Program för Spårvägsforum 2020 - Göteborg
Tisdag 17 mars
10.30 – Registreringen öppnar och kaffe serveras
11.00 – 12.00 – Föreningens årsmöte
Öppet för föreningens medlemmar och associerade medlemmar. Handlingar mailas ut till de
som anmält närvaro samt kommer finnas upptryckta i begränsad mängd på plats. Observera
att 12.00 är senaste sluttid, mötet kan avslutas tidigare.
12.00 – Lunch serveras (övre plan)
Önskar du äta lunch är det viktigt att du är på plats klockan 12. Har du anmält någon
specialkost så kontrollera med personal på plats hur du går tillväga.
13.00 – 13.05 – Inledning av konferensen
Föreningens presidium och kanslichef Hans Cruse hälsar välkomna till årets konferens.
13.05 – 13.20 – Välkommen till Göteborg!
Välkommen till Spårvägsforum 2020 och Göteborg.
13.30 – 15.00 – Studiebesök med spårvagn i Göteborg
Erfarna guider visar oss runt i Göteborg med spårvagn, och vi kommer att få se aktuella och
kommande spårvägsprojekt i staden. Vi kommer även få se nya vagnen M33.
15.00 – 15.30 – Nätverksfika
Serveras utanför konferenslokalen
15.30 – 16.30 – Forskningsrapport om cyklister och spårväg i Göteborg
Spårvägens interaktion med oskyddade trafikanter är ständigt på tapeten i alla spårvägsstäder
runt världen, så även i Göteborg. En särskild forskningsrapport har gjort angående cyklisters
interaktion med spårvägen i Göteborg och resultaten kommer att presenteras på
Spårvägsforum av Jenny Tolf, forskningsassistent på Chalmers.
16.30 - 17.00 – Bosch on automatic collision prevention
Autonomous trams might still be in the future, but the work on systems that will help tram
drivers avoid collisions is progressing, and Benjamin Feucht from Bosch Engineering will share
some of the challenges and possibilities encountered when designing an automatic collision
prevention system.
19.00 – 21.00 – Nätverksmiddag
Föreningens traditionella nätverksmiddag äger i år rum i Ringliniens lokaler i Vagnhallen Gårda
belägen på J. Edströms gata 2. Se vidare info om middagen nedan.

Onsdag 18 mars
9.00 – 9.30 – International outlook from Vantaa, Finland
Tramway expansions in and around the Finnish capital of Helsinki are on the rise, including in
the city of Vantaa. Future plans are presented by traffic engineer Tiina Hulko and city planning
architect Ilkka Laine.
9.30 – 10.00 – Softprio - från slingor till RFID
Göteborgs stad har genomfört ett teknikskifte som hör till de största och mest betydelsefulla
inom kollektivtrafiken. Anmälan av spårväxlar och kollektivtrafiksignaler är nu billigt,
driftsäkert och nära nog underhållsfritt.
10.00 – 10.30 – Senaste nytt från Uppsala spårvägsprojekt
Spårvägen i Uppsala fortsätter att utredas, och går snart vidare in i ett nytt skede. Anette
Granström, Region Uppsala, kommer att berätta kring vad som hänt sedan sist och vad nästa
steg kommer att bli.
10.30 – 10.45 – Förmiddagsfika
Fika serveras utanför konferenslokalen
10.45 – 11.15 – Spårvägarna i Stockholm
I Stockholm pågår arbetet med både helt nya spårvägar, och förlängningar på befintliga linjer.
Carl Silfverhielm, spårtrafikstrateg på Region Stockholm Trafikförvaltningen berättar mer om
vad som är på gång.
11.15 – 11.30 – Presentation av CENs arbete med linjeföringsstandarder för Urban Rail
Kanske något i det fördolda pågår en del standardiseringsarbete för spårväg på EU-nivå. Björn
Kufver från Ferroplan som leder arbetet i arbetsgruppen kommer berätta mer om arbetet, och
vad som kommer stå i det utkastsförslag som kommer på remiss under våren 2020.
11.30 - 12.00 – Erfarenheter så här långt inför trafikstart av spårväg Lund
I Lund arbetas det för fullt för att få igång spårvägstrafiken i slutet av året. Gunnar Göthberg
från Vy, kommer att berätta hur arbetet gått från operatörsperspektiv, och vilka lärdomar som
finns så här långt i processen.
12.00 – 12.15 – Avslutning och kommande aktiviteter
Kort information om kommande aktiviteter, studieresor med mera.
12.15 – Lunch
13.00 – 15.00 Styrelsemöte
Konstituerande styrelsemöte öppet för föreningens valda styrelseledamöter.
Information om nätverksmiddagen 17:e mars
Närmaste spårvägshållplats är Svingeln, och närmaste busshålplats är Vagnhallen Gårda. Vi bjuder på buffé och rundvandring
bland gamla rariteter. Du hittar till lokalen genom att söka på Göteborgs Spårvägsmuseum i valfri kartapp. Vänligen notera att
middagen äger rum i en aktiv depå, vilket gör att vi rekommenderar att ni tar på er bekväma skor för att inte snubbla på spår,
golvgaller och liknande. Det serveras ingen alkohol av säkerhetsskäl men däremot finns bra alternativ. Ingång sker genom
museiingången, och vi kommer sätta upp marschaller för att visa vägen in.
Middagen avslutas vid 21 och det finns möjlighet att fortsätta det informella minglandet på närliggande lokala ”vattenhål”.

