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Rail Baltica – postępy w realizacji projektu
Rail Baltica Global Forum – cyklicznie odbywające się międzyna-
rodowe wydarzenie jest okazją do aktualizacji informacji na temat 
postępów prac w projekcie. Celem artykułu jest przedstawienie 
aktualnych informacji dotyczących stanu realizacji projektu prze-
kazanych przez managerów projektu w trakcie tegorocznego Forum 
w Wilnie. Obejmują one zagadnienia ekonomiczne, techniczne i or-
ganizacyjne. Przedstawiono także informacje dotyczące włączenia 
Finlandii do projektu Rail Baltica. Artykuł zilustrowany jest mapami 
i diagramami.

Słowa kluczowe: koleje dużych prędkości, sieć TEN-T, transport szy-
nowy, polityka transportowa.

Linia dużych prędkości Rail Baltica będąca integralną częścią 
korytarza Morze Północne–Bałtyk jest przedmiotem szczegól-
nego zainteresowania Komisji Europejskiej ze względu na wy-
pełnianie wszystkich priorytetów określonych w założeniach dla 
utworzenia sieci TEN-T. Rail Baltica Global Forum odbywające 
się cyklicznie jako międzynarodowe wydarzenie skupiające śro-
dowisko kolejowe jest doskonałą okazją do aktualizacji informa-
cji na temat postępów prac w projekcie, ale także wyjątkową 
okazją do spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej 
i międzynarodowych organizacji powiązanych z realizacją zadań 
dotyczących korytarzy transportowych TEN-T. W tegorocznym wy-
darzeniu, które odbyło się w dniach 3–4 kwietnia 2019 r. w Wil-
nie udział wzięło ponad 700 uczestników reprezentujących 302 
organizacje z 30 krajów.

Linia dużych prędkości Rail Baltica stanowiąca integralną 
część korytarza Morze Północne–Bałtyk ze względu na wypeł-
nianie wszystkich priorytetów i celów określonych w założeniach 
tworzenia sieci TEN-T jest przedmiotem szczególnego zaintere-
sowania Komisji Europejskiej [3].

Obecność Sauliusa Skvernelisa, premiera Litwy, potwierdziła 
wagę tego projektu. W swoim wystąpieniu podkreślił: „Sukces 
tego projektu zależy od wszystkich krajów regionu. Litwa zo-
bowiązała się do współpracy z sąsiadami. Gratulujemy Finlan-
dii przystąpienia do tego projektu. Ponadto dobra wola Polski 
i udział Finlandii znacząco zmieniły znaczenie tej północno-bał-
tyckiej arterii transportowej. Dlatego chcę podziękować naszym 
partnerom i zachęcić ich do wzajemnego wspierania się przy 
osiąganiu wspólnych celów tego projektu”.

„Projekt Rail Baltica spełnia wiele celów europejskiej infra-
struktury i polityki mobilności – łącząc wschodnią i zachodnią 
część UE; „zbliżając regiony peryferyjne do centrum; tworząc 
korytarze przekraczające granice i łączące wiele państw człon-
kowskich; przenosząc fracht z transportu drogowego na kolejo-
wy i wspierając zrównoważenie korytarzy transportowych – żeby 
wymienić tylko kilka – wyjaśnił Henrik Hololei, dyrektor general-
ny ds. mobilności i transportu, DG MOVE, Komisja Europejska, 
w swoim przemówieniu otwierającym Forum. „Komisja Europej-
ska jest w pełni zaangażowana w ten projekt i do tej pory nasze 
zaangażowanie było zarówno intensywne, jak i proaktywne”.

„Historycznie dostępność nowoczesnej infrastruktury zawsze 
była jednym z kluczowych czynników decydujących o bogactwie 
i konkurencyjności narodów” – podkreśliła Catherine Traut-
mann, koordynator korytarza TEN-T Morze Północne–Bałtyk. 
„Infrastruktura kolei dużych prędkości w szczególny sposób 
wyróżnia się pod tym względem, oferując jedne z najwyższych 
poziomów drugorzędnych korzyści ekonomicznych i mnożni-
ków makroekonomicznych spośród różnych rodzajów inwestycji 
infrastrukturalnych”.

Podczas Forum został podpisany przez Alvaro Rey, CEO IDOM 
Consulting, Engineering, Architecture, Timo Riihimaki i Ignas De-
gutis z RB Rail AS kontrakt na I fazę projektowania odcinka kole-
jowego Kowno–Ramygala (Litwa) (ang. the first phase Detailed 
Technical Design contract for railway section Kaunas–Ramygala 
in Lithuania) oznaczający rozpoczęcie prac projektowych na li-
tewskiej głównej linii Rail Baltica.

Na obecnym etapie realizacji projektu zostały ustalone i za-
aprobowane: przebieg trasy, podstawowe parametry techniczne, 
plan eksploatacyjny dla linii, harmonogram prac. Przewidywany 
termin zakończenia projektu to koniec roku 2026.

Przebieg linii
Linia przebiega przez 3 kraje: Estonię, Łotwę i Litwę. Długość 
linii w poszczególnych państwach wynosi: Estonia – 213 km, 
Łotwa – 265 km, Litwa – 391 km, w tym odcinek z Kowna do 
Wilna.

W każdym z krajów zostały wyznaczone sekcje, przedstawione 
na rysunkach 1, 2 i 3 – odpowiednio: 

 � Estonia: Tallinn–Rapla, Pärnu–Rapla, Pärnu – granica pań-
stwa Estonia/Łotwa (rys. 1), 

 � Łotwa: Ryga Sekcja Centralna, Vangaži–Salaspils–Misa 
(rys. 2), 

 � Litwa:  Ramygala – granica państwa Litwa/Łotwa, Kaunas to 
Ramygala (rys. 3).

Tab. 1. Odcinki linii Rail Baltica w poszczególnych krajach 

Kraj Sekcja Długość sekcji 
[km]

Główne budowle  
inżynieryjne (indykatywnie)

Estonia

Tallinn–Rapla 48 15 mostów, 
24 wiadukty kolejowe, 
40 wiaduktów drogowych, 
24 przejść dla zwierząt

Rapla–Pärnu 71

Pärnu– gr. Estonia/Łotwa 93,5

Łotwa

Ryga Sekcja Centralna 56 15 mostów, 
32 wiadukty kolejowe, 
31 wiadukty drogowe, 
7 przejść dla zwierząt, 
13 bezkolizyjnych przejść 
dla pieszych 

Vangaži–Salaspils–Misa 67

Litwa

Ramygala–gr. Litwa/Łotwa 91 7 mostów, 
31 wiaduktów kolejowych, 
21 wiaduktów drogowych,
7 przejść dla zwierząt

Kaunas to Ramygala 78

Źródło: oprac. własne na podst. [2].
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Parametry techniczne
Parametry linii będą w pełni zgodne z wymaganiami Technicz-
nych Specyfikacji Interoperacyjności. 

Szerokość toru będzie wynosić 1 435 mm na całej długości. 
Podstawowe parametry techniczne linii są zestawione w tabeli 2.

Plan eksploatacyjny dla linii
W planie eksploatacyjnym założono wykorzystanie linii do ruchu 
różnych kategorii pociągów:

 � pociągi dużych prędkości: do obsługi zostało wyznaczonych 7 
międzynarodowych stacji (rys. 4). Główne planowane relacje 
to: Tallin–Warszawa, Tallin–Wilno, Wilno–Warszawa, Kow-
no–Warszawa. Minimalna częstotliwość pociągów – 2 godz. 
Planowane jest wprowadzenie cyklicznego rozkładu jazdy (od-
jazdy pociągów zawsze o tej samej minucie),

Rys. 2. Przebieg linii Rail Baltica na Łotwie [2]

Tab. 2. Podstawowe parametry techniczne linii Rail Baltica 
Szerokość torów 1 435 mm
Skrajnia budowli GC
Liczba torów 2
Prędkość maksymalna pociągów pasażerskich 250 km/h
Prędkość maksymalna pociągów towarowych 120 km/h
Długość peronów 400 m
Długość torów stacyjnych dla poc. towarowych 1 050 m
System zasilania trakcyjnego 2 x 25 kV AC
System sterowania ruchem ERTMS poziom 2
Źródło: oprac. własne na podst. [2].

Rys. 1. Przebieg linii Rail Baltica w Estonii [2]

Rys. 3. Przebieg linii Rail Baltica na Litwie [2]
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 � pociągi nocne – 2 relacje: Tallin–Warszawa/Berlin, Wilno– 
Warszawa–Wiedeń, planowana prędkość pociągów 200 km/h, 

 � pociągi regionalne – prędkość pociągów – 200 km/h obsłu-
gujące stacje w ramach jednego lub dwóch krajów, planowa-
ne jest 9 tras i obsługa ok. 36 regionalnych stacji (ich wybór 
uzależniony jest od wyników przyszłych studiów),

 � pociągi towarowe – prędkość 120 km/h, założono co najmniej 
2 pociągi na godzinę w każdym kierunku, odjazdy możliwe 
o każdej porze doby, możliwe są wszelkiego rodzaju przewozy 
towarowe: przewozy kontenerowe, nadwozia ciężarówek na 
wagonach (piggybacking), produkty płynne i masowe, nowe 
samochody osobowe i ciężarowe, ekspresowe przesyłki pocz-
towe i paczki, dobra konsumpcyjne.

Zaplanowano multimodalność usług pasażerskich i ich ko-
ordynację z ruchem lotniczym (porty lotnicze w Tallinie, Rydze, 
Kownie) i transportem morskim (promy z/do Tallina i Rygi).

Założono także skomunikowanie pociągów kursujących po 
linii Rail Baltica z pociągami z sieci 1 520 mm. Na obecnym eta-
pie nie rozstrzygnięto sposobu obsługi obydwu systemów (ist-
nieje możliwość zastosowania taboru ze zmiennym rozstawem 
kół) – rys. 6.

Dla pociągów międzynarodowych dużych prędkości zostały 
wyliczone czasu przejazdów z zachowaniem rezerwy czasowej 
(15%). Czasy przejazdu na poszczególnych odcinkach linii przed-
stawiono na rysunku 7. 

Harmonogram prac
Realizacja projektu Rail Baltica znajduje się obecnie na finalnym 
etapie planowania z rozpoczętą fazą projektowania poszczegól-
nych odcinków. Planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych 
w 2021 r. a zakończenie w roku 2025 r. Odbiory poszczególnych 
odcinków linii rozpoczną się w 2024 r. i trwać będą do 2026 r. 
Obecnie trwa proces wyłaniania firm dokonujących certyfikacji 
i oceny bezpieczeństwa w poszczególnych fazach wykonawczych 
dla poszczególnych odcinków. Rysunek 8 przedstawia harmono-
gram prac.

Aspekty finansowo-ekonomiczne
Łączny koszt projektu oceniany jest na 5,8 mld euro (w cenach 
stałych z 2017 r.). 

Ponoszenie kosztów nie jest rozłożone równomiernie 
w poszczególnych latach, ich szczyt przypada na 2023 r. (ok. 

Rys. 8. Czas przejazdu pociągów dużych prędkości w planowanych desty-
nacjach [1]

Rys. 4. Powiązania Rail Baltica z innymi środkami transportu [1]

Rys. 5. Planowane relacje dalekobieżnych pociągów pasażerskich i towa-
rowych [1]

Rys. 7. Czasy przejazdu 
na poszczególnych od-
cinkach linii [1]

Rys. 6. Powiązania Rail Baltica z siecią 1 520 mm [1]
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1,3 mld euro). Rozplanowanie kosztów na poszczególne ele-
menty realizacji projektu jest przedstawione na rys. 10. Znaczna 
część kosztów zostanie pokryta z Funduszu CEF. 

Wkład własny poszczególnych państw bałtyckich będzie się 
kształtował na poziomie ok 20% i będzie stanowić od 0,2 do 
0,3% rocznego budżetu w poszczególnych państwach (16 euro/
rok/mieszkańca) – rys. 11 

Przedłużenie Rail Baltica do Finlandii   
Rząd fiński podjął decyzje o rozwoju sieci kolejowej na terenie 
kraju i włączeniu jej odcinków do linii Rail Baltica. W końcowej 
fazie przygotowania jest plan inwestycyjny na lata 2020–2031. 
Utworzona została też spółka państwowa do finansowania dużych 
kolejowych projektów. Podmiot ten, w sposób pośredni, przystąpi 
do przedsięwzięcia Rail Baltica. W planach są 3 inwestycje będą-
ce przedłużeniem linii  Rail Baltica na terenie Finlandii:

 � linia zachodnia z Helsinek do Turku o koszcie 2 mld euro 
i rocznych przewozach 1,6 mln podróżnych rocznie,

 � linia północna z Helsinek do Tampere i Oulu przez port lotni-
czy Helsinki o koszcie 2,7 mld euro i planowanych rocznych 
przewozach 6,5 mln pasażerów. W ten sposób po wybudowa-
niu tunelu pod Zatoką Fińską kraje bałtyckie zyskają możli-
wość dojazdu koleją do jednego z największych na północy 
portów lotniczych (21 mln pasażerów w 2018 r.1),

 � linia wschodnia do Kouvola i Petersburga, o koszcie inwestycji 
1,7 mld euro i 2,8 mln podróży rocznie.
Docelowo linia północna będzie częścią korytarza do portu 

Kirkenes nad Morzem Arktycznym w Norwegii, za kołem pod-
biegunowym. W związku z planowanym uruchomieniem żeglugi 
Azja–Europa przez Morze Arktyczne linia północna byłaby rów-
nież wykorzystywana do przewozu ładunków [4].
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Rys. 10. Finansowanie projektu w poszczególnych fazach [2]

Rys. 11. Udział poszczególnych krajów w finansowaniu projektu Rail Baltica, [2]

Rail Baltica – progres in the implementation of the project

Rail Baltica Global Forum is a cyclical international event and an exelent 
oportunity to update information on the progres of work in the project.  
The purpose of the article is to present up-to-date information on the 
status of project implementation provided by project managers during 
Forum. They includ technical, economic and organisational issues. Infor-
mation was also provided on the inclusion of Finland in the Rail Baltica 
project. The article is ilustrated by maps and diagrams. 
Key words: high speed rail, Transeuropean Transport Network, rail transport, trans-
port policy.

Rys. 9. Harmonogram prac [5]


