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Spårvagnsstädernas höstseminarium:
Stort intresse för duospårväg

Vid hållplatsen Lucentum i Alicante ansluter snabbspårvägen Alicante-Benidorm (till vänster)
med den lokala spårvägen till La Coruna.
Den 4 december höll Spårvagnsstäderna sitt höstseminarium i Borås. Temat var Duospårväg för regioner i rörelse.
Thomas Johansson, till vardags redaktör på tidningen Modern stadstrafik inledde på temat ”Duospårväg i Europa och vad är det egentligen?” Han gav en beskrivning av vad Duospårväg är. (En duospårvagn är en spårvagn som
kan gå även på järnväg.)
Duospårvagnen möjliggör en direktresa från järnvägen i stadens omland in på centralortens spårvägsnät.
Det innebär att samma fordon kan trafikera både spårväg och järnväg.
I delstaten Baden Wurtemberg i Tyskland trafikeras sträckan mellan Karlsruhe och Bretten av duospårväg. Där har
resandet ökat med 600 procent. Duospårvägen omfattar 565 km och trafikeras av 11 linjer.
I Saarbrücken i delstaten Saarland finns 7 km stadsspårväg i centrum. Nätet omfattar 44 km. Linjen fortsätter in i
Frankrike till Sarreguemines.
Regiontram Kassel omfattar 184 km och trafikeras av 28 fordon.
I Zwickau finns train-tram.
I Nordhausen (delstat Thüringen) kopplas spårvägen i staden samman med den meterspåriga smalspårsbanan i Harz.
Det är en dieselelektrisk duospårvagn.
(forts på nästa sida)

Spårvagnsstädernas höstseminarium (forts fr föreg sida) Haag-Rotterdam och Zoetermeer binds samman av två
spårvägslinjer och en metrolinje kallad Randstadrail.
I Mulhouse finns ”äkta” spårvagnstrafik på både spårväg och järnväg.
I Lyon finns Rhoneexpress som är en snabbspårväg till flygplatsen vilken omfattar 23 km. Sex fordon trafikerar
sträckan.
I Lyon finns Tram-train de l ´Quest lynnoais. Interurban spårväg 55 km på tre grenar. Det är ingen koppling till
stadsspårvägen i Lyon.
Letbanen i Århus beräknas helt klar 2019. Det är en snabbspårväg som är 110 km och omfattar 50 km. Inre sträckning
är 12 km. Universitetssjukhuset kommer att ingå i systemet. Den ska byggas till Grenå och Odder. Sträckan mellan
Århus och Grenå är 70 km.
David Moncholi Bardillo från konsultföretaget IDOM talade på temat ”Duospårväg i Europa – och vad är det
egentligen?”
David förklarade att idén är att integrera stad med förorter och han redogjorde för Tramsystemet i Alicante längs Costa
Blanca (Spanien). Det är en av de mest dynamiska regionerna i Europa. Där bor ungefär fem miljoner invånare och det
finns många arbetsplatser. Mer än 24,7 miljoner turister/år.
Systemet består av ett nybyggt spårvägssystem i Alicante och en upprustad f.d. järnväg från Alicante till Benidorm och
Dénia. Satsningen på det nya Tramsystemet har fungerat väl, resandet har ökat 7 ggr sedan 2000. Planerade
utbyggnader har dragit ut på tiden då ekonomin i Spanien varit dålig, men nu är utbyggnadsplaner på gång, t.ex till
flygplatsen. Ett budskap som David Moncholi Bardillo ville ge till de som planerade liknande anläggningar var, att
undvika tunnellösningar. Han menade att man i Alicante därigenom förlorad en bra möjlighet att integrera spårvagnen i
staden.
Seminariet avslutades med att Thomas Lange, informations- och marknadschef på VTI i Linköping, visade en film om
provkörningarna i Östergötland, Västra Götaland och Skåne.
Olle Ek och Christer Wilhelmsson
________________________________________________________________________________________________

Femern-projektet rullar på trots beslut i EU-domstol
EU-domstolen stoppade tidigare beslutet om hur stort statsstöd den kommande tåg- och vägtunneln under Fehmern Belt
ska kunna få. Men nu säger Femern A/S, bolaget som ansvarar för projektet, att EU-domen inte kommer att fördröja
projektet som ska slutföras 2028. Bolaget har förberett sig för denna situation och säkerställt den nödvändiga
likviditeten under perioden, så att Femern Belt-projektet inte stoppas.
Källa: http://www.infrastrukturnyheter.se
________________________________________________________________________________________________

"Enklare att byta tåg i Skåne" —
men ingen förbättring egentligen
SJ och Skånetrafiken har kommit överens om att göra det lättare för resenärer som ska byta tåg i Skåne. De resenärer
som har en Resplusbiljett, som består av en resa med SJ och ett byte till Skånetrafikens regionaltåg får nu möjlighet att
åka vidare med första bästa anslutning, vare sig det är ett Öresundståg eller ett Pågatåg. Resenären får ett smidigare byte
och behöver inte oroa sig för att passa just den avgång som står utskriven på biljetten.
-Det här är en tydlig förbättring för resenärerna, säger Camilla Bunke, Försäljningsdirektör på Skånetrafiken.
Men det här är ingenting nytt. Det är en gammal regel som nu har återupplivats. Den försvann för några år sedan när
varje bokning bands till ett visst tåg, vilket var en försämring. Nu återfår resenären samma möjligheter som innan regeln
tillkom.
Källa: http://nyhetsrum.sj.se/pressreleases/enklare-att-byta-taag-i-skaane-2808192

Kurts krönika:
Swish – den nya tidens betalning,
bättre än både sms och appar
SJ har varit föregångare i att införa swish som betalningsmetod. Redan i mars 2017 började SJ acceptera swish i sin
app på nätet. Av alla biljettköp som görs via SJs app
utgörs numera redan 60 procent swish som metod. De
flesta köper korta resor, och sammanlagt har hittills drygt
1,1 miljard hanterats i SJs swish-hantering. Swish borde
vara ett bra sätt även för alla övriga trafikföretag, särskilt
de regionala. Det skulle ge resenärerna en enhetlig metod
att köpa biljetter. Det skulle dessutom äntligen använda en
gemensam metod, en metod som kan användas i övrigt i
samhället – precis som vanliga pengar förr i världen.
När slopandet av kontanter under 2014 drabbade kollektivtrafikbranschen fanns fortfarande sms-betalning kvar
som en möjlighet för ovana resenärer att ändå kunna bli
kunder hos trafikföretagen. Men kort därefter trädde smsspärren i kraft – troligen i ett missriktat nit att undvika
Kurt Hultgren, tidigare generalsekreterare
penningtvätt, åtgärder påbjudna för hela näringslivet. Då
för Resenärsforum, medverkar regelbundet
försvann möjligheten att använda sms före påstigning av
som krönikör i Nyhetsbrevet
buss eller spårvagn.
Det var inte obligatoriskt att spärra bort sms-biljetter, men branschen valde att göra det. Sannolikheten att sms skulle
användas för penningtvätt var liten, och beloppen mycket små, och konsekvenserna var förödande, för alla som inte var
regelbundna kollektivresenärer blev uteslutna från spontanresor. Det var mycket allvarligare än branschens företrädare
verkade inse. Att införa olika appar för betalning, olika i varje trafikbolag, är inte heller acceptabelt.
Det har nu gått några år och utvecklingen inom betalteknik har gått framåt. Besöksnäringen i är viktig, och den har lanserat metoden med swish-betalning. Det är en enkel betalningsmetod som bygger på att en privatperson kan betala
mindre summor till en annan person med hjälp av sin mobiltelefon och dess telefonnummer. Dessutom har företag i besöksnäringen kunnat registera sig som mottagare av swish-betalningar. Till dessa företag använder man inte ett mobiltelefonnummer utan ett särskilt nummer som står som betalningsmottagare för de tjänster som företaget säljer. Dessa företagsnummer kan bara ta emot pengar, inte betala ut pengar från sina konton. Dessa företags-swish har långa nummer
som börjare med ”123…”. Nu blir det intressant. Likaväl som muséer, kiosker, bokhandlare och alla branschens attraktioner tar betalt med hjälp av swish, kan också resebranschen hantera swish-försäljning.
Swish-köp bygger på att köparen kopplar upp sig mot den som säljer tjänsten och fyller i ett enkelt formulär:
mottagarnumret, vad man köper (biljett e d) och beloppet. Sedan får man bekräfta köpet med hjälp av sin mobila bankid, ett sexsiffrigt nummer som många kan utantill. Alla som har ett bankkonto i Sverige och mobil kan alltså i princip
komma ifråga.
Med mobiltelefonen fyller man i dessa saker. Därefter får mobil-id-kontrollen fungera som legitimation. När man
tryckt ”klar” kommer en bild på köparens mobil, en bild med en himmel med stillastående stjärnor. Den som kollar att
beloppet är korrekt ska endast knacka på mobilens bildruta, och då börjar stjärnorna röra sig. Det är tecknet på att betalningen är genomförd och att transaktionen inte kan annulleras. Hela ifyllandet kan resenären sköta före påstigningen,
och det tar inte lägre tid att knacka på en bildruta än att blippa ett resekort. Hela den tid som går åt för att sälja biljett
mot en kontokortstransaktion kan undvikas. .
Swish bör omgående införas överallt i kollektivtrafiken.

Jultomtens önskestation
Kort före jul lyckades Olle Ek från Resenärsforums stationsprojekt få en intervju med Tomten. Den finns att läsa på
Resenärsforums Facebooksida (www.facebook.com/Resenarsforum ). Nu har ju inte alla Nyhetsbrevets läsare tillgång
till Facebook, så trots att julafton redan är förbi vill vi inte undanhålla er ritningen över Tomtens egen önskestation:

Tomten kommenterar: “Precis så skall det se ut, de två yttre spåren skall gå att nå utan trappa och måste man korsa ett
spår skall det vara under spåret då trappan där blir kortare än om man skall gå över spåret.
Oftast finns det ju hissar och rulltrappor, men när jag kommer är de alldeles för ofta trasiga så en så kort trapp som
möjligt är viktigt.
Jag är ju inte så ung och vig längre och så har jag ju som ni vet en massa bagage som måste lastas över från släden till
tåget. Därför är det mycket viktigt för mig att det är enkelt att komma till tåget.”

