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Danmark, Köpenhamn Accidents and 
Tramsafety reserapport  
Rapporteras av 
Mimmi Mickelsen  

Stadens Anläggning   

Resmål  
Köpenhamn Danmark  

Datum för resan 
2022-04-06 till 2022-04-07 

Deltagare 
Mimmi Mickelsen Spårinnehavare Gata Spår  

Nätverk/projekt 
Intressenter inom spårväg  

Syfte med resan  
Syftet med resan var att nätverka, delta och föreläsa på konferens som spårvägssäkerhet. 
På platsen fanns representanter från flertalet andra spårvägsstäder i Europa men också 
experter från universitet, företag och arrangörer inom spårsäkerhet för spårväg.  

Förberedelser inför resan 
Ta fram en powerpoint och arbeta fram material för föreläsningen som hölls med 
erfarenheter från Göteborg och Mölndal. 

Aktiviteter, formella och informella 
Aktiviteterna var att delta från morgon till sen eftermiddag med olika föredrag mellan 15 
och 30 minuter. I anslutning till föredragshallen det fanns också en mindre 
utställningshall där företag visade diverse olika verktyg så som simulatorer och andra 
verktyg för att öka trafiksäkerheten. 

Trafikkontorets/Göteborgs Stads bidrag 
Trafikkontoret höll ett pass som hette ”Cold case learnings and Trams safety 
improvments”. Stadens inlägg handlade särskilt om human factor perspektivet och 
sammanhanget Människa-Teknik-Organisation (MTO). Föredraget bifogas som bilaga se 
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Erfarenheter/exempel att ta med hem 
Hur viktigt föraren är i sammanhanget och att hen utför en uppgift i en mycket komplex 
miljö. Det vi begär av en spårvagnsförare begärs inte av någon i trafikmiljön och det är 
tydligt att det finns en stor okunskap i flertalet städer på högre nivå vad det innebär ha en 
spårväg i staden.  

Simulatorers inverkan på spårvägsmarkanden, att det är en mycket bra idé men kan inte 
ersätta behoven av utbildningen i en riktigt spårvagn körandes i en riktig trafikmiljö. 
Simulatorer kan stödja i att hantera vissa situationer och skapa förare som är mer 
förberedda på udda händelser.  

Ekonomi är en styrande faktor som emellanåt tar över och styr mer än säkerheten och att 
det är extra viktigt nå ut till de som leder och styr verksamheten för ökad förståelse. Att 
det är ett samspel mellan anläggning – fordon – förare som skapar trafiksäkerheten och 
att allt inte går att bygga bort men att branschen är väldigt ingenjörsmässig och tappar 
brukarperspektivet.  

Att vissa företag och konsulter jobbar för att hitta genvägar i säkerhetsarbetet i stället för 
att göra det noggrant. Att det inte är den inriktning vi önskar i staden. 

Vi har en så stor anläggning men är rätt okända i säkerhetskretsar på grund av att vi inte 
deltagit så mycket i nätverk internationellt för spårsäkerhet. Många deltog på konferensen 
särskilt för att lyssna på hur vi gör i Göteborg jobbar, då vi har en låg statistik kopplat till 
olyckor men sällan ingår i nätverk som tex UITP för spårväg.    

Plan för förankring/spridning i staden av 
erfarenheter/exempel från möte 
Fortsätta utbilda och hantera frågor kring spårvägen och innebörden av att ha spårväg via 
kommunikationsinsatser och trafiksäkerhetsrapport. 
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