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Spektakulært depot for Sydsveriges mest 
moderne sporvogne. 

Byudvikling er vigtig for at skabe arbejdspladser og boliger og er i mange forskellige aspekter afgørende for at 
lette livet i et samfund. Lund investerer meget i byudvikling, og visionen er, at byen skal vokse med 50.000 
indbyggere i de kommende årtier. 

 

 

 

Sporvognstrafik er den nye måde at rejse på i Lund. Byen er det sidste stop på den helt nye sporvognslinje 
mellem Lund C og ESS. Byer udvikles langs sporvognslinjen, kommunerne bliver tættere bebygget og 
fortsætter deres vækst. 

Den nye sporvognslinje løber 5,5 kilometer gennem det progressive Skåne, og et par af de 9 stop er de 
største knudepunkter inden for offentlig transport i området. Som et sidste stop er der bygget et moderne 



depot på 4000 m² med plads til daglig vedligeholdelse og rengøring og med kontor til trafikstyring. 
Bygningen er beklædt med facader fra SAPA. 

"Det er en fantastisk konstruktion, og hos SAPA er vi stolte over at være en del af puslespillet i projektet, 
hvor vi bygger for fremtiden og investerer i et moderne depot til offentlig transport," siger Mattias Jansson, 
salgschef hos SAPA Sverige. 

Det spektakulære sporvognsdepot designet af Tengbom, bliver base for Lunds syv sporvogne, som alle er 
navngivet ud fra deres forbindelse til byen - Sfnixen, Lindeman, Blåtand, Brandklipparen, Inferno, Saxo 
Grammaticus og Åsa-Hanna. Alle disse navne er en del af historien om Lund. Og mange er klar til at tage en 
tur på den nye linje. 

”Den store udfordring med projektet har været at løse montagedetaljerne og den statiske dimensionering. 
Samtidig står byggeriet som et landmærke ved siden af to andre store vartegn i Lund som MAX IV og ESS. 
Det unikke ved dette projekt er det store buede glasparti”, siger Jonny Englund, projektleder hos Alab 
Aluman. 
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