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Förord
I denna rapport redovisas några exempel på såväl nya som befintliga spårvägs-
system i Tyskland och Frankrike. Studieresan genomfördes mellan den 14 – 18
oktober 1998 i syfte att öka kunskapen om  olika typer av spårvägssystem och
etablera kontakter inom spårvägsområdet.

Från VTI deltog följande personer, Karl-Olov Hedman, Johan Förstberg,
Imdad Hussain-Shahid, Sture Sabel, Klas Hermelin, Thomas Lange och Ragnar
Hedström. Med på resan var även Per-Gunnar Andersson och Björn Wendle,
Trivector AB samt Sven Fredén, Herrbeta Järnvägskonsult.

Finansiär för studieresan var VTI med kompetensutvecklingsmedel.
Foto: VTI, där inget annat anges.

Figur 0-1 Light-Rail gruppen på stadsvandring i Saarbrücken. Från vänster
syns Ragnar Hedström. Sture Sabel, Klas Hermelin, Imdad
Hussain-Shahid, Hugo Lemmer (Bombardier), Dr. Gideon Hoffman
(Saarbahn), Karl-Olof Hedman, Sven Fredén, Per-Gunnar
Andersson, Thomas Lange och Björn Wendle på väg mot DUO-
spårvagnen i Saarbrücken. Foto: Johan Förstberg, VTI.
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Sammanfattning
I mitten av oktober 1998 reste tio spårvägintresserade (forskare vid VTI och
kollektivtrafikkonsulter) till fem städer med främst intressant spårvägstrafik,
nämligen Paris, Saarbrücken, Strasbourg, Freiburg och Karlsruhe.

Två av dessa städer (Karlsruhe och Saarbrücken) har s.k. DUO-trafik, vilket
innebär att spårvagnen kan lämna innerstadsspåren och på järnvägsspår köras
vidare till angränsade orter. Därigenom har upptagningsområdet för snabbt och
direkt kollektivresande ökat dramatiskt. Spårvagnen kan t.o.m. ersätta regional-
linjer på järnväg.

Strasbourg är en av de framgångsrika franska städer som har en medveten
satsning på spårvagn kopplad till en strukturering av sina stadskärnor, där man
önskar återerövra gator från bilisterna och överlämna dem till flanörerna och
affärsbesökarna samt ge innerstaden en skön miljö.

Freiburg (im Breisgau) längs Rhendalen i Södra Tyskland har genom ett
uthålligt arbete lyckas ta all trafikökning med sin spårvagnstrafik kompletterad
med buss och järnväg. Exempelvis gäller biljetten till lokala fotbollsevenemang
även som spårvagnsbiljett. Speciella regionalbiljetter finns samt opersonliga
vecko- och månadsbiljetter.

Slutligen har miljonstaden Paris satsat på två spårvägslinjer. Den ena (T1) är en
tangentiell linje mellan regionaltrafik och metron i nordost som bidragit till en
strukturell uppdelning av gatuutrymmet. Den andra (T2) i sydost går längs en
gammal järnvägslinje och förbinder två regionalbanor. Dessutom har Paris i
Trans-Val de Marne projektet satsat på en direkt busslinje med samma strukturella
uppdelning av gatuutrymmet som spårvagnslinjen T1.
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1 Inledning
På många håll runt om i världen sker en mycket stark utveckling av spår-
vägstrafik. Detta gäller såväl nyetablering som utbyggnad av befintliga spårvägs-
nät. Utvecklingen hänger samman med att biltrafiken upplevs som ett allt större
problem i tätorterna, bl.a. med avseende på trafiksäkerhet, framkomlighet samt
miljöaspekter. En förbättrad kollektivtrafik uppfattas därför vara angeläget för att
komma till rätta med större städers trafikproblem. Spårvägstrafik som bas för eller
del av en stads kollektivtrafik medför ett antal fördelar: hög kapacitet, god – ofta
hög – komfort, kan inpassas i gatumiljön eller framföras på egen banvall samt
även i samtrafik med järnväg. Därmed inte sagt att spårvägstrafiken är det enda
alternativet i alla situationer.

Avsikten med studieresan var att på plats studera olika åtgärder som vidtagits
för att förbättra olika städers trafikproblem samt att knyta kontakter och få tillgång
till erfarenheter som kan utnyttjas med avseende på spårvägstrafiken i Sverige.

Varje kapitel i rapporten har delats in i följande avsnitt: Allmänt, linjenätet,
ekonomiska aspekter, teknik och fordon, säkerhet, övriga synpunkter. I bilage-
delen återfinns kartor, information om trafiksystem som är utlagda på deras
respektive webbplats samt en tabell med data för spårvagnarna.
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2 Paris
Paris har ca 2,2 milj. innevånare (1990) och inklusive förorter ca 9,4 milj. med en
yta för storstadsagglomeratet på totalt 2000 km2. Besöket genomfördes torsdagen
den 15 oktober 1998.

2.1 Allmänt
Eftersom det var invigning av nya linje 14 ”Météor” denna dag, fanns det
tyvärr ingen representant som kunde guida oss runt i Paris. Rundresan och
studiebesöken på kollektivtrafiknätet i Paris företogs därför på egen hand. Först
åkte vi med busslinjen Trans – Val de Marne (TVM) och sedan, efter en
förflyttning via järnvägsnätet (RER), åkte vi med spårvagnslinjerna T1 och T2.

2.2 RATP
RATP är Paris kollektiva transportbolag. De bedriver trafik med
Metro, pendeltågstrafik (RER) i samarbete med SNCF samt buss-
trafik.

2.2.1 Linjenätet
Paris har ett mycket väl utbyggt linjenät för kollektivtrafiken, vilket bl.a.
framgår av metrokartan i figur 2-1 samt av RER-kartorna i figurerna 8-1 och 8-
2 i bilagedelen. Längden av linjenätet visas i tabell 2-1.

Tabell 2-1 Data för Paris kollektivtrafik

Antal Antal hållplatser km
Metro 14 297 211
Spårväg (T1, T2) 2 34 20,4
Buss linje Trans Val-
de-Marne (TVM)

1 22 12,3

2.2.2 Spårvägslinjerna T1 och T2
Paris har två spårvagnslinjer, T1 mellan Marche de St-Denis till Bobigny Pablo
Picasso i nord - nordost och T2 mellan Issy – Val de Seine och La Defence i
västra delen av Paris. Linjenäten redovisas i bilaga 1, se figur 3 och 4.

Spårvagnarna på linjerna T1 och T2 motsvarar vagnarna i Grenoble. De har en
låggolvsektion i mitten av vagnen, men vid förarhytterna är det normalhöjd p.g.a.
normalstora drivboggier. T2-vagnen kan framföras på T1-linjen, men inte T1-
vagnen på T2-linjen. T2 är byggd på egen banvall med järnvägsteknik medan T1
är anpassad till gatuutrymmet. Körvägen är för denna markerad och förlagd till
mitten av gatan för att minska konfliktpunkterna med den övriga trafiken.



VTI notat 17-1999 9

Figur 2-1 Paris linjenät för metro och förortståg (RER). Källa: www.ratp.fr.

Figur 2-2 Linje T1 i Paris i gatumiljö. Notera barriären/stolparna mot
biltrafiken. Spårvägen går i eget körfält mitt i gatan. Utrymmet
är 1-1,5 m smalare än vad som skulle ha krävts för buss.
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Figur 2-3 Möte och passage av spårvagnar på linje T1. Notera även de små
blåa konerna som markerar gränslinjen mellan spårvägsområdet och
övrigt gatuområde. Notera även på vagnen till vänster skillnaden i
fönsterhöjd på låggolvsdelen kontra höggolvsdelen.

Figur 2-4 En spårvagn på linje T2 anländer till ändstation.
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2.2.3 Busslinje Trans-Val de Marne (TVM)
Projektet Trans-Val de Marne (TVM) i de syd-östra förorterna i Paris syftar till
att skapa en tangentiell förbindelse mellan de radiella järnvägs-, metro- och
busslinjerna som går in mot Paris centrum. TVM trafikeras av bussar på egen
körbana. Andra delar av det tangentiella nätet trafikeras, som angivits ovan,
med spårvagnar (T1 och T2).

Målsättning
Målet med TVM är att:
! skapa en linje som strukturerar kollektivtrafiken
! förbättra kollektivtrafiken till förorterna
! förbättra förbindelserna med de radiella linjerna (4 RER-förbindelser och

ett 20-tal busslinjer).

TVM är 12,3 km lång och har 22 stationer med ca 600 meters avstånd. På de
större stationerna finns biljettautomater för att inte passagerarna ska behöva be-
lasta föraren vid påstigningen. Större delen av linjen består av en 6,5 till 7
meter bred bussväg som är helt separerad från övrig trafik. Körbanor för övrig
trafik ligger på var sida om bussbanan och är vardera 6 meter breda. Upplägget
med egen körväg är den samma som för spårvagnslinje T1.

Figur 2-5 TVM – trafiken i Paris. Bussbanan markeras med röd asfalt och är
anlagd i mitten av gatuutrymmet. Blått staket markerar avgräns-
ningen till den övriga trafiken.

Av stadsmiljöskäl har man i de centrala delarna av Créteil (förort till Paris) valt
att låta bussarna köra blandat med övrig trafik. Det är endast i korsningar som
bussarna har fått egna körfält. Bussbanorna är belagda med röd asfalt för att
man tydligt skall se att det är något särskilt med den. I korsningarna markeras
banan med vita rutor.

Trafiken
TVM betjänar 57 000 invånare varav 30 000 har närmare än 500 meter till håll-
plats. Resandet beräknas till 43 000 resenärer per dag vilket blir ca 12 miljoner
resor per år. En resenär som åker hela sträckan ha vunnit 16 minuter efter in-
förandet av TVM. Den totala restidsvinsten per år har beräknats till 1,2
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miljoner timmar. För trafiken krävs 19 ledbussar som erbjuder en turtäthet av
4-5 minuter i högtrafik och 8-10 minuter i lågtrafik. Fördelarna med TVM
anses vara:

! hög medelhastighet (22 km/h inkl. hållplatsstopp)
! hög punktlighet

Dessutom satsas på realtidsinformation och signalprioritering vid korsningarna.
Punkligheten nås genom prioriterade körvägar och signaler, trots att bussarna,
liksom metron, stannar på samtliga hållplatser. Fördelen med bussbanor är vidare
att även ”vanliga” busslinjer kan dra nytta av dem på delsträckor.

Genomförandet har inte varit helt lätt, trots en noggrann diskussion med all-
mänheten och berörda institutioner innan projektet påbörjades. Längs de större
vägarna har körbanebredden för övrig trafik minskats för att få plats med buss-
banorna. Samtidigt har gångbanorna breddats.

Detta har kritiserats enligt följande:

! i korsningar har ytorna för övrig biltrafik blivit för små
! fotgängarnas säkerhet kan ha försämrats
! antalet parkeringsplatser har minskat
! negativ inverkan på grönområden och alléer.

TVR
”Le TVR, Transport sur Voies Réservées” är ett koncept där  speciella bussar kan
framföras på en bana med en central styrning via ett spår i gatan. Strömförsörj-
ningen sker via en kontaktledning. Systemet har varit i försöksdrift från 1997.
Tillverkare av detta speciella kombinationsfordon buss – spårvagn är ANF-
Bombardier.

Figur 2-6 TVR-Buss med styrning via centralt spår i vägbanan
och strömförsöjning från kontaktledning.
Källa: http://www.ratp.fr/Rap_q/f_rap.htm.

http://www.ratp.fr/Rap_q/f_rap.htm
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Figur 2-7 Startpunkt för TVR-trafiken med de speciella TVR-bussarna
med styrning via en styrskena i gatan och strömförsörjning
via kontaktledning.

2.3 Ekonomiska aspekter
Eftersom vi inte hade någon guide under vår vistelse i Paris erhöll vi ingen in-
formation om hur samhällsekonomiska kostnads-nytto-kalkyler (CBA) utförts
för kollektivtrafikinvesteringarna i Paris.

Finansieringen av de 594 MFFR som TVM kostat kommer till 50% från staten
och 50% från regionen. En försökssträcka på TVM-banan har finansierats med
statliga medel och bidrag från fordonstillverkare (Bourgeois, 1998).

2.4 Säkerhet
Ingen information.

2.5 Övriga synpunkter, kommentarer
Trots den stora, omfattande och välanvända kollektivtrafiken är biltrafiken i
Paris dominerande och omfattande. Metrosystemet kännetecknas av mycket
korta stationsavstånd, vilket gör att det tar tid att resa en längre sträcka.

Mot Saarbrücken
Efter Parisbesöket, steg vi på tåget på Gare de l´Est för resan mot Saarbrücken.
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3 Saarbrücken
Vi besökte Saarbrücken fredagen den 16 oktober. Saarbrücken har
ca 200 000 invånare och är beläget i region Saarland som är
Tysklands minsta region med ca 1 miljon invånare. Inom en radie

av 20 km från Saarbrücken finns ett befolkningsunderlag på ca 650 000 personer.

3.1 Allmänt
Stora trängselproblem för biltrafiken var den huvudsakliga anledningen till att
man i Saarbrücken satsade på att prioritera kollektivtrafiken. Saarland har flest
antal motorvägar per invånare. Fyra motorvägar slutar i Saarbrücken. Projekt
Saarland innebär att man tagit ett helhetsgrepp för att lösa den totala trafik-
situationen i området.

Belastningen på trafiknätet var 100–120 tusen pendlare/dag och 60–65 tusen
bilar/dygn. Innan den totala trafiksaneringen genomfördes fanns fem körfält på
vissa delar av bilnätet. I samband med saneringen lades spårvägsspår i mitten med
bilkörfält på ömse sidor av spåret. I utkanten av staden har fria parkeringsplatser
anordnats.

De första kalkylerna byggde på prognos på 20–22 tusen resenärer/dag. Det
visade sig dock att efter trafiksaneringen blev resultatet 25–27 tusen resenärer/dag
med spårvägstrafiken.

3.2 Die Saarbahn
Besök

På morgonen träffade vi Dr. Gideon Hoffman från Stadtbahn Saar
(Saarbahn), vår värd under förmiddagens besök i Saarbrücken. Med vid
besöket var även Hugo Lemmer från Bombardier.

3.2.1 Linjenätet
Spårlinjenätet hade vid vårt besök en längd på 5 km inne i staden och 18 km utan-
för de centrala stadsdelarna på en mindre utnyttjad järnvägssträckning mot
Frankrike till Sarreguemines, se figur 3-1 och figur 2 i bilaga 2.

Arbetet med struktureringen av innerstaden med gågator och separata spår-
vägsstråk är numera avklarat. Den planerade utbyggnaden norrut dröjer, men
kommer att innebära reducerade körfält för bilarna. En utmärkt information om
Saarbahn återfinns hos Keudel (1998).

De största effekterna förväntas uppkomma i samband med den vidare utbygg-
naden norrut till Lebach. En resa från Saarbrücken till Lebach tar idag ca 45
minuter med bil och 60 minuter med buss. Efter spårvägsnätets utbyggnad till
Lebach beräknas restiden bli 40 minuter. Enligt G. Hoffman är det enklare att få
igenom planerade spårvägsprojekt om det går att utnyttja redan befintlig järn-
vägsinfrastruktur.

En framtida målsättning innebär utbyggnad av Saarbahn till ett antal orter, där
DB järnvägsnät kommer att utnyttjas, se figur 3 i bilaga 2.
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Figur 3-1 Dagens linjenät för Saarbahn och framtida utbyggnad till Lebach.

3.3 Ekonomiska aspekter
Den totala kostnaden var 193 miljoner DM (ca 900 miljoner SEK). Tjugofem
procent av totala kostnaden (inkl fordon) utgörs av förberedande markarbeten,
vilket medfört att man samtidigt fått en uppgradering av ledningsnätet för vatten-,
avlopps- och el-ledningar.

Hoffman angav att man gjort en C/B-analys för utbyggnaden av spårvägen,
men att den inte var offentlig och tillgänglig för oss. Livslängdsanalyser var på ca
25 år. Hoffman angav att investeringen i infrastruktur (fas 1 och fas 2,
Saarbrücken – Lebach) har finansierats enligt följande (även enl. Haydock och
broschyr):

”Bund” 60%
”Land” 30%
”Die Stadtbahn Saar GmbH” 10%

Fordonen har finansierats enligt (enl. broschyr):

”Land” 75%
”Die Stadtbahn Saar GmbH” 25%

Underhåll och drift av infrastruktur och fordon finansieras till fullo av ”Die
Stadtbahn Saar” (enl. Hoffman). En utbyggnad till Lebach var planerad och be-
räknades kosta ca 10 miljoner DM.

3.4 Teknik & fordon
Spårvagnarna är en utveckling av konceptet med DUO-spårvagnar i Karlsruhe
och byggs av Bombardier. Spårvagnen är tredelad och har låggolv i änd-
vagnarna medan mittendelen har höggolv. Detta för att rymma den dubblerade
elektriska utrustningen, som måste finnas i en DUO-spårvagn.
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Denna vagnutformning upplevdes inte innebära några problem. I vissa fall och
då spårvagnarna skall trafikera järnvägsnätet kan dock vissa problem uppstå.
Vagnarna är smalare än konventionella järnvägsvagnar och därför blir avståndet
till plattformen är för stort, vilket illustreras av figur 3-2.

Figur 3-2 Problem med avståndet mellan spårvagn och järnvägsplattform.
Den tyska spårvagnen vid den franska stationen Sarreguemines.
Notera den mycket enkla kontaktledningen med endast körtråd
och ingen bärlina.

Detta har man löst genom att vagnarna har försetts med infällbara fotsteg som
framgår av figur 3-3.

Figur 3-3 Infällbara fotsteg överbryggar avståndet mellan plattforms-
kant och spårvagnen.
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Gaturälen har getts en bredare flänsränna (60 mm) än vad som är normalt för
spårväg p.g.a. att spårvägen är nybyggd. Detta medger att spårvagnarna har ut-
rustats med hjul med en bred fläns (normal järnvägsprofil) och inte som i
Karlsruhe med en speciell hjulprofil. Genom detta kan spårvagnarna trafikera
DB-linjenät utan problem och hjulen kan svarvas av DB-verkstäder.

Figur 3-4 Exempel på trängselproblem. Gruppmedlemmarna håller sig på
plattformen medan de lokalt boende genar över spåret.

Från början placerades en gummiisolering på ömse sidor om rälslivet för att re-
ducera buller och vibrationer. Ytbeläggningen mellan rälerna utgjordes av gatsten.



18 VTI notat 17-1999

Denna kombination visade sig dock inte ge önskat resultat; effekten av gummi-
isoleringen upphävdes av bullret/vibrationerna genererat av gatstenen. Denna
konstruktionslösning kommer därför fortsättningsvis inte att användas.

Underhållet hade man svårt att uttala sig om, eftersom systemet var så nytt.
Uppkomna felaktigheter diskuteras utifrån felbyggnad inom ramen för garanti-
åtaganden. Samtal med fordonstillverkare är ett viktigt led för att totalkonceptet
skall bli bra.

Saarbrücken har valt att inte ha någon reklam på vagnarna.

3.5 Säkerhet
Trots att trängseln på gatorna kan vara stor framkom inga tecken som tydde på
att säkerheten var problematisk, enligt Hoffman.

3.6 Övriga synpunkter, kommentarer
Potentialen i Saarbrückens duotrafik är ännu inte fullt utnyttjad genom att plane-
rad sträckning upp mot Lebach, som är den större befolkningsorten utanför
huvudorten, ännu inte var utbyggd. Trots detta har kollektivtrafiken ökat kraftig
och en minskning av biltrafiken har inletts. En sanering av centrum har påbörjats,
men mycket återstår innan arbetet är klart.

Mot Strassbourg
Vid middagstid fortsatte resan via Neustadt och Wissembourg till Strasbourg.
Gränspassagen skedde på en liten gammal, tidigare nedlagd men återöppnad läns-
järnväg. En skön blandning av sekelskiftesgammal teknik och radioanmälan på
den nyöppnade delen.
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4 Strasbourg

Strasbourg består av 27 städer, 423 500 invånare,
179 400 arbetare, 925 000 resor per dag, 250 000
bilar/dag i centrum. Vi besökte Strasbourg den 17
oktober 1998 på förmiddagen.

4.1 Allmänt
"In Strasbourg, we have opted for sustainable development. Our "utopian objective" is to
reconcile economic and social development with the well-being of our environment. A
coherent transport policy is an essential pre-requisite for achieving our objective".
Källa: http://www.transports-strasbourg.org/en/HTML/sommaire.htm

4.2 CTS
På morgonen träffade vi Bertrand Wipf-Scheibel
som var vår värd under besöket i Strasbourg. Han
representerar företaget Compagnie des
Transports Strasbourgeois (CTS).

Det framkom att företaget CTS grundades 1912.
Antalet anställda är ca 1200, varav i ”Urban Network” 1050, ”Country Network”
100 och ”Tram Project” ca 50. Företaget har 285 stadsbussar, varav 90 ledbussar,
60 förortsbussar och 26 befintliga spårvagnar samt 27 under leverans.

4.2.1 Kollektivtrafiken
Strasbourg har satsat medvetet på en trafiksanering, där kollektivtrafiken och
spårvägen ingår. Se texter från Strasbourgs presentation på Internet i bilaga 2.
Integrering sker av alla trafikslag. Hela systemet har uppgraderats, dvs. linje-
dragning, tidtabell, färgsättning etc. Genomfart med bil är inte längre möjligt i
staden. Bilparkering finns i anslutning till ändhållplatserna. Biltransporterna i
centrum har minskat. Ett antal cykelvägar har byggts.

Busstrafiken kompletterar spårvägstrafiken. Kollektivtrafiken står för ca 14%
av alla resor. I city gäller 300 m hållplatsavstånd, 600 m hållplatsavstånd utanför
citykärnan. Spårvägen har eget körfält och signalprioritering. Medelhastigheten är
ca 21 km/h samt ca 2 minuter mellan avgångarna i högst belastad timme. Spår-
vägen har ca 70 000 passagerare/dag.

4.2.2 Linjenätet
Linjenätet (figur 4-1) för spårvagnarna och dess tillkomsthistoria beskrivs nedan.

! 1975 startade en förutsättningslös diskussion om trafiken. Det var med
andra ord frågan om ett vägval för att välja inriktning.

! 1989 beslut om ett nytt spårvägssystem.
! 1991 startade byggnationen som slutfördes 3 år senare.

http://www.transports-strasbourg.org/en/HTML/sommaire.htm
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! 1994 Linje A öppnad.
! 1998 Utbyggnad av linje A

till Illkirch och planering av
linje D. Sista delen från
Baggersee till Illkirch öpp-
nades i juli 1998. Besluts-
fattare var inte från början
intresserade av denna
sträckning. Men efter på-
tryckningar från invånarna
kom även den delen till
stånd.

! 2001 Förväntas den tredje
spårvägslinjen (linje B) vara
startad.

! Turtäthet ca 4 min i de
centrala delarna av
Strasbourg.

! Vid centralstationen är spår-
vägen nedlagd i en tunnel
för att den skall kunna gå
planskilt under järnvägs-
spåren.

! Tunneln är belägen 18 m
under markplanet eller 3
meter under flodbotten.
Ramperna har 8% lutning.

Figur 4-1 Strasbourg linjenät för spårvagn.

! I de centrala delarna har man arbetet med gatsten som ytbeläggning och i
ytterområdena är spår i gräs vanligt förekommande, se figur 4-4 och 4-5. En
tanke med grässpåret var att få en landskapsidyll. Man har även arbetet med
hållplatsutformningen för att underlätta påstigningen för rörelsehindrade och
personer med barnvagnar, se figur 4-2. En upphöjd ramp är placerad på
plattformen avpassad för att få ett plant insteg i spårvagnen. Nackdelen är att
spårvagnen måste stanna ganska exakt längs med plattformen.
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Figur 4-2 Exempel på barnvagnsramp. En upphöjning av plattformen
anpassad till instegen i spårvagnen.

Figur 4-3 Inredning i Strasbourgs spårvagnar. Notera de
stora fönsterytorna och handtagen för stående.
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4.2.3 Övrigt
Det finns tre infartsparkeringar (Park & Ride) för ca 3 000 bilar. Till flygplat-
sen finns en Air Port-shuttle, dvs. buss som ansluter från spårvagnen till flyg-
platsen. Det finns även Electrical Shuttle, dvs. två el-bussar som varit igång i
15 år. Dessa har en radie på 50 km på varje laddning. Önskvärda komplet-
teringar är ”bike and tram service” samt taxi-buss-service.

4.3 Ekonomiska aspekter
Sammanfattningsvis kan följande ekonomiska aspekter redovisas.
! Alla företag betalar en viss del till kollektivtrafiken.
! Ingen finansiering från EU.
! 200 miljoner FFR för tunneln varav 40 miljoner FFR för stationsanslutning.
! Kostnad per km spår 35FFR, intäkt 45 FFR/km.
! Fast pris vid expropriation oavsett område.
! Vissa köpmän fick subventioner under byggtiden.
! Ingen information angående om någon CBA hade gjorts.
! Ingen information gavs om hur finansieringen av underhåll och drift av

infrastruktur och fordon  ordnats.

Finansiering av den första etappen (linje A) har gjorts enligt följande, se tabell 4-
1.
Tabell 4-1 Finansiering av spårvägen i Strasbourg (Källa: Haydock)

MFFR %
Centralregering, statsbidrag 330 17
Transportskatt ”Versement transport” 518 27
Tätrotsområde Strasbourg 176 9
Bidrag från Alsac-regionen 60 3
Bidrag från Bas Rhein-departement 103 5
Bidrag från vatten-, avlopps- och
belysningsmyndigheter

63 3

Lån 690 36
Totalt 1940 100
Anm: En ny bana (linje B) kommer att finansieras på likartat sätt (enl. broschyr).

Kostnaderna för fordonen (på linje A) ingår i ovanstående belopp (enl. Haydock).

4.4 Teknik & fordon
Strasbourg har tillgång till 26 spårvägsfordon med längden 33 meter och 27
fordon med längden 43 meter (under leverans), se även data under bilaga 3.
Spårvagnarna är 100% låggolvsvagnar med en mycket speciell design. Inred-
ningskomforten är god med bl.a. luftkonditionering. Dock torde vagnarna vara
mycket varma sommartid p.g.a. de mycket stora fönsterytorna. Fönstren går ner
till knähöjd på passagerarna. Dörrpartiet är lika stort som fönsterpartiet vilket
medger snabb av- och påstigning även för rörelsehindrade. Av- och påstigning
sker i plan mot en ramp. Eftersom dörren inte är speciellt utmärkt (ingen
speciell färg) och består till största delen av fönster med samma utformning
som väggpartiet, kan det vara svårt att se var dörren är. Spårvagnen är modula-
riserad i drivmoduler och mellandelar. Den har 25 meter som minsta kurvradie.
Vagnarna är byggda av Adtranz, England.
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Problem
Följande problem redovisades av Wipf-Scheibel:
! Isbildning på kontaktledningen.
! Snö på spåret med gräsunderlag.
! Gräset måste klippas ca 10 gånger under perioden maj-oktober.
! Kurvslitaget var stort i början på grund av ej installerat smörjsystem.

4.5 Säkerhet
Enligt Wipf-Scheibel är säkerhetsapekterna följande:
! Det förekommer få olyckor med spårvägen för närvarande. 86 olyckor in-

träffade under det första året. 2 olyckor har inträffat under de gångna fyra
åren. En dödsolycka har inträffat. Under 1997 inträffade en bilolycka med
alkoholiserad bilförare.

! 99,9% av olyckorna sker i fronten och i samband med en vänstersväng.
! Full signalprioritering av spårtrafiken.
! Utgångsläget var att förarna skulle vara mycket försiktiga i början och ej

köra mer än 10 km/h i fotgängarområden. Numera kör man 15 km/h efter-
som befolkningen har vant sig vid spårvägstrafiken.

4.6 Övriga synpunkter, kommentarer
Övriga synpunkter och kommentarer enlig Wipf-Scheibel:
! Luftföroreningarna har minskat avsevärt i stadskärnan, men ökat lite i ytter-

områdena.
! Ca 78% av invånarna är nöjda med spårvägstrafiken.
! Politikerna har dragit nytta av succén med linje A, dvs. för återval är det

önskvärt med spårvägstrafik. I princip kan man räkna med en ny spårvägs-
linje vart 6:e år i samband med valprocessen.

! Tecken tyder på att antalet besökande personer i stadskärnan har ökat.
! Hastighet, komfort (luftkonditionering), design, turtäthet var faktorer som

uppskattades av resenärerna.
! Spårvägsförare måste ha kört buss i tre år innan, de kan bli uttagna. Spår-

vägsförarna kör buss ca 15% av sin totala arbetstid.
! Cyklister tillåts cykla på spårvägsnätet.
! Möjligt att ta med cykel på spårvägen. En variant är att hyra cykel på spår-

vägsbiljetten.

Egna kommentarer
Sammanfattningsvis visar exemplet Strasbourg på spårvägens potential. Den kan
både ge ett högt kollektivt resande, strukturera staden samt ge en bättre miljö,
minska miljöbelastningen. Det är lätt att resa mellan olika centra i staden, och till
universitetet med hög komfort. System med park and ride är utbyggt, anknytning
till flygplats och järnvägsstation finns. Den mycket speciella spårvagnsdesignen
kan vissa finna vara attraktiv, men det är svårt att avgöra om spårvagnen närmar
sig eller avlägsnar sig (se exempelvis figur 4-3). Strasbourg har haft stor ambi-
tioner och man måste säga att de är på god väg att realisera dessa.
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Mot Freiburg
Från Strasbourg, som har den näst största järnvägsstationen utanför Paris (endast
Lille är större), åkte vi vid middagstid vidare över floden Rhen och söderut till
Freiburg im Breisgau.

Figur 4-4 De gående tycks inte påverkas i alltför stor grad av spårvagnen.
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Figur 4-5 Skillnad i utrymme och utseende mellan spårvägen och bilvägen.
Gröna ytor för spårvägen ger minskat buller och bättre trevnad.
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5 Freiburg
Vi besökte Freiburg (im Breisgau) på eftermid-
dagen den 17 oktober 1998. Staden, som ligger i
södra Rhendalen, är en mycket trevlig medeltida
stad med ca 200 000 invånare.

5.1 Allmänt
En del ville modernisera, en del ville behålla den gamla strukturen. Snabbhet och
tillgänglighet har varit nyckelord i sammanhanget. Kollektivtrafik i nyexploa-
terade områden kan vara ett alternativ till 2 bilar/hushåll. Ca75% av de resande
åker med kollektivtrafiken. Ca 30 000 bilresor/dag är överflyttade till kollektiv-
trafiken.

I sammanhanget har även andra typer av årgärder vidtagits i samband med den
allmänna trafiksaneringen, t.ex. hastighetsreducerande åtgärder, cykelvägar och
utbyggnad av ringleder.

5.2 Freiburger Verkehr AG

"Wir halten Freiburg in Bewegung" lautet ein Werbeslogan der VAG. Und
dieser Spruch stimmt: Im Durchschnitt fährt fast jeder Freiburger einmal am Tag
mit den Bussen und Bahnen der VAG. Im Vergleich zu anderen Städten dieser
Größe stellt dieser Wert ein Spitzenergebnis dar” Källa: http://www.rvf.de/content-
vpartner-freiburg.htm

Vår värd i Freiburg var Andreas Hildebrandt vid Freiburger Verkehrs AG.

5.2.1 Linjenätet
Allmänt
De transporterar 65 miljoner passagerare per år med 51 spårvagnar och 103
bussar. Maximalt avstånd mellan hållplatser är ca 500 meter. Spårvägen har
signalprioritering. Fordonen är 23 meter långa och kan ta 240 personer. Vid max-
trafik trafikeras linjenätet med två minuters intervall. Trots detta är kapaciteten
otillräcklig, varför nya, längre fordon skall införskaffas.

Det finns fyra spårvägslinjer med sammanlagd linjelängd (enkel resa änd-
station – ändstation) 30,6 km. Sträcklängden är 24,1 km.

Delade meningar om P&R (park & ride). En är att bilen bör kunna parkeras på
andra ställen i anslutning till S-bahn.
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Figur 5-1 Linjenätet i Freiburg. Notera att alla spårvagnlinjer passerar
centralstationen (Hauptbahnhof) och Bertolsbrunnen (centraltorget
i Freiburg - Altstadt).

Figur 5-2 Typiska spårvagnar i Freiburg. Observera dörrar på bägge sidor
om vagnen. Källa: http://www.rvf.de/content-vpartner-freiburg.htm

5.3 Ekonomiska aspekter
Följande ekonomiska aspekter redovisades av Hidrebrandt:
! 2,6 km kostat ca 66 miljoner DM, då ingår bl.a. brobyggnader.
! Man har en årlig förlust på ca 25% av 104 miljoner DM, dvs. ca 21

miljoner DM.
! 1984 infördes Umweltkarte (ej personlig).
! 1991 infördes Regioumweltkarte (66 DM/månad). Månadskorten gäller i

hela regionen.
! 80-85% utnyttjar månadskort alternativt årskort. Resten av resenärerna

köper biljetter via befintliga biljettautomater. Rörelsehindrade personer
åker gratis.

! P-avgifter – 4 DM/h i city, 1 DM/h i ytterområdena.

http://www.rvf.de/content-vpartner-freiburg.htm
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! Evenemangsbiljetter till fotbollsmatcher, konserter, etc. kan användas som
färdbiljett på kollektivtrafiken. 11 000 personer kan evakueras på ca 45
minuter.

CBA-analys
Enligt uppgift från vår värd (Hildebrandt) betalades infrastrukturen till 88% av
”Land” (möjligen samma summa som av ”Bund” och ”Land”) och fordonen till
50% av ”Land” och resten av regionen/staden/bolaget. Inga underhålls- eller
driftskostnader för infrastrukturen betalas av ”Bund” eller ”Land” (enl.
Hildebrandt).

5.4 Teknik & fordon
Alla spårvägsfordon (51 st.) bär reklam.

Vibrationer reduceras i grässpår. Grässpåren är betongsliperspår på befintlig
undergrund. Grässpåret vattnas inte vid torr väderlek. Gräset klipps ca 10-15
gånger/säsong beroende på nederbörden.

Problem med vibrationer i vissa lägen. Där spåret går ca 7 meter från husvägg
har spåret bäddats in i gummikonstruktion.

5.5 Säkerhet
Trots den täta gång- och cykeltrafiken i de centrala delarna av Freiburg har det
endast inträffat en svår olycka de senaste sex åren, se även figur 7.1. Många
olyckor av lindrigare karaktär uppkommer bland passagerarna då föraren av
någon anledning bromsar för hårt.

5.6 Övriga synpunkter, kommentarer
Freiburg har ett mycket genomtänkt kollektivtrafik och taxesystem, där bussar,
spårvagnar och lokaltåg bildar ett nät för transporter. Därigenom har biltrafiken
i centrala Freiburg kunnat hållits tillbaka och all trafikökning har skett med de
kollektiva färdmedlen.

Mot Karlsruhe
Efter studiebesöket och den fria åkningen under eftermiddagen på spårvägsnätet i
Freiburg, gick färden vidare med tåg till Baden-Baden. Byte till en DUO-spårvagn
för vidare färd mot Karlsruhe i hastigheter upp till 100 km/h medan DB normala
trafik pågick på spåren bredvid. Denna fantastiska upplevelse förhöjs av att
bistron ombord på spårvagnen inte enbart serverar kaffe och kakor utan även en
kall öl.
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6 Karlsruhe
Karlsruhe har ca 270 000 invånare men inom en radie av 40 km från staden finns
ca 1,1 miljoner invånare. Vi besökte Karlsruhe under söndagen den 18 oktober.

6.1 Allmänt
Förmiddagen ägnades åt en mycket intensiv rundåkning i egen regi på spår-
vägsnätet i Karlsruhe. Från Europaplatz for vi med linje 5 mot Wörth Dathaus
som är ändhållplats i Wörth Dorschberg. Färden gick dels på gatuspår och dels
på befintlig järnvägslinje. Planer finns att förlänga spåret från Worth Rathus
vidare genom byn och vidare ut på befintligt järnvägsnät för återfärd mot
Karlsruhe. Från Europaplatz åkte vi sedan vidare med S2 till Blankenloch
Kirche. Åter inne i Karlsruhe träffade vi Axel Kühn från konsultbolaget TTK
som blev vår ciceron under resten av eftermiddagen.

6.2 Karlsruhe Verkehrsverbund

"Man muß die Bahn zu den Menschen
bringen und nicht die Menschen zur Bahn."

Spårvägen i Karlsruhe är ca 100 år gammal.
Diskussioner fördes dock på 1960-talet om valet
mellan fortsatt spårvägstrafik alternativt busstrafik..

Tekniska problem kan lösas men administrativa/organisatoriska problem är
betydligt svårare. För mindre byar är det frågan om valet mellan enkelspår eller
ingen spårvägstrafik alls. Enkelspår är acceptabelt om turtätheten klarar det.

6.2.1 Linjenätet
DUO-systemet
År 1980 startade FoU-projektet DUO-vagnen och 1986-1988 genomfördes
testkörningar. 1992 öppnades linjen till Bretten (DUO-system). Bretten har nu-
mera 7 stationer mot tidigare 2 stycken. Vid öppnandet var det ca 12000 res-
ande, 1997 ökat något till ca 14000 resande. Idag finns även DUO-spårvagn till
byn Wörth. Se även bilaga 4.

Total resväg från Baden-Baden via city till Heilborn (innan Eppingen) kommer
snart att vara möjligt. Sträcka till Portsdam är det senaste projektet som är på
gång.

Genomfart av spårvägen kräver tidtabellsanpassning med ordinarie järnvägs-
linje, vilket i sin tur kräver ordentlig prioritering av spårvägstrafiken för att hinna
fram i tid till järnvägsanslutningen. Konflikterna är dock inte så många men det
krävs en intern spårvägsprioritering.

Spårvägstrafiken har inget datoriserat informationssystem eller lokaliserings-
system för spårvagnar. Det primära var att etablera spårtrafik, informationen fick
komma i andra hand. Busstrafiken utnyttjar till vissa delar spårvägens körfält.

För de centrala delarna av staden har diskussioner först om att bygga en tunnel
i öst-västlig riktning med en sydlig anslutning.
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Figur 6-1 Klart för sidotågväg ut från Bahnhof Wörth
till spårvägslinjen S5 mot Wörth
Dorschberg med DUO-spårvagnen.
Bahnhof Wörth är även bytespunkt med
Regionalbahn.

Data linjenät
Det finns 5 spårvägs-
linjer (750 V) med
linjelängd sammanlagt
55,4 km.
Till detta kommer 8 S-
Bahnlinjer (750V + 16
kV 16 2/3 Hz) med
sammanlagt 410,5 km.
Den längsta linjen är
S4 som på huvudbanan
Frankfurt– Basel går
från Baden-Baden i
söder, in på stadsspår-
vägen i Karlsruhe
centrum (gågatan
Kaiserstrasse!) ut på
järnväg igen vid
Karlsruhe-Durlach, via
Eppingen till
Heilbronn. Längd:
103,7 km
För närvarande byggs
(ny) stadsspårvägs-
sträcka i Heilbronn så
att S4 ska kunna nå
centrum. Stationen
ligger lite perifert.
Heilbronns tidigare
spårväg lades ner
någon på 1950-talet.

6.3 Ekonomiska aspekter
Finansiering: 85-90% är från offentlig finansiering (förbundsnivå och regions-
nivå) resten från staden.

Under 100 miljoner DEM handläggs ärendet på regional nivå (Land) och över
detta belopp är det en förbundsfråga (Bund).

Det finns ett standardiseringsförfarande för att kunna jämföra C/B analyser
mellan olika projekt. Kravet på att genomföra C/B-analyser ligger på olika nivåer
i kronor räknat.

Cost/benefit analys
Enligt vår värd (Kühn) finns i Tyskland standardiserade regler för hur CBA
skall göras för kollektivtrafikinvesteringar, utarbetade av det tyska trafikmini-
steriet.
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Kühn nämnde att kravet för att få bidrag är att B ≥ C, men att det i princip
räcker att man har B = C. Han trodde inte man rangordnade projekten efter
fallande B/C-kvoter. Kravet på CBA gäller bara för projekt som är dyrare än 50
MDEM (ca 225 MSEK). För mindre kostsamma projekt baseras bidragen på
enklare beslutsunderlag.

Finansiering
Finansieringen är normalt enligt följande (enl. Kühn):
Bund 60%
Land 25-30%
Region och stad m.m. resten

Kühn konstaterade att många besökare, bl.a. från UK, ansåg att bidragen till
kollektivtrafikinvesteringar i Tyskland är mycket generösa. Inga bidrag utgår
för underhåll och drift av infrastruktur och fordon.

6.4 Teknik & fordon
Karlsruhe har stor variation bland sina spårvagnsfordon med både gammal och
ny materiel. DUO-spårvagnarna är byggda med en hög golvhöjd i mellandelen
och låggolv i änddelen. I några av de senaste leveranserna har mellandelen
utformats med en liten bistro, där man exempelvis kan intaga en öl eller dricka
kaffe medan man åker och samtidigt njuta av omgivningarna, se figur 7-3.

Om det inte finns någon godstransport på spåret, så byggs även ”spår på egen
banvall” med spårvägsstandard, annars byggs det enligt konventionell järnvägs-
teknik.

Figur 6-2 DUO-spårvagen vid ändstation i Wörth med  kontaktledning i
järnvägsutformning. Jämför med figur 6-4 och 7-1 med
kontaktledning för 750 V DC.

Fordonsunderhållet sker i huvudsak på helger. En del arbeten görs på dagtid,
främst dock på helger och kvällar. De har ca 10% vagnreserv.
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Spårunderhållet i city är svårt med tanke på hög turtäthet. Delar av spårvägs-
nätet kan stängas tillfälligt vid underhållsarbeten.

När det gäller DUO-spårvagnar, var det planerat för 750 V DC även i byn
Wörth, men pga. höga kostnader för en likriktarstation var det billigare att låta
järnvägssystemets 15kV AC fortsätta även in på sträckningen i byn. Trots detta
finns det inga skyltar med varning för livsfarlig spänning vid vägkorsningarna, se
figur 6-2. Kontakledningen är gjord i järnvägsteknik, vilket ger en mycket
klumpigt intryck jämfört med exempelvis motsvarande linje i byn Blankenloch ,
se figur 6-4 och 7-2. Denna linje är dock elektrifierad med 750 V DC.

6.5 Säkerhet

Figur 6-3 Europaplatz – en av
Karlsruhes centrala
bytespunkter.

! Riskanalyser i samband med
DUO-trafik görs, dock inte
enbart för Karlsruhe utan för
hela Tyskland.

! 20 års senaste olycksdata har
analyserats och finns
publicerad i en offentlig
rapport.

! Hastighetsområdena <80
km/h, 80-100 km/h och 100-
160 km/h har olika krav och
behov av signalsystem. På
sträckor med tåghastigheter
över 160 km/h får inte DUO-
spårvagnar framföras.
Troligtvis bedömer man att
det finns för stora hastighets-
skillnader mellan DUO-
spårvagnens 100 km/h och
tåghastigheter över 160 km/h.
(DB kräver avancerad
säkerhetsutrustning (LZB) på
sådana sträckor).

! Inte fler olyckor i gatumiljön
än vad andra spårvägsstäder
har. Ovana fotgängare är ofta
orsak till olyckor.

6.6 Övriga synpunkter, kommentarer
Succén i Karlsruhe beror på direkt resa till city, ett utökat antal stationer i
Bretten och att det är lättare att ta sig hem från kvällsevenemang. Politiska
viljan att förbättra kollektivtrafiken finns i Karlsruhe. Samhälls- och trafik-
planeringen har kommit närmare varandra jämfört med vad som varit fallet
tidigare. Fyrtio procent av de som tar spårvagnen till och från Bretten, har
tidigare varit bilresenärer.
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6.6.1 FoU – behov
Kühn framhöll följande forsknings och utvecklingsbehov:
! Planeringsprocessen mellan samhällsbyggnad och trafikplanering behöver

utvecklas ytterligare.
! Modeller för att hantera olönsamma järnvägar och kunna utnyttja dessa för

spårtrafik. Vilka faktorer som bör beaktas i kalkylerna. Utveckla en annan
typ av C/B-analys än jämfört med nyetablering.

! Modeller för att bedöma när spårvägar m.m. kan vara lönsamma, bl.a. vilka
trafikflöden som behövs för att motivera spårvägsinvesteringar.

! Förändrad servicestruktur till följd av spårvägsförbättringar.

Figur 6-4 Spårvagnslinje S2 i byn Blankenloch utanför Karlsruhe. Notera hur
snyggt linjen har integrerats i gatumiljön. Tillgängligt gatuutrymme
för bilarna har minimerats vid passagen av hållplatsen.
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7 Avslutande reflexioner
Några av de besökta städerna har mycket uttalade deklarationer, där städerna tar
ställning för den spårburna kollektivtrafiken som ett led att minska biltrafiken
men även att återta förlorat utrymme för statens medborgare, exempelvis i
Strasbourg, Saarbrücken och Karlsruhe. Strasbourg är den stad som kraftigast
uttrycker detta genom att säga ”In Strasbourg, we have opted for sustainable
development” En god miljö är väsentlig förutsättning för trafikpolitiken, för att
åstadkomma denna hållbara utveckling.. God miljö innebär även att medborgarna
ska kunna återta förlorade utrymmen till trafiken. Spårvagnarna används som en
del av denna omstrukturering av gator och torg.

Paris har påbörjat denna omstrukturering av gatuutrymmet med spårvagns-
linjen T1 och busslinjen TVM men dessa projekt innebär bara små punktinsatser i
en storstad dominerad av biltrafiken.

Freiburg har i praktisk handlande visat genom en enträgen satsning på spår-
vagn i kombination med bussar och regionaltrafik på järnväg (Regionalbahn) att
biltrafiken i centrum av staden inte behöver öka. Lämpliga rabatter och biljett-
system innebär att medborgarna i stor grad väljer de kollektiva färdmedlen före de
privata. Figur 7-1 visar den centrala korsningen i Altstat, där fyra spårvägslinjer
grenas ut från en gemensam sträckning till tre olika destinationer. Platsen är
uppenbarligen fotgängarnas. Gör tankeexperimentet att biltrafiken återinfördes.
Hur många fotgängarna skulle då finns på gatorna?

Att spårvägen i gatuutrymmet och en spårvagnsresa kan göras attraktiv visar
med tydlighet figurerna 7-2 och 7-3.

Sammanfattning
! Både i Frankrike och Tyskland finns möjligheter till avsevärda bidrag till

spårvägar.
! I Frankrike kan bidrag erhållas både från den nationella regeringen, från

regionen (t.ex. Alsace) och från departementet (t.ex. Bas Rhin). Bidragen
kan avse investeringar i såväl infrastruktur som i fordon. Däremot utgår
inga bidrag utgå för underhåll och drift av infrastruktur eller fordon.

! I Tyskland krävs CBA för infrastrukturinvesteringar >50 MDEM, För
sådana CBA finns standardiserade regler, utgivna av Trafikministeriet.
Kravet för att erhålla bidrag är att B ≥ C. För mindre kostsamma investe-
ringar krävs enklare beslutsunderlag. Bidrag utgår normalt enligt följande:
för infrastruktur ”Bund” 60%, ”Land” 25-30% och för fordon ”Land” upp
till 75%. Inga bidrag utgår för underhåll och drift av infrastruktur eller
fordon.

7.1 Hemfärd
Från Karlsruhe med tåg till Mainz och vidare färd mot Frankfurt flygplats.
Kvällsflyg mot Kastrup och sedan vidare mot slutdestinationerna Lund eller
Norrköping/Linköping.
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Figur 7-1 Det centrala korsningen i Freiburg Altstat med fyra spårvägslinjer
korsandes. Trots hög trafik med spårvagnar är gatuutrymmet
fotgängarnas. En röd spårvagn syns passera i högra delen av
fotot.
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Figur 7-2 Exempel på hur väl en spårvagnslinje kan integreras i gatumiljön.
Notera även hur snygg kontakledningen är trots dubbla bär- och
kontakttrådar.

Figur 7-3 En bistroservering i spårvagnen, gör resan trivsammare.
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8.1 Webplatser
www.karlsruhe.de för information om Karlsruhe
www.ratp.fr för information om RATP (Paris)
www.rvf.de för information om transportsystemet i regionen Freiburg
www.saarbrücken.de information om Saarbrücken
www.saarbahn.de information om Saarbahn
www.transports-strasbourg.org/en/ information om spårvägarna i Strasbourg

http://www.karlsr�he.se/
http://www.ratp.fr/
http://www.rvf.de/
http://www.saarbr�cken.de/
http://www.transports-strasbourg.org/en/
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Paris linjenät
Figur 1 visar det yttre linjenätet för förortstrafiken med järnväg (RER) och figur 2
visar hur TVM-linjen binder ihop två av RER-banorna. Spårvägslinjerna T1 och
T2 visas på figurerna 3 och 4.

Figur 1 Linjenät för förortstrafiken (RER) inom Paris-området. Källa
www.ratp.fr
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Figur 2 Paris yttre linjenät med busslinjen TVM inlagd i den sydöstra delen.

Figur 3 Linjenätet för linje T1 från Marche de St-Denis till Bobigny Pablo
Picasso. Källa: www.ratp.fr.
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Figur 4 Linjenätet för linje T2 i Paris, på egen banvall mellan Issy – Val de
Seine och La Defence. Källa: www.ratp.fr.

Data spårvagnar linje T1 och T2
Data: Längd 29,4 m, låggolvsdel 17,85 m (345 mm över rök), höggolvsdel över
ändboggier på 875 mm. Vagntypen har två längre änddelar och en mycket kort
mittdel på 3,3 m med fyra "löshjul" och lågt golv (samma princip som Stockholms
A32).

Ändboggierna driver vagnen och har var sin längsmonterad motor som via
vinkelväxel driver axlarna (samma princip som klassiska Düwag-boggien på sin
tid). Högsta tillåtna hastighet är 70 km/h.

http://www.ratp.fr/
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Saarbrücken
Saarbrücken har verbaliserat sitt koncept för trafiken på ett intressant sätt, se
nedanstående översättning av utdrag av information på Saarbahns web-plats. Se
även figur 1. Linjenätet visas i figur 2. Framtidsvisionen visas i figur 3.

Figur 1 Saarbahns visualisering av sin
trafikkoncept

Utdrag från Saarbrückens koncept för
trafiken

„Das Leben ist ein großer dicker Stau.
Zumindest an manchen Tagen. Froh macht
das auf Dauer niemanden. Das haben sich

auch die Verkehrsplaner gedacht. Und haben
neben neuen Straßen, umweltfreundlichen
Erdgasbussen und friedlichen Fußgänger-
zonen zusätzlich ein ganz neues System
entwickelt: die Saarbahn. Sie verbindet die
Saarbrücker Innenstadt und das Umland. Sie
macht Pendler, Ausflügler und
Einkaufslustige gleichermaßen glücklich. Vor
allem entlastet sie jedoch Busse und Straßen
enorm.“

…
„Alle Staaten suchen immer wieder nach
Vorbildern im Bereich von Nahverkehr,
Umweltschutz, Politik, Raumordnung und
Stadtplanung. Wir tun alles dafür, daß
Saarbrücken nicht nur im Umweltschutz
Vorreiter ist, sondern auch in anderen
Bereichen. Zum Beispiel im Nahverkehr“

…
„Gut zu singen und gleichzeitig einen Keks zu
essen ist fast unmöglich; auf Glatteis barfuß
Tango zu tanzen ist unmöglich und drei
Kugeln übereinander zu stellen, ist gänzlich
unmöglich. Die Saarbahn beherrscht etwas,
was für eine Straßenbahn normalerweise ein
Unding ist. In der Stadt tut sie so, als wäre sie
ganz normal, auf dem Land fährt sie einfach
auf den Schienen der Deutschen Bahn. Ist sie
nun eine Eisenbahn oder eine Straßenbahn,
oder doch beides?“

I engelsk översättning.
“…Life is a big fat traffic jam. At least on certain days. Nobody gets happy about that in the long run. That is
also what the traffic planners thought. And beside new streets, environmentally friendly natural gas buses,
and peaceful pedestrian zones, they developed a completely new system: The Saarbahn. It connects the
inner city of Saarbrücken with the surrounding areas. And it makes commuters, as well as day trippers and
shoppers happy. But above all, it disburdens the buses enormously.

All states look for good examples again and again, when it comes to local public transportation, environment
protection, politics, regional planning and city planning. We do anything to have Saarbrücken on the cutting
edge not only when it comes to environment protection, but also in all other areas. For example in local
public transportation.
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To sing well and eat a cookie at the same time is more or less impossible, to dance tango barefoot on black
ice is impossible, and to put three balls on top of each other is completely unthinkable. The Saarbahn can do
something, which is usually an absurdity for a streetcar. In town it pretends to be just normal, in the country it
simply runs on the tracks of the Deutsche Bahn. What is it then, a train or a streetcar, or is it really both?”

Linjenät för Saarbahn
Linjenätet är markerat med rött i nedanstående figur som illusterar en del av Saarbrückens
kollektivnät.

Figur 2 Del av linjenätet i Saarbrücken med omnejd. Linjen för DUO-spårvägen är markerad
med rött. Källa www.saarbahn.de
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Framtid
Utbyggnadsplanerna för kollektivtrafiken och Saarbahn är stora och figur 3 visar sluttillståndet i
denna målsättning.

Figur 3 Målsättning för utbyggnad av Saarbahn och det kollektiva nätet i Saarland.
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Strasbourg
Information från Strasbourgs web-plats : http://www.transports-strasbourg.org/en/.

Over the last ten years, Strasbourg City has undertaken to put in concerted efforts to define an urban
development plan which would be less space-consuming and which would ensure the mobility of persons as
well as goods, not neglecting economic development. In this framework, the transport policy is of utmost
importance. Its elaboration aims at furthering public transport, alternative solutions to the automobile, social
unity and quality of life, in a coherent and a durable fashion

Positive discrimination
From now on, the various means of transport in the conurbation, namely, public transport, bicycle,
pedestrians and private cars, will be considered as being complementary in nature, in order to re-establish
the balance between these three means

For this purpose, it is essential to discriminate the first three means in a positive way – improvement of
the public transport offer by creating a tram network and by reorganising the bus service and simultaneously,
a more effective traffic and parking management (measures taken in terms of automobile traffic and parking
tend to restrict the use of the private car in the city centre which is closed to through traffic). It is therefore
possible to extend pedestrian zones, reorganise roads and enhance the beauty of public space. Pedestrians
and cyclists, who are considered at par with car and public transport users, benefit from these measures. All
measures taken favour the inter-modal nature of means of transport, including the train, in order to provide a
real alternative to the all-pervading automobile of the 80s.

Reconquering Urban Space
According to a survey conducted in 1988 on transport among households, 74% of the commuting within

the city using engine-driven vehicles was done by car as against 11% by public transport. Furthermore, over
the last twenty years, a 3% increase in automobile traffic has been observed.

The city does not have the capacity to handle such traffic and all inconvenience caused by it such as
pollution, noise, traffic jams and cluttering of space. It was therefore essential to reset the balance between
various means of transport in the city in order to guarantee a certain quality of life as well as mobility to the
residents.

In 1997, three years after the commissioning of the tram, another survey has been conducted. It revealed
an increase of 43% in the market share of public transport. The under 35 have responded favourably to the
increase in the offer, which is the direct consequence of the commissioning of the first tramline and the
subsequent reorganisation of the bus service. Areas connected by the tram have directly benefited from the
fall in automobile traffic and have recorded significant increase in the number of pedestrians and cyclists.

The remarkable tool
The tram, which has been designed to be the very
backbone of the transport system in the city, is
also helpful in reorganising commuting patterns
and to make the rest of the public transport
system more effective. At the same time, the
laying of the tramline is an opportunity to redefine
public space. Due to its innovative and non
polluting nature, the tram offers all passengers
increased comfort and improved service. It is a
reliable and regular means of transport. Its
average speed is 22 km/h. Its frequency varies
according to demand. Its transparent design offers
passengers a panoramic view of the city.
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The 22 stations along the 12.6 km of the first line serve 105,000 inhabitants and 65,000 jobs. Every day,
about 70,000 people take the tram. In the year 2000, the 24 stations of the second line will make it possible
to at least double this figure whilst forming a tram network which will then facilitate the reorganisation of the
bus service, especially in the outlying areas

Redesigning the city

The choice of the tram with its exclusive path to the
detriment of other means of public transport is not only
technically motivated but also has financial reasons.

The tram makes it possible to redefine the role of various
means of transport such as public transport, pedestrians,
cyclists, automobile and transport of goods. The road map
becomes clearer thanks to the tramlines. The involvement
of a landscape architect in choosing the covering of tram
stations, the treatment applied to the road and pavements,
the trees, city lighting and infrastructure makes the tram
blend in harmoniously with the city. The identity of each of
the areas crossed by the tram is highlighted by accentuating
the beauty of the area, giving a face lift to frontages or even
by carrying out refurbishment works.

The trams and network
The material which equips the first tramline and soon, the second, is unique in terms of passenger comfort
and safety, whilst being easy-to-use for the operator.

Some facts about the network 2000:
- 25 km of tramlines
- 47 stations, of which one will be underground (the "Gare" = Central Train Station), with two shelters, a pillar
with a screen displaying information such as the waiting time in real time, the siren, the automatic ticket
vending machine and two ticket validating machines.

Data about the trams 2000:
- 36 articulated trams with 3 compartments:
L 33.10 m, l 2.40 m, h 3.10 m, weight 38.5 t, 4
bogies, capacity 275 passengers of which 66
seated
- 17 articulated trams with 4 compartments:
L 43.10 m, l 2.45 m, weight 51 t, 5 bogies,
capacity 370 passengers of which 92 seated
- Driving stations: 2 per tram, one at each end
- Floor: Low all through the length, without
pedestal
- Chassis: Non-oxydable aluminium profiles
- Effective door width: 1.50 m
- Outside cladding: Replaceable polyester panels
- Access for the physically handicapped: Through
a removable platform on 1st generation trams or

using a fixed overhanging threshold on 2nd
generation trams
- Energy: 750 V DC
- Power: 380 kW, 432 h.p.
- Peak speed: 60 km/h
- Average speed: 22 km/h
- Frequency: Between 4 and 6 minutes and one
every 3 minutes in peak hours
- Service hours: 4.30 a.m. to 00.30 a.m.
- Automatic priority at traffic lights, over
perpendicular automobile traffic
- Information for passengers in the trams: The
following station is announced in the PA system
and on the display
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Financing and investments

The first tramline in Strasbourg represents an investment of about 1 940 MF (about 296 MEuro). It was co-
financed as follows :
- The Strasbourg Conurbation, 176 MF (about 27 MEuro)
- The State, 330 MF (about 50 MEuro)
- Transport contributions, 518 MF (about 79 MEuro)
- General and Regional Council, 155 MF (about 24 MEuro)
- Network operators, 63 MF (about 10 MEuro)
- The CTS, the Strasbourg Transport Company, 698 MF (about 106 MEuro)

Investment for the second line is estimated at 1 625 MF (about 248 MEuro), according to 1995 prices, of
which, 323 MF (about 49 MEuro) will be borne by the State. Ownership, management and development are
entrusted to CTS, a jointly financed company, in charge of the public transport network in the city. The
building contract has been awarded to GETAS/ Peter, a modern transport Study Group in Strasbourg which
includes an engineering and design department as well as a landscape architect's agency.
In 1997, with the tramline A, CTS earned 45 F/km (about 6,86 Euro/km) covered for an operational cost of 35
F/km.

Källa: http://www.transports-strasbourg.org/en/
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Karlsruhemodellen
Utdrag från Karlsruhe Web-plats angående för och nackdelar med DUO-spårväg, den s.k. Karls-
ruhe-modellen. Linjenätet för Karlsruhe visas i figur 1, bilaga 4.

„Karlsruhe Model“ attracts world-wide interest

The successful Karlsruhe track-sharing experience -- with light rail vehicles sharing DB tracks with heavy rail
traffic -- has attracted interest from far beyond Germany.

During 1984/1985 „track-sharing“ by light rail and heavy rail vehicles in the Karlsruhe region was investigated
in an initial study sponsored by the German Ministry for Research (Bundesforschungsministerium). This
triggered the development of the so-called Karlsruhe Model.

This consists of three components:

-  a vehicle equally able to use regional DB tracks and light rail tracks in the city centre;

- connecting DB tracks to a tramway system, in the case of Karlsruhe, an existing network;

- building new stops on existing heavy rail lines which can be served without extending journey times, thanks
to the improved acceleration of light rail vehicles.

The ultimate aim is to create direct connections without passengers having to change vehicles, as every
interchange causes modal split losses making the public transport system less attractive.

Converting this idea to reality did not prove easy during the years which followed the initial studies, especially
where the suitability of light rail vehicles -- in particular their safety -- on DB lines had to be proved.

These problems have been solved in the last years. Light rail services using DB tracks between Karlsruhe
and Bretten commenced in september 1992 and the scheme has been a huge success, with a 500 %
increase in passengers. Since the establishment of the Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) in 1994, light rail
vehicles are now operating in a preliminary phase on DB’s Karlsruhe-Bruchsal, Bruchsal-Bretten, Karlsruhe
via Rastatt to Baden-Baden, and Karlsruhe-Wörth routes. And DB AG has made ist own rolling stock
investment in the project, acquiring four dual-mode GT8/2S vehicles which it operates alongside those of
Karlsruhe public transport operators VBK and AVG.

The Karlsruhe Model has attracted much interest both within Germany and beyond, prompting other cities to
explore its potential. When considering the model, a fundamental question must be asked: does the region
already have direct connections to the city centre without passenger interchange?

For large conurbations such as Frankfurt, München or Stuttgart for example, where there is already a metro
in the shape of S-Bahn services, the Karlsruhe Model is less suitable. However, in large urban areas such as
London or Paris, the implementation of tangential lines to connect regional sub-centres can be of interest.

Transferability does not mean adopting the Karlsruhe Model in all respects: the basic idea of providing
through connections should be adapted to the specific conditions of the region. Use of the regional railway
infrastructure and the linking of regional and city transport is what all projects have in common. The basic
concept is the key: solutions must be adapted to specific local conditions.

Adopting the model is ideal where standard gauge tracks exist in the city as well as the surrounding region,
and where the regional lines are electrified. However, this position does not always apply: quite a number of
cities abandoned their tramway networks in the 1969s and are building new systems.

This may not be the disadvantage it might seem, as existing infrastructure can often be more of a hindrance
than a help. Even where other track gauges are in use, the Karlsruhe Model can be applied, for example
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linking metre-gauge tram networks and local lines. If different gauges exist, as is the case in Ulm, with a
small city centre network, gauge conversion can be considered. In other cases, 3-rail tracks will allow the
sharing of existing lines, a solution applied in Genève. Even 4-rail tracks can be used to combine heavy rail
clearance restrictions with 2.3m-wide low floor vehicles, as the Kassel-Baunatal line demonstrates.

The Karlsruhe dual-mode vehicle is the first of ist kind on the market. Without doubt low-floor developments
will follow. Both the dual-mode vehicles for Saarbrücken and those recently ordered for Karlsruhe are
examples of this. Both will be partly low-floor, and the last-mentioned will be equipped with a bistro-
restaurant in the panorama middle section. Vehicle lenght and width can be selected according to specific
conditions in the area, and this flexibility allows a city with a medieval centre, like Graz, to consider the
Karlsruhe Model.

The type of power to be used is not fixed. Initial developments for a battery/direct current vehicle were
abandonned due to a lack of suitable battery technology. A hybrid diesel/direct current vehicle is a potentially
attractive solution for regions with little or no electrification. In Karlsruhe, the development of such a dual-
mode vehicle has just started. Differing power systems in various European countries also require suitable
solutions. Lastly, a power-pack as is being used in Chemnitz could also be a solution for non-electrified lines.

Since 1990/91, following the success of the Karlsruhe-Bretten project, the transferability of the Karlsruhe
Model has been actively discussed not only in Germany, but also in other European countries.

In these difficult financial times for cities and regions all over Europe, the use of existing and little-used tracks
is preferable to the construction of new and often parallel tram lines. This however is dependent on local
transport operators not having to pay track access charges which make the use of existing infrastructure
more expensive than using their own newly-built lines.

The Karlsruhe experience has certainly been positive, and there are already several follow-up schemes in
Germany:

- Saarbrücken is the most advanced system. Implementation started in 1995 and the first line has gone in
service in autumn 1997.

- Heilbronn, a city of only 120 000 residents, will follow during the next few years. With only 8km of newly
constructed tracks through the city centre, the light rail system will gain access to some 200 km of regional
DB lines.

- Aachen took the political decisions to develop a scheme in the summer of 1995.

- Kassel is to use the tracks of a private railway with low-floor vehicles and 750V dc electrification. A special
solution here is the use of 4-rail tracks at stations to allow low-floor platforms outside of heavy rail
clearances.

- Chemnitz will use low-floor light rail vehicles equipped with a power-pack for use on non-electrified regional
DB lines.

- Dresden, with a gauge of 1,450mm, is investigating the possibilities of track-sharing with DB by widening
the latter’s standard gauge tracks.

Kiel, Osnabrück, Paderborn, Rostock and Ulm are other German cities where the German Model has been a
issue during studies, but where no political decision has been taken so far. Meanwhile, elsewhere in Europe,
the model is being discussed in several countries, Austrian projects in Graz and St-Pölten have not yet been
sufficiently developed for a definite assessment, but first steps have been made. What is possible for DB
should not be a problem for ÖBB.

In Great-Britain, the question of track-sharing is being discussed for a number of schemes, such as Cardiff,
the Medway Valley in Kent, Newcastle and Nottingham. The railway authorities seem to change their
attitudes to the concept. In a country which private funding is the key term for public transport projects, and
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where German financing methods such as the local authorities transport financing act (GVFG) are admired,
the best possible use of existing infrastructure should be the first priority.

In France a few years ago SNCF discussed the use of the Karlsruhe Model in internal papers and confirmed
its feasibility for certain selected lines. A number of cities and regions -- such as Ile de France, Marseille, and
Valenciennes -- are beginning to think about this concept. In the Netherlands, studies into mixed tram and
heavy rail use are being carried out in the Rijn and Bolenstreek region covering Alphen, Gouda, Leiden and
Nordwijk. Similar work is being done in the border region around Maastricht, Heerlen and Kerkrade, which
lies close to Aachen.

The state and city of Luxembourg has already decided to follow the Karlsruhe Model by introducing a new
light rail system in the city centre and connecting this with the national CFL rail network. In view of frontier
traffic into France, Germany and perhaps Belgium, a multi-mode vehicle will be one of the characteristics of
this project.

Interest in the Karlsruhe Model has also been shown in Norway and Sweden as well. Examples where the
initiative has come from national railways are more the exception than the rule, but Slovenian Railways’
interest in such a scheme for Ljubljana is one instance. Soon other national railways operation is not noly a
matter for city transport authorities or non-national undertakings.

Compared with other solutions, the Karlsruhe Model seems to be a particularly attractive alternative for
medium-sized cities and for regions of 200,000 to 500,000 inhabitants.

Källa: Karlsruhe info-paket från http: www.karlsruhe.de/
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Figur 1 Linjenätet i Karlsruhe

.
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Data fordon
Nedanstående tabell ger några tekniska data för de mest intressanta spårvagnarna i de olika
städerna, se tabell 1.
Tabell 1 Sammanställning av data för spårvagnarna i Paris, Saarbrücken, Strasbourg,

Freiburg och Karlsruhe. Källa Johansson (2000).

Typ, mått etc. Anm. Tillverkare

Paris Fransk standardvagn

Längd 29,4 m, låggolvsdel
17,85 m (345 mm över rök).
Bredden är endast 2,3 m
(gäller Grenoble, troligtvis
Paris).
Höggolvsdel över ändboggier
på 875 mm.

V max 70 km/h.

Spårvagnarna motsvarar
Grenoblevagnen.

Vagntypen har två längre änddelar
och en mycket kort mittdel på 3,3
m med fyra "löshjul" och lågt golv.

Ändboggierna driver vagnen och
har var sin längsmonterad motor
som via vinkelväxel driver axlarna
(samma princip som klassiska
Düwag-boggien på sin tid).

GEC-Alsthom

Saarbrücken Typ S1000
Längd 37,07 m, bredd 2,65 m,
tomvikt 55 t.
Golvhöjd mittvagn 805 mm,
ändpartier över boggier 600
mm, vid och mellan dörrar
400 mm. 50 procent låggolv.
96 sittplatser, 147 stående.

Vmax 100 km/h

Saarbrückenvagnens båda
mittersta boggier finns helt under
mittvagnen, ej under lederna.
Lederna är i så kallat svävande
utförande.

Samtliga axlar är drivande,
således finns 8 drivmotorer à 120
kW, summa 960 kW, vilket torde
vara en av världens kraftigast
motoriserade spårvagnar. Kravet
är att kunna trafikera stigningar på
8 procent och att en vagn ska
kunna starta med en annan (ej
drivande) på släp i 7 procents
lutning.

Bombardier Wien
Schienenfahrzeuge
(BWS)/Kiepe Elektrik,
1997–2000

Strasbourg 36 ledade spårvagnar med 3
avdelningar.

Längd 33,1 m, bredd 3,10 m,
vikt 38,5 t

Kapacitet 275 varav 66
sittande
17 ledade spårvagnar med 4
avdelningar.

Längd 43,1 m, bredd 3,10 m,
vikt 51 t

Kapacitet 370 varav 92
sittande
Vmax 60 km/h

100% låggolv,

2 förarplatser per enhet

Dörrbredd effektiv: 1,5 m
Mycket stora fönsterytor och
speciell frontdesign.

Effekt: 380 kW.
Automatisk prioritet över
biltrafiken.

Adtranz, Derby
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Freiburg 51 st 23 meter långa fordon,
240 personer

Spårvidd 1000 mm.

Typ Combino under leverans. De
har 100 procent låggolv och är 42
m långa. .

Siemens

Typ GT8 - 100 C
Längd 36,57 m, bredd 2,65 m,
golvhöjd hela vagnen 1,0 m,
tomvikt 58 t.

101 + 1 sittande, 248 stående
(0,125 kvm/pers).
Axelavstånd i boggi 2,1 m.

Vmax 90 km/h

Två vagnar har toalett för att kunna
användas på längre (demo)turer.
Dessa 36 vagnar är i princip lika,
således åttaaxliga, dubbelledade
tvåriktningsvagnar för 750 V DC
och 15 kV AC 16 2/3 Hz. Förarhytt
i båda ändar och fyra dörrar på
vardera sidan.
Två motorboggier (ändboggier),
två löpboggier utformade som
Jakobsboggier under lederna. En
längsmonterad motor à 280 kW
(750 V) i vardera motorboggin.

Düwag/ABB, 1991, nr
801–810
Düwag/ABB, 1994-95,
nr 811–836
Fyra vagnar ägs DB

Karlsruhe

Typ GT8 - 100 D/S-M

Längd 37,610 m, bredd 2,65
m, tomvikt 58,5 ton.
Vmax 100 Km/h.

Summa 77 duovagnar.

Moderniserad version med lägre
golv i 35 procent av vagnslängden.

Vid dörrarna och i utrymmet
emellan är golvhöjden 630 mm
över rök, övriga vagnsdelar har
890 mm golvhöjd, således i mittdel
och område ovanför de båda
drivande ändboggierna. Fyra
vagnar har Bistro i mittvagnen.

Axelavstånd i boggi minskat till 1,9
m. De båda ändboggierna är
drivna, men här finns två
tvärställda motorer à 127 kW, en
för vardera axeln. De är
vattenkylda trefas
asynkronmotorer.

Adtranz, 1996-97, nr
837–857
Adtranz, 1999-2000,
nr 858–877
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