
Vi har tidigare rapporterat om bygget 
av spårvägen i Lund, som skulle in-
vigts nu i augusti. Corona-pandemin 
har dock även påverkat detta projekt, 
framför allt p g a att leveransen av de 
nya spårvagnarna från CAF i Spanien 
försenats. Den första vagnen, ”Åsa-
Hanna”, anlände dock äntligen till 
Lund på specialbyggd lastbil från Gö-
teborgs hamn 29 juli. I mitten av au-
gusti skall hela linjen noggrant testas 
och sedan är det dags att utbilda per-
sonal.  

I sommar har man slutligen bestämt 
att invigningen blir lördagen 12 de-
cember. Den första officiella spår-
vagnsfärden skall gå från vagnhallen i 
Brunnshög till Clemenstorget med 

speciellt inbjudna gäster. Efter invig-
ningsceremonin där, som kommer att 
livesändas både via storbildskärmar i 
stadsmiljön och digitalt, kommer all-
mänheten att ges möjlighet att resa 
fritt i spårvägsstråket. Ett antal events 
planeras under dagen längs sträck-
ningen av alla verksamheter längs 
linjen, allt från universitetssjukhus och 
teknisk högskola till bostäder, teknik-
företag och forskningsanläggningar. 

Spårvägslinjen kommer att heta linje 1 
och är 5,5 km lång med 9 hållplatser 
och dubbelspår hela vägen mellan de 
båda ändhållplatserna. Att åka från 
Lund C till ESS kommer att ta 14,5 
minuter. Linjen trafikeras i högtrafik 
var 7-8:e minut, i övrigt var 20:e mi-

nut. Ytterligare två vagnar skall lever-
eras i början av hösten men alla sju 
vagnarna hinner sannolikt inte fram till 
invigningen. Detta skall dock inte på-
verka den planerade trafikstarten. 

I slutet av juni var jag på plats för att 
studera hur projektet fortlöper. Allt 
verkade då färdigbyggt bortsett från 
en ny rondell vid Odarslövsvägen 
nära vagnhallen. T o m spårvägssig-
nalerna verkade vara inkopplade. På 
nästa sida ser ni mina bilder. 

Källor: www sparvaglund.se 

 www.skanetrafiken.se 

 www.sparvagssallskapet.se 

Spårvägen i Lund invigs i december 

 

Av Claes-Göran Waborg 

Den första spårvagnen anländer tidigt på morgo-
nen 29 juli. Bakom till höger syns en inlånad 
vagn från Svenska Spårvägssällskapet, SL 9236, 
som anlänt från Malmköping bara ett par dagar 
tidigare. Det är ett dieselelektriskt arbetslok som 
kan användas för rangeringshjälp. Det byggdes 
redan 1907 som spårvagn för Stockholm i Arlöv, 
inte så långt från Lund! 
 
Foto: Bernt Nielsen, rådgivare i projekt Spårväg 
Lund  

Åsa-Hanna backas in på enkelspåret strax utan-
för vagnhallen, som ligger bakom vagnen. Här 
skall avlastningen ske. 
 
Foto: Bernhard Mikulic, SVT Nyheter Skåne 



På Clemenstorget vid järnvägsstationen är ändhållplatsen färdig. 
Notera väderskyddets nätta design och med växter typ sedum på 
taket. I bakgrunden syns Allhelgonakyrkan.  

Vid mitt besök i juni skedde spårslipning nära LTH, första gången 
jag såg ”trafik”!  

Passagen under den nya bron för motorvägen är helt färdig.  Nya bostäder växer upp vid Solbjer. Härefter kommer Brunnshög, 
ännu ganska obebyggt. 

Den andra ändhållplatsen uppe vid ESS med enkelspåret bakåt 
mot vagnhallen i förgrunden.  

Den nya vagnhallen, kallad spårvägsdepån, invigdes 1 juni.  


