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Šród³o: Metro Report 1999

5 maja 2000 r. otwarto pierwszy odcinek linii tram-
wajowej w Croydon, po³o¿onym w po³udniowej czê-
œci aglomeracji londyñskiej. To wa¿ne wydarzenie
oznacza powrót tramwajów na ulice stolicy Wielkiej
Brytanii, z których zniknê³y one w 1952 r. wydawa-
³o siê bezpowrotnie.

W ramach studium transportowego dla Wielkiego Londynu,
opracowanego w 1986 r. przez London Transport oraz Bri-
tish Rail, powsta³a idea projektu Tramlink. Celem projektu
by³o rozwi¹zanie problemów komunikacyjnych w Croydon,
którego centrum od wielu lat boryka³o siê z ci¹gle rosn¹-
cym ruchem drogowym. Poza tym dzielnica New Addington
by³a s³abo obs³ugiwana transportem publicznym. W 1990 r.
Rada Miejska Croydon oraz London Transport podjê³y blisk¹
wspó³pracê na rzecz promocji projektu Tramlink. Konsulta-
cje spo³eczne przeprowadzone w 1991 r. wykaza³y, ¿e po-
nad 80% respondentów wypowiedzia³o siê za realizacj¹ pro-
jektu. W listopadzie 1991 r. projekt ustawy o budowie linii
tramwajowej w Croydon trafi³ do Parlamentu. Trwaj¹ce
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2,5 roku prace parlamentarne nad t¹ ustaw¹ zosta³y zakoñ-
czone podpisaniem jej przez Królow¹ w lipcu 1994 r.

Równolegle z procedur¹ parlamentarn¹ trwa³y prace stu-
dialne prowadzone przez specjalnie w tym celu powo³an¹
grupê rozwoju projektu Tramlink, w której sk³ad wchodzi³y
Rada Miejska Croydon, London Transport oraz firmy prywat-
ne: Tarmac, AEG oraz Transdev. Grupa ta wypracowa³a spe-
cyfikacjê, która stanowi³a podstawê do og³oszenia europej-
skiego przetargu na koncesjê, obejmuj¹c¹ projektowanie,
budowê, finansowanie oraz eksploatacjê linii. Taki tryb bu-
dowy i finansowania inwestycji umo¿liwi³a tzw. inicjatywa
finansowania prywatnego, realizowana przez gabinet premie-
ra Majora. Koncesja, wa¿na 99 lat, zosta³a udzielona przez
London Transport w listopadzie 1996 r. Zosta³a ona przyzna-
na konsorcjum Tramtrack Croydon Ltd. Udzia³owcami kon-
sorcjum s¹ firmy: First Centre West (odpowiedzialna za eks-
ploatacjê), Bombardier Transportation (dostawca taboru),
Sir Robert McAlpine oraz Amey (budowa), The Royal Bank
of Scotland i 3i (finansowanie). Pierwotnie przewidywano,
¿e pierwszy odcinek linii zostanie uruchomiony jesieni¹
1999 r., jednak budowa przed³u¿y³a siê o oko³o pó³ roku.

Sieæ
Sieæ tramwaju w Croydon liczy 28 km. Jest ona zlokalizo-
wana nie tylko na terenie gminy Croydon, lecz równie¿ ob-
s³uguje czêœæ przyleg³ych gmin: Bromley, Marton oraz Sut-
ton. Sieæ Tramlink sk³ada siê z kilku tras wychodz¹cych
z centrum Croydon. S¹ to odcinki do Wimbledonu, Becken-
ham Junction (i Elmers End) oraz New Addington.

Na znacznej czêœci swojej d³ugoœci trasa tramwaju bie-
gnie na torowisku wydzielonym. Cech¹ charakterystyczn¹
sieci Tramlink jest wykorzystanie przy jej budowie torowisk
kolejowych. Przyk³ady podobnych rozwi¹zañ mo¿na zreszt¹
zaobserwowaæ w innych miastach Wielkiej Brytanii, jak Bir-
mingham i Manchester. W Croydon torowiska kolejowe
wykorzystano na ³¹cznej d³ugoœci 18 km. Taki jest na przy-
k³ad przebieg odcinka linii od West Croydon do Wimbledon.
W porównaniu z dotychczasowym ci¹giem kolejowym West
Croydon – Wimbledon radykalnie wzros³a dostêpnoœæ linii.

Zamiast 6 dotychczasowych stacji kolejowych, tramwa-
je obs³uguj¹ a¿ 11 przystanków. W ten sposób œrednia
odleg³oœæ miêdzyprzystankowa zmniejszy³a siê z 1,44 km
do 840 m. Dodatkow¹ zalet¹ tramwaju jest mo¿liwoœæ
bezpoœredniego dojazdu do centrum Croydon. Warto tu
nadmieniæ, ¿e w 1989 r. tym jednotorowym odcinkiem
kursowa³y poci¹gi z czêstotliwoœci¹ 30 min i to tylko
w dni robocze. Ich czas przejazdu wynosi³ 17–18 min.
Tramwaje kursuj¹ znacznie czêœciej, zaœ czas przejazdu
jest praktycznie taki sam. Fakt wykorzystania XIX-wiecz-
nej linii kolejowej nie oznacza, ¿e nie by³y konieczne du¿e
prace modernizacyjne. Na stacjach Mitcham Junction
oraz w rejonie Wendle Park, gdzie linia opuszcza daw-
ne torowisko kolejowe i wchodzi na ulice Croydon, zbu-
dowano nowe wiadukty nad torami kolejowymi. Dotych-
czas tory w tych miejscach przecina³y siê w jednym
poziomie. Na du¿ej czêœci trasy zbudowano drugi tor.
Jednotorowe pozosta³y krótkie fragmenty w miejscach,
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Rys. 1. Wymiary tramwaju dla Croydon

w których budowa drugiego toru wymaga³aby znacznych ro-
bót ziemnych i przebudowy wiaduktów. Pod jednym z wia-
duktów w Mitcham (w ci¹gu London Road) powsta³ czte-
roszynowy splot torowy.

Od podstaw zbudowano oko³o 3-kilometrow¹, jednoto-
row¹ pêtlê, poprowadzon¹ po ulicach centralnej czêœci Croy-
don. Pêtla ta ³¹czy stacje kolejowe East Croydon i West
Croydon. Ruch tramwajów odbywa siê zgodnie z kierunkiem
wskazówek zegara. Przystanki tramwajowe zlokalizowane s¹
na obu koñcach zamkniêtej dla ruchu handlowej ulicy North
End. Torowiska w jezdni s¹ wykorzystywane czêœciowo tak¿e
przez autobusy oraz taksówki. Zainstalowano system stero-
wania ruchem na skrzy¿owaniach, który preferuje tramwa-
je. Dziêki temu w du¿ym stopniu unika siê zatrzymañ przed
sygnalizatorami. Niemal w ca³oœci na nowo zbudowanym
torowisku przebiega linia do New Addington.

Konstrukcja nawierzchni na sieci Tramlink jest zró¿nico-
wana. Na odcinkach z torowiskami wydzielonymi u³o¿one
zosta³y bezstykowe szyny kolejowe na podk³adach betono-
wych i podsypce t³uczniowej. Zastosowano przytwierdzenia
sprê¿yste Pandrol. Warto podkreœliæ wykorzystanie na nie-
których odcinkach dotychczasowej nawierzchni kolejowej na
podk³adach drewnianych. Na odcinkach w jezdni u³o¿ono
tory z szynami rowkowymi.

Sieæ trakcyjna linii tramwajowych w Croydon sk³ada siê
z jednego przewodu jezdnego, zawieszonego na lekkich po-
przeczkach, mocowanych z kolei do stalowych s³upów trak-
cyjnych o przekroju dwuteowym. Sieæ zasilana jest pr¹dem
sta³ym o napiêciu 750 V dostarczanym z 13 podstacji trak-
cyjnych.

Na sieci Tramlink znajduje siê 38 przystanków. Wyso-
koœæ peronów dostosowana jest do poziomu pod³ogi wago-
nów, tj. 350 mm. Zgodnie z wymaganiami ustawowymi
(Disability Discrimination Act) wszystkie przystanki maj¹ za-
pewniony wygodny dostêp dla pasa¿erów niepe³nospraw-
nych. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa, na przystankach zain-
stalowano system telewizji przemys³owej, zapewniaj¹cy
ci¹g³y monitoring z centrum dyspozytorskiego. Przystanki wy-
posa¿one s¹ w estetyczne wiaty dla podró¿nych, automaty
biletowe oraz system informacji wizualnej o najbli¿szych
poci¹gach.

Prêdkoœæ maksymalna tramwajów wynosi 80 km/h,
z tym, ¿e w centralnej czêœci Croydon, zw³aszcza w stre-
fach ruchu pieszego, jest ona ograniczona.

Przy budowie linii tramwajowych nie zapomniano
o ochronie œrodowiska. W celu zmniejszenia ha³asu (zw³asz-
cza w ³ukach) zastosowano smarowanie obrze¿y zestawów
ko³owych. Redukcji ha³asu s³u¿y równie¿ powszechne sto-
sowanie toru bezstykowego. W miejscach uczêszczanych
przez borsuki zbudowano specjalne tunele pod torami, a sa-
m¹ liniê ogrodzono. Je¿eli tylko by³o to mo¿liwe ograniczo-
no wycinkê drzew, a tam gdzie by³o to niezbêdne, w miej-
sce wyciêtych drzew sadzono w pobli¿u nowe roœliny.
W efekcie takich przedsiêwziêæ, po zakoñczeniu budowy na
obszarze wzd³u¿ linii znajduje siê wiêcej drzew ni¿ przed jej
podjêciem.

Tabor
Obs³ugê sieci Tramlink zapewniaj¹ 24 tramwaje dostarczo-
ne przez koncern Bombardier. Wagony zbudowano w zak³a-
dach Bombardier Eurorail BWS w Wiedniu. Konstrukcja ta-
boru oparta jest na pojazdach serii K4000 kursuj¹cych
w Kolonii. D³ugoœæ tramwaju wynosi 30,10 m, szerokoœæ
2,65 m, wysokoœæ 3,40 m. Ka¿dy wagon zabiera maksymal-
nie oko³o 200 pasa¿erów, z których 70 ma zapewnione miej-
sca siedz¹ce. Niska pod³oga znajduje siê prawie na ca³ej d³u-
goœci wagonu. Wyj¹tkiem s¹ oba koñce, na których pod³oga
jest umieszczona ponad wózkami napêdnymi. Napêd zapew-
niaj¹ 4 asynchroniczne silniki elektryczne o mocy 120 kW.
Maksymalna prêdkoœæ pojazdów wynosi 80 km/h. Mog¹ one
kursowaæ po odcinkach z maksymalnym pochyleniem 80‰.
Tramwaje s¹ dwukabinowe, z drzwiami szerokoœci 1300 mm,
umieszczonymi po obu stronach pud³a, gdy¿ na przystankach
koñcowych (np. na stacji Wimbledon) nie ma pêtli. Wago-
ny s¹ czerwono-bia³e.

W koszcie wszystkich tramwajów, wynosz¹cym 35 mln
funtów, uwzglêdniono tak¿e ich codzienny serwis, wykony-
wany przez producenta.

Eksploatacja
Z sieci Tramlink jako pierwszy oddano do eksploatacji odci-
nek Croydon – New Addington. Jak ju¿ wspomniano nast¹-
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Rys. 2. Jeden z przystanków

pi³o to 11 maja 2000 r. Po kilku tygodniach uruchomiono
wszystkie pozosta³e odcinki. Tramwaje kursuj¹ na trzech
liniach. Podstawowe dane tych linii s¹ nastêpuj¹ce:

Podsumowanie
W ci¹gu ostatnich lat w Wielkiej Brytanii uruchomiono
kilka nowoczesnych systemów tramwajowych. Najbardziej
reprezentatywne systemy, to Metrolink w Manchesterze, Mi-
dland Metro w Birmingham oraz opisany Tramlink w Croy-
don. Wspóln¹ cech¹ nowo powsta³ych sieci jest wykorzy-
stanie na znacznej czêœci ich d³ugoœci istniej¹cych, czêsto
ju¿ nie u¿ytkowanych, torowisk kolejowych. Na takich od-
cinkach zwiêkszana jest liczba przystanków, tak by uzyskaæ
œredni¹ odleg³oœæ miêdzyprzystankow¹ 800–1000 m. Nato-
miast nowe odcinki budowane s¹ w centrach miast, które
sieci te obs³uguj¹. Przedsiêwziêcia te sprawiaj¹, ¿e bardzo
wzrasta atrakcyjnoœæ szynowych œrodków transportu. Zwiêk-
sza siê liczba relacji, obs³ugiwanych bezpoœrednio, bez ko-
niecznoœci przesiadania.

Wprowadzenie tramwajów na istniej¹ce odcinki linii ko-
lejowych sk³ania do porównañ z rozwi¹zaniami niemieckimi,
znanymi jako model Karlsruhe. Jednak bli¿sza analiza po-
szczególnych systemów angielskich i niemieckich ujawnia
pewne istotne ró¿nice miêdzy nimi. W rejonie Karlsruhe ist-
nia³y dwie odrêbne sieci: kolejowa i tramwajowa, które zin-
tegrowano ze sob¹ buduj¹c system ³¹cznic i wprowadzaj¹c
tabor dwusystemowy. Odcinki linii kolejowych, po których
kursuj¹ tramwaje dwusystemowe, nadal s¹ wykorzystywa-
ne przez inne poci¹gi pasa¿erskie (tak¿e ICE, IC) oraz towa-
rowe. Natomiast we wszystkich omawianych aglomeracjach
angielskich linie tramwajowe nie istnia³y. Odcinki linii kole-
jowych, wykorzystane przy budowie sieci tramwajowych, nie
s¹ ju¿ obs³ugiwane tradycyjnymi poci¹gami. W zwi¹zku z tym
mo¿na stosowaæ tabor przystosowany do jednego systemu
zasilania, co zmniejsza jego koszty.

Oczywiste wydaje siê jednak, ¿e zarówno model Karls-
ruhe, jaki i rozwi¹zanie, które mo¿na roboczo nazwaæ „mo-
delem Croydon”, podnosz¹ atrakcyjnoœæ transportu szyno-
wego w du¿ych miastach. Oba te modele powinny byæ
szczególnie wnikliwie analizowane w Polsce, gdzie na
coraz liczniejszych odcinkach linii, równie¿ w obszarach
ci¹¿enia aglomeracji miejskich, zawiesza siê przewozy
pasa¿erskie.
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1 Wimbledon – East Croydon – Elmers End 26/9 10 min 30 min

2 East Croydon – Beckenham Junction 16 10 min 30 min

3 East Croydon – New Addington 17 6-7 min 15 min

W godzinach maksymalnego ruchu na sieci kursuje 21
sk³adów. Oznacza to, ¿e 3 sk³ady mog¹ siê znajdowaæ w na-
prawach lub stanowi¹ rezerwê. Zajezdnia zlokalizowana jest
w rejonie przystanku Therapia Lane na linii do Wimbledon.

Pod wzglêdem taryfowym sieæ Tramlink jest ca³kowicie
zintegrowana z obowi¹zuj¹cym w aglomeracji londyñskiej
systemem biletów strefowych (tzw. Travelcards), wa¿nych
na wszystkie publiczne œrodki transportowe.

Przy budowie sieci tramwajowej w Croydon za³o¿ono, ¿e
tramwaj stanie siê podstaw¹ transportu zbiorowego w ca-
³ym obs³ugiwanym rejonie. Wspó³praca z innymi œrodkami
transportu jest u³atwiona dziêki dobrze rozwi¹zanym wêz³om
integracyjnym. Na przyk³ad na wêz³owej stacji kolejowej
Wimbledon poci¹gi Tramlink wprowadzono na tor przy skraj-
nym peronie. Oprócz skomunikowañ z poci¹gami mo¿liwe s¹
tam przesiadki na liniê metra District. Bardzo dogodne prze-
siadki mo¿liwe s¹ w East Croydon, gdzie perony tramwajo-
we zlokalizowane s¹ na górnym poziomie stacji, poprzecz-
nie w stosunku do peronów kolejowych. Ze stacji East
Croydon przesiadaj¹cy siê pasa¿erowie maj¹ mo¿liwoœæ do-
jazdu do zlokalizowanych w centrum Londynu stacji Victo-
ria, London Bridge, Blackfriars i innych, ale tak¿e do portu
lotniczego Gatwick oraz do Brighton. Inne stacje kolejowe
obs³ugiwane przez Tramlink, to: Birkbeck, Elmers End, Mit-
cham Junction, West Croydon, Beckenham Junction.

Sieæ linii autobusowych w Croydon zosta³a zmodyfiko-
wana w ten sposób, by autobusy uzupe³nia³y tramwaje. Na
przyk³ad w s¹siedztwie przystanku Addington Village powsta³
nowy dworzec autobusowy, przeznaczony dla autobusów
obs³uguj¹cych poszczególne osiedla.

Szacuje siê, ¿e w ci¹gu roku z sieci Tramlink skorzysta
20 mln pasa¿erów, zaœ liczba podró¿y samochodowych
zmniejszy siê o 2 mln.


