Hur lång tid tar det att åka hela sträckan?
Att åka från Lund C till ESS med spårvagnarna tar
14,5 minuter, medelhastighet 21,5 km/h.
Vad heter spårvagnarna?
De sju spårvagnarna heter Åsa-Hanna, Sfinxen,
Lindeman, Blåtand, Brandklipparen, Inferno och
Saxo Grammaticus. Spårvagnsnamnen är symboliska och är kopplade till sju lundensiska teman:
Åsa-Hanna symboliserar ungdom, Sfinxen – kunskap, Lindeman – humor, Blåtand – innovation,
Brandklipparen – historia och Saxo Grammaticus –
internationell koppling.
Vilka är stoppen?
Linjen är 5,5 km lång med 9 hållplatser. Från centrala Lund till Brunnshög ska hållplatserna heta
Lund C, Universitetssjukhuset, LTH, Ideontorget,
Telefonplan, Solbjer, Brunnshögstorget, MAX IV
och ESS.

Vilka tider kommer spårvagnen att gå?
När alla spårvagnarna är på plats kommer de trafikera alla dagar kl 05–24, fredag och lördag natt
fram till kl 02. I högtrafik (vardagar kl 06–09 och
14–18) planeras en avgång var 7–8:e minut. Övrig
tid planeras en tur minst var 20:e minut.
Hur köper man biljett?
Spårvagnar är en del av Lunds stadskollektivtrafik.
Biljett för att åka med spårvägen köps genom Skånetrafiken. Biljetten kan du köpa på flera olika sätt
där det enklaste är att ladda ned Skånetrafikens
app. Du kan också köpa biljett genom Skånetrafikens biljettautomater, kundcenter eller ombud.

Hur många kan åka med spårvagnen?
Spårväg Lund C–ESS får sju spårvagnar med en
längd på cirka 33 meter. En spårvagn har ungefär samma kapacitet som fyra vanliga stadsbussar.
Sammanlagt har spårvagnen plats för cirka 200
resenärer, varav 40 sittande.

Spårvägen passerar ca 60% av alla arbetsplatser i Lund – ett stråk som ibland kallas för ”Kunskapsstråket”. I detta stråk bedrivs högspecialiserad sjukvård; här ligger delar av Lunds universitet och här har
bluetooth och den konstgjorda njuren skapats. Här kommer också att bedrivas högteknologisk forskning med hjälp av elektroner och neutroner och en helt ny stadsdel, Brunnshög, håller på att växa fram.
Målet är att skapa en inspirerande och global livsmiljö, där uppemot 40 000 människor bor och arbetar.

