Marsylia 

5 avenue du Coq
75009 Paris FRANCE
Tel : +33 (0)1 40 16 61 00
Fax : +33 (0)1 40 16 61 04
systra@systra.com
w w w. s y s t r a . c o m

Tramwaj

Tramwaj

przy wyborze wykonawców, doraźny nadzór wykonania robót oraz uczestniczy w testach i odbiorach gwarancyjnych.

FRANCJA

Besançon

Pierwsza linia tramwajowa w aglomeracji Besançon,
poprowadzona na osi wschód-zachód, będzie liczyć
14 km i 29 przystanków.Według szacunków korzystać
z niej będzie 44 000 pasażerów dziennie.
Od początku roku 2009 SYSTRA świadczy na rzecz
inwestora, Gminy Aglomeracji Besançon, usługi doradztwa
inwestorskiego w kwestiach technicznych.W ramach tej
misji, która ma być realizowana do kwietnia 2014 r.,
SYSTRA zapewnia doradztwo w zakresie zarządzania
i koordynacji, doradztwo w dziedzinie doboru systemów transportowych, pomoc przy organizacji centrum
utrzymania ruchu oraz doradza inwestorowi w kwestiach doboru i sposobu pozyskania taboru.

Marsylia

Na początku 2003 r., SYSTRA wygrała przetarg na nadzór inwestorski projektu transportu zbiorowego na wydzielonych pasach (TCSP) w aglomeracji miasta Marsylii.
SYSTRA świadczy usługi doradztwa na rzecz organizacji
„Mission Métro-Tramway” (MMT) pilotującej inwestycję
z ramienia Gminy Miasta Marsylii (CUMPM).W ramach
tych projektów przewiduje się między innymi budowę sieci
tramwajowej, na którą składać się będą 2 linie liczące
łącznie 12 km i 28 przystanki. Inwestycja polegać będzie
również na modernizacji i przedłużeniu istniejącej linii
nr 68.Zakres świadczeń firmy SYSTRA obejmuje wszystkie fazy projektu: prace projektowe (projekt wstępny,
dokumentacja przetargowa, itd.) oraz wykonawstwo
robót (organizacja przetargów, odbiór gotowych linii,
itp.). Świadczenia dotyczyć będą również nadzoru parametrów funkcjonowania tramwaju w okresie gwarancyjnym.
Pierwszy odcinek został udostępniony w czerwcu
2007 r., a w marcu 2010 r. oddano do użytku odcinek
stanowiący przedłużenie tej linii.
Po oddaniu linii do eksploatacji SYSTRA będzie nadal
świadczyła usługi doradcze przez cały okres obowiązywania gwarancji.

Nicea

Po wykonaniu w latach 90. licznych ekspertyz, od roku
2000 SYSTRA świadczyła usługi doradztwa inwestorskiego w związku z realizacją pierwszego etapu projektu budowy sieci komunikacji zbiorowej z wydzielonym
korytarzem. Projekt transportu miejskiego dla potrzeb
aglomeracji nicejskiej przewiduje wybudowanie jednej
linii tramwajowej (8,5 km, 21 przystanków) oraz wydzielonego korytarza dla potrzeb linii autobusowej. Linia
tramwajowa została oddana do użytku w listopadzie
2007r.

Reims

Od roku 2004 SYSTRA świadczy na rzecz Reims Métropole usługi doradztwa w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją budowy pierwszej linii tramwajowej
o długości 11 km.Projekt finansowany jest w ramach kontraktu koncesyjnego zawartego z operatorem na projektowanie, budowę i eksploatację całej sieci tramwajowo-autobusowej przez okres 30 lat. Po uprzednim
zredagowaniu opisu przedmiotu zamówienia, zapewnieniu
doradztwa przy wyborze koncesjonariusza i przy opracowaniu ostatecznej wersji kontraktu, od końca roku
2006 SYSTRA sprawuje nadzór i kontrolę nad wykonaniem świadczeń przez wybranego koncesjonariusza,
zarówno w zakresie prac projektowych, jak i robót
budowlanych. Misja realizowana przez SYSTRĘ będzie
kontynuowana do czasu oddania linii do eksploatacji
(w roku 2011) oraz przez pierwszy rok jej eksploatowania.
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Bukareszt

(Rumunia)

Niezależny Zarząd Transportu w Bukareszcie uruchomił
w roku 2000 szeroko zakrojony program modernizacji
miejskiej sieci komunikacyjnej.W roku 2006 Inwestor zlecił
konsorcjum SYSTRA-Metroul misję doradztwa inwestorskiego w związku z projektem modernizacji i przebudowy
9 odcinków linii tramwajowej o łącznej długości 42 km.
SYSTRA zapewnia głównie analizę ofert, doradztwo

Bordeaux 

Ponowne odkrycie na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci technicznych, ekonomicznych i ekologicznych zalet

Rabat – Salé (Maroko)

nowoczesnego tramwaju w porównaniu z konkurencyjnymi środkami transportu stało się impulsem do podjęcia

wielu szeroko zakrojonych projektów komunikacyjnych, zarówno we Francji, jak i poza jej granicami.

SYSTRA zapewnia doradztwo inwestorskie w związku
z budową dwu linii tramwajowych o łącznej długości
około 20 km, łączących miasta Rabat i Salé. Doradztwo
to obejmuje wszystkie etapy realizacji projektu, od analiz ruchu po uruchomienie linii.Zakres świadczonych usług
obejmuje również przeprowadzenie analiz instytucjonalnych. Oddanie linii tramwajowych do użytku przewidziano na koniec roku 2010.

SYSTRA czynnie uczestniczyła we wszystkich etapach realizacji tych inwestycji, od prac studialnych, poprzez
prace projektowe, aż po etap oddania linii do eksploatacji. W chwili obecnej SYSTRA uczestniczy,

jako inwestor zastępczy lub jako doradca inwestorski, w około dwudziestu projektach budowy

Generalny Wykonawca

Inne projekty

Tuluza (Francja): przeprowadzenie analiz
wstępnych w związku z projektem rozbudowy sieci
tramwajowej obsługującej aglomerację Tuluzy. Analizy dotyczą włączenia do istniejącej sieci nowych
odcinków linii tramwajowych o łącznej długości od 50
do 60 km. W roku 2010 SYSTRA zapewnia koordynację i kierownictwo realizacji projektu oraz opracowuje wieloaspektowe analizy transportowe oraz analizy technicznych aspektów włączenia nowych
odcinków do sieci.
Montreal (Kanada): opracowanie studiów wykonalności i projektów wstępnych budowy pierwszej
linii tramwajowej.
Neapol (Włochy): modernizacja nawierzchni torowej
linii tramwajowej o długości 7,5 km prowadzonej
wzdłuż wybrzeża morskiego.
Przytoczone tutaj inwestycje to jedynie wycinek
spośród ogółu projektów tramwajowych, w realizacji
których, na różnych etapach, SYSTRA czynnie
uczestniczy w wielu krajach i miastach na świecie,
takich jak Amsterdam, Kurytyba, Florencja, Fort-deFrance, Genewa, Guadalajara, Lille, Mesyna,
Panama, Port-Harcourt, Ryga, Rzym, Rouen, Saltillo,
Saint-Denis - Bobigny, Saint-Denis de la Réunion,
San José du Costa Rica, Tallin, Timisoara, Tunis,
Wilno i inne.

nowoczesnych linii tramwajowych na świecie.

FRANCJA

Bordeaux

W 1996 r., władze aglomeracji Bordeaux podjęły decyzję
budowy sieci tramwajowej.Wybór padł na projekt sieci
długości 43 km składającej się z trzech linii połączonych między sobą węzami przesiadkowymi, opracowany przez zrzeszenie firm, którego pełnomocnikiem jest
SYSTRA.

Conception et réalisation : SYSTRA

Nadzór inwestorski

We współpracy z rumuńską firmą Metroul, SYSTRA
pracuje nad projektem modernizacji pierwszego odcinka
linii tramwajowej w Jassy, mieście liczącym ponad 300
000 mieszkańców, którego działająca od roku 1898
sieć tramwajowa przewozi 2,9 miliona pasażerów
miesięcznie. Projektem przebudowy objętych jest 16 km
spośród ogółu 70 km sieci tramwajowej. SYSTRA
świadczy usługi na rzecz inwestora, firmy RATP Jassy.
Zakres tych usług obejmuje m.in. opracowanie specyfikacji dla potrzeb przetargów na gruntowną modernizację nawierzchni torowej i sieci jezdnej oraz analizę ofert, doradztwo przy zawieraniu kontraktów i
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem robót.

Photo La CUB

Jassy (Rumunia)

Maj 2010

W latach 1996-97 konsorcjum zdefiniowało poszczególne
etapy projektu i sporządziło dokumentacje niezbędne
do jego realizacji.Od roku 1997 SYSTRA świadczyła usługi
generalnego projektanta pierwszego etapu inwestycji
(odcinka liczącego 24,7 km i 53 przystanki), którego
realizacja rozpoczęła się w lutym 2000 roku. Linia A
została oddana do użytku w grudniu 2003 r., a w drugim
kwartale roku 2005 została ona przedłużona o kolejny
odcinek. Linie B i C oddano do użytku w roku 2004.
Ponadto, w roku 2002 konsorcjum pod kierownictwem
SYSTRA powierzono misję inwestora zastępczego
w związku z realizacją drugiego etapu inwestycji polegającego na przedłużeniu 3 linii o nowe odcinki liczące
łącznie 18 km długości i 31 przystanków. Obecna sieć
tramwajowa liczy łącznie 43 km linii, z czego 11 km

wyposażonych jest w sieć trakcyjną zasilaną dołem, a
więc bez konieczności prowadzenia przewodów jezdnych na podporach.
Po ukończeniu realizacji drugiego etapu budowy linii
tramwajowej SYSTRA podjęła się zadania generalnego
projektanta trzeciego etapu inwestycji, tj. dalszej rozbudowy sieci (4 spośród 5 „lotów”) o kolejne 15,5 km linii
i 35 przystanków. Oddanie tej części do użytku ma
nastąpić na przełomie lat 2013/2014.

Brest

SYSTRA jest pełnomocnikiem konsorcjum wytypowanego pod koniec 2007 roku jako generalny projektant
budowy nowej linii tramwajowej. Projekt zakłada wybudowanie dwutorowej linii tramwajowej liczącej 14,3 km
i 27 przystanków, poprowadzonej na osi wschód-zachód.
Budowa rozpoczęła się w maju 2009, a oddanie linii
do eksploatacji przewidziano na rok 2012. SYSTRA
odpowiada za zarządzanie projektem i za opracowanie projektów wszystkich branż technicznych z wyjątkiem
architektury i urbanistyki.

Hawr

W sierpniu 2008 roku Gmina Aglomeracji Hawru wybrała
firmę SYSTRA jako swego pełnomocnika i inwestora
zastępczego w związku z projektem budowy pierwszej

Rabat 

Hawr 

Nicea 

Jassy 

Île-de-France 
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Miluza 

linii tramwajowej w tym mieście. Cała linia będzie miała długość 13 km, z czego
700 m poprowadzonych będzie tunelem.Przebieg linii tramwajowej wytyczono w kształcie
litery „Y” w celu skomunikowania centrum miasta Hawr z przedmieściami MontGaillard i Caucriauville.Oddanie linii do użytku ma nastąpić w drugim półroczu 2012 r.

Lyon

T4 : W latach 2005-06, działając jako pełnomocnik konsorcjum odpowiedzialnego
za opracowanie projektu dwóch pierwszych odcinków linii T4, SYSTRA zarządzała
całością projektu i czuwała nad jego aspektami systemowymi. Po ukończeniu tego
etapu inwestycji, pod koniec roku 2007 SYSTRZE powierzono zadanie generalnego projektanta drugiego etapu budowy linii T4, której oddanie do użytku przewidziano na rok 2012.
T2 : W roku 2009 SYSTRA została mianowana pełnomocnikiem konsorcjum
występującego jako inwestor zastępczy projektu rozbudowy linii nr 2 (T2) o odcinek
liczący 3800 m i 4 przystanki. Nowy odcinek linii tramwajowej usprawni głównie
komunikację z terenami wystawowymi miasta Lyon, tzw. „Eurexpo”.

Miluza

Od początku lat 90-ych, SYSTRA uczestniczy w pracach nad projektem sieci
transportu w regionie miasta Miluzy.
W czerwcu 2000 r., generalne wykonawstwo prac projektowych dwóch linii tramwajowych w tym regionie zlecono zrzeszeniu kierowanemu przez firmę SYSTRA.
Kontrakt dotyczy miejskiej części sieci, składającej się z dwóch linii o długości
całkowitej 19 km, 38 przystankami. Inauguracja pierwszego odcinka miała
miejsce w 2006 roku.

cyjnej (1991-1993). W 1994 roku, SYSTRA opracowała dokumentację dotycząca
przedłużenia linii nr 1 w kierunku zachodnim (2,5 km) oraz studium wykonalności
przedłużenia linii w kierunku wschodnim (6,5 km).
Występując w ramach konsorcjum, w roku 2001 SYSTRA wygrała konkurs
na generalnego projektanta – inwestora zastępczego projektu przedłużenia linii
nr 3. Ponadto, w roku 2004 SYSTRA opracowała studium wykonalności powiązań
komunikacyjnych między liniami nr 1 i nr 2. W roku 2007 SYSTRA opracowała
również studium wykonalności przedłużenia linii nr 1 w kierunku Saint-Jean-dePorterie i Carquefou.

Orleans

W 1990 r., SYSTRA opracowała wstępne założenia projektu budowy sieci transportu zbiorowego na wydzielonych pasach, jak również analizę porównawczą
różnych środków transportu.

W 1996 r., firma zapewniła generalne wykonawstwo pierwszej linii tramwajowej,
oddanej do użytku w listopadzie 2000 r. Linia nr 1 o długości 18 km i z 23 przystankami łączy północne i południowe dzielnice oraz centrum miasta.

Zagłębie wydobywcze Pas-de-Calais

Zakres prac obejmuje wszystkie zadania - od projektu wstępnego do przekazania
linii do eksploatacji, włącznie z nadzorem realizacji robót i produkcji taboru szynowego. Ta sieć miejska będzie miała węzły przesiadkowe z peryferyjną linią
tramwajową, tworząc tym samym pierwsze francuskie rozwiązanie tzw. "tramwajupociągu".

Występując jako lider konsorcjum, SYSTRA realizuje od roku 2010 misję generalnego projektanta – inwestora zastępczego projektu budowy 2 linii tramwajowych
o łącznej długości 37 km, z których jedna, licząca 20,15 km i 30 przystanków,
zapewni połączenie między miastami Liévin, Lens i Hénin-Beaumont, a druga
(17,4 km, 24 przystanki) połączy Bruay-la-Buissière z Béthune. Konsorcjum nadzoruje całość prac projektowych oraz kompleksowe wykonanie robót. SYSTRA
zapewnia kierownictwo projektu i opracowuje część inżynieryjną i systemową.
Budowa rozpocznie się w roku 2011, a oddanie linii do użytku ma nastąpić w roku
2014.

Pierwszą siecią we Francji, oddaną do eksploatacji w 1985 roku, była sieć w
Nantes. SYSTRA uczestniczyła w pracach nad tym projektem w kolejnych etapach jego realizacji.
Linia nr 1 : SYSTRA wykonywała różne prace w latach 1979 – 1988, od opracowania szczegółowego projektu wstępnego do przygotowania dokumentacji przetargowej na dostawy taboru.
Linia nr 2 : SYSTRA była generalnym wykonawcą robót w zakresie urządzeń
i sprzętu zasilania elektrycznego, dyspozytorni sieci elektrycznej oraz sieci trak-

Nowoczesna, licząca 8,7 km długości linia tramwajowa, tzw. „Tram'Y”, która
w roku 2014 połączy Saint-Denis, Epinay i Villetaneuse, zapewni obsługę komunikacyjną znajdujących się na trasie jej przebiegu kampusów uniwersyteckich. Od
roku 2005 SYSTRA występuje jako pełnomocnik konsorcjum, które pełni funkcję
generalnego projektanta – inwestora zastępczego. Oprócz kierowania pracami
konsorcjum SYSTRA odpowiada za opracowanie projektu przebiegu linii, projektu
układów torowych, projektu sieci jezdnej oraz zapewnia koordynację wykonania
prac przez poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego.

Nantes

Saint-Denis – Epinay – Villetaneuse

Saint-Etienne

SYSTRA pełniła funkcję pełnomocnika konsorcjum, któremu w roku 2002 powierzono wykonanie pełnej misji generalnego projektanta drugiej linii tramwajowej
w mieście. Projekt zakładał wybudowanie linii tramwajowej składającej się z 2 km
odcinka linii istniejącej przewidzianej do modernizacji oraz z kolejnych 2 km stanowiących jej przedłużenie.
Zakres świadczeń obejmował wykonanie elementów infrastruktury transportowej
oraz zagospodarowanie przestrzeni miejskiej wzdłuż całego przebiegu budowanej linii. Nowa linia została otwarta w roku 2006.

Tulon

Na początku roku 2003 SYSTRA uzyskała zamówienie na wykonanie kompleksowych usług generalnego projektanta pierwszego odcinka linii tramwajowej aglomeracji Tulonu. Ta licząca 18 km długości i 37 przystanków linia zapewni połączenie centrum miasta Tulon z dwoma dworcami kolejowymi: dworcem La Seyne
znajdującym się w zachodniej części aglomeracji oraz dworcem La Garde zlokalizowanym w części wschodniej. Będzie to klasyczna linia dwutorowa
wyposażona w przewody jezdne, choć w pierwszym etapie realizacji tej inwestycji
przewiduje się tymczasowe zastosowanie pojazdów na ogumionych kołach.
Zakres usług powierzonych SYSTRA obejmuje całość prac projektowych, a także
nadzór nad wykonaniem robót dotyczących systemu transportowego oraz zagospodarowania przyległych terenów miejskich.

Tours

SYSTRA występuje jako lider konsorcjum realizującego kompletną misję generalnego projektanta w związku z budową pierwszej linii tramwajowej w aglomeracji
Tours. Licząca sobie 15,5 km i 30 przystanków linia połączy północne dzielnice
miasta Tours z przedmieściami Joué-lès-Tours. Na odcinku prowadzonym w obrębie
historycznych dzielnic miasta linia zostanie wyposażona w system zasilania dołem
(bez przewodu jezdnego).

Prace projektowe dla potrzeb tej nowej linii rozpoczęły się w czerwcu 2009. Roboty
budowlane zostały rozpoczęte w czerwcu 2010, a oddanie linii do eksploatacji
zaplanowano na dzień 1 września 2013.

Villejuif – Athis-Mons

Licząca 11,2 km linia tramwajowa relacji Villejuif - Athis-Mons usprawni od roku
2014 dojazd do ważnych, licznie uczęszczanych, a w chwili obecnej niedostatecznie wyposażonych w środki komunikacji zbiorowej stref handlu i biznesu, takich jak
giełda krajowa Rungis, port lotniczy Orly Sud i centrum handlowe Belle-Epine.

Od roku 2005, jako członek konsorcjum pełniącego funkcję generalnego projektanta, SYSTRA odpowiada za wytyczenie przebiegu linii, opracowanie projektu sieci
jezdnej, układów torowych, obiektów inżynieryjnych oraz za koordynację prac konsorcjum i działań podmiotów odpowiedzialnych za projektowanie urbanistyki i elementów systemu.

PROJEKTY POZA GRANICAMI FRANCJI

Algier

(Algieria)

Tzw.„Wschodnia” linia tramwajowa Algieru, licząca 23 km i 38 przystanków, której oddanie do użytku przewidziano na koniec roku 2011, stanowić będzie, wraz z linią nr 1
metra, jedną z głównych magistral algierskiej sieci komunikacji zbiorowej. Pierwszy
13 km odcinek tej linii, między Bordj El Kiffan (miasto) a dzielnicą „les Bananiers” (Mohammadia), zostanie otwarty na przełomie lat 2010/2011. Od roku 2006 SYSTRA pełni
funkcję pełnomocnika konsorcjum wykonawczego, które, w ramach misji generalnego
projektanta, odpowiada za weryfikację i zatwierdzanie projektów wstępnych
szczegółowych, doradza inwestorowi przy opracowywaniu materiałów przetargowych na dostawę robót i urządzeń, czuwa nad zgodnością projektów wykonawczych i nad wykonaniem robót oraz nad dostawą taboru i urządzeń.

Casablanca (Maroko)

Konsorcjum pod przewodnictwem SYSTRY wykonuje od roku 2009 zadanie generalnego projektanta w związku z budową pierwszej linii tramwajowej w Casablance.
Dla potrzeb tej inwestycji, która wpisuje się w długofalowy plan rozwoju transportu
publicznego w tym mieście, już w roku 2008 SYSTRA wykonała prace studialne i opracowała projekt wstępny budowy linii liczącej 29 km i 50 przystanków. Docelowo sieć
tramwajowa ma liczyć 4 linie o łącznej długości 76 km.
Oddanie do użytku pierwszej linii tramwajowej przewidziano na 12 grudnia 2012 r.

Dubaj

(Zjednoczone Emiraty Arabskie)

W latach 2006-2007 SYSTRA opracowała studium wykonalności budowy linii tramwajowej wzdłuż drogi ruchu kołowego Al Sufouh, łączącej tzw. „czerwoną” linię metra
w Dubaju z linią nowoczesnej kolei jednoszynowej obsługującej sztuczną wyspę
Palm Jumeirah, a następnie opracowała materiały przetargowe i uczestniczyła
w analizie ofert. Licząca 9,5 km i 13 przystanków linia tramwajowa przebiega przez
ścisłe turystyczne i handlowe centrum Dubaju. Do jej realizacji wykorzystano najnowsze
technologie, w tym zasilanie dołem. Będzie to również pierwsza na świecie linia
wyposażona w automatyczne drzwi na peronach przystankowych, rozwiązanie,
które ma zapewnić większą wydajność klimatyzacji. Od kwietnia 2008 roku SYSTRA zapewnia weryfikację dokumentacji projektowych i nadzór robót.

