karta.  

• Sidospåret vid Vidablick får inte användas. 

• Triangelspåret vid Hagaskolan får inte användas 

• Förbigångsspåret vid resecentrum får användas. 

• Mötesförbud råder på dubbelspåret vid vagnhallsinfarten. 

• På vagnhallsområdet kommer särskilda villkor att gälla. Innan vagnen körs in i 
byggnaden eller tvättspår måste vakt medfölja för att kontrollera fria utrymmet 
beroende på vagnens höjd och bredd.  

• Sth 10 km/h i alla spårkorsningar. 

• Vänstra backspeglarna i körriktningen skall vara demonterade. 

• De rörliga fotstegen får inte användas vid hållplatskantsten. 

• Connex personal skall framföra vagnen i sin egenskap av trafikutövare. 

• Förarutbildad vakt skall medfölja för att assistera föraren med växelomläggning, 
signalering, information till resenärer etc. 

• På grund av att vagnens kortslutningsmotstånd inte kan kontrolleras skall 
efterföljande vagn hålla sådant säkerhetsavstånd att efterföljande vagn inte 
påverkar växelomläggningssystemet.  

• Effektuttag överstigande 1 200 A bör undvikas. 
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• Dieseltankarna bör ha så liten mängd diesel som möjligt. 

• Vagnen skall vara tillfredsställande sakförsäkrad till fulla värdet. 

 

Meddelande från Trafikkontoret i Göteborg: daterat den 4 maj 2006 
För att kunna trafikera spårvägsnätet i Göteborg krävdes ett spårmedgivande från 
Trafikkontoret i Göteborg. Spårmedgivandet (daterat 4 maj 2006) gällde under perioden 
28–31 maj 2006. Tillståndet gällde för sträckan Ahlströmmergatan–Stampgatan–Kors-
vägen–Chalmers hållplats Sahlgrenska vändslinga och samma väg tillbaka. Trafik-
kontorets och Spårvägens gemensamma TRI skall följas.  

Förutsättningar: Dieseltanken skall vara tömd. Sidospeglar på vänster sida skall demon-
teras. Bakre dörr skall blockeras för avstigning. Passage av alla spårkorsningar sker med 
sth 10 km/h. Kurvspår vid Stampgatan/Ahlströmmergatan samt vändslinga vid 
Sahlgrenska har 20 m horisontalkurva vilket innebär att passage endast kan ske utan 
passagerare. KomFram utrustning finns monterad på vagnen för växelomläggning och 
anmälan till trafiksignalanläggning. Vi förutsätter att vagnen klarar 5,4 % lutning.   

 

Meddelande från Östgötatrafiken, daterat 9 maj 2006 
Trafikbeställning spårvagn DUO/Alstom/Kassel  

AB Östgötatrafiken beställer härmed trafik med s.k. DUO-spårvagn på Norrköpings 
kommuns spårvägsnät. Trafik skall preliminärt ske enligt bifogad tidplan. Trafiken får 
på intet sätt störa ordinarie spårvägstrafik. Spårvagnen skall framföras enligt förutsätt-
ningar i kommunens skrivelse ”Framförande av vagntyp DUO/Alstom/Kassel på 
kommunens spårväg”  KTN 125/2003 510. Före trafikstart skall Connex Sverige AB 
delge Östgötatrafiken Järnvägsstyrelsens tillstånd för framförandet av fordonet på 
kommunens spårvägsnät.  

 

Järnvägsstyrelsen Beslut daterat 10 maj 2006 
Tidsbegränsat godkännande av DUO-spårvagn typ BR689. 

Järnvägsstyrelsen ger ett tidsbegränsat godkännande av DUO-spårvagn Regio Citadis 
typ BR 689. Godkännandet gäller för körning i samband med demonstrationer med 
resande för transport på Norrköpings och Göteborgs spårvägsnät enligt villkor 2. 
Godkännandet gäller under tiden 2006-05-10 till 2006-06-30. 

DUO-spårvagn typ BR689 är godkänd för trafik i Tyskland på järnväg och spårväg. 
Den har också ett tidsbegränsat godkännande för järnväg i Sverige. DUO-spårvagnen 
saknar svensk ATC. Som förutsättning för godkännandet gäller följande villkor: 

1) Trafikutövarna har ansvaret för trafiksäkerheten vid körning och transport av 
DUO-spårvagn typ BR689 på spårväg. Framförandet skall ske enligt gällande 
trafikregler. Skulle någon upptäcka allvarliga säkerhetsbrister under proven, 
måste dessa avbrytas tills bristerna är åtgärdade. Järnvägsstyrelsen skall snarast 
informeras om eventuella säkerhetsbrister och åtgärder.  

2) Spårvagnen får användas på spårvägar enligt Norrköpings kommuns, Göteborg 
stads respektive Göteborgs Spårvägars spårmedgivande.  
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Järnvägsstyrelsen kan dra in godkännandet om det framkommer allvarliga brister i 
fordonets säkerhet eller om förutsättningarna ändras i förhållande till ansökan.  

Som framgår av ovanstående krävdes ett antal olika typer av beslut för att projektet 
skulle kunna genomföras. En del beslut byggde i sin tur på att vissa andra beslut var 
tagna eller skulle komma att tas. Detta ”korsrefererande” visar att säkerhetsaspekten var 
en viktig faktor som genomsyrade hela planeringsprocessen. I besluten framgår tydligt 
vilka förutsättningar som gällde för den planerade trafiken vilket också visar på ett 
omfattande säkerhetstänkande.  

 
3.6 Reflektioner från planeringsprocessen 
Det som i början såg ut som ett ”enkelt” projekt visade sig innehålla en stor komplexitet 
med ett flertal aspekter som var nödvändiga att diskutera och ta beslut om. Trafik med 
duospårvagn har inte tidigare genomförts i motsvarande omfattning som i detta projekt. 
På grund av detta fanns ingen erfarenhet av eller kunskap om hur denna typ av projekt 
skulle hanteras.  

Som framgår av planeringsprocessen var ett stort antal aktörer involverade i varierande 
omfattning vid olika skeden i planeringsprocessen. Alla parter hade därför inte redan 
från början full överblick och information om projektet. Den tilltänkta operatören, 
BK Tåg AB, gick dessutom i konkurs mitt under planeringsfasen och projektet tappade 
tempo innan en ny operatör hade hittats. Samtidigt som planeringen av demoprojektet 
genomfördes pågick ett flertal andra parallella utredningar om den spårburna trafiken i 
Östergötland, bl.a. Ostlänken och upprustningen av Tjustbanan för snabbtåg mellan 
Linköping och Västervik. Även om demoprojektet inte hade någon direkt koppling till 
dessa utredningar uppfattades demoprojektet som ett ”ordinarie” utredningsprojekt 
vilket skapade viss förvirring. Detta faktum tydliggör demoprojektets omfattning, dvs. 
att det uppfattades som ett ”verkligt och realistiskt” projekt men i vissa fall också ett hot 
mot andra utredningsförslag.  

Nya produkter, processer och organisationsformer måste ständigt prövas för att kollek-
tivtrafiken skall fortsätta att utvecklas. Samtidigt visar projektet på ett ganska tydligt 
sätt vilka svårigheter som måste övervinnas när nya transportkoncept skall införas. Det 
är inte självklart hur järnvägssektorns olika regelverk, föreskrifter och tendens till över-
standardisering skall tolkas och värderas. Detta tydliggörs av diskussionerna i projektet 
om fordonets säkerhetssystem, förmåga att klara krockvåld i jämförelse med bromsför-
måga, drivmedel i tankarna i samband med trafik på spårvägsnätet, transport med eller 
utan passagerare, etc. Utan att göra avkall på järnvägssektorns säkerhetstänkande finns 
det sannolikt möjlighet att utforma regelverk och föreskrifter på ett sätt som skulle 
underlätta nya spårburna transportkoncept. Om inte denna möjlighet skapas finns ett 
reellt hot mot sektorns konkurrensförmåga och överlevnad.  

Duospårvagnen skulle trafikera vissa bestämda sträckor under ett begränsat antal dagar 
utanför ordinarie tidtabell för övrig tågtrafik. Det var alltså inte frågan om någon form 
av ersättningstrafik för ordinarie tågtrafik. Som en naturlig följd av detta skulle även 
antalet resenärer bli begränsat. Trots detta gav det upphov till en diskussion om resandet 
med duospårvagnen skulle vara avgiftsbelagt eller om resandet skulle vara gratis. 
Diskussionen fördes med avseende på konkurrensaspekten och de avtal som redan fanns 
med ordinarie trafikbolag. Det var även frågan om förlorade biljettintäkter som skulle 
kunna uppkomma till följd av att resenärerna reste med duospårvagnen istället för med 
ordinarie tåg eller busstrafik.  
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Även om det fanns många aspekter och frågeställningar som behövde belysas och ut-
redas fanns en stor vilja och ambition om att demoprojektet skulle genomföras. Den 
öppenhet och samverkansvilja som förekom i planeringsprocessen är en förutsättning 
för att denna typ av projekt skall vara möjlig att genomföra. Man kan också konstatera 
att den kunskap och erfarenhet som uppnåddes genom att fordonet sattes i trafik hade 
aldrig kunnat genereras på annat sätt än genom praktisk demonstration.  
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4 Det praktiska genomförandet av demotrafiken 
Vid middagstiden den 26 april 2006 anlände duospårvagnen med färja från Rostock till 
Trelleborg. I Trelleborg övertog Tågkompaniet ansvaret för vidare transport av duospår-
vagnen till Motala Verkstad dit den anlände vid midnatt den 26 april. Dagen därpå 
genomfördes en inspektion av fordonet för att undersöka eventuella skador efter 
transporten från Tyskland. 

 
Figur 2  Lossning av duospårvagnen från färjan i Trelleborg (foto: Thomas Lange). 
 

Enligt diskussionerna från planeringsprocessen var det inte aktuellt att duospårvagnen 
skulle köra för egen maskin till Linköping. Den transportlösning som valdes var att duo-
spårvagnen kopplades mellan de två bromsvagnarna (som medföljde från Tyskland) 
med ett så kallat Albert-koppel vilket framgår av figur 3.  

 
Figur 3  Duospårvagnens hopkoppling till bromsvagnen (foto: Thomas Lange). 
 

För att kunna bromsa den bakre bromsvagnen drogs en tryckluftsledning från den 
främre bromsvagnen genom passagerarutrymmet i duospårvagnen och vidare till den 
bakre bromsvagnen.  
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Den 27 april hölls en pressträff i Stockholm där VTI, Alstom och Tågkompaniet 
redovisade projektet för ett 15-tal representanter för olika mediekanaler. 

Fredagen den 28 april 2006 genomfördes testkörningar på sträckorna Linköping–
Åtvidaberg och Linköping–Kisa. Vid detta tillfälle fick Tågkompaniets fordonsförare 
möjlighet att bekanta sig med de aktuella bandelarna. Under testkörningen uppmättes 
även fordonets insteg med avseende på dess placering i höjd- och sidled i förhållande 
till plattformarna på de platser där fordonet skulle göra uppehåll för på- och/eller av-
stigning. Detta gav även information om på vilka hållplatser det skulle bli nödvändigt 
att tillfälligt lägga ut den ramp som medföljde fordonet för att underlätta på- och 
avstigning.  

 
Figur 4  Mätning av avståndet mellan plattformskant och duospårvagnens insteg 
(foto: Thomas Lange). 
 

Som framgår av figur 5 var det inget problem med avseende på fordonets läge i sidled i 
förhållande till plattformskanten. Fordonets insteg i höjdled var det dock vissa problem 
med på ett fåtal stationer.  

 
Figur 5  Fordonets insteg i förhållande till vissa förekommande plattformar (foto: VTI). 
 

Vid dessa plattformar fanns dock möjlighet att lägga ut en den ramp som fanns förvarad 
i fordonet vilket framgår av följande figur.  
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Figur 6  Tillfällig ramp för att underlätta på- och avstigning (foto: VTI). 
 

Resultatet från mätningarna av fordonets insteg i höjd- och sidled i förhållande till 
plattformarna visade att det inte var nödvändigt att anlägga några provisoriska platt-
formar som tanken var i den inledande planeringsfasen.  

Tisdagen den 2 maj hölls en pressträff i Linköping där projektet redovisades av VTI, 
Alstom och Linköpings kommun. I samband med pressträffen stod duospårvagnen 
uppställd på spår 5 på Linköpings central för allmänt beskådande. Senare under dagen 
genomfördes ett seminarium där VTI, Alstom och konsultfirman Trivector Traffic 
redovisade projektet för allmänheten, tjänstemän och politiker.  

Den 3 maj förevisades duospårvagnen i Kisa som följdes upp med ett seminarium där 
VTI, Alstom och Trivector redovisade projektet.  

 
Figur 7  Duospårvagnen på besök i Kisa (foto: Thomas Lange). 
 

Dagen därpå, den 4 maj genomfördes motsvarande visning i Åtvidaberg där en pre-
sentation av fordonet och projektet gjordes för allmänheten, tjänstemän och politiker på 
samma sätt som i Kisa.  
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Figur 8  Duospårvagnen vid Åtvidabergs station (foto: VTI). 
 

Lördagen den 6 maj och söndagen den 7 maj förevisades duospårvagnen i Finspång. I 
samband med förevisningen genomfördes tre kortare 20-minutersturer varje dag. Ett 
seminarium genomfördes också under lördagen då projektet redovisades för 
allmänheten, tjänstemän och politiker.  

 
Figur 9  Duospårvagnen vid Finspångs station (foto: VTI). 

 

Under perioden måndagen den 8 maj till fredagen den 12 maj 2006 genomfördes trafik 
med duospårvagnen på sträckan mellan Linköping–Åtvidaberg. Tre dubbelturer per dag 
enligt nedanstående tidtabell genomfördes där allmänheten fick möjlighet att åka med.  
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Figur 10  Tidtabellen för demotrafiken på sträckan Linköping–Åtvidaberg. 
 

Onsdagen den 10 maj hölls ett heldagsseminarium i Åtvidaberg där ett 20-tal personer 
deltog. Seminariedeltagarna åkte med duospårvagnen från Linköpings Central klockan 
09.33 för vidare färd till Åtvidaberg. Efter seminariet gick färden tillbaka till Linköping 
klockan 16.30. Under tiden seminariet ägde rum trafikerade duospårvagnen sträckan 
enligt ovanstående tidtabell.  

Lördagen den 13 maj genomfördes en visning av fordonet i Västervik. I samband med 
aktiviteten i Västervik trafikerades sträckan Västervik–Jenny med tre turer under dagen. 
Ombord på fordonet hölls även ett seminarium där projektet redovisades.  

Mellan den 15 maj och 19 maj 2006 trafikerade duospårvagnen sträckan Linköping–
Kisa med två dubbelturer per dag enligt nedanstående tidtabell.  
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Figur 11  Tidtabell för demotrafiken på sträckan Linköping–Kisa. 
 

Torsdagen den 18 maj genomfördes även i Kisa ett större seminarium där projektet 
redovisades.  

 
4.1 Demotrafik i Norrköping 
Efter två veckors intensiv demotrafik på järnvägsnätet var det aktuellt att flytta aktivi-
teterna till spårvägsnätet i Norrköping. Enligt de ursprungliga planerna skulle överflytt-
ningen från järnvägsnätet till spårvägsnätet i Norrköping ske lördagen den 20 maj. 
Eftersom duospårvagnen efter veckans övningar till Kisa redan befann sig i Linköping 
med bra uppställningsplats och bevakning ändrades planerna något.  

Söndagen den 21 maj körde fordonet för egen maskin från Linköping till Norrköping 
för att under dagarna 22–23 maj trafikera spårvägsnätet i Norrköping. Eftersom det inte 
fanns något anslutningsspår mellan järnvägsnätet och spårvägsnätet i Norrköping var 
det nödvändigt att först flytta över duospårvagnen på en trailer för att sedan flytta över 
den till spårvägsspåret. Platsen för överflyttningen till trailern ägde rum på Tegelängs-
gatan i Norrköping.  
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Inför den planerade trafiken i Norrköping var bränsletankarna fyllda endast med så 
mycket bränsle som var nödvändigt för att kunna köra fordonet mellan Linköping–
Norrköping fram och tillbaka. Att tankarna skulle vara så tomma som möjligt var ett 
krav för att få köra på spårvägsnätet i Norrköping då demonstrationstrafiken genom-
fördes. Innan fordonet flyttades över på trailern gjorde Räddningstjänsten i Norrköping 
en inspektion av fordonet.  

 
Figur 12  Fordonsinspektion av Räddningstjänsten i Norrköping (foto: VTI). 
 

Räddningstjänstens inspektion var omfattande och bl.a. kontrollerades nödutgångarnas 
placering, i vilka punkter och hur mycket fordonet kunde lyftas samt bränsletankarnas 
placering. Anledningen till Räddningstjänstens inspektion var att de skulle vara väl 
förberedda om en eventuell olycka skulle inträffa i samband med trafikeringen på spår-
vägsnätet i Norrköping. 

 
Figur 13  Provlyftning av fordonet (foto: VTI). 
 

Även om bränsletankarna enligt krav skulle vara tomma var det av intresse att exakt 
veta var de var placerade och hur påfyllnadsanordningen var utformad.  
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Figur 14  Inspektion av bränsletankens placering (foto: VTI). 
 

När inspektionen var klar flyttades duospårvagnen över till trailern för vidare transport 
till vagnhallarna. Trailern var 47 meter lång och vägde 70 ton olastad. Den totala vikten 
på trailern inklusive duospårvagnen uppgick till ca 134 ton. Första fasen i överflytt-
ningen var att bygga upp en tillfällig ramp, enligt nedanstående figur, så att 
duospårvagnen skulle kunna köra upp på trailern för egen maskin.  

 
Figur 15  Byggande av tillfällig ramp (foto: VTI). 
 

När den tillfälliga rampen var färdigbyggd kunde duospårvagnen under noggrann 
övervakning köra upp på trailern.  

 
Figur 16  Duospårvagnen på väg upp på trailern (foto: VTI). 
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Figur 17  Duospårvagn på plats på trailern (foto: VTI). 
 

Innan transporten kunde påbörjas förankrades duospårvagnen med kraftiga kättingar.  

 
Figur 18  Förankring av duospårvagnen på trailern (foto: VTI). 
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Trailen var konstruerad så att de sex bakre hjulparen kunde styras separat. Denna egen-
skap utnyttjades vid ett flertal tillfällen då det var konflikt mellan trailerns längd och ett 
begränsat gatuutrymme. Samspelet mellan föraren och den bakre ”styrmannen” skedde 
via kommunikationsradio.  

 
Figur 19  Fordonet på väg från överflyttningsplatsen till vagnhallarna i Norrköping 
(foto: VTI). 
 

 
Figur 20  Andra problematiska hindret (foto: VTI). 
 

Som en del i förberedelserna inför demotrafiken i Norrköping uppmättes höjden till 
kontaktledningarna för att säkerställa den fria höjden i förhållande till duospårvagnen. 
Även om det enligt uppmätningarna skulle gå bra var det under noggrant övervakande 
som duospårvagnen kunde köra in på vagnhallsområdet.  
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Figur 21  Avståndet till kontaktledningarna vid vagnhallen var litet men tillräckligt 
(foto: VTI). 
 

Trafiken på spårvägsnätet i Norrköping skedde på sträckan Centralbadet–Vidablick–
Centralbadet med tre turer per dag. Fordonet gick enligt en på förhand uppgjord tid-
tabell men mellan ordinarie turer för de lokala spårvagnarna. Detta innebar att de som 
skulle åka den aktuella sträckan i första hand valde att åka med de ordinarie spår-
vagnarna. Antalet resenärer som åkte med duospårvagnen uppgick till ett 25-tal vid 
varje tur. Sannolikt hade fler resenärer åkt med duospårvagnen om informationen hade 
varit tydligare och vagnen hade fått köras i ordinarie turer.  

 
Figur 22  Duospårvagnen på väg ut från vagnhallarna (foto: VTI). 
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Figur 23  Färd på spårvägsnätet i Norrköping (foto: VTI). 
 

 
Figur 24  Utanför centralen i Norrköping (foto: VTI). 
 

På kvällen den 23 maj genomfördes ett seminarium i Norrköping där VTI, Alstom och 
Trivector presenterade projektet för ett flertal politiker och tjänstemän från Norrköping. 
Senare på kvällen flyttades duospårvagnen över från spårvägsnätet till järnvägsnätet för 
vidare transport till Linköping.  
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Figur 25  Överflyttning av spårvagn (foto: VTI). 
 

Efter demotrafiken i Norrköping blev det en välbehövlig vila under fyra dagar för alla 
inblandade parter inför de stundande aktiviteterna i Göteborg, Helsingborg och Lund.  

 
4.2 Demotrafik i Göteborg 
Den 29 maj transporterades duospårvagnen från Motala till Göteborg på liknande sätt 
som transporten från Trelleborg till Linköping. Överflyttningen i Göteborg från järn-
vägsnätet till spårvägsnätet genomfördes på samma sätt som i Norrköping.  

 
Figur 26  Växlingsrörelse vid Göteborgs bangård (foto: VTI). 
 

Överflyttningen från järnvägsnätet skedde vid Marieholm som är ett industriområde i 
närheten av Göteborgs Central. Den lokala trailertransporten var betydligt längre i 
Göteborg jämfört med i Norrköping vilket krävde en stor insats från polis och spår-
vägens trafikledning.  

Under natten genomfördes en provtur på den planerade sträckan på spårvägsnätet i 
Göteborg. Syftet var att se om det fanns några oförutsedda faktorer som skulle kunna 
ställa till problem i samband med den planerade körningen den 30 maj. I vissa kurvor 
visade det sig att spåret hade satt sig och att asfalten bredvid spåret var för hög i för-
hållande till rälsöverkanten. Eftersom hjulbredden på det aktuella fordonet är något 
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bredare jämfört med ett konventionellt spårvagnshjul blev asfalten nertryckt strax intill 
rälshuvudet vilket framgår av figur 27. 

 
Figur 27  Nedtryckt asfaltkant orsakad av duospårvagnens breda hjulring (foto: VTI). 
 

Trafikeringen på spårvägsnätet genomfördes den 30 maj med tre turer (kl. 13.30, 14.30 
samt 15.10) mellan hållplats Norra Ullevi och Sahlgrenska sjukhuset. Fordonet fram-
fördes på spårvägsnätet av Tågkompaniets förare under överinseende av en instruk-
tionsförare från Göteborgs Spårvägar. Inbjudna gäster var politiker och tjänstemän från 
Västtrafik, Trafikkontoret och Göteborgs Spårvägar. Ett 40-tal resenärer var med vid 
varje tur. Ett seminarium genomfördes där projektet redovisades för ett 25-tal deltagare.  

 
Figur 28  Duospårvagnen på spårvägsnätet i Göteborg (foto: VTI). 
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På den aktuella sträckan som duospårvagnen trafikerade är Chalmerstunneln belägen.  

 
Figur 29  Chalmerstunneln i Göteborg (foto: VTI). 
 

Ett säkerhetskrav som ställdes för att duospårvagnen skulle få trafikera Chalmers-
tunneln var att dieseltankarna var tomma. Kvällen innan trafiken startade tömdes därför 
duospårvagnens dieseltankar på sitt innehåll vilket framgår av figur 30.  

 
Figur 30  Tömning av duospårvagnens dieseltankar inför trafikeringen på Göteborgs 
spårvägsnät (foto: VTI). 
 

Onsdagen den 31 maj trafikerades sträckan Göteborg–Älvängen–Göteborg med en tur. 
Med på denna tur var ett 30-tal inbjudna politiker och tjänstemän. Även denna dag 
genomfördes ett liknande seminarium som dagen innan med ett 25-tal deltagare.  
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Figur 31  Duospårvagnen på besök vid Älvängen station (foto: VTI). 
 
4.3 Demotrafik i Helsingborg 
Fredagen den 2 juni 2006 trafikerades sträckan Helsingborg–Åstorp–Helsingborg med 
två dubbelturer. Cirka 35 inbjudna politiker/tjänstemän var med som resenärer denna 
dag. Innan återfärden till Helsingborg redovisades projektet på ett seminarium i Åstorps 
kommunhus.  

Lördagen den 3 maj trafikerades sträckan Helsingborg–Åstorp med två dubbelturer. 
Trafiken denna dag var öppen för allmänheten och på första turen medföljde ca 150 
personer och på den andra turen var det ett 80-tal personer. På sista turen tillbaka till 
Helsingborg klev ca 50 personer av och resterande ca 30 personer följde med på turen ut 
på KEMIRA-spåret och tillbaka till knutpunkten i Helsingborg.  

 
Figur 32  Duospårvagnen vid Bjuv station på väg mot Åstorp (foto: VTI). 
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Figur 33  Duospårvagnen vid Åstorps station (foto: VTI). 
 

 
Figur 34  Duospårvagnen vid KEMIRAS fabrikslokaler i Helsingborg (foto: VTI). 
 
4.4 Demotrafik i Lund 
Söndagen den 4 juni 2006 genomfördes demonstrationstrafik på sträckan Lund–Eslöv 
med ett 20-tal inbjudna politiker och tjänstemän. På denna tur som avgick klockan 
12.30 var det även möjligt för allmänheten att åka med. Innan avfärd till Eslöv redo-
visades projektet av VTI och Alstom. Ytterligare en tur till Eslöv genomfördes men då 
med endast ett 20-tal passagerare.  
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Figur 35  Duospårvagnen vid Lunds central (foto: VTI). 
 

 
Figur 36  Duospårvagnen vid stationen i Eslöv (foto: VTI). 
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Som tidigare nämnts var det i den inledande planeringsprocessen diskussioner om 
plattformshöjderna i förhållande till duospårvagnens instegshöjd. Nedanstående bild 
från stationen i Eslöv visar exempel på en möjlig lösning på problemet. Genom att 
plattformen är nedsänkt på vissa sträckor kan fordon med olika instegshöjd trafikera 
samma plattformsområde.  

 
Figur 37  Nedsänkt plattform vid stationen i Eslöv (foto: VTI). 
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5 Utvärdering av demotrafiken 
5.1 Allmänt 
I samband med genomförandet av demonstrationstrafiken med duospårvagnen delades 
enkäter ut till de resenärer som åkte med fordonet. När projektet väl var avslutat gjordes 
även intervjuer med representanter för styrgruppen. Det övergripande syftet med ut-
värderingen var att systematiskt dokumentera och bedöma resultat och erfarenheter från 
demoprojektet som i sin tur kan generera ny kunskap till den fortsatta utvecklingen av 
trafik med duospårvagnar.  

Under demotrafiken i Östgötaregionen åkte sammanlagt ca 3 600 personer med for-
donet. Av dessa reste knappt 900 personer på sträckan Linköping–Åtvidaberg och ca 
2 700 personer på sträckan Linköping–Kisa. Fördelningen på respektive sträcka och 
veckodag redovisas i figurerna 38 och 39.  
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Figur 38  Antalet resenärer på sträckan Linköping–Åtvidaberg. 
 

Den något låga andelen resenärer berodde sannolikt på att informationen om projektet 
inte hade hunnit nå ut till allmänheten i den omfattning som var tänkt. En förklaring till 
detta är den stora osäkerheten om projektets finansiering och att beslutet om att 
genomföra projektet togs i ett mycket sent skede. 

Antalet resenärer på sträckan Linköping–Kisa var betydligt fler vilket framgår av 
följande figur. Den ökade andelen resenärer från och med onsdagen beror på att 
kompletterande information om trafikeringen gjordes i de lokala tidningarna. En annan 
anledning är att det är fler mindre orter utmed denna sträcka jämfört med sträckan 
Linköping–Åtvidaberg. 
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Duospårvagn 
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Figur 39  Antalet resenärer på sträckan Linköping–Kisa. 
 
5.2 Enkätundersökning 
I samband med demotrafiken delades enkäter ut ombord till de resenärer som åkte med 
fordonet. Enkäten bestod av elva frågor samt möjlighet att skriva egna kommentarer. 
Totala antalet besvarade enkäter var ca 1 100 stycken. Enkäter delades ut endast då duo-
spårvagnen trafikerade sträckorna Linköping–Kisa och Linköping–Åvidaberg. 

De personer som åkte med duospårvagnen var företrädesvis personer i åldern 50–80 år 
vilket framgår av figur 40. 
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Figur 40  Resenärernas åldersfördelning. 
 

Den stora överrepresentationen av personer i åldern 50–80 år beror troligen på att dessa 
personer antingen var pensionärer eller att de utifrån sin arbetssituation hade möjlighet 
att resa på de tider som stod till buds. De yngre åldersgrupperna representeras till största 
delen av skolungdomar som under dessa dagar valde denna möjlighet istället för ordi-
narie skolskjutsar. 

Hur resan till arbete eller skola företas i vanliga fall framgår av figur 41. 

 
Figur 41  Vanligaste transportalternativet till skola eller arbete. 
 

Som framgår av figur 41 är buss, bil och cykel det vanligaste alternativet för att ta sig 
till skola eller arbete. De personer som via gång eller cykel tar sig till skola eller arbete 
kan man misstänka även bor på den ort där de går i skola eller arbetar. De personer som 
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åker bil, buss eller tåg kan representera personer som har längre sträcka mellan bostad 
och arbete eller skola.  

Hur resenärerna upplevde komforten i fordonet redovisas i figur 42. 

 
Figur 42  Upplevelsen av fordonets komfort. 
 

Övervägande antalet resenärer upplevde komforten i fordonet som bra eller utmärkt. 
Ett fåtal resenärer upplevde att komforten var mindre bra eller dålig.  

Hur resenärerna upplevde buller i fordonet framgår av figur 43. 

 
Figur 43  Bullerupplevelsen i fordonet vid dieseldrift. 
 

Ungefär hälften av dem som svarat upplevde att bullret i fordonet var lågt eller mycket 
lågt medan den andra hälften upplevde högt eller mycket högt buller. Dieselmotorerna 
var placerade på fordonets tak och beroende på var man satt i vagnen kunde dessa höras 
mer eller mindre tydligt. En annan aspekt är att när fordonet accelererade kunde motor-
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ljudet bli hörbart. Ytterligare en aspekt är att på de sträckor som trafikerades var det inte 
helsvetsat spår vilket innebar att ljudet då hjulen passerade en skarv hördes in i vagnen.  

Det skall dock nämnas att då fordonet trafikerade spårvägsnätet i Norrköping och 
Göteborg var ljudnivån betydligt lägre än då det trafikerade järnvägsnätet. Anledningen 
till detta var att på spårvägsnätet framfördes fordonet via spårvägens kontaktledning, 
dvs. dieselmotorerna var avstängda. En annan faktor som har betydelse för upplevd 
bullernivå är den betydligt högre hastigheten på järnvägsnätet jämfört med hastigheten 
på spårvägsnätet.  

Resenärernas svar på frågan ”Vad tycker du om att resa med spårvagnen i jämförelse 
med buss, tåg, bil” framgår av figurerna 44–46. 

 
Figur 44  Duospårvagnen i jämförelse med buss. 
 

Som framgår av figuren ansåg resenärerna att det är klart bättre eller lika bra att resa 
med duospårvagnen som med buss. 
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När det gäller jämförelsen med tåg är bedömningen att tåg är bättre eller lika bra som 
duospårvagn. 

 
Figur 45  Duospårvagnen jämfört med tåg. 
 

 
Figur 46   Duospårvagnen jämfört med bil. 
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Beträffande frågan ”Skulle du genomföra dina dagliga resor med spårvagnen i 
framtiden om det blev möjligt?” var det en övervägande positiv respons vilket framgår 
av figur 47.  

 
Figur 47  Intresset för att i framtiden åka med duospårvagn om detta blev en realitet.  
 

Information om projektet fick allmänheten i första hand via tidningar vilket framgår av 
figur 48.  

 
Figur 48  Informationskanaler om demoprojektet. 
 

Med tanke på den åldersgrupp som representerade flertalet av resenärerna är det inte 
förvånansvärt att de flesta fick informationen via tidningar.  
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5.3 Information om demotrafiken 
Redan på ett tidigt stadium av planeringsprocessen spreds information om den planera-
de demotrafiken. Huvudsakligen skedde detta via nyhetsbrevet Lätta Spår som är den 
informationskanal som under många år informerat om VTI:s forskning inom spårvägs-
området. Under mars månad påbörjades arbetet med att ta fram informationsmaterial om 
demotrafiken trots att finansieringsfrågan inte var helt löst. Det genomgående temat för 
informationsmaterialet var ”Snabbare än bussen–Närmare än tåget”. Utformningen av 
informationsmaterialet utgick från bilden som redovisas i figur 49 och fanns med som 
bakgrundsfigur i det övriga informationsmaterialet.   

 

 
Figur 49  Informationsaffisch för demotrafiken. 
 

För att ge en mer övergripande information om demoprojektet hade en folder tagits fram 
vars utseende framgår av figur 50. 

 
Figur 50  Informationsfolder om demoprojektet. 
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Specifika informationsblad trycktes även upp med avseende på demotrafiken i 
Åtvidaberg respektive Kisa enligt figur 51. 

 

                        
Figur 51  Lokala informationsblad för Åtvidaberg respektive Kinda Kommun.   
 

Eftersom demotrafiken inte var angiven i ordinarie tidtabeller togs separata 
informationsblad fram för de tidtabeller som gällde för demotrafiken i Östergötland. 

 

  
Figur 52  Tidtabeller för demotrafiken i Östergötland.  
 

Inför de mer eller mindre lokala seminarier som hölls på olika platser i Östergötland 
togs ett seminarieprogram fram enligt nedanstående utformning, figur 53. 
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Figur 53  Informationsblad om de lokala seminarier som genomfördes. 
 

Ett liknande seminarieinbjudan togs fram för de nationella seminarier som hölls i 
Åtvidaberg den 10 maj 2006 och i Kisa den 18 maj 2006.  

   
Figur 54  Inbjudan till nationella seminarier i Åtvidaberg och Kisa.  
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Det framtagna informationsmaterialet spreds via olika kontaktytor som de medverkande 
i projektet hade.  

Vad som är intressant att notera utifrån ovanstående figur är att under första delen av 
demoperioden diskuterades begreppet regionförstoring. Som en följd av diskussionerna 
i samband med seminarierna blev det mer aktuellt att istället diskutera i termer av 
regionförstärkning.   

 
5.4 Demoprojektet i massmedia 
Trots att det i ett sent skede av processen blev klart att demonstrationstrafiken verkligen 
kunde genomföras blev det mycket uppmärksammat i massmedia både före och under 
den period som trafiken pågick vilket framgår av tabell 2. 

 
Tabell 2  Antal omnämningar i nyhetsmedia under olika perioder av demonstra-
tionstrafiken.  

Tidsperiod Antal omnämningar 

Tiden före demotrafiken 10 

Nyheter efter pressträffen 9 

Demotrafik i Östergötland 19 

Demotrafik i Norrköping 5 

Demotrafik i Göteborg 6 

Demotrafik i Skåne/Helsingborg 5 

Demotrafik i Skåne/Lund 2 

Speciella artiklar 2 

Antal gånger totalt 58 

 

Som framgår av ovanstående tabell har det största omnämnandet skett strax före och 
under själva demonstrationstrafiken i Östergötland. I ett sent skede av projektet blev det 
klart att demonstrationstrafik även skulle genomföras i Göteborg, Helsingborg och 
Lund. Trots detta blev det bra spridning i nyhetsmedia även i dessa regioner.  

De mediekanaler som demonstrationstrafiken varit omnämnd i framgår av samman-
ställningen i tabell 3. 
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Tabell 3  Antalet omnämningar i olika mediekanaler. 

Mediekanal Antal publiceringar 

Aftonbladet 1 

Bolagsfakta 1 

Extra Östergötland 4 

Enytt nu  1 

Folkbladet 6 

GT 1 

Göteborgs-Posten 1 

Helsingborgs Dagblad 2 

Kinda-Posten 2 

Linköpings Tidning 3 

Lätta Spår 1 

Metro Göteborg 1 

Newsdesk 3 

Norrköpings Tidningar 5 

Ny Teknik 2 

Observer Online 1 

Radio/TV 7 

Raka Vägen, annons Region Skåne 1 

Skånska Dagbladet 1 

Sydsvenska Dagbladet 1 

Tidningen Tåg 2 

Vimmerbytidningen 1 

Vi Resenärer 1 

Västervikstidningen 4 

Östgöta Correspondenten 5 

  

Summa  58 

 

Av naturliga skäl har det mesta omnämnandet skett i lokala nyhetsmedier i 
Östergötland. Man kan dock notera att det skett ett stort antal omnämnanden även i 
Radio/TV-kanaler som inte bara har varit av lokal karaktär. Genom detta och övriga 
icke lokala nyhetsmedia för Östergötland har projektet fått en stor nationell spridning.  

Många av de artiklar som publicerades var mycket seriösa och kunde på ett tydligt och 
lättförståligt sätt förklara tankarna med duospårväg. Detta har inneburit att information 
om duospårvägens egenskaper och potential har nått ut till en bred allmänhet men även 
till tjänstemän och beslutsfattare.  
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Vidare kan man konstatera att det fanns en stor mängd information om den genomförda 
demonstrationstrafiken på Internet. Denna information fanns på olika kommuners 
hemsidor men även på olika intressenters hemsidor.  

Flera av de artiklar som har publicerats har varit av större omfattning. I ett flertal fall 
har artikelutrymmet uppgått till mellan en halv och en hel tidningssida. Skulle denna 
information om projektet ha spridits via köpt annonsplats skulle kostnaden har uppgått 
till stora belopp. Ur ett marknadsföringsperspektiv har därför projektet varit mycket 
gynnsamt för de operativa parter som möjliggjort projektets genomförande, dvs. VTI, 
Alstom och Tågkompaniet.  

I artiklarna har i flera fall företrädare för kommuner kommit till tals vilket i sin tur gett 
information till kommuninvånarna om vilka diskussioner som förs bland politiker och 
tjänstemän i den aktuella kommunen. Detta ger i sin tur ökad möjlighet från allmän-
hetens sida att upprätthålla en kontinuerlig diskussion gentemot kommunen om hur 
framtidens kollektivtrafik skall utformas.  

Vidare kan man konstatera att under perioden som demonstrationstrafiken genomfördes 
initierades ett flertal förfrågningar från andra kommuner om önskemål om att genom-
föra demonstrationstrafik. Dessa förfrågningar är sannolikt en effekt av all den informa-
tion som har spridits i massmedia. Man kan även notera att tankar och diskussioner om 
duospårväg har väckts i ett flertal kommuner/regioner runt om i Sverige och att kon-
ceptet därmed har lyfts upp på dagordningen.  

I de artiklar som publicerats har det klart och tydligt framgått att projektet har genom-
förts i nära samarbete mellan VTI, Alstom och Tågkompaniet. Detta ger en bra bild av 
hur ett samarbete mellan industrin och forskarvälden kan utformas. Trovärdigheten för 
projektet och konceptet som sådant ökar därigenom och ökar möjligheten för en kraft-
fullare utveckling av nya koncept för kollektivtrafiken.   
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6 Synpunkter från styrgrupp och övriga aktörer 
När projektet väl var genomfört gjordes intervjuer med representanter från projektets 
styrgrupp som även företrädde projektets finansiärer. Syftet med detta var att utvärdera 
styrgruppens uppfattning om projektets genomförande och resultat i förhållande till de 
förväntningar som fanns innan projektet genomfördes. Intervjuerna strukturerades 
utifrån följande sex områden: 

• Trafikering 

• Förståelse för systemet 

• Kollektivtrafikmarknad 

• Kvalitetsökningar som kan vara möjliga att realisera 

• Seminarieverksamheten 

• Exponering. 

Många av de synpunkter och kommentarer som kom fram i samband med intervjuerna 
var av likartad karaktär. I följande avsnitt har därför endast centrala synpunkter, uppfatt-
ningar och lärdomar sammanfattats i generella termer och utgör därmed en anonymi-
serad sammanställning.  

 
6.1 Trafikering 
De järnvägssträckor (Linköping–Kisa och Linköping–Åtvidaberg) som valdes var ett 
naturligt urval dels med tanke på projektet som sådant, dels med tanke på att det på 
dessa banor inte var så hårt trafikerat. Trafik på södra stambanan (delen Linköping–
Norrköping) hade varit svårare att genomföra på grund den höga trafikbelastning som 
förekommer på denna sträcka. Det hade krävt en helt annan planering för att kunna 
genomföra demotrafik på södra stambanan.  

Med anpassning till andra tåglägen i den reguljära tågtrafiken på sträckorna Linköping–
Kisa och Linköping–Åtvidaberg hade ett bättre trafikeringsupplägg kunnat uppnås. Det 
hade varit intressant men skulle sannolikt ha krävt en mer omfattande planering. Med 
rådande förutsättningar var det ändå ett bra trafikupplägg. Förbindelselänk mellan 
järnvägsnätet och spårvägsnätet i Norrköping hade varit en fördel ur pedagogisk syn-
vinkel. Att det inte gick att ordna var dels en ekonomisk fråga men också en plane-
ringsfråga. 

Den sammanfattande bedömningen är att omfattningen av trafiken, val av sträckor och 
tidtabell var väl valda och att demotrafiken var framgångsrik. Att det blev möjligt att 
visa duospårvagnen även i Göteborg, Helsingborg och Lund var positivt. Hade det varit 
möjligt att visa fordonet och ha aktiviteter även i Stockholm skulle detta ha kunnat ge 
ytterligare bonus för projektet.   

 
6.2 Praktisk förståelse för systemet 
Systemets egenskaper förmedlades på ett bra sätt genom att trafiken bedrevs i kombi-
nation med bred information om hur systemet är tänkt att utformas. Praktisk förståelse 
för systemet nådde ut till många viktiga grupper. Det krävs dock ytterligare insatser för 
att få ännu mer ökad förståelse för konceptet med duospårvägstrafik. Dessa insatser bör 
i första hand rikta sig till beslutsfattare och tjänstemän eftersom det i många fall inte är 
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väsentligt för resenärerna. De behöver bara se vilka möjligheter det finns att resa mellan 
A och B. 

Demoverksamheten visade vilka bantyper som kan trafikeras på ett bra sätt. Det som 
saknades var att visa funktionen med övergång mellan järnvägsnätet och spårvägsnätet 
vilket dock förmedlades på ett bra sätt via seminarieaktiviteterna. Möjligheten att gå 
från det ena spårsystemet till det andra hade varit angeläget att nå fram med bättre. Helst 
med trafikering som gick mellan de olika spårtyperna. 

Förväntningarna från projektet uppnåddes utifrån givna ramar och har betytt mycket för 
den fortsatta kunskapsutvecklingen. Nästa steg är att föra ut kunskapen från demo-
projektet även till fler parter så att t.ex. fler kommuner tar med duospårvägslösningar i 
sina översiktsplaner. Den lokala fokuseringen på demotrafiken i Östergötland kan ha 
begränsat spridningen av praktisk förståelse för systemet. För flera kommuner finns 
säkert en potential med avseende på arbetsmarknad, bostadsmarknad och därmed 
regionförstärkning.  

Viktigt med visuella intryck av hur det kan fungera för att få en ökad acceptans för 
systemet. Även om systemets fulla potential inte kunde visas i praktiken har en 
förståelse uppnåtts genom den breda informationen.  

 
6.3 Kollektivtrafikens marknad 
Spårburen trafik har kvalitativa fördelar jämfört med buss och att ha det i en stad som 
börjar närma sig 200 000 invånare har sina fördelar. Bedömningen är att ur transport-
synpunkt och ur stadsutvecklingsperspektiv är det fördelaktigt med både buss och 
spårväg. Spår skapar stabilitet i utvecklingshänseende. 

Konceptet med duospårväg kan komma att bli ett komplement till annan kollektivtrafik, 
ett alternativ emellan buss och tåg/motorvagn och därmed ett sätt att locka nya personer 
att flytta till kommunen. 

När det gäller just duospårväg är konceptet i någon mening okänt. Därför långt kvar till 
tillräcklig medvetenhet och förståelse för kvalitativa fördelar med duospårväg. Demo-
projektet bedöms dock ha bidragit till utveckling i dessa avseenden. 

 
6.4 Kvalitetsökning som är möjlig att realisera 
Vilka kvalitetsökningar och i vilken omfattning dessa kan genomföras är avhängigt av 
politiska beslut, politisk ambitionsnivå och ekonomi.  

Omfattningen av kvalitetsökning påverkas också av hur ”färdig” produkten är, dvs. 
utbredning av spårdragning och av- påstigningsmöjligheter utefter spårdragningen. 
Projektet bedömdes ändå ha förmedlat vilka kvalitetsökningarna som kan realiseras med 
utbyggnad av spår och även ökat antal stopp efter vägen.  

Bra insteg och perronghöjder i förhållande till vagnens bredd är faktorer som behöver 
ordnas men också möjligt att realisera inför en reguljär drift.  

Närhet till naturen, möjligheter att utveckla boende i attraktiva miljöer i kringliggande 
orter är exempel på kvalitetsökningar som kan realiseras med konceptet och med drag-
hjälp av spårfaktorn. Även miljöförbättringar genom avlastning från vägtrafik är 
betydelsefullt. 
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I ett trafikpolitiskt perspektiv finns en avvägning mellan kvalitetsökningar och kost-
nader för kollektivtransporter. Duoprojektet inkl. demoprojektet kan ha bidragit med 
ökad medvetenhet avseende detta. Samtidigt finns en brist på förståelse hos politiker när 
det gäller detta, vilken är föranledd av i många fall låg motivation/låga ambitioner att 
öka kollektivtrafikandelen på olika resandemarknader. 

Ett första steg för att realisera kvalitetsökningar och ta tillvara potential av olika slag 
bedöms vara att politiker i högre utsträckning sätter upp politiska mål för hur 
transporters genomförande och marknadsandelar för olika koncept på transport-
marknaderna. Detta kan förväntas bidra till att politikerna bättre ser och tillvaratar de 
möjligheter som olika slag av kollektivtransportlösningar och konceptet kan bidra med, 
både individuellt och i ett systemperspektiv. 

 
6.5 Seminarier 
Tidspressen medförde att seminarierna inte kunde planeras och marknadsföras tillräck-
ligt bra. Effekten blev ett sämre deltagande från näringsliv och allmänheten än för-
väntat. Bättre framförhållning hade sannolikt förbättrat möjligheterna att sprida infor-
mation på ett kraftfullare sätt och därigenom nå ut till en bredare målgrupp.  

Budskapet vid seminarierna låg genomgående på en bra nivå, inget expertsnack och inte 
alltför mycket tekniska detaljer. Därmed blev budskapet tillgängligt för en bred publik. 
Seminarierna, och även provturerna, verkar ha genererat intresse för fortsatta diskussio-
ner om potentialen för trafik med duospårvagnar. Viktigt att den inledda diskussionen i 
och med seminarierna inte dör ut, utan fortgår så att tankegångarna hålls levande inför 
framtiden – ända fram till realisering av konceptet avseende trafik med duospårvagnar. 
Seminariet och demotrafiken verkar ha lett till att det nu finns på dagordningen och ses 
som ett mer realistiskt alternativ än tidigare. Viktigt att hålla tanken levande! 

 
6.6 Exponering 
En genomgående uppfattning var att det var stor uppmärksamhet från media och att för-
medlingen av projektet och demotrafiken var seriös och saklig med ett bra ”tonläge”. 

Tilltron till att använda Internet som informationskanal var inte speciellt stor eftersom 
det kräver aktivt engagemang och genomförande av den som ska tillgodogöra sig infor-
mationen. Lokala kanalerna som t.ex. tidningsannonser, TV och radio bedömdes var 
mer betydelsefulla för informationsspridning.  

Skolungdomar, studenter och även andra människor (nyckelgrupper) som är på väg ut i 
arbetslivet hade varit angeläget att fånga upp för att de skulle kunna få ta del av pro-
jektet och demotrafiken. Presentation av projektet och demoverksamheten via lämpliga 
kanaler och i lämpliga sammanhang mot dessa kategorier människor hade varit bra. En 
dialog även med lokala föreningar och informella nätverk hade varit betydelsefullt. 
Detta hade förhoppningsvis resulterat i fler besökare på seminarierna och fler resenärer.  
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7 Sammanfattande reflektioner 
Den genomförda demotrafiken karakteriserades av ett intensivt planeringsarbete där 
många aktörer var involverade i varierande omfattning under projektets olika faser. 
Projektet är ett utmärkt exempel på hur ett samarbetsprojekt mellan forsknings-
finansiärer, forskningsutförare och industripartners kan initieras och genomföras. Under 
projektets gång dök fler och fler frågeställningar upp som var tvungna att diskuteras och 
utredas. Stundtals verkade det som om det inte skulle vara möjligt att kunna genomföra 
projektet. Ambitionen från såväl styrgrupp som medverkande aktörer var dock att 
projektet skulle genomföras vilket det även gjordes. Tre övergripande ”problem” av lite 
olika karaktär genomsyrade dock hela projektet. Det ena var alla de tekniska frågor som 
var nödvändiga att utreda och som i sin tur skulle ligga till grund för de formella be-
sluten om trafikeringsrätt och fordonsgodkännande. Finansieringsfrågan var det andra 
övergripande problemet som blev föremål för omfattande och intensiva diskussioner 
bland alla parter. Det tredje problemet var ansvars- och rollfördelningen mellan alla de 
som var engagerade i planeringen och genomförandet av projektet.  

Trafik med duospårvagn i Sverige har inte tidigare förekommit i den omfattning som 
skedde i samband med demoprojektet. I den meningen var det därför ett för svenska 
förhållanden ”nytt” fordon som skulle trafikera järnvägsnätet och spårvägsnätet. För att 
kunna godkänna fordonet för trafik i Sverige krävdes att fordonets egenskaper och 
prestanda redovisades för såväl Banverket som Järnvägsstyrelsen. Innan ett slutgiltigt 
godkännande kunde utfärdas genomfördes ett flertal projektmöten där såväl tekniska 
som säkerhetsmässiga aspekter diskuterades. Mellan Banverket, Järnvägsstyrelsen, 
Alstom och Tågkompaniet skedde därför en omfattande utväxling av tekniska data för 
fordonet och gällande regelverk och föreskrifter. Under hela denna process var säker-
hetsaspekterna i fokus.  

Efter projektets genomförande har det framkommit att det inom EU pågår ett arbete 
med att ta fram gemensamma Tekniska Specifikationer för Driftskompabilitet (TSD) för 
järnvägsfordon. Dessa specifikationer blir tvingande för bl.a. motorvagnar i Sverige. 
Duospårvagnar kan inte uppfylla alla krav enligt TSD. Det kommer därför att behövas 
undantag från de tekniska specifikationerna och vissa tidsbegränsningar när duospår-
vagnar skall trafikera järnvägsnätet. Detta problem finns även i de andra EU-stater som 
har eller har för avsikt att skaffa duospårvagnar.  

Att finansieringen blev ett problem berodde på att de ekonomiska förutsättningarna 
ändrades under projektets gång. De ursprungliga kalkylerna byggde på att hyra inte 
skulle behöva betalas för de två fordon som ursprungligen var planerade att användas i 
projektet. Det var först i slutet av planeringsprocessen som det framkom att hyra skulle 
betalas för fordonen. Eftersom planeringsprocessen i detta skede var långt framskriden 
och involverade parters ambition var att projektet skulle genomföras startade intensiva 
diskussioner om hur problemet skulle lösas. Det ena alternativet som diskuterades var 
att sänka ambitionsnivån på trafikupplägget, dvs. att genomföra demotrafiken med 
endast ett fordon och samtidigt korta ner antalet dagar för demotrafiken. Som framgått 
tidigare av rapporten blev detta en lösning som genomfördes. Trots att trafikupplägget 
reducerades var det ändå nödvändigt att söka tilläggsfinansiering för projektet. Ett antal 
presumtiva finansiärer kontaktades men även de som redan finansierade projektet. Även 
om det var i ett sent skede, löste sig även finansieringsfrågan så att demoprojektet kunde 
genomföras.  

Det tredje övergripande ”problemet” var att tydliggöra ansvars- och rollfördelningen 
mellan de parter som var inblandade i det praktiska genomförandet. Till största delen 
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var det frågan om hur avtalet mellan Tågkompaniet, Alstom samt VTI skulle utformas. 
Detta avtal skulle förutom ekonomiska aspekter även reglera bl.a. olika typer av försäk-
ringar, eventuella skadeståndsanspråk mellan dessa tre parter. Utöver själva avtalet var 
det viktigt att klargöra ett flertal andra aspekter mellan berörda parter. I det senare fallet 
var det bl.a. frågan om trafikeringsrätt på spårvägsnätet respektive järnvägsnätet, fram-
tagande och tillämpning av säkerhetsinstruktioner med avseende på såväl fordon som 
infrastruktur, upprättande av tidtabeller, bevakning av fordonet då det inte nyttjades för 
trafik.  

Det genomförda demoprojektet är unikt i flera avseenden. Många parter inblandade, 
projektets finansiering, ansvars- och rollfördelning, tidsperspektivet, ambitionsnivå och 
vilja, öppna diskussioner, arbetsbörda, förväntningar men i vissa skeden även uppgiven-
het är exempel på några karakteristiska drag för projektet. Till vilken nytta? är onek-
ligen en fråga som det finns anledning att reflektera över.  

Den senaste tidens forskningsinsatser inom spårvägsområdet har genererat omfattande 
kunskap och erfarenhet och resulterat i flertalet rapporter. Även om dessa rapporter på 
ett bra sätt belyser spårvägens egenskaper och potential finns det ett glapp mellan teori 
och verklighet. Utvärderingen av projektet visar att det har ökat förståelsen för hur 
denna typ av transportsystem kan fungera. Det är dock viktigt att understryka att det var 
frågan om ett forskningsprojekt och inte en ”färdig” produkt som demonstrerades. Det 
var därför nödvändigt att lyfta fram systemets funktion på ett tydligt sätt i samband med 
de seminarier och visningar som genomfördes. De kommentarer och synpunkter som 
kom fram under projektets gång visar att projektet har fyllt en lucka mellan teoretisk 
och praktisk kunskap/erfarenhet.  

Det genomförda projektet har gett många erfarenheter som kan komma liknande projekt 
tillgodo. Sättet som demoprojektet genomfördes på har små likheter med ett traditionellt 
forskningsprojekt. Projektet har visat på hur olika aktörer med olika kulturer och värde-
ringsgrunder kan samverka kring en gemensam frågeställning. Ur ett vidare perspektiv 
har projektet skapat en konkret kunskap om hur trafik med duospårvagnar kan utgöra ett 
attraktivt transportsystem. Den kunskap och erfarenhet som demoprojektet skapat i 
kombination med resultaten från huvudprojektet (Svensson, 2007; Klaesson & 
Pettersson, 2007; Svanfelt & Hansson, 2006) har genererat ett omfattande underlags-
material för kommuners och regioners fortsatta planering för ett transportsystem som 
utgår från trafik med duospårvagnar. För den fortsatta utvecklingen krävs dock ett ökat 
engagemang från samhällets sida med avseende på intresse för och finansiering av 
kommande projekt. 

Sedan projektet startade har det hänt en hel del. I bl.a. Frankrike, Tyskland och Holland 
planeras det för att bygga ut existerande system men också investeringar i nya system. 
Fokuseringen i Europa på multimodalitet och transportsystemens förmåga till integra-
tion, få byten med korta väntetider, etc. har ökat intresset för trafik med duospårvagnar.  

 



 

VTI rapport 598 69 

8 Förslag till fortsatt arbete 
Som ett resultat av demoprojektet förs i flera kommuner och regioner fortsatta diskus-
sioner om möjligheten att införa trafik med duospårvagn. Som ett led i denna utveckling 
är det angeläget att genomföra en mer omfattande inventering av var trafik med duo-
spårväg kan vara av intresse. Denna helhetsbild skulle i sin tur ge underlag för fortsatta 
utredningar och möjlighet till samverkan mellan kommuner och regioner. En kartlägg-
ning av potentiella områden/regioner för duospårväg är även av intresse ur fordonstill-
verkarnas perspektiv. Om det visar sig att det finns en marknad ökar sannolikt viljan 
från kollektivtrafikens intressenter (trafikhuvudmän, industrin, kollektivtrafikopera-
törer) att våga satsa på denna typ av transportsystem.  

De inom huvudprojektet genomförda studierna (Svensson, 2007; Klaesson & 
Pettersson, 2007; Svanfelt & Hansson, 2006) redovisar ett tänkesätt och planerings-
verktyg för trafik med duospårvagnar. Det är dock angeläget med fördjupade studier 
med avseende på hur den konkreta implementeringen skall genomföras. Duospårväg i 
kombination med stadsspårväg har en större potential att attrahera 
kollektivtrafikresenärer jämfört med enbart den ena typen. Det kan därför bli aktuellt att 
inledningsvis införa en enstaka spårvägslinje till de centrala delarna av staden. Om en 
eventuell stadsspårvägslinje skall anläggas gäller det att anpassa denna till befintlig 
stadsmiljö. Införandet av ett spårburet kollektivtrafiksystem blir därmed inte bara en 
transportfråga utan även en stadsbyggnadsfråga. Hur samverkan mellan transport- och 
stadsplanering skall utformas och konkretiseras är ett viktigt moment i 
implementeringsfasen.  

Fordonet som användes för demotrafiken var utrustat för dieselelektrisk och för spår-
vägsnätets 750 VDC. I samband med projektets genomförande väcktes frågan om det 
var möjligt att konvertera fordonet till biogasdrift. Det fanns dock inte utrymme inom 
projektets ram att gå vidare med denna fråga. Inför ett framtida införande av duospårväg 
är det dock angeläget med en fördjupad studie om möjligheten att utnyttja andra typer 
av bränslen än diesel. En sådan studie måste fokusera både på tekniska och regionala 
aspekter. De tekniska aspekterna avser en konkret analys och beskrivning av vilka 
förändringar som krävs på fordonet för att kunna köra på annat bränsle än diesel. I 
regionala aspekter ingår att beskriva och analysera hur en infrastruktur för bränsle-
försörjningen skall byggas upp. Effekterna av en ny infrastruktur för bränsleförsörjning 
skall också belysas med avseende på exempelvis nya arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt 
för regionen, miljöpåverkan etc.  

Innan demoprojektet kunde genomföras fördes intensiva diskussioner om vilka regler 
och föreskrifter som gällde för denna typ av fordon. För att underlätta ett framtida, mer 
omfattande, införande av trafik med duospårvagnar är det angeläget med ytterligare 
studier för att analysera vilka regler och föreskrifter som gäller. Om det inte redan från 
början finns klara och tydliga regler och föreskrifter om vad som gäller finns risk att 
detta hämmar den fortsatta utvecklingen av ett eventuellt införande av duospårväg.  
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Är du  Man    □ Kvinna    □ 

I vilken kommun bor du?___________________ 

Hur brukar du oftast åka till jobb eller skola? 

Buss    □ Tåg    □ Bil    □ Cykel    □ Går    □    Annat sätt:_______________ 

Din ålder?  10-20    □ 20-30    □ 30-40    □ 40-50    □   50-60    □ 60-70    
□ 70-80    □ 80-        □ 

Vad är din högsta utbildning Grundskola    □ Gymnasium    □   Universitet     □ 

Hur fick du veta att man kan åka med spårvagnen? 

Tidning    □ TV    □ Radio    □ VTI:s hemsida    □ Annat sätt:____________ 

Varför valde du att åka med? 

Nyfiken på ny teknik    □ Är här på uppdrag av arbetet    □ Råkade gå förbi och såg 
möjligheten □  Vill se om detta kan vara ett färdsätt för mina dagliga resor i framtiden □ 
Skulle åka sträckan ändå    □ Vill göra en utflykt    □ 

Annan anledning:_____________________________________________________________ 

Vad anser du om vagnens komfort? 

Dålig    □ Mindre bra    □ Bra    □ Utmärkt    □ 

Hur upplever du ljudnivån i vagnen? 

Mycket låg    □ Låg    □ Hög    □ Mycket hög    □ 

Skulle du genomföra dina dagliga resor med spårvagnen i framtiden om det blir möjligt? 

Ja    □ Nej    □ Vet ej    □ 

Vad tycker du om att resa med spårvagnen i jämförelse med  

Buss? 

Lika bra    □  Buss bättre    □ Spårvagn bättre    □ 

Tåg? 

Lika bra    □  Tåg bättre    □  Spårvagn bättre    □ 

Bil? 

Lika bra    □  Bil bättre    □  Spårvagn bättre    □ 

 
Skriv gärna kommentarer om vad du tycker om att åka med spårvagnen på 
baksidan!     
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