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• Opracowanie nomenklatury Francuskich Sieci Kolejo-
wych ( RFF) w zakresie infrastruktur - tramwajów dwu-
systemowych" (2003-2004). Chodzi o opracowanie,
zebranie i zatwierdzenie pewnej liczby norm projekto-
wania i zasad utrzymania sprz´tu mogàcych znale˝ç zas-
tosowanie na przysz∏ych liniach tramwaju dwusystemo-
wego w sieci RFF, zak∏adajàc ˚e pierwsze po∏àczenia
b´dà uruchamianie poczàwszy od 2006 roku.

• Przewodnik metod budowania rozjazdów torów kolejo-
wych z torami tramwajowymi w ramach projektów tram-
wajów dwusystemowych (2000-2001). Przewodnik zosta∏
opracowany we wspó∏pracy z zainteresowanymi instytucja-
mi (Dyrekcja Transportu Kolejowego i Drogowego, Zespó∏
W∏adz Odpowiedzialnych za Transport Publiczny - GART,
Francuskie Sieci Kolejowe - RFF, Francuskie Koleje Paƒstwo-
we -  SNCF oraz OÊrodek Badaƒ Sieci Transportowych i
Urbanistyki - CERTU). In˚ynierom i projektantom proponu-
je sí  w nim metod  ́ okreÊlania rozwiàzaƒ technicznych
dostosowanych do specyfiki danego obiektu. Przewodnik
jest bardzo u˚ytecznym narz´dziem dialogu mí dzy opera-
torami infrastruktur drogowych i kolejowych. 

• CROSSRAIL (2001) : Projekt Komisji Europejskiej,
proponujàcy integracj´ lokalnych i regionalnych
sieci kolejowych, w∏àcznie z przewozami transgra-
nicznymi. G∏ównym celem projektu jest okreÊlenie
potencjalnego rynku dla taboru i sprz´tu tramwa-
jów dwusystemowych w skali europejskiej. 

• Warunki zwiàzane z infrastrukturà kolejowà do
uwzgl´dnienia w systemie tramwaju dwusystemowe-
go (2001). Opracowanie podstawowe, okreÊlajàce
wszystkie techniczne wyrunki oraz rozwiàzania
mo˚liwe do wykorzystania przy wdra˚aniu i budo-
wie tramwaju dwusystemowego.
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Technologia tramwaju dwusystemowego opiera si´ na

wykorzystaniu istniejàcych torów kolejowych przez systemy

lekkie (tramwaje), co pozwala po∏àczyç przedmieÊcia

bezpoÊrednio z centrum miasta bez przesiadki.

Firma SYSTRA ju˚ od roku 1995 prowadzi∏a pionierskie

badania nad wdro˚eniem dwusystemowego tramwaju we

Francji. Dla naszych biur projektowych by∏o to okazjà do

bezpoÊredniego zastosowania nabytych umiej´tnoÊci w zakre-

sie planowania i projektowania sieci transportowych w obu

dziedzinach  -  komunikacji miejskiej i przewozów kolejowych.

Prowadzono wówczas szeroko zakrojone prace badawcze,

koordynowane przez GART (Zespó∏ W∏adz Odpowiedzialnych

za Transport Publiczny), które doprowadzi∏y w 1997 roku do

opublikowania podstawowego w tej dziedzinie dokumentu pt.

"Gdy tramwaj wyje˚d˚a z miasta".  

Firma by∏a inicjatorem licznych projektów w zakresie

komunikacji podmiejskiej, jak np. w Nantes, w Lyonie 

i w Miluzie. W tym ostatnim mieÊcie, budowa sieci

komunikacyjnej w dolinie rzeki Thur jest jednà z

najnowoczeÊniejszych inwestycji we Francji w dziedzinie 

tramwajów dwusystemowych.

SYSTRA jest przekonana, ˚e ta sprawna i stosunkowo "tania"

technologia mo˚e znale˝ç szerokie zastosowanie poza 

Francjà, zarówno w krajach rozwini´tych jak i w nowych tzw.

krajach wschodzàcych.
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Nîmes
W perspektywie budowy przysz∏ego objazdu miast
Nîmes i Montpellier przez kolej du˚ej pr´dkoÊci TGV,
firma SYSTRA wykona∏a pod koniec 2001 roku, na
zamówienie Dyrekcji ds. Infrastruktury (DDE) depar-
tamentu Gard, analiz´ mo˚liwoÊci wykorzystania
gwia˝dzistej obwodnicy kolejowej miasta Nîmes  do
miejskiego i podmiejskiego transportu szynowego. 

Montpellier
Analiza techniczna mo˚liwoÊci wykorzystania infra-
struktury kolejowej dla Êrodkow komunikacji pod-
miejskiej (1998).

Zachodnie regiony
Francji
Bordeaux
Studium dotyczàce systemu transportu na zachod-
nich obszarach aglomeracji Bordeaux, z wykorzysta-
niem istniejàcych torowisk obwodnicy kolejowej
oraz linii do Médoc, w perspektywie przekazania do
eksploatacji drugiej fazy sieci tramwajowej w latach
2003-2004. 

Kraj Basków
Studium wykonalnoÊci technicznej linii tramwaju
dwusystemowego wzd∏u˚ Wybrze˚a Baskijskiego na
osi Bayonne-Anglet-Biarritz-Hendaye, z mo˚liwoÊcià
przed∏u˚enia w kierunku Hiszpanii a˚ do San Sebas-
tian (1999).

La Rochelle - Rochefort
Studium transportu multimodalnego. Opracowanie i
porównanie szeregu rozwiàzaƒ w zakresie alterna-
tywnych Êrodków transportu zbiorowego w stosun-
ku do projektu autostrady A831 z Fontenay Le
Comte do Rochefort. Po wykonaniu diagnozy
aktualnego stanu rzeczy, w ramach studium zapro-
ponowano szereg wariantów ró˚niàcych si´ znacz-
nie pod wzgl´dem intermodalnoÊci oraz przewozów
lokalnych i podmiejskich. 

Nantes
• Studium wykonalnoÊci dwóch linii tramwajowych
wykorzystujàcych rzadko eksploatowane tory kole-
jowe (1997).

• Analiza mo˚liwych po∏àczeƒ linii tramwajowych
nr 1 i 2 z linià kolejowà La Chapelle i Sucé-sur-Erdre,
oraz uzupe∏niajàca analiza dotyczàca projektu tram-
waju “regionalnego” na linii Êrednicowej Carque-
fou-Rezé-Bouaye.

Portugalia
Coimbra
SYSTRA opracowa∏a studium wykonalnoÊci w zakre-
sie przekszta∏cenia drugorz´dnej linii kolejowej
Coimbra-Serpi, obs∏ugujàcej dzielnice podmiejskie,
w lini´ lekkiego metra (1999-2000). Projekt dotyczy
sieci w kszta∏cie “T”, z g∏ównym po∏àczeniem Coim-
bra B-Serpins (linia miejska i podmiejska o d∏ugoÊci
30 km), oraz wy∏àcznie miejskiego odga∏´zienia Bota
Abaixo-Hospital d∏ugoÊci
3,5 km. 
Prace nad tym opracowa-
niem pozwoli∏y na szcze-
gó∏owà analiz´ proble-
mów zwiàzanych z
ró˚nicà rozstawów szyn -
mi´dzy rozstawem ibe-
ryjskim a rozstawem stan-
dardowym. Ni˚sze koszty
taboru o rozstawie stan-
dardowym oraz lepsze
mo˚liwoÊci wymiany
sprz´tu w przysz∏oÊci
przesàdzi∏y o wyborze
rozstawu standardowe-
go. Istniejàce tory, na któ-
rych b´dzie je˝dziç
wy∏àcznie tramwaj dwu-
systemowy, zostanà
ca∏kowicie wymienione
na tory o rozstawie stan-
dardowym. 

Projekty
za granicà

Oba opracowania pozwoli∏y przeanalizowaç 
potencjalny dzienny ruch pasa˚erski na tego rodza-
ju po∏àczeniach, a tak˚e sprecyzowaç techniczne
oraz finansowe aspekty tych inwestycji.

Rouen
• Wst´pne opracowanie, na zlecenie Zwiàzku Gmin
SIVOM, dotyczàce warunków przed∏u˚enia metro-

busu linià kolejowà do stacji Grand-Couronne, a
dalej do Elbeuf (1995-1996).

• Studium wykonalnoÊci oraz dokumentacja wnios-
ku o uwzgl´dnienie inwestycji przez Paƒstwo (DPC)
dotyczàce przed∏u˚enia metrobusu do stacji Grand-
Couronne (1996-1997).
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W∏ochy
Livorno-Piza-Lucca
W ramach prac prowadzonych za poÊrednictwem
SYSTRA-SpA na rzecz rady miejskiej miast Livor-
no, Pizy i Lucca, firma SYSTRA dokona∏a analizy
mo˚liwoÊci zbudowania linii tramwaju dwusys-
temowego obs∏ugujàcego sródmieÊcia tych
trzech miast.

� Studium ruchu pasa˚erskiego na przedmieÊciach Coimbry

Tramwaj dwusystemowy S1000 -  Po∏àczenie Sarrebrück-Sarreguemines �

Fiche-Tram-Train-pl.qxd  15/03/06  8:50  Page 1



Strasburg 
W 1997 r., SYSTRA opracowa∏a analiz´ potencjal-
nych mo˚liwoÊci wdro˚enia tramwaju dwusystemo-
wego w oparciu o istniejàcà tzw. gwia˝dzistà sieç
tramwajowà w Strasburgu. Wprowadzenie tego sys-
temu na liniach ∏àczàcych dolin´ rzeki Bruche oraz
region Piemontu Wogezów ze ÊródmieÊciem Stras-
burga pozwoli∏oby osiàgnàç cztery cele: 
• usprawnienie po∏àczeƒ z portem lotniczym w
Enzheim,
• znaczne usprawnienie po∏àczeƒ z przedmieÊciami
Strasburga,
• ograniczenie korków na drogach wjazdowych do
Strasburga, oferujàc jednoczeÊnie mieszkaƒcom
doliny Bruche i Piemontu Wogezów tanie, wygodne
i niezawodne alternatywne po∏àczenia, 
• bardziej dynamiczny rozwój najwa˚niejszych oÊrod-
ków w regionie Piemontu Wogezów, przez wprowa-
dzenie ca∏odziennych dogodnych po∏àczeƒ.
W obliczu koniecznoÊci przeprowadzenia bardzo szcze-
gó∏owych badaƒ strumieni ruchu ludnoÊci, SYSTRA
opracowa∏a nowatorskie, specjalne modele obliczenio-
we, umo˚liwiajàce przyk∏adowo bardzo dok∏adnà ana-
liz´ strumieni przesiadek z linii tramwajowych na kolej
oraz strumieni ruchu ludnoÊci wokó∏ linii dwusystemo-
wego tramwaju  -  ruchu pieszego, rowerowego (10%),
samochodowego (50%) i autobusowego. 

Metoda ta pozwoli∏a ujawniç istnienie zjawisk
pochodnych zwiàzanych z wprowadzeniem nowych
po∏àczeƒ i przesiadek, oraz oceniç si∏´ przyciàgania
stacji usytuowanych na wspólnych odcinkach.

Region Paryski
Ile-de-France
Pó∏nocna linia podmiejska (Tangentielle Nord)
W ramach prac nad systemem kolejowym na 
wydzielonych pasach, wykorzystujàcym lekkie, szyb-
kie pojazdy, zwanym wariantem TLN  (Tangentielle
Légére Nord, lekka kolej pó∏nocnych obrze˚y mias-
ta), firmie SYSTRA zlecono dokonanie spisu i analizy
istniejàcych pojazdów tramwajów dwusystemo-
wych, które mo˚naby dostosowaç do wymogów
docelowego systemu (2003-2004).

Ma∏a Obwodnica (Petite Ceinture)
SYSTRA opracowa∏a szereg analiz na temat paryskiej
Petite Ceinture (ma∏ej obwodnicy), dotyczàcych glo-
balnej wykonalnoÊci lekkiego systemu kolejowego,
a tak˚e technicznych aspektów instalacji stacjonar-
nych oraz eksploatacji.

Aulnay-Bondy 
Opracowanie za∏o˚eƒ wst´pnego projektu przebu-
dowy przejazdów kolejowych przekszta∏conych w
skrzy˚owania drogowe, oraz systemu pierwszeƒs-
twa przejazdu tramwajów dwusystemowych. 

• Studium wykonalnoÊci linii tramwajowej, z przesiad-
kà na kolej, mi´dzy dworcami Perrache i Givors (2001).

Genewa 
• Analiza funkcjonalno-porównawcza organizacji
transportu publicznego w francusko-szwajcarskim
regionie wokó∏ Jeziora Genewskiego (2002), w
ramach programu DTPR (Rozwój Regionalnego
Transportu Publicznego) realizowanego przez
w∏adze regionu Rodan-Alpy i Kantonu Genews-
kiego. W oparciu o analiz´ obecnej organizacji
transportu zbiorowego w tym regionie oraz
przysz∏ych potrzeb w zakresie transportu
(2020), nale˚a∏o zaproponowaç szereg schema-
tów mutimodalnych, transgranicznych przewo-
zów transportowych. Chodzi∏o o okreÊlenie
Êrednio- i d∏ugofalowych wytycznych planowa-
nia sieci transportu zbiorowego oraz przekaza-
nie francuskim partnerom elementów oceny
szwajcarskiego projektu CEVA (po∏àczenie
kolejowe Cornavin-Eaux Vives-Annemasse).

Genewa 
• Studium usprawnienia obs∏ugi na osi kolejowej
Grenoble-Vizille. Analiza porównawcza propozycji
szeregu przedsi´wzi´ç modernizacyjnych w zakresie
infrastruktury i taboru (kolejowego lub tramwaju
dwusystemowego).

• Studium sieci podmiejskiej w regionie Grenoble
(1998).

Saint-Etienne
• Wst´pne studium potencjalnych mo˚liwoÊci
wykorzystania korytarzy kolejowych w aglomeracji,
celem usprawnienia komunikacji miejskiej (1997).
• Szereg opracowaƒ technicznych dotyczàcych wyko-
nalnoÊci po∏àczenia miejskiej linii tramwajowej na
torach metrycznych z linià kolejowà Firminy (2000-
2002): studium integracji, studium wykonalnoÊci
dotyczàce eksploatacji (wspólnej lub oddzielnej), stu-

dium porównawcze kosztów inwestycyjnych. Badania
te pozwoli∏y dok∏adnie przeanalizowaç wymagania
zwiàzane z w´z∏ami przesiadkowymi, oraz dostar-
czy∏y znacznà iloÊç elementów pomocniczych u∏atwia-
jàcych podj´cie decyzji rozbudowy miejskiej sieci
komunikacyjnej.

Regiony: Prowansji-Alp-

Lazurowego Wybrze˚a

oraz Langwedocji-

Roussillon

Marsylia 
W ramach projektów rozwoju szybkiej kolei regionalnej
RER w Marsylii, przewidzianych w tzw. Umowie Ramo-
wej Paƒstwo-Region (CPER) na lata 2000-2006, firma
SYSTRA, wspólnie z firmami SETEC i AREP, prowadzi∏a
badania nad strategià dost´pu do sieci kolejowej w
dolinie Huveaune (Marsylia-Aubagne). W szczególnoÊci
chodzi∏o o opracowanie konkretnych rozwiàzaƒ
usprawniajàych warunki po∏àczeƒ ze wszystkimi Êrod-
kami lokomocji na istniejàcych dworcach kolejowych,
bàd˝ stworzenie nowych instalacji (parkingi przesiad-
kowe, w´z∏y przesiadkowe). Propozycje te dotyczà
aspektów technicznych (wymiarowanie, us∏ugi, itd.)
oraz instytucjonalnych (organizacja nadzoru inwestycyj-
nego, finansowanie, op∏aty przejazdowe, itd.), majà-
cych du˚e znaczenie w tego typu inwestycjach, w któ-
rych uczestniczy bardzo du˚a iloÊç podmiotów.

Region Nicea-Lazurowe Wybrze˚e
• Globalne studium okreÊlajàce strategi´
inwestycyjnà dla nadmorskiej sieci kolejowej w
departamencie Alpes Maritimes (Nadmorskie
Alpy), z zadaniem osiàgni´cia d∏ugofalowo
maksymalnie sprawnych us∏ug kolejowych i
zaprogramowania odpowiednich nak∏adów
inwestycyjnych.
• Studium wykonalnoÊci, pod wzgl´dem ruchu oraz
rentownoÊci ekonomiczno-finansowej, trzech osi
kolejowych: nadmorskiej linii z Cannes do Nicei,
ponownej eksploatacji linii z Cannes do Grasse oraz
modernizacji linii Nicea-Breil.
• Studium techniczno-ekonomiczne tramwaju dwu-
systemowego na liniach kolejowych Nice-Drap i Can-
nes-Grasse.

• Ekspertyza wymogów techniczno-eksploatacyj-
nych taboru dwusystemowego tramwaju kolei fran-
cuskich SNCF (2000-2001).

• “Tramwaj dwusystemowy ∏àczàcy miasta i regiony”
(1999).

• “Gdy tramwaj wyje˚d˚a z miasta” (1997).

• Pierwsze prace projektowe w 1995 r. na zlecenie
Ministerstwa Transportu (Dyrekcja Transportu Dro-
gowego i Kolejowego, DTT) oraz kolei francuskiej
SNCF, dotyczàce technicznych warunków ruchu tram-
wajów hybrydowych na liniach kolejowych.

Alzacja
Miluza
Miluza jest pierwszà aglomeracjà, która ju˚ w poczàt-
kowym stadium budowy sieci tramwajowej zaplano-
wa∏a jej po∏àczenie z liniami kolejowymi.
W 1997 roku, firmie SYSTRA powierzono realizacj´ stu-
dium wykonalnoÊci sieci tramwajowej z mo˚liwoÊcià
po∏àczenia z siecià kolejowà.
W 2000 roku, SYSTRA ukoƒczy∏a dokumentacj´ do
wniosku o uwzgl´dnienie inwestycji przez Paƒstwo
(DPC), dotyczàcego cz´Êci sieci biegnàcej na przed-
mieÊciach miasta i na obszarach wiejskich wzd∏u˚ doli-
ny rzeki Thur, na pó∏noc od Miluzy. 
DziÊ, spó∏ka SERM 68 (Przedsi´biorstwo Rozwoju
Infrastruktury Regionu Miluzy) zleci∏a generalne wyko-
nawstwo miejskiego tramwaju firmie SYSTRA, która
zapewnia koordynacj´ prac prowadzonych wspólnie z
generalnym wykonawcà podmiejskiej cz´Êci sieci. 

Projekty we
Francji i projektytransgraniczne

• Tramwaj dwusystemowy  - © Siemens/digitalform

• Kolej regionalna CITADIS
• Transgraniczna kolej regionalna  - Genewa

Region francusko-szwajcarski : 
obs∏uga wszystkich strumieni transportu 

zbiorowego do Genewy w 2020r   
Kolej regionalna CITADIS �©
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Dolina Loary
Tours 
• Analiza potencjalnych mo˚liwoÊci gwia˝dzistej sieci
kolejowej w Tours, w ramach prac nad globalnymi
projektami realizowanymi przez Zwiàzek Gmin Aglo-
meracji TOURS PLUS w zwiàzku z opracowywaniem
Programu Rozwoju Transportu Miejskiego (PDU).

Rhône-Alpes
Region Rodanu i Alp
Definicja nowego regionalnego taboru szynowego
dla tramwajów dwusystemowych, przewidzianych
do eksploatacji w ramach szeregu projektów sieci
komunikacji podmiejskiej w Lyonie, Saint-Etienne i
Grenoble (2003-2004).

Lyon 
• Wst´pne studium dotyczàce usprawnienia obs∏ugi
przedmieÊç w cz´Êci zachodniej Lyonu oraz wzd∏u˚
osi Lyon-Macon (1997).
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