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Sammanfattning 
Genom bl.a. förstudien Light Rail – Light Cost och studier av fackpress har 
framkommit att utvecklingen i andra europeiska länder uppvisar både likheter och 
skillnader på Light Rail (LR) området. Det bedömdes därför väsentligt att kunna 
överföra positiva erfarenheter till svenska förhållanden.  

Som första studieobjekt valdes Frankrike med motiveringen att flera städer nu 
börjar bygga ut spårvägen från scratch, dvs. de har varit utan spårväg mer än en 
generation. Lyon, Montpellier och Nice har nått olika långt med nya LR-system 
och Marseille planerar en utbyggnad av den lilla resten av ett stort system. En 
studieresa till dessa städer (ej Nice) genomfördes under juni 2000.  

Spårvägen och den urbana kollektivtrafiken i allmänhet är i Frankrike tydligt 
knuten till staden, stadens politik(er), den urbana miljön och den urbana 
planeringen. Detta verkar göra det möjligt för starka politiker att snabbt driva 
igenom spårvägsprojekt. Detta har varit fallet i t.ex. Lyon med mindre än fyra års 
planerings- och byggtid för spårvägen. Det är också viktigt att framhålla 
spårvägens roll för förnyelsen av stadsmiljön, några närmare uppgifter om hur stor 
del av anläggningskostnaderna som direkt kan förknippas med stadsmiljö-
förnyelse har emellertid inte gått att få fram. Finansieringen har hittills varit 
uteslutande offentlig, precis som i Sverige diskuteras privat finansiering men 
några konkreta initiativ finns ännu inte.  

Den franska urbana transportplaneringen PDU (som torde sakna motsvarighet i 
Sverige och andra länder) kräver en minskning av biltrafiken, detta är ett klart 
politiskt mål och spårvägen har blivit medlet. Som särskilda egenskaper vilka har 
underlättat valet av spårväg eller Light Rail har nämnts följande: 
• Lagom kostnad för aktuella volymer (jämfört med Metro)    
• Komfort – Låggolv med plant insteg från stationerna, stora fönster, 

luftkonditionering 
• Ekologi – Eldrift, infartsparkeringar, nyplantering av träd 
• Låg bullernivå – Ljuddämpande infästning av rälerna och tystgående 

fordon 
• Modernitet – Automatisk annonsering av stationer genom högtalare och 

displayer, cykelplatser i fordonen, kameraövervakning i fordon och på 
stationer 

• Synlighet – busskörfält ignoreras av bilister, metron under jord syns inte 
som alternativ till bilen 

• Prestanda – Med egen banvall och signalprioritering blir spårvägen en 
metro på ytan med garanterade körtider.   

 
Knytningen till staden och den urbana miljön kan vara till stor fördel för 

spårvägen men den kan vara till nackdel för kollektivtrafiken i det regionala 
perspektivet. Ansvaret för kollektivtrafiken är splittrat på olika organisationer och 
pendling över några tiotals km försvåras. “Länskort” eller gemensamma biljetter 
för buss och tåg är ännu mycket sällsynta. 

Den svenska modellen där det offentliga engagemanget avgränsas till 
beställarrollen och all trafik upphandlas av (oftast privata) entreprenörer ses i 
Frankrike som svårbegriplig, möjligen utopisk eller t.o.m. opassande. Däremot ses 
det som fullt acceptabelt att sitta på två stolar (beställare/utförare).  
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Summary 
Through the pilot study Light Rail – Light Cost, analyses of the professional press 
etc. the differences and similarities in Light Rail (LR) developments between the 
European countries were noted. Subsequently it was decided to study more in 
detail how positive developments might be transferred to the Swedish LR 
environment. 

France was chosen for the first study. Several French cities now develop and 
build LR from scratch, that is LR has been absent for several generations. Lyon 
and Montpellier have recently opened new LR-systems, Marseille plan to extend 
the present short line and finally Nice is in the planning stage. The author 
therefore made a study trip in June 2000. 

In France LR and urban public transport in general is very much connected to 
the city in a broad sense, to city politics and politicians, urban environment 
matters and urban planning. This seems to make rapid implementation of LR- 
project a lot easier, for instance in Lyon the two new lines were built in fours 
years. It is also important to note the important role of LR for urban regeneration. 
It has, however not been possible to determine the proportion of urban 
regeneration costs of the total LR investments. Financing of LR has hitherto been 
exclusively public, private financing is discussed (as in Sweden) but there are 
present no such schemes. 

The French urban transport legislation (PDU), there is probably no equivalent 
in other countries, demands a reduction of urban car traffic. This is a political 
objective and LR-development has become the means to achieve it.  
• Economic – Reasonable costs for the passenger volumes in question 

(compared to metro) 
• Comfort – Low floor with level station access, large windows, air 

conditioning 
• Green – Electric traction, Park&Ride, many new trees,  
• Silent – Quiet vehicles running on rail embedded in noise-reducing material 
• Modern – Automatic audio/video station announcements, bike space, TV 

surveillance of vehicles and stations 
• Visible – Bus lanes are ignored by motorists, the metro (below ground) is 

not seen as an alternative to the private car 
• Performing – Own right of way and signal priorities makes LR an above 

ground metro with a high degree of reliability and punctuality 
 

The connection to the city, urban planning etc. may be good for LR 
development but it may less good for public transport in a wider geographical 
sense. Public transport responsibility is split between various organisations and 
commuting over longer distances often requires a range of tickets or passes. 
Multi-modal passes or tickets are still rare in France. 

The Swedish or northern European model where the public sectors 
commitment is limited to tendering out operations in competition and where the 
operators are mainly privately owned is seen as difficult to understand and even 
improper. Acting as both buyer and provider is, however, seen as quite acceptable. 
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1 Bakgrund 
1.1  Allmänt 
Inom temat Light Rail – Light Cost, del II, VTIs studieresa 1998 samt studier av 
fackpress har framkommit att utvecklingen i andra europeiska länder (främst 
Tyskland, Storbritannien och Frankrike) uppvisar både likheter och skillnader på 
Light Rail (LR) området. Det bedömdes därför väsentligt att kunna överföra 
positiva erfarenheter till svenska förhållanden.  

Som första studieobjekt valdes Frankrike med följande motivering; Frankrike 
hade drygt 100 städer med (elektrisk) spårväg1 men med tre undantag (Lille, 
Marseille, S:t Etienne) lades spårvägen i Frankrike ned på 1950-talet eller t o m 
tidigare. Flera städer börjar nu från scratch, d.v.s. de har varit utan spårväg mer än 
en generation. Följande städer med något olika bakgrund bedömdes vara aktuella; 
 
Stad Transportslag under senare decennier Light Rail 
Lyon Metro, trådbuss, buss Invigdes 2000-12-18 
Montpellier Buss Invigdes 2000-06-30 
Marseille  Metro, spårvagn (6 km), trådbuss, buss  Utbyggnad beslutad, ev. 
  ny teknik 
Nice Buss Planering pågår, ev. 
  kombineras LR med 
  befintlig förortsjärnväg 
 

Paris-regionen (Ile-de-France) med tio miljoner invånare bedömdes vara för 
stor för att vara relevant för Sverige, den berörs inte vidare i rapporten om detta 
inte särskilt anges.  
 
 
1.2  Syfte 
För att kunna överföra positiva erfarenheter till svenska förhållanden (och ev. göra 
jämförelser med Storbritannien och andra länder) genomfördes därför en studie 
med inriktning på 
• Huvudsakliga skäl att välja LR framför andra transportslag 
• Motiv för den merkostnad som LR oftast är förknippad med dvs. hur beräknas 

och motiveras mervärdet av spårburen trafik 
• Kopplingar mellan valet av LR och andra transportbeslut eller beslut om 

stadsplanering etc.  
• Finansieringsformer, vad krävs för att motivera och erhålla offentliga medel. 

Vilka PPP-lösningar finns, hur har andra än offentliga organ involverats.  
• Vilka resandeprognoser etc. ligger till grund för beslut om LR 
• Vilken uppföljning av resultatet har gjorts resp. kommer att göras  
• Säkerhetsfrågor – Har undersökningar gjorts hos kunder och icke-kunder t.ex. 

om hur de upplever säkerhet och trivsel (security) i kollektivtrafiken i 
allmänhet och inom spårvägstrafiken i synnerhet. Är dessa frågor av betydelse 
vid val av färdmedel? 

 
 

                                                 
1 World Gazetteer of tram systems, Peschkes, R., London 1993 
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1.3  Genomförande 
Författaren genomförde i juni 2000 en studieresa till Lyon, Marseille och 
Montpellier och deltog som en av de få utländska inbjudna vid invigningen av 
spårvägen i Montpellier 2000-06-30. De berörda organisationerna var mycket 
samarbetsvilliga och tillhandahöll en mängd användbar information. Författaren 
måste lämna en viss reservation för språksvårigheter då alla intervjuer 
genomfördes på franska och så gott som samtliga underlag (se Källförteckningen) 
är på franska. Kompletteringar har därefter gjorts i flera omgångar. Alla belopp i 
text och tabeller är om inte annat anges i Franska Franc, FRF. 1 FRF = 1,38 SEK 
(Feb. 2001) 

Den lokala informationen har kompletterats med hjälp från Franska 
ambassadens handelsavdelning i Stockholm, Franska transportministeriet och 
olika web-sites främst GARTs, Groupement des Autorités Responsables de 
Transport (motsvarar närmast svenska SLTF). Ett besök i Nice kunde däremot 
inte avtalas och någon information har inte erhållits därifrån.  

En översikt av aktuella projekt (utöver de tre som närmare beskrivs i denna 
rapport) lämnas i Avsnitt 9 Spårvägens framtid i Frankrike.  

Värdefulla synpunkter har lämnats av Light Rail – Light Costs temats 
referensgrupp. Författaren svarar ensam för de synpunkter, kommentarer och 
bedömningar som finns i denna rapport, de delas inte nödvändigtvis av Statens 
väg- och transportforskningsinstitut. 
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2  Frankrike allmänt 
2.1  Befolkning etc. 
Med cirka 550 000 km2  är Frankrike något större till ytan än Sverige. Frankrikes 
befolkning, cirka 58 miljoner inv., beräknas i likhet med vad som gäller för flera 
andra EU-länder inte öka. Däremot pågår ganska stora befolkningsförändringar 
inom Frankrike. Regionerna Languedoc-Roussillon (med Montpellier), Provence-
Alpes-Cote d’Azur, PACA, (med Marseille och Nice) och Rhône-Alpes (med 
Lyon) är de regioner som ökat mest under 1990-talet. Ile-de-France (med Paris) 
har inte ökat i samma takt som tidigare, nordligaste Frankrike har nolltillväxt och 
Centralmassivet fortsätter att tappa befolkning2. 

Framrike är indelat i 22 Regioner, 96 departement och cirka 40 000 kommuner. 
Kommunerna motsvarar på landsbygden ungefär församlingarna och de liknar 
alltså de svenska kommunerna före 1950-talets kommunreform. (Se vidare 
Avsnitt 2.3 Organisation av kollektivtrafiken). Det är vanligt att en större 
kommun som t.ex. Lyon med > 500 000 inv. omges av en krans av mycket små 
kommuner med vardera < 1 000 inv.  
 
 
2.2  Transportsektorn i Frankrike 
Persontransportmarknaden kan beskrivas med olika mått, bilar per tusen invånare 
(Tabell 1), andel av hushållen som disponerar bil (Tabell 1 bis) och de olika 
transportslagens marknadsandelar (Tabell 1 ter). 
 
 
Tabell 1 Bilar per tusen invånare3 
 Frankrike Sverige Tyskland Storbrit. EU snitt 

1970 234 284 194 214 184 
1980 341 347 330 277 291 
1990 415 421 447 360 393 
1998 456 428 508 404 451 
 

Från att länge legat högre än Frankrike har Sverige nu färre bilar per tusen 
invånare räknat på nationell nivå. Några data om bilinnehavet på regional nivå har 
inte gått att erhålla.  
 

                                                 
2 INSEE hemsida 
3 Eurostat 
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Tabell 1 bis Andel i % av hushållen som disponerar bil (Källa: Eurostat) 
 Frankrike Sverige Tyskland Storbrit. EU snitt 

1994 78 73 74 70 72 
 
Tabell 1 ter Personkm per invånare per år med bil (Källa: Eurostat) 
 Frankrike Sverige Tyskland Storbrit EU snitt 

1998 12038 10733 9025 10655 10073 
 

Enligt Eurostat är Frankrike ledande vad gäller personkm per inv. per år med 
bil inom EU, det är alltså en svår konkurrenssituation för kollektivtrafiken. I Paris 
(som visserligen inte primärt berörs i denna rapport) beräknas gaturummet upptas 
till 60% av parkerade bilar, 35% av bilar i rörelse och 5% av bussar4 
 
 
Tabell 2 Transportarbete i miljarder personkm per år5 
 Bil Buss Tåg (Därav Flyg 
   inkl metro TGV) 
   och spårväg 

1985 490 39 71 9 7 
1990 586 44 73 15 11 
1995 687 44 64 21 13 
1998 708 45 74 31 15 
1999 730 42 77 32 16 
 

Mätt på olika sätt är alltså i Frankrike bilen det dominerande transportmedlet i 
ännu högre grad än i Sverige. Precis som i Sverige har också kollektivtrafiken en 
stark ställning (hög marknadsandel) i storstäderna, framförallt i Paris. I mindre 
orter minskar betydelsen vilket framgår av Tabell 3 nedan. 
 
 

                                                 
4 GART hemsida 
5 Franska Transportministeriets hemsida 
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Tabell 3 Kollektivtrafiken utanför storstäderna 19974 
 Invånare i “busstrafikområdet” (Se även Avsnitt 2.3) 
 <50 000 50 000- 

100 000 
100 000-
300 000 

>300 000 Totalt 

Resor per inv./år 32 49 81 128 90 
Kostnad per busskm FRF 16,4 17,5 19,6 25,1 21,9 

Kostnaden per busskm, 21,9 FRF, ligger väsentligt högre än i t.ex. Sverige och 
Storbritannien. 1 FRF = 1,38 SEK (Feb. 2001) 
 

Resandet med kollektivtrafik i de städer som har spårtrafik är av särskilt 
intresse för denna rapport. Med spårtrafik avses TCSP, Transport Collectif en 
Site Propre, en klumpig svensk översättning kan vara Kollektivtrafik på egen 
bana. Siffrorna i Tabell 4 nedan förbleknar dock vid jämförelse med Paris 
Metro som har 1 200 miljoner resande per år, d v s mer än 3 miljoner per dag. 
 
 

Tabell 4 Kollektivresande i städer med spårtrafik 1999 (ej järnväg)4,  
Miljoner resande per år 

 Totalt    
 resande Varav Varav  
 1999 metro spårväg  
Bordeaux  65   (spårväg ännu ej i trafik) 
Grenoble  52   26  
Lille  102  54  8  
Lyon  227  131  (spårväg öppnad 2000) 
Marseille  137  54  3  
     
Nantes  82   35  
Rouen  39   15  
Saint-Etienne  39   15  
Strasbourg  62   21  
Toulouse  75  31   

 
Med metro avses i tabell 4 både “konventionell metro” med stål- eller 

gummihjul (Paris, Lyon, Marseille) och VAL = förarlös minimetro på 
gummihjul (Lille, Toulouse). 
 

                                                 
4 GART hemsida 
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2.3  Organisation av kollektivtrafiken 
Organisationen av kollektivtrafiken i många europeiska länder präglas eller har 
präglats av nedanstående ansvarsfördelning. Vissa förändringar sker nu i 
Frankrike vilket beskrivs närmare nedan. 

 
Lokaltrafik Regional trafik Långväga trafik 
Buss/metro Buss (järnväg) Järnväg 
Kommuner (Departement) Staten 
 
Det har varit och är fortfarande ganska vattentäta skott mellan de områdena 

ovan. T.ex. är enligt författarens bedömning den urbana kollektivtrafiken i många 
franska städer av mycket hög kvalitet betr. t.ex. fordon, turtäthet, information etc. 
Emellertid, omedelbart utanför stadsgränsen är kollektivtrafiken raka motsatsen 
med framförallt synnerligen gles trafik. Taxe- och tidtabellssamordning 
förekommer i mycket liten utsträckning (åtminstone utanför Parisregionen) varför 
en 45 min. pendlingsresa med t.ex. buss-tåg-metro ofta kräver tre biljetter eller 
periodkort.  

 
Regionernas roll 
Som i många europeiska länder har av tradition den förlustbringande regionala 
tågtrafiken stötts direkt av staten. Regionalt inflytande, ekonomiskt eller på annat 
sätt, har varit sällsynt och den regionala tågtrafiken har ofta kommit i kläm mellan 
mera “high-profile” tågtrafik som TGV och lokal kollektivtrafik.  

Sedan 1997 har emellertid sju regioner försöksvis fått överta beställaransvaret 
från staten, bland dessa återfinns PACA med Marseille och Nice och Rhône-Alpes 
med Lyon. Regionernas enda möjliga leverantör av tågtrafik är dock franska 
statsjärnvägarna SNCF, det finns inte som i Sverige och Tyskland möjlighet att 
fritt välja operatör. Trots denna begränsning har regionerna lyckats få till stånd 
mer tågtrafik för samma pris och även avtala vissa kvalitetsklausuler.  

Enligt författarens bedömning är en fransk region en lämplig geografisk 
avgränsning för regional tågtrafik, departementen är (liksom de svenska länen) för 
små. Den regionala tågtrafiken behandlas ej mera i denna rapport, närmare 
beskrivningar finns i författarens tidigare rapporter6 7 i ämnet. 

 
Departementens roll  
Sådan busstrafik “på landet” som inte bedrivs av Autorités Organisatrices, se 
nedan, är departementens ansvar. Den är ofta av väsentligt lägre standard än den 
urbana kollektivtrafiken, den behandlas ej närmare här. 

 
Autorités Organisatrices och kommunerna 
Autorité Organisatrice (AO), ung. organiserande myndighet, benämns det organ 
som kan sägas närmast motsvara de svenska trafikhuvudmännen (THM). Det 
finns drygt 200 AO i Frankrike - de täcker inte hela landet. I vissa fall omfattar 
AO endast en stad eller kommun men då kommunerna i Frankrike oftast är 
mycket små är det vanligast att AO omfattar upp till några dussin kommuner. AO 
                                                 
6 Deregulation of Passenger Rail Traffic in Western Europé, Public Transport International Nov. 
2000 
7 Upphandling av persontrafik på järnväg i Danmark, Rapport till Trafikministeriet, VTI Ref 
1003/97-5 
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har ansvaret för kollektivtrafikplanering etc. inom sitt område och fastställer 
taxorna upp till ett av staten årligen fastlagt tak. 

AO är alltså jämfört med de svenska THM små till ytan och koncentrerade på 
urban trafik. Fördelen är en nära koppling till stadsplanering, lokal trafikpolitik 
etc., detta har visat sig viktigt i LR-sammanhang vilket framgår av den fortsatta 
framställningen. Nackdelen är att AO är små till ytan och inte alls täcker dagens 
aktionsradie för pendling, särskilt inte med bil. Det regionala ansvaret blir därför 
splittrat och pendling med kollektivtrafik försvåras. Länskort eller gemensamma 
biljetter för buss och tåg är mycket sällsynta. (Se även Avsnitt 7 Sammanfattande 
bedömning). 

 
 

2.4  Trafikeringsmodeller 
Med det övergripande ansvaret hos AO finns tre modeller för själva trafikeringen: 
Egen regi  Detta är den minst vanliga modellen (10% av kommunerna). 

Förekommer mest i mindre kommuner men även i Marseille. 
Blandform Societe d’economie mixte (20% av kommunerna). Beskrivs 

under Avsnitt 6 Montpellier. 
Entreprenör Upphandling i konkurrens (70% av kommunerna) med brutto- 

eller netto-kostnadsavtal, det senare är vanligast.  
 

Koncentrationen till färre operatörer synes ha gått längre än i Sverige, vid 
senaste upphandlingen i Lyon fanns bara en anbudsgivare – den som redan hade 
kontraktet. Enligt en av författarens kontakter i Frankrike var upphandling i 
konkurrens föga meningsfull då en ny entreprenör ändå skulle tvingas ta över 
tidigare personal, några kostnadsminskningar skulle då inte vara möjliga. 
Resonemanget bör ifrågasättas.  

Blandformen innebär att kommunerna sitter på två stolar (som i Montpellier). 
De är som AO beställare av trafik men som delägare i Societe d’economie mixte 
även utförare av trafik. Denna situation fanns ganska länge i Sverige då 
kommunerna var delägare i THM och även ägde kommunala bussbolag vilka nu i 
stort sett sålts. 

Liksom i Sverige har under senare år skett en koncentration till färre och större 
operatörer. Observera att dessa ofta driver buss-, metro-, och spårvägstrafik – 
järnvägstrafiken är dock till 99% förbehållen SNCF. Den franska marknaden 
domineras av VIA-Cariane (30%), Transdev (17%) och Vivendi/CGEA (13%)4. 
GART beskriver dessa som privata, sedan 1999 ägs emellertid en stor post i VIA-
Cariane av SNCF. 

 

                                                 
4 GART hemsida 
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2.5  Finansiering   
Sett över hela Frankrike utanför Paris-regionen (se även tabell 3) finansieras 
kollektivtrafiken på följande sätt. (Källa: GART hemsida) 
Biljetter 23% 
Staten 2% 
AO 36% 
Arbetsgivaravgift 39% (Versement Transport) 

 
Vad gäller finansiering och kostandstäckning förekommer motstridiga 

uppgifter i olika källor, ovanstående uppgifter måste tolkas med försiktighet. 
Enligt TCAR8, Lokaltrafiken i Rouen, (cirka 300 000 inv.) är deras kostnads-
täckning från biljetter 32% vilket de betecknar som något lägre än i liknande 
”medelstora” franska städer.  

Arbetsgivaravgiften, Versement Transport, spelar en stor roll oberoende av hur 
man räknar. Den är specialdestinerad till förbättringar av kollektivtrafiken och tas 
ut i kommuner med mer än 20 000 inv. med stigande procentsats, högst 1,75% 
(För Paris-regionen gäller särskilda regler) 

 
 Invånarantal Versement  
  Transport % 
Lyon  1 152 000  1,63 
Marseille  808 000  1,75 
Montpellier  285 000  1,75 
Nice  346 000  1,20 

 
3  Statligt engagemang  
3.1  Regelverk 
Lagstiftning och tillämpningsregler för statliga stöd till kollektivtrafikförbättringar 
(utöver Versement Transport) finns sammanfattade i ett cirkulär9 utgivet av 
Transportministeriet. Information har vidare hämtats ur en PM författad av en 
fransk praktikant vid VTI10. 

Ambitionerna som redovisas i cirkuläret är höga. Statsmakterna vill genom 
ekonomiskt stöd bl.a. främja samordning mellan olika trafikslag, miljö-
förbättringar, förbättrad produktivitet inom kollektivtrafiken, bättre image för 
kollektivtrafiken, dvs. olika åtgärder som kan öka kollektivtrafikens marknads-
andel. Vidare stöds sådana åtgärder som kan skapa urban ekonomisk tillväxt, 
särskilt i nedgångna förorter (Paris linje T1 kan ses som exempel) samt 
säkerhetshöjande åtgärder såsom videokameror och GPS-positionering.  

Staten stöder inte bara investeringar utan även studier, projektering samt 
forskning, utveckling och demonstration.  

I sammanhanget intressant är stödet till TCSP, Transport collectif en site 
propre, – en klumpig svensk översättning kan vara Kollektivtrafik på egen bana. 
För dessa finns följande stödnivåer för urban trafik – i regional trafik gäller delvis 
annorlunda föreskrifter. 

 
                                                 
8 PM från TCAR 2000-11-07 
9 Circulaire relative aux aides de l’Etat aux transports collectifs de province, Paris 1994-12-21 
10 Torsat, C., Light Rail in France. Memo June 2000 
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Tabell 5  Statligt stöd till kollektivtrafikinvesteringar 
 1 FRF = 1,38 SEK (Feb. 2001) 
 Stöd i % av 

konstruktions-
kostnaderna 

Max stöd per km 
M FRF  

Max stöd per km 
M FRF 
(undantagsfall) 

Bussbana 40 7 10 
Styrda bussystem  35 15 20 
Spårväg 30 25 30 
Metro, VAL etc. i ytläge 25 35 40 
Metro, VAL etc. i tunnel 20 50 60 

 
(VAL, uppkallad efter första sträckan Villeneuve d'Ascq – Lille, är en förarlös 

minimetro på gummihjul) 
Stöd kan även erhållas till sådan förbättringar av stadsmiljön som är kopplade 

till förbättringar av kollektivtrafiken (max. 40% av kostnaderna), terminaler, 
signalprioriteringar (max. 30%), info- och biljettsystem (max. 20%) samt förbätt-
ringar för rörelsehindrade (max. 30%).  

Statligt stöd kan däremot inte erhållas för fordon, markinlösen och stads-
miljöförbättringar som inte är direkt kopplade till förbättringar av kollektiv-
trafiken.  

För att erhålla det statliga stödet krävs en noggrann beskrivning av de 
föreslagna investeringarna med en samhällsekonomisk värdering på 30 års sikt, 
beräkningar av påverkan på den urbana miljön, alternativa trafikflöden etc.  

För beräkning av vinsterna med minskad biltrafik används följande nyckeltal: 
 FRF enhet 
Vägunderhåll 0,15  bil-km 
Säkerhet 0,08  bil-km *) 
Buller 0,11  bil-km 
Luftföroreningar 0,06  bil-km 
Växthuseffekten 0,03  bil-km 
 
Privat restid 70,00  timme 
Ägarens bilkostnad 1,80  bil-km 
 
*) Beräknade kostnader 
dödsfall 3 700 000 FRF 
allvarligt skadad  381 000 FRF 
lättare skadad  81 000 FRF 
 
1 FRF = 1,38 SEK (Feb. 2001) 
 
Från Marseille’s Transportförvaltning har framhållits11 att i Cost/Benefit-

analyserna av de planerade spårvägs- och metroinvesteringarna (se vidare Avsnitt 
5.4) svarar tidsvinsterna för 85%. Troligen används ytterligare nyckeltal för att 
beräkna kostnader och nytta för ett projekt men närmare information har tyvärr 
inte gått att erhålla. 

                                                 
11 PM från Marseille’s Transportförvaltning 2001-02-12 
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3.2  Plan de Deplacements Urbains (PDU) 
Varje fransk stad med över 100 000 inv. skall enligt den nationella 
luftkvalitetslagstiftningen upprätta en urban transportplan, Plan de Deplacements 
Urbains, PDU. Såvitt författaren är bekant finns ingen motsvarighet i andra 
länder.  

PDUs huvudsyften är följande: 
1. Minskning av biltrafiken 
2. Utveckling av kollektivtrafiken och de mera ekonomiska och mindre 

förorenande transportslagen såsom gång- och cykeltrafik 
3. Förbättring av framkomligheten på det urbana gatunätet t ex genom bättre 

information 
4. Förbättrad parkeringsorganisation med bl.a. differentierade parkerings-

avgifter så att mindre förorenande fordon gynnas 
5. Förbättrad varudistribution så att trafiksituationen och miljön förbättras 
6. Uppmuntra arbetsgivare och arbetstagare på olika sätt att använda 

kollektivtrafik och samåkning 
 
I PDU för Lyon, Marseille och Montpellier ses även en förbättring av 

trafiksäkerheten som ett viktigt mål. Detta gäller särskilt de oskyddade 
trafikanterna (gång, cykel, moped), städerna har med oro konstaterat hur deras 
andel av transportarbetet har minskat de senaste decennierna.  

Ambitionen med PDU är alltså hög (och LR-satsningarna passar väl in) men 
det är inte möjligt att inom ramen för denna rapport bedöma acceptans, genomslag 
eller effekter. Hittills har PDU antagits av 27 städer12. 

 
 

                                                 
12 Suivi National des PDU, Rapport 2000-06-30, GART m.fl.  
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4  Lyon 
4.1  Allmänt 
Uppgiftslämnare är, om inte annat anges, trafikhuvudmannen SYTRAL. 

 
Basfakta 
 
Invånare 1 200 000 (cirka) 
Kollektivresenärer/år 227 miljoner 
(alla transportslag) 
Buss Linjer  90 
 Linjelängd  1 136 km varav 77 km i bussfiler 
eller 
Trådbuss Linjer  8 
 Linjelängd  37 km 
 
Metro Linjer  5 
 Linjelängd  28 km 
 
Spårväg Linjer  2 
(fr 001218) Linjelängd  19 km varav 90% på egen banvall 
 Stationer  39 
 Fordon  39 Närmare beskrivning i texten 

 
Några kommentarer; 
Lyons metro har vissa egenskaper som motiverar en kort presentation: 
• Metronätet är ganska litet med 28 km uppdelat på 5 linjer med 36 stationer 
• Många linjer och stationer i de centrala delarna av Lyon ligger mycket nära 

markytan. Den tränade kollektivresenären kan på trottoaren (åtminstone på 
gågatorna) höra när tåget kommer och spurta nedför trappan till plattformen 
som är belägen endast 3 m under mark. Det finns därvidlag inga biljett-
kontrollspärrar eller liknande hinder. 

• En linje har kuggstångsdrift men då fordonen är så gott som identiska med de 
övriga linjernas finns föga likhet med bergbana. (Två särskilda bergbanor 
finns dessutom)  

• Linje D har helautomatisk drift utan förare, utan tågpersonal överhuvudtaget. 
Kontroll av ev. personer på spåret görs med ett system av ljus och speglar. 
Turtätheten är under rusningstid annonserad till 80 sekunder. 

 
En kortare förlängning av linje B med tre stationer invigdes i September 2000. 

F.n. planeras ingen vidare utbyggnad. Lyons metro behandlas inte vidare i denna 
rapport förutom som alternativ till spårväg, se den fortsatta framställningen. 

Lyon hade som de flesta andra franska städer ett omfattande spårvägsnät både i 
själva staden och i regionen. Alla former av traktion förekom – häst, ånga, batteri, 
el DC, el AC – liksom olika spårvidder. De sista linjerna i denna tidigare 
generation spårväg lades ned 195713. 

 

                                                 
13 Bouchard, G., Histoire des Transports Urbains de Lyon 
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4.2  Organisation 
AO i Lyon är SYTRAL, Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et 
l’Agglomération Lyonnaise. Bakom SYTRAL står staden Lyon ett sextiotal 
(förorts)kommuner och departementet Rhône. Detta liknar alltså ganska mycket 
den svenska THM-modellen men den aktuella ytan med cirka 1,2 miljoner 
invånare är endast cirka 20 x 30 km14. För själva trafiken i Lyonregionen har 
SYTRAL bildat SLTC, Societe Lyonnaise de Transports en Commun.  

SYTRAL äger metro- och spårvägsinfrastrukturen, depåer och alla fordon – 
även bussarna. SYTRAL är till skillnad från svenska THM inte alls engagerat i 
tågtrafiken, denna är en fråga mellan regionen och SNCF. Trafiken upphandlas i 
konkurrens vart sjätte år med nettokostnadskontrakt, dvs. operatören får driva 
trafiken med ett viss tillskott från allmänna medel och själv behålla intäkterna från 
de resande. Intäktsbilden överensstämmer i stort med vad som gäller för Frankrike 
generellt, resenärerna står för 23% av intäkterna. 

Antalet anbudsgivare har successivt minskat, vid senaste upphandlingen med 
kontraktstart 1999-01-01 bjöd endast den tidigare operatören VIA-Cariane. 
Trafiken bedrivs slutligen under ”märkesnamnet” TCL, Transports en Commun 
de l’Agglomeration Lyonnaise – ibland populariserat till Tous les Couleurs de la 
Ville. Med svenska ögon sett är detta en kanske snårig organisation på flera nivåer 
– mot kunderna syns främst TCL men i denna rapport kommer SYTRAL med 
ansvar för trafikplaneringen etc. att fortsättningsvis behandlas. SYTRAL har, om 
inte annat anges, bidragit med de uppgifterna till denna rapport. 

 
 

4.3  PDU i Lyon 
Starskottet för Lyons spårvägssystem var den urbana transportplanen, PDU, som 
fastställdes 1997. Vid utarbetandet av denna plan gjordes flera enkäter hos 
befolkningen som helhet, alltså inte bara bland befintliga kollektivresenärer. Av 
enkätsvaren framkom sådana resvanor och önskemål om framtida kollektiva 
resemöjligheter som bäst kunde tillgodoses med spårväg. Många tillfrågade ansåg 
att biltrafiken i Lyon, särskilt i centrum, var ohållbar och borde begränsas. Bättre 
och säkrare förutsättningar för cykeltrafik efterfrågades också. I några relationer 
bedömdes spårväg av olika anledningar (se närmare nedan) vara det mest lämpliga 
kollektiva transportslaget men mindre förlängningar av metrosystemet har också 
gjorts. Genom PDU ändrades också delvis parkeringsnormen, tidigare gällde 1 P-
plats / 50 m2  kontorsarea, enligt PDU gäller nu 1 P-plats / 300 m2  vid max 300 m 
avstånd från någon av de 75 metrostationerna eller spårvägsstationerna.  
 

                                                 
14 SYTRALs Årsberättelse 1998 
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Bild 1 Mittplattform i Lyon –en ovanlig lösning (Foto: Bertil Hylén, VTI) 
 
 
4.4  Spårvägens planering och utbyggnad 
Det bör inledningsvis betonas att beslut om spårvägens utbyggnad fattades 1997 
och den invigdes 2000-12-18. Jämfört med många andra spårvägsprojekt, även i 
Sverige, torde detta vara rekordsnabbt. SYTRAL anser att detta kan ha varit en 
fördel, folk vill se snabba resultat, fysiska störningar genom själva byggprocessen 
kan minskas etc. Att det är kommunalval 2001 och att framsteg kan vara bra att 
visa upp till dess förnekas inte heller av SYTRAL. 

 

 
Karta 1 Lyons två spårvägslinjer öppnade 2000-12-18 
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De två första linjerna är nr 1 Perrache – La Doua (9 km med 19 hpl) och nr 2 
Perrache – Bron (10 km med 20 hpl), se Karta 1. Avgörande skäl för valet av 
spårvagn var  
• Lämplig kapacitet – 2 500 pass/h och riktning för respektive linje – högre 

än buss men lägre än metro. Vardera linjen beräknas få 50 000 pass./dag. 
• Lägre kostnader, främst anläggningskostnader, än metro (se vidare nedan). 

Metro bedömdes kosta 500 M FRF/km jämfört med 125 M FRF för 
spårvägen. Det senare beloppet inkluderar fordon etc., se nedan. 

• Lämplig anledning att på olika sätt förbättra gatumiljön vilken i vissa delar 
av centrum betraktades som ordentligt nedgången. 

• Bättre framkomlighet och tillförlitlighet än bussar i särskilda körfält – de 
senare respekteras alltför dåligt, samma gäller för parkeringsrestriktioner i 
allmänhet. 

• Ett positivt sätt att minska utrymmet för gatuparkering och även utrymmet 
för biltrafik i allmänhet. Detta står knappast att läsa i någon officiell 
publikation men har ofta framhållits vid författarens kontakter med 
SYTRAL.  

 
SYTRAL nämner vidare fem nyckelord för spårvägen: 
1. Komfort – Fordonen har 100% låggolv med plant insteg från stationerna, 

stora fönster, luftkonditionering etc. 
2. Ekologi – Eldrift, infartsparkeringar, nyplantering av 1 000 träd 
3. Låg bullernivå – Ljuddämpande infästning av rälerna och tystgående 

fordon 
4. Modernitet – Automatisk annonsering av stationer genom högtalare och 

displayer, Cykelplatser i fordonen, kameraövervakning i fordon och på 
stationer 

5. Prestanda – Med egen banvall och signalprioritering blir spårvägen en 
metro på ytan med garanterade körtider. De två linjerna beräknas få en 
genomsnittshastighet av 18 resp. 22 km/h14. 

 
Byggande 
Som tidigare nämnts fanns en vilja från SYTRAL att göra byggperioden så kort 
som möjligt för att ”göra plågan så kort som möjligt”. Flera andra åtgärder visade 
sig vara värdefulla för att dämpa oron för spårvägen som ett hot mot den lokala 
miljön:  
• För att ge en vision av hur gatumiljön skall komma att se ut med spårväg 

gjordes virtual reality presentationer av vissa gatuavsnitt, en dyr men 
uppskattad åtgärd.  

• Lokala kommittéer med boende och affärsidkare bjöds på resa till Nantes och 
Strasbourg för att se på nybyggd spårväg och för att diskutera med 
likasinnade. På detta sätt fick de klart för sig att spårvägen inte är farlig utan 
att den kan vara en förbättring av den urbana miljön. 

• För att liva upp gatumiljön, vilken under byggtiden trots allt blev sämre, 
ordnades gatufestivaler med artistuppträdanden, marknader etc. 

• En särskild web-site, www.infotram.com, har kontinuerligt informerat om hur 
spårvägsbyggandet avancerat.  

                                                 
14 SYTRALs Årsberättelse 1998 
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Det bör observeras att byggandet av spårvägen i Lyons centrum har medfört en 

avsiktligt radikal omgestaltning av gaturummet. Som regel har spårvägen förlagts 
på egen banvall på gatans ena sida medan resterande gatuutrymme upplåtits åt 
enkelriktad biltrafik och cykelbanor – i praktiken har gaturummet i hela sin bredd 
från fasad till fasad omgestaltats. Gatuparkeringen har minskats, 500 träd har 
huggits ned, 1 000 nya träd har planterats, ny belysning har satts upp och nya 
gatumöbler har installerats. Sist men inte minst, ledningar under mark har flyttats 
så att de inte ligger under spårvägen.  
 

 
Bild 2 Modern spårväg i Lyon som både syns och inte syns (Foto: Bertil 

Hylén, VTI) 
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Kostnader och finansiering 
Investeringskostnaderna för Lyons spårväg i denna första etapp (19 km) är 2 300 
M FRF. Fördelningen är i stora drag följande: 
 
 Kostnader 

(M FRF) 
 Finansiering  

(M FRF) 
Bana  845 SYTRAL  1 675 
39 Fordon  420 Staten  400 
Ledningsnät  220 Staden Lyon  215 
Byggnader  180 Övriga  10 
Depå, övrigt  635   
Summa  2 300 Summa  2 300 
1 FRF = 1,38 SEK (Feb. 2001) 
 

Finansieringen är alltså uteslutande offentlig. En privat (del)finansiering skulle 
enligt SYTRAL krävt någon form av koncession, dvs. i praktiken ett delvis 
överlåtande av trafiken till den privata sektorn – något som SYTRAL inte var 
intresserade av. SYTRAL bedömde också att andelen intäkter från resenärerna 
skulle vara för liten för att locka privata intressenter.  
 
 
4.5  Övrigt  
Fordon 
De 39 fordonen är en variant av Citadis, Alstoms standardspårvagn. Några 
nyckeldata: 

Längd 32 m, bredd 2 400 mm, golvhöjd 350 mm till 100%, 56 sittplatser, 140 
ståplatser, v/max 70 km/h, pris 11 M FRF per styck.  
 

 
Bild 3 Lyons nya spårväg i upprustad stadsmiljö med Alstom’s nya 

standardspårvagn Citadis (Copyright Mario Renzi 3Com) 
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Säkerhet för resenärer (Security) 
Några undersökningar av hur resenärer och icke-resenärer upplever den personliga 
säkerheten inom kollektivtrafiken finns inte. Som exempel på säkerhetshöjande 
faktorer nämndes TV-övervakning i fordon och på stationer samt möjligheten att 
kvällstid ha endast främre delen av fordonet upplåtet för resande. 
 
Tram-Train 
Det som i Sverige kallats DUO-spårväg, dvs. samma fordon trafikerar både 
spårväg och järnväg, går i Frankrike och vissa andra länder under benämningen 
Tram-Train. Denna teknik(tillämpning) har inte varit aktuell vid dessa båda första 
spårvägslinjer. I västra Lyon finns emellertid ett mindre system av förortsbanor 
som drivs av SNCF. Dessa banor utgår från Gare S:t Paul, en mindre station 
belägen något avsides jämfört med Lyons moderna centrum. Situationen påminner 
i flera avseenden om Roslagsbanan och Stockholms Östra. SNCF har framfört 
förslag om att knyta ihop trafiken på förortsbanorna med spårvägsnätet. SYTRAL 
ser fn. inga fördelar med en sådan lösning, underlaget med 2 000–3 000 pass/dag 
bedöms vara för litet, om SNCF skall satsa på förbättringar så borde det enligt 
SYTRAL i stället vara nya fordon inom den vanliga tyngre förortstrafiken på 
”stomnätet”.  
 

 
Bild 4 Nybyggd spårväg med god anpassning till den gamla allén. (Foto: 

Bertil Hylén, VTI) 
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5  Marseille 
5.1  Allmänt 
Uppgiftslämnare är, om inte annat anges, staden Marseilles Transportförvaltning 
(Direction des Transports) 
 
Basfakta15  
Invånare 800 000 (cirka) 
 
Kollektivresenärer/år 137 miljoner 
(alla transportslag) 
 
Buss Linjer  77  
 Linjelängd  575 km varav 24% i bussfiler 
 
Trådbuss Linjer  3 
 Linjelängd  19 km 
 
Metro Linjer  2 
 Linjelängd  19 km 
 Stationer  24 
 
Nuvarande spårväg  
 Linjer  1 
 linjelängd  3 km 
 stationer  9 
 
Spårväg efter beslutad 
förlängning 
 linjelängd  16 km 
 stationer  42 
 
Nuvarande system 
Dagens korta spårvägslinje 68 kan närmast betraktas som en kuriös rest av ett 
stort urbant/inter-urbant spårvägsnät. Cirka en km av linjen inklusive ändstationen 
i city är belägen i tunnel, vidare är vagnarna extremt smala, 2,06 m. Detta gör det 
nödvändigt med i stort sett total nybyggnation. 

Det korta Metronätet skiljer sig vad gäller trafikeringen från Lyon, Paris m.fl. 
franska städer. Trafiken upphör av säkerhetsskäl redan omkring 2100 (i Lyon 
0030) varefter ett särskilt nattbussnät tar över trafiken från metron, spårvägen och 
dagbusslinjerna.  

 

                                                 
15 Jane’s Urban Transport Systems 1999/2000 och Franska Transportministeriets hemsida 
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Bild 5 Dagens spårväg i Marseille (Foto: Bertil Hylén, VTI) 
 
 
5.2  Organisation 
Idag är staden Marseille AO (THM) och all kollektivtrafik drivs i egen regi 
genom den kommunala förvaltningen Régie de Transports de Marseille (RTM). 
Staden är alltså THM och det är stadens Transportförvaltning (Direction des 
Transport) som, om inte annat anges, bidragit med de uppgifterna till denna 
rapport. Enligt Transportförvaltningen sätter starka fackföreningar stopp för ev. 
privatiseringsplaner men även en konservativ borgmästare är emot sådana. 

I trafikplaneringen har sedan länge stått klart att staden Marseille är en 
onaturlig geografisk avgränsning för en THM. Det planeras därför att skapa 
Communauté Urbaine de Marseille för ett större omland. En enhetlig regional 
taxa, utbyggnad av pendeltågstrafiken (RER) och bättre intermodalitet 
överhuvudtaget ligger inom denna planering. Den komplexa politiska strukturen 
med många små kommuner runt Marseille försvårar dock detta arbete.  
 
 
5.3  PDU i Marseille 
PDUs ambitioner, fastslagna 1999-12-20, är i korta drag: 
• Återerövra stadens centrum 
• Förbättra livskvalitén i staden 
• Knyta staden till regionen 
 

Andra viktiga punkter i PDU är t.ex. hårdare parkeringsövervakning och bättre 
utnyttjande av befintliga parkeringsanläggningar. Dessa båda punkter hör 
samman, i stället för att betala i ett P-hus ställer man sig på gatan eller trottoaren. 
Effektivare varudistribution nämns också. 
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Vid en enkät önskade 80% av de tillfrågade mindre biltrafik i city – vad gäller 
buller, trängsel, avgaser och olyckor anses måttet vara rågat. Ett accepterat medel 
för att nå målen är att införa spårväg, här finns Nantes och Strasbourg som goda 
och lockande förebilder. Man hoppas också på att införande av spårväg skall ge 
samma ”språngeffekt” för kollektivtrafiken som metrolinjerna gav.  
 
Övriga trafikplaneringsfrågor 
Marseille vill ha ett ”rikare city”. Efter kolonialepokens slut har Marseilles city 
förfallit och präglas av låginkomstigare med bl.a. tre gånger så hög arbetslöshet 
som normalt i Frankrike. Marseille sneglar därför gärna på Aix-en-Provence 
(50 km från Marseille) där city är attraktivt och rikt. En allmän förbättring av 
gatumiljön på fotgängarnas, cyklisternas och kollektivtrafikens villkor ses som ett 
naturligt inslag i förnyelsen av city.  

Förnyelsen avses småningom omfatta Marseilles gamla hamnområde (till 
vänster på Karta 2). Godshanteringen har under senare decennier flyttat västerut 
mot Rhône-mynningen och stora områden frigörs för andra ändamål. I det gamla 
hamnområdet finns ett omfattande järnvägsnät, till stor del dubbelspårigt och 
elektrifierat. (Den enda motsvarigheten i Sverige torde finnas i Göteborgs hamn). 
Detta nät, som idag saknar persontrafik, avses moderniseras för RER-trafik. Även 
andra järnvägssträckor avses få RER-trafik, särskilt efter att den nya 
höghastighetslinjen Marseille-Avignon-Valence tagits i trafik och kapacitet för 
regionala tåg skapas på t ex sträckan Marseille-Miramas-Arles-Avignon.  
 
 
5.4  Utbyggnad av spårvägen och Metron 
Marseilles stadsfullmäktige fattade 2000-07-17 ett principbeslut om utbyggnad av 
spårvägen och metron16. Byggstart avses ske 2002/2003 och trafikstart förväntas 
2006. Utbyggnaden avses omfatta två linjer med en sammanlagd längd av 15 km. 
 

 
Karta 2  Planerad utbyggnad av spårvägsnätet i Marseille (Sträckningen för 

nuvarande linje 68 är ungefär Garibaldi-Camas-S:t Pierre) 

                                                 
16 Transport Public septembre 2000 samt broschyrmaterial från Transportförvaltningen 
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De två nya linjerna är: 
Les Calliols – Bougainville (23 stationer) med prognosticerade 59 000 resande 
per dag. Denna linje omfattar den befintliga 68-an som måste byggas om för 
bredare fordon.  
Place 4 Septembre – Blancarde (19 stationer) med prognosticerade 33 000 
resande per dag.  
 
Det måste betonas att de exakta linjesträckningarna inte är fastslagna, de skall 

diskuteras i den samrådsprocess som nu inletts. I det nu tillgängliga materialet 
finns endast en total kostnadsberäkning på 2 400 M FRF – troligen inkluderas här 
omfattande stadsmiljöåtgärder, fordon, verkstäder etc. på samma sätt som i Lyon. 
Finansieringskällor har inte redovisats, vad gäller fordon anges endast att plant 
insteg blir ett krav.  

En teknisk detalj är emellertid redan känd och värd att nämna: Försök har 
gjorts på 68:an med strömskena mellan rälerna i stället för kontaktledning. Det är 
självfallet inte tal om någon kontinuerlig strömskena (som i metron) utan så korta 
avsnitt att endast den sektion som befinner sig under fordonet är strömförande. Ett 
beslut om sådan strömförsörjning är emellertid avhängigt vidare försök och 
överväganden rörande säkerheten. 

2000-07-17 fattades också principbeslut om två Metroutbyggnader; La Timone 
– La Fourragère och Sainte Marguerite Dromel – Saint Loup. Dessa utbyggnader 
om sammanlagt cirka 8 km med planerad trafikstart 2006/2007 beräknas kosta 
3 100 M FRF.  
 

 
Bild 6 Marseille, prov med strömskena för spårväg (Foto: Bertil Hylén, VTI) 
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6  Montpellier 
6.1  Allmänt  
Uppgiftslämnare är, om inte annat anges, operatören Transports de 
l’agglomeration de Montpellier (TAM). 
 
Basfakta17 
 
Biltäthet 410 per 1 000 inv. 
Kollektivresor/år 29 miljoner Före spårvägens öppnande 2000-06-30 
Busslinjer  28 Efter spårvägens öppnande 
Bussnät  320 km ” 
Bussfiler 11 km ” 
Busshastighet 14 km/h 
Spårvägslinjer 1 
Stationer 28 
Spårvägens längd 15 km 
 

Den regionala tågtrafiken är av liten omfattning. 
Räknat per dag prognosticerades spårvägstrafiken till 75 000 pass./dag. Enligt 

uppgifter från TAM (se nedan) i Montpellier ligger resandet under det första 
halvåret med trafik på 60 000 pass./dag vilket bedöms som tillfredsställande. 

Befolkningsexpansionen bör framhållas, Montpellier har under de senaste 
trettio åren avancerat från 25:e till åttonde största stad i Frankrike. Trots sin 
tidigare blygsamma storlek hade Montpellier ett urbant spårvägsnät vilket lades 
ned före andra världskriget. Även efter den kraftiga expansionen är emellertid 
Montpellier en liten stad i spårvägssammanhang.  
 

 
Bild 7 Montpelliers centrum. Observera kyparen i vitt förkläde som korsar 

spåren på sin väg mellan baren och serveringen. (Foto: Bertil Hylén, 
VTI) 

                                                 
17 TAMs Årsberättelse 1999 
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6.2  Organisation 
AO (THM) är sedan 1986 le District de Montpellier omfattande 15 kommuner 
med 323 000 invånare varav 228 000 i staden Montpellier. Som på många andra 
håll har befolkningsökningen accelererat i kranskommunerna och en ny större 
AO, la Communauté de l’agglomeration de Montpellier avses därför bildas 
2002 01-01. Den nya AO får 41 kommuner med 480 000 inv. Den får även andra 
funktioner än kollektivtrafik, t.ex. fysisk planering, ekonomisk utveckling och 
avfallshantering och kan alltså liknas vid ett kommunalförbund. Diskussioner förs 
om att departementet (länet) Herault, med närmare en miljon inv., skall ta över 
ansvaret för all kollektivtrafik, dessa diskussioner har emellertid inte avancerat 
särskilt långt. AO betalar underskottet i kollektivtrafiken. 

AO upphandlar vart femte år kollektivtrafiken i konkurrens. För närvarande 
innehas kontraktet av Transports de l’Agglomeration de Montpellier (TAM), 
tidigare kallat SMTU. TAM är ett s k Societé d’economie mixte, 55% av aktierna 
innehas av kommunerna, 20% av den stora transportkoncernen Transdev och 
resten av banker och organisationer. Vid nästa upphandling är det möjligt att 
kontraktet går till något annat företag. TAM kommer då att fortsätta att existera 
men utan att fungera som operatör för AO i Montpellier, det skulle t.o.m. vara 
möjligt för TAM att driva trafik i någon annan ort. TAM har emellertid kontraktet 
för byggandet av spårvägslinje 2. AO betalar underskottet i kollektivtrafiken. 

Montpellier har alltså valt blandformen eller den ”tredje vägen” vad gäller 
kollektivtrafikens utförande. (Se Avsnitt 2.3) Det måste betonas att med denna 
modell sitter kommunerna på två stolar. De är som AO beställare av trafik men 
som delägare i Societé d’economie mixte även utförare av trafik. Det bör enligt 
författarens bedömning vara svårare att byta entreprenör då så många 
organisationer och företag är delägare i detta bolag.  
 
 
PDU i Montpellier 
PDU för Montpellier har ännu inte antagits i avvaktan på inrättandet av den ovan 
nämnda Communauté de l’agglomeration de Montpellier.  
 

 
Karta 3  Montpellier med den spårvägslinje 1 öppnad 2000-06-30 
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6.3  Spårvägens planering och utbyggnad 
Översikt 
  Km Trafikstart 
Linje 1 Odysseum-Mosson  15 2000-06-30 
Linje 2 Jacou-St Jean de Védas  18 2005 principbeslut finns, planering pågår 
Linje 3 Juvignac-Lattes  2010 ? ej beslutad 
 

Som tidigare framhållits är Montpellier en liten stad i spårvägssammanhang. 
En liten stad har även mindre (bil)trafikproblem men Montpelliers problem är att 
stadscentrum är synnerligen litet och kompakt. Stora ingrepp som byggande av 
metro men även avancerade system med busskörfält bedömdes därför vara mycket 
komplicerade.  

Montpelliers busstrafik var inne i en nedåtgående spiral, bussarna fastnade i 
trafiken, tillförlitligheten var dålig och resandet minskade. Som förebild för 
Montpellier var i första hand Nantes där spårvägen lyckats vända utvecklingen. 
Metro bedömdes uteslutet av kostnadsskäl och en Metro syns inte heller. Buss 
bedömdes för tråkigt för att locka bilister, problemen med busskörfält bedömdes 
svåra att lösa. Vidare kräver PDU åtgärder beträffande luftkvalitén och ett 
emissionssnålt transportslag som spårväg passar här väl in.  

Förespråkarna för spårvägen i Montpellier insåg på ett tidigt stadium att det 
förutom de ekonomiska och tekniska beräkningarna krävdes en gedigen 
förankringsprocess på olika nivåer. När väl borgmästaren (som innehaft ämbetet i 
mer än 20 år) hade övertalats om spårvägens förträfflighet fanns föga motstånd 
hos övriga politiker. Den socialistiske borgmästaren samrådde i sin tur med sin 
socialistiska kollega i Strasbourg. Vidare utsattes handelskammarens ordförande 
för särskild bearbetning. Precis som i Sverige har handelskammare en negativ 
inställning till kollektivtrafik, särskilt om förbättringar innebär minskning av 
parkeringsutrymmen eller andra åtgärder mot biltrafiken.  

De boende vid den planerade spårvägslinjen utsattes för särskilda 
informationskampanjer med omfattande bildmaterial, det var ofta dessa 
boendegrupper som var kritiska till spårvägen. Inställningen till spårvägsprojektet 
mättes genom opinionsundersökningar flera gånger under planerings- och 
byggtiden och några månader före trafikstarten hade 86% av Montpellierborna en 
”allmänt positiv inställning” till spårvägen. Män hade en något mera positiv 
inställning än kvinnor.  

Samtliga affärsidkare längs den planerade spårvägen besöktes för personlig 
övertalning om att spårvägen inte skulle försämra deras affärsverksamhet. Efter 
värdering av en partssammansatt ”skadekommitté” har affärsidkare fått ersättning 
för påvisbara ekonomiska förluster under byggtiden. De utbetalda beloppen 
uppgår till några promille av spårvägens totalkostnader. Någon möjlighet till 
ersättning för ev. förluster efter trafikstarten finns emellertid inte.  

Sammanfattningsvis innebar byggandet av spårvägen en omfattande 
upprustning av det urbana gaturummet. Här kan nämnas 2 000 nyplanterade träd, 
en omfattande konstnärlig utsmyckning, flera cykelbanor, 2 000 nya cykelställ 
(tidigare sällsynta). Inga privata P-platser försvann, däremot 700 offentliga.  
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Bild 8 Klotterborttagning, en viktig del av en god urban miljö. (Foto: Bertil 

Hylén, VTI) 
 
 
Kostnader och finansiering 
 
Kostnader (M FRF)  Finansiering (M FRF)  
Staten  420    
Fordon  320   Dep. Herault 150  
Infra och   District de Montpellier 1730  
Byggnader  1 500  Självfinansiering 650 (fr Versement Transport) 
   Lån 350  
Summa  2 300  Summa 2 300  
 
1 FRF = 1,38 SEK (Feb. 2001) 
 

Som driftkostnader (troligen inkl. kapitalkostnader) nämndes av TAM 
15 FRF/km för buss och 20 FRF/km för spårvagn.  
 
 
6.4  Övrigt  
De 28 fordonen är en variant av Citadis, Alstoms standardspårvagn. Några 
nyckeldata: Längd 30 m (med förlängningsmöjlighet till 40 m), bredd 2 650 mm, 
golvhöjd 350 mm vid instegen (70% låggolv), 220 platser totalt, v/max 70 km/h, 
pris 11,5 M FRF per styck. Cyklar får medföras utanför rusningstid. 

TAMs bussförare erbjöds att vidareutbilda sig till spårvagnsförare men ganska 
många tackade nej. De ville hellre arbeta med den direkta kundkontakt en 
bussförare har, i spårvagnen sitter föraren avskärmad i sin förarhytt utan att arbeta 
med biljettförsäljning etc. vilken sker genom automater. 
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Bild 9 Alstom’s Citadis i Montpellier-version. (Foto: Bertil Hylén, VTI) 
 
 

 
Bild 10 Inredning i Montpellier’s Citadis. (Foto: Bertil Hylén, VTI) 
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7  Sammanfattande bedömning  
Som tidigare framhållits valdes Frankrike som studieobjekt eftersom nästan all 
spårväg försvunnit i likhet med i Sverige. Det är här på plats att sammanfatta de 
likheter och skillnader som finns mellan franska och svenska förhållanden; 

Fördelar – Spårvägen och den urbana kollektivtrafiken i allmänhet är i 
Frankrike tydligt knuten till staden, stadens politik(er), den urbana miljön och den 
urbana planeringen. (Utanför stadsgränsen eller AOs gräns är däremot 
kollektivtrafiken ofta mycket dålig). Detta verkar göra det möjligt för starka 
politiker att snabbt driva igenom spårvägsprojekt. Motsatsen – att stoppa projekt 
är naturligtvis också möjlig.  

Det som utan tvekan imponerar mest i Frankrike är den korta planerings- och 
byggtiden för spårvägen i t.ex. Lyon, mindre än fyra år. Utan kopplingen till 
starka politiker hade detta knappast varit möjligt men hela planerings-, 
finansierings- och upphandlingsprocessen imponerar. Författaren är idag 
emellertid inte tillräckligt insatt i den svenska planerings-lagstiftningen och dess 
kopplingar till EU-regelverk för att kunna göra några djupgående jämförelser på 
denna punkt. Det är också viktigt att framhålla spårvägens roll för 
stadsförnyelsen, Marseilles centrum är av akut behov av förnyelse och detta gällde 
även delar av den aktuella stadsmiljön i Lyon. Några närmare uppgifter om hur 
stor del av anläggningskostnaderna som direkt kan förknippas med stadsmiljö-
förnyelse har ej gått att få fram, observeras bör dock kostnaderna för omläggning 
av ledningar i mark.  

Vidare bör kopplingarna till den urbana transportplanen PDU (som torde sakna 
motsvarighet i Sverige och andra länder) betonas. En minskning av biltrafiken är 
ett klart politiskt mål och spårvägen har blivit medlet. Bussfiler, bilrestriktioner, 
parkeringsrestriktioner, cykelbanor etc. respekteras dåligt i Frankrike och man har 
använt spårvägen som ett positivt eller smygande sätt att minska utrymmet för 
biltrafiken. Även här imponerar snabbheten, det är mycket omfattande 
omgestaltningar som på kort tid gjorts i Lyon. 

Som särskilda egenskaper vilka har underlättat valet av spårväg eller Light Rail 
har nämnts följande: 
• Lagom kostnad för aktuella volymer (jämfört med Metro)  
• Komfort – Låggolv med plant insteg från stationerna, stora fönster, 

luftkonditionering 
• Ekologi – Eldrift, infartsparkeringar, nyplantering av träd 
• Låg bullernivå – Ljuddämpande infästning av rälerna och tystgående 

fordon 
• Modernitet – Automatisk annonsering av stationer genom högtalare och 

displayer, cykelplatser i fordonen, kameraövervakning i fordon och på 
stationer 

• Synlighet – busskörfält ignoreras av bilister, metron under jord syns inte 
som alternativ till bilen 

• Prestanda – Med egen banvall och signalprioritering blir spårvägen en 
metro på ytan med garanterade körtider.  

 
Finansiering – Som framgår av rapporten har finansieringen av de franska 

spårvägssatsningarna hittills varit uteslutande offentlig, i detta avseende finns inga 
skillnader mot Sverige. Precis som i Sverige diskuteras privat finansiering men 
några konkreta initiativ finns ännu inte. Kostnadstäckningen tycks (med 
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reservation för definitions- och mätproblem) vara lägre än i Sverige, upphandling 
i konkurrens tycks inte ha åstadkommit samma kostnadspress som i Sverige och 
utrymmet för differentierade taxor etc. synes vara politiskt begränsat. Detta kan 
dämpa intresset för Private Public Partnerships (PPP). En jämförelse med 
Storbritannien bör vara intressant, se nedan.  

Nackdelar – Knytningen till staden och den urbana miljön kan vara till stor 
fördel för spårvägen men den kan vara till nackdel för kollektivtrafiken i det 
regionala perspektivet. De franska AO är jämfört med de svenska THM små till 
ytan och koncentrerade på urban trafik. De täcker inte alls dagens aktionsradie för 
pendling, särskilt inte med bil. Ansvaret för kollektivtrafiken är splittrat på AO, 
Departement och Regioner och pendling över några tiotals km försvåras. 
“Länskort” eller gemensamma biljetter för buss och tåg är ännu mycket sällsynta. 
Svenska Tågplus är mycket svårt att förklara i Frankrike. Författaren har där 
framhållit att det tekniskt bör vara möjligt att i Frankrike köpa en spårvägsbiljett 
för Göteborg men har aldrig haft möjlighet att testa SNCFs biljettförsäljare på 
denna punkt.  

Den svenska THM-modellen där det offentliga engagemanget avgränsas till 
beställarrollen och all trafik upphandlas av (oftast privata) entreprenörer ses i 
Frankrike och många andra europeiska länder som svårbegriplig, möjligen utopisk 
eller t.o.m. opassande. Däremot ses det som fullt acceptabelt att sitta på två stolar 
(beställare/utförare) som i Montpellier. EUs förslag till ny förordning om 
offentligt engagemang i kollektivtrafiken – där upphandling i konkurrens förutses 
vara normalmodellen – motarbetas kraftigt av Frankrike, Tyskland m.fl. länder. 

Säkerhetsfrågor – Författaren koncentrerade sig på de resandes personliga 
säkerhetsupplevelser (security) ett område där ganska lite konkret information 
fanns att hämta. Några övriga säkerhetsaspekter kan dock nämnas:  
• De tre städerna satsar på en långt driven separering av spårvägen från övrig 

trafik med särskilda spårreservat. (Se bilder). Detta motiveras främst av 
bilisternas dåliga respekt för busskörfält, kombinerade buss- och 
spårvägskörfält är därför sällsynta, men är även ett led i reduceringen av 
bilutrymmet.  

• Det fanns en viss oro för hur bilister skulle respektera spårvägstrafiken. I 
Montpellier inträffade de första dagarna några kollisioner bil-spårvagn. 
Inga allvarligare personskador rapporterades men en spårvagn måste bärgas 
från platsen. Detta ledde till ett längre trafikstopp på tredje trafikdagen, en 
oturlig inledning på en ny era.  

• Stationerna är oftast ordnade som sidoplattformar i dessa spårreservat, de är 
härigenom skilda från biltrafiken. I några fall finns mittplattformar. (Se 
bilder från Lyon). Arrangemanget i Montpelliers centrum där kypare från 
ett kafé måste korsa spårvägen för att kunna betjäna kunder på en 
uteservering förtjänar dock att uppmärksammas. (Se bild 7). 

• Förutom i den korta tunneln under Montpelliers centrum finns inga 
signalsystem utan man kör på sikt. Signalprioritering gentemot biltrafik 
finns säkerligen men har inte nämnts särskilt i det material som 
tillhandhållits.  

 



VTI notat 10-2001 35 

 
Sammanfattande översikt över spårvägen i de tre aktuella städerna: 

 
(planerat) Lyon Marseille Montpellier  
Linjelängd   19  16  15 km 
Stationer   39  42  28 km 
Fordon   39  ej känt  28 km 
Investeringskostnader   2 300  2 400  2 300 MFRF 
Resande per dag 
(beräknat)  

 100 000  82 000  75 000 km 

Trafikstart  2000  2006  2000  
 

Som jämförelse lämnas även uppgifter om den samtidigt planerade 
metroutbyggnaden i Marseille 
 

(planerat) METRO  
Linjelängd   8 km 
Stationer   8/9  
Fordon  ?  
Investeringskostnader M FRF  3 100 MFRF
Resande per dag (beräknat)  uppgift saknas  
Trafikstart  2006/2007  

 
Författaren vill avslutningsvis göra en generell observation angående nya 

kollektivtrafikinslag: Introduktionen av ett helt nytt spektakulärt transportslag som 
en spårväg betyder ofta en standardhöjning utöver själva linjerna, fordonen, 
turtäthet, kortare restider etc. Ofta görs även stora satsningar på spårvägens 
stationsmiljöer, info-system, luftkonditionering etc. Detta är mycket vällovligt och 
förmodligen billigt i sammanhanget. Det finns emellertid, enligt författarens 
bedömning, en viss risk: Resten av stadens kollektivtrafik (och den omgivande 
landsbygdens) hamnar i bakvatten, stationerna och hållplatserna är lika otrevliga 
som alltid, realtidsinformation lyser med sin frånvaro och luftkonditionerade 
bussar är sällsynta även i Sydeuropa. Dessa problem förtjänar att uppmärksammas 
och bearbetas i andra sammanhang. 
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8  Vidare arbete 
Ovan har vissa likheter och skillnader mellan Frankrike och Sverige beskrivits. 
Som nämnts inledningsvis drabbades inte Tyskland av någon nationell nedlägg-
ningsvåg även om många mindre system försvann. I Storbritannien återstod 
emellertid av 180 spårvägssystem endast en linje i Blackpool. Renässansen i 
Storbritannien motiverar därför nu att göra vissa jämförelser med Frankrike, VTI 
har därför för avsikt att initiera en fördjupad studie som fokuserar på 
Storbritannien. Finansiering, organisation, underskottstäckning och liknande 
frågor kan vara värda att analysera och jämföra med franska och ev. svenska 
förhållanden.  

I studien av de tre franska städerna har alternativ till spårvägen egentligen inte 
diskuterats annat än att den bedömdes lämplig med hänsyn till aktuella 
resandeprognoser etc. Vad prognoserna egentligen baserats på har inte gått att få 
fram. Vi saknar egentligen fortfarande kunskap om vilka kollektivtrafiksatsningar 
som är lyckosamma och vilka alternativ som kan väljas. VTI avser därför att 
arbeta vidare med en studie av bussbanor, delvis som alternativ till spårväg men 
även som ett transportslag i sin egen rätt.  
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9  Spårvägens framtid i Frankrike 
GART har i en enkät18 2001 kartlagt vilka TCSP-projekt som i olika stadier av 
förverkligande finns i Frankrike. Sammanlagt planeras, utöver i Paris-regionen, 
nya eller förlängda linjer omfattande 557 km till en kostnad av 57 miljarder FRF. 
Som TCSP räknas spårväg, “gummihjulspårvagn” eller styrt bussystem, 
konventionell metro, VAL-metro och bussbanor. Bland pågående eller beslutade 
projekt nämns (utöver vad som presenterats i avsnitten om Lyon, Marseille och 
Montpellier); 
Bordeaux En första 21 km spårvägslinje med 52 stationer och 44 fordon 

öppnas 2003. Kostnad 3 300 M FRF. 
Caen 16 km linje för gummihjulsspårväg med 34 stationer och 24 

fordon öppnas 2002. Kostnad 1 240 M FRF. 
Grenoble En förlängning av den befintliga spårvägen med 1,2 km öppnas 

2001  
Mulhouse 57 km TramTrain system (det första i Frankrike?) planeras för 

ev. trafikstart 2005-2006 
Nice 9 km spårvägslinje planeras med ev. trafikstart 2006. Beräknade 

kostnader kan f n inte anges.  
Rennes 9 km VAL-metro med 15 stationer öppnas 2002. Kostnad 2 950 

M FRF. 
Rouen 26 km linje för gummihjulsspårväg öppnas 2001. Kostnad 940 

M FRF. 
Saint-Etienne En järnvägssträcka införlivas 2003 med den nuvarande 

spårvägslinjen. Det rör sig emellertid inte om någon TramTrain 
trafik.    

Strasbourg 44 km förlängning av nuvarande spårväg planeras med 
trafikstart 2004/5 

Toulon 17 km spårvägslinje med 32 stationer planeras öppnas 2004. 
Kostnad 2 300 M FRF. 

Valenciennes 9 km spårvägslinje med 19 stationer och 17 fordon avses öppnas 
2003. Kostnad 1 300 M FRF 

 

                                                 
18 Enquete TCSP, GART 2001 
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Intervjuade personer 
 
Patrick Garnier SYTRAL  Lyon 
 
Pierre Rousseau Transportförvaltningen Marseille 
Francois Costé Transportförvaltningen Marseille 
 
Jean-Pierre Martin-Vallas TAM  Montpellier 
Brigitte Rabaud TAM  Montpellier 
Francis Amans TAM  Montpellier 
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Källor  
1. World Gazetteer of tram systems, Peschkes, R., London 1993 
2. INSEE hemsida 
3. Eurostat 
4. GART hemsida 
5. Franska Transportministeriets hemsida 
 
6. Deregulation of Passenger Rail Traffic in Western Europe, Public Transport 

International Nov. 2000 
7. Upphandling av persontrafik på järnväg i Danmark, Rapport till 

Trafikministeriet,        VTI Ref 1003/97-5 
8. PM från TCAR 2000-11-07 
9. Circulaire relative aux aides de l’Etat aux transports collectifs de province, 

Paris 1994-12-21 
10. Torsat, C., Light Rail in France. Memo June 2000 
 
11. PM från Marseille’s Transportförvaltning 2001-02-12 
12. Suivi National des PDU, Rapport 2000-06-30, GART m fl 
13. Bouchard, G., Histoire des Transports Urbains de Lyon 
14. SYTRALs Årsberättelse 1998 
15. Jane’s Urban Transport Systems 1999/2000 och Franska Transportministeriets 

hemsida 
 
16. Transport Public septembre 2000 samt broschyrmaterial från 

Transportförvaltningen 
17. TAMs Årsberättelse 1999 
18. Enquete TCSP, GART 2001 
 
 
Broschyrer m.m. från Lyon. Marseille, Montpellier. 
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