SPÅRVÄGAR
– FRAMTIDENS SÄTT ATT RESA

Spårvagnsstäderna är en medlemsbaserad
och icke vinstdrivande förening som sedan
2009 arbetar för att det ska bli lättare att
bygga spårvägar. Vi förmedlar kunskap,
främjar samarbete inom spårvägsprojekt och
skapar nätverksytor. Vi stimulerar samarbete
och förmedlar kontakter mellan städer,
regioner, företag och intresseorganisationer.
Målet är att det ska bli lättare att bygga och
driva spårväg.
Detta gör vi genom att hitta fler finansieringsvägar och förenkla regelverket. Under 2000talet har intresset för spårvägar vuxit såväl
i Sverige och Norden som i övriga världen.
Spårvagnar är miljövänliga, effektiva och
bekväma, och skapar attraktiva städer.
Klimatfrågan och behovet av ökad kapacitet
i kollektivtrafiken har skapat en större efter-

frågan på spårvägar. Problemet är att regelverket för utbyggnad av moderna spårvägar
inte är anpassat, finansieringsmodellerna
fungerar dåligt och erfarenheten av spårväg är begränsad. Samarbete är nödvändigt
för att kunna skapa fungerande strukturer.
Därför finns Spårvagnsstäderna.
Medlemmar är kommuner och regionala
kollektivtrafikmyndigheter, och i styrelsen
finns representanter för flera av Sveriges
största kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Vi välkomnar också utländska städer och regioner, företag och
intresseorganisationer som associerade
medlemmarför att ytterligare öka möjligheterna till samarbete, både nationellt och
internationellt.
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VI DESIGNAR DEN
MODERNA SPÅRVÄGEN
DÄR HELA STADEN FÅR LEVA UPP
Med erfarenhet av mer än 40 städer
och 500 km världen över - regionalt som
expertstöd i t ex Uppsala, Kista och Aarhus.
SYSTRA har den kompletta och unika
kunskapen från idé till färdig anläggning i
drift. Vi står för innovation och hållbarhet.

www.systra.se

VAD VI GÖR

På väg, på ��å� ��� � ���en.

martinlindahl.se
@lindahli

Utbyggnaden av spårvägar utmanas av
komplicerade planeringsprocesser och ett
behov av förbättrad organisation, finansiering
och regelverk. Erfarenheten visar att
utmaningarna bäst möts genom organiserat
samarbete.

Att lyfta fram best practice och bidra med
positiva exempel inom spårvägstrafik är viktigt
för att beslutsfattare ska se fördelarna med
spårväg. Spårväg skapar attraktiva städer,
stärker ekonomin, förbättrar miljön och
främjar social utveckling.

Som en samverkansorganisation mellan
medlemmar i de städer och regioner som
har eller planerar att bygga spårväg samlar vi
en bred kompetens. Vi anordnar seminarier,
konferenser och studieresor, bedriver
omvärldsbevakning
och
bistår
våra
medlemmar med kontakter, och våra
associerade medlemmar bidrar med expertkunnande inom branschfrågor.

Vi verkar för kunskapsutbyte mellan olika
aktörer och ökad forskning om spårvägar,
och bidrar med underlag till politiska beslut
om spårvägar.
Som medlem i Spårvagnsstäderna blir ni en
viktig kugge i detta arbete.

BBH ÄR FÖRETAGET MED SPETSKOMPETENS INOM
KOLLEKTIVTRAFIK OCH RESANDEMILJÖ.
Vi är arkitekter och ingenjörer som står bakom flera av Sveriges
största underhållsanläggningar för kollektivtrafiken samt inom
resandemiljöer.
Vi medverkar i projektens alla skeden, från lokaliseringsstudier till
bygghandlingar och färdig anläggning, från mindre ombyggnader till depåanläggningar på 30 hektar.

AGA depån, Lidingö

Vill du komma i kontakt med oss?
Kontakta då vår VD Jessica Ehrnst 072 - 451 18 00

MILJÖVÄNLIGT,
BEKVÄMT OCH
EFFEKTIVT
Spårvagnar är miljövänliga, urbana, bekväma,
effektiva och tysta, och har hög kapacitet. De
drivs av energisnåla elmotorer och släpper
inte ut några skadliga avgaser i gatumiljön.
Det har dessutom visat sig att spårvagnar
lockar till sig fler bilister än andra typer av
kollektivtrafik, vilket gör att de totala
utsläppen av koldioxid och andra skadliga
gaser minskar. Att åka spårvagn är bekvämt,
resenärerna åker i rymliga vagnar ovan jord
med jämn och komfortabel gång och kommer
fram snabbt. Spårvagnar är lätta att förlänga
och kan flexibelt och billigt transportera
många passagerare.

Spårvägar kräver lite utrymme och kan byggas
i många olika miljöer där de smälter in utan
att störa. De är långsiktiga investeringar som
ger trygghet för den som har behov av att
veta att kollektivtrafiken kommer finnas på
samma plats under en överskådlig framtid.
Genom att bygga spårväg arbetar man också
efter FN:s globala mål med hållbar industri,
innovationer och infrastruktur samt hållbara
städer och samhällen.
HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

CONNECTING THE
FUTURE OF MOBILITY
Hitachi Rail is a fully integrated, global provider of rail solutions across rolling
stock, signalling, operation, service & maintenance, digital technology and
turnkey solutions. With a presence in 38 countries across six continents and
over 12,000 employees, our mission is to contribute to society through the
continuous development of superior rail transport solutions

hitachirail.com

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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Vi är glada att se utvecklingen runt om i
världen där allt fler städer satsar på spårvägar.
Vi kan se att allt fler städer i Asien investerar
stort, liksom många städer runt om i Europa.
Här i Norden har vi grannar som både bygger
ut redan existerande spårvägar och bygger
nytt – eller nygammalt i städer där det tidigare
funnits spårväg. Det är en oerhört positiv
utveckling och att man ser fördelarna
som spårväg ger, med hållbar utveckling
och urbanisering, och att man sätter
spårvägen i centrum av kollektivtrafiksystemet: ryggraden som håller resten
upprätt.
I Köpenhamn, där spårvägen lades ner på
1960-talet, byggs nu en helt ny ringlinje och
det finns planer på att bygga även i centrala
staden.

I Finland bygger man modern spårväg och i
exempelsvis Tammerfors planeras spårvägen
öppna under 2021. Planer på fler linjer finns
redan nu.
I Bergen var opinionen starkt emot att bygga
spårväg, men sedan den första linjen öppnade
för några år sedan har resenärrekord slagits
varje år. Nu åker fler resenärer med spårvägen
än vad som tidigare åkte buss. Detta visar på
att bilister har övergått till att åka spårvagn.
Nu diskuteras var nästa etapp ska byggas.
I Sverige har Göteborg och Norrköping satt
goda exempel, och i Stockholm byggs det ut
för fullt. Även i Lund har spårväg byggts och
Uppsala står inför ett definitivt startbeslut.
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BLI MEDLEM

Vi välkomnar alltid nya medlemmar och
associerade medlemmar från hela världen!

Som medlem blir er organisation en del
av Sveriges i särklass mest välutvecklade
nätverk för att underlätta utbyggnaden av
moderna spårvägar.
Spårvagnsstäderna är en ideell förening
som främjar samarbete mellan politiker som
fattar besluten kring utbyggnad, tjänstemän
som verkställer processen och företag med
specialistkompetens inom området.

Kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter kan bli medlemmar och
representeras av sina politiker i styrelsen.
Tjänstemännen har möjlighet att delta i våra
evenemang och bredda sin kompetens om
spårväg. Intresseorganisationer, utländska
kommuner och kollektivtrafikmyndigheter
kan bli associerade medlemmar. De är
välkomna att delta i alla våra aktiviteter men
utan att representeras i styrelsen.
Det är enkelt att bli medlem – kontakta oss
för att få veta mer!

Intresserad av rullande materiel och service som
respekterar de nordiska omständigheterna
och som dessutom tillverkas i Norden?
Vill du veta mer? Välkommen att kontakta info@transtech.fi.

ABOUT
SPÅRVAGNSSTÄDERNA
In order to enable the development of light
rail, we need to cooperate. In many ways,
the organisation, regulatory framework and
financing models to build light rail are lacking.
This is why the non-profit association
Spårvagnsstäderna was established.
We work to improve the coordination of
light rail projects, both domestically and
internationally. By connecting municipalities
and regions with businesses and
organisations in the industry, we increase
the exchange of information and level of
expertise for everyone involved. We organise
workshops, conferences and study trips,

conduct business intelligence and assist our
members with contacts.
Highlighting best practices and contributing
with positive examples in light rail traffic is
important in order for decision-makers to see
the benefits of expanded light rail, namely
to create attractive cities, strengthen the
economy, improve the environment and
promote social development.
We always welcome new associated members
from all over the world – as an associate
member you have a unique opportunity to
contribute expertise on industry issues.

SPÅRVAGNSSTÄDERNA
MALMSKILLNADSGATAN 32
111 51 STOCKHOLM
TELEFON: (+46) 070-568 06 48
INFO@SPARVAGNSSTADERNA.SE

Som ledande leverantör av opartiska och oberoende certifierings-,
inspektions-, test-, gransknings- och utbildningslösningar är TÜV SÜD
dedikerat att ge ett konkret värde till järnvägsindustrin. Vi besitter djup
kunskap och insikter från över 150 års erfarenhet.
Simulering och Testing
Simulering och testning
Expertis inom hjul/räl-kontakt
Testning av rullande materiel

▪
▪
▪

Tekniskt stöd
Rullande materiel
Säkerhet och Signal
Infrastruktur

▪
▪
▪

Oberoende Trejdepartstjänster
Notified Body (NoBo)
Assessment Body (AsBo)
Designated Body (DeBo) - DK, NO, FI
Independent Safety Assessor (ISA)

▪
▪
▪
▪

www.tuvsud.com/se

TÜV SÜD Sverige AB Gustavslundsvägen 151C, 167 51 Bromma. Sweden
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