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Dwusystemowy tramwaj w Nordhausen
Tramwaje, które mogą być zasilane zarówno napięciem 
600 V prądu stałego, stosowanego powszechnie na liniach 
tramwajowych, jak i napięciem typowym dla kolejowej 
sieci trakcyjnej, są już od pewnego czasu w eksploatacji. 

Po raz pierwszy takie rozwiązanie wprowadzono w niemieckim 
Karlsruhe, ale system ten znajduje coraz więcej zwolenników. 
Ostatnio pojazdy tego rodzaju, nawiasem mówiąc wynajęte 
z Karlsruhe, wprowadzono do ruchu między Hanau i Rüsselshe-
im, w okolicy Frankfurtu nad Menem, jakkolwiek tam poruszają 
się one wyłącznie po torach kolejowych. Tramwaje takie, podob-
nie jak lokomotywy elektryczne przystosowane do zasilania róż-
nym napięciem, nazywane są u nas pojazdami dwusystemowymi 
(lub wielosystemowymi), chociaż bardziej odpowiednie byłoby 
chyba określenie „dwunapięciowe” (wielonapięciowe).

Pojazdami dwusystemowymi należy natomiast z pewnością 
nazwać tramwaje Combino Duo, jakie wprowadzono do eksplo-
atacji w Nordhausen, w Niemczech. Trzy wąskotorowe (1000 mm), 
niskopodłogowe wagony typu Combino produkcji firmy Siemens 

zostały wyposażone w dodatkowy silnik spalinowy (diesel), co 
umożliwia im poruszanie się po niezelektryfikowanych torach. 
Dwusystemowe tramwaje oznaczone zostały numerami 201–203 
i od pewnego czasu kursowały już po ulicach Nordhausen, nato-
miast od 1.05.2004 r. rozpoczęto ich eksploatację w ruchu pod-
miejskim. Wagony obsługują połączenie Nordhausen z odległą 
o 11 km miejscowością Ilfeld, gdzie w tym celu zbudowano nowy 
przystanek Ilfeld Neanderklinik. Na odcinku Nordhausen Bahnho-
fsplatz (Plac Dworcowy) – Ilfeld Neanderklinik tramwaje korzysta-
ją z linii wąskotorowej kolei Harzer Schmalspurbahnen (HSB), 
gdzie zastąpiły spalinowe autobusy szynowe HSB, obsługując 
większość dotychczasowych połączeń w tej relacji. Aby umożli-
wić przejazd z sieci tramwajowej na linię kolei HSB, zbudowany 
został tor łączący przystanek tramwajowy przed dworcem DB 

Tramwaj Combino Duo – przez otwarte drzwi widoczna jest skrzynia miesz-
cząca spalinowo-elektryczny zespół napędowy

Wagony spalinowe kolei HSB już od kilku lat dojeżdżają do wspólnego z tramwajami 
przystanku przed dworcem kolejowym w Nordhausen

Testowy tramwaj z napędem hybrydowym

Tabor tramwajowy (poza historycznym)
Typ pojazdu Ilość  Rok produkcji

GT-4 7 1959–1965

Combino Basic 2 2000

Combino Advance 5 2002

Combino Duo 3 2004

Źródło: www.stadtwerke-nordhausen-gmbh.de
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z położoną obok końcową stacją ko-
lei wąskotorowej. Dzięki temu wa-
gony motorowe HSB już od kwietnia 
2002 r. zaczynają i kończą bieg na 
wspólnym przystanku, co ułatwia 
podróżnym przesiadanie.

Na odcinku Nordhausen Bahn-
hofsplatz – Ilfeld Neanderklinik pa-
nuje spory ruch, zwłaszcza, że jest 
to linia jednotorowa, jak zresztą cała 
sieć Harzer Schmalspurbahnen. 
Tramwaje jeżdżą co godzinę, a oprócz 
tego 6 par pociągów motorowych 
HSB kursuje z Nordhausen przez  
Ilfeld do Eisfelder Thalmühle. Raz 
dziennie do Nordhausen dociera też 
pociąg HSB prowadzony lokomo-
tywą parową, jadący ze stacji po-
łożonej na szczycie znanej góry 
Brocken. Wzniesiony na wysokość 
1142 m nad poziom morza Brocken 
jest najwyższym szczytem w górach 
Harzu i w całych północnych Niem-
czech.

Pierwsze próby z hybrydowym 
tramwajem miały miejsce w Nord-
hausen w czerwcu 2000 r., kiedy 
odpowiednio przebudowany wagon 
starszego typu był prezentowany 
przy okazji obchodów 100-lecia 
tramwajów w tym mieście. W 1999 r. 
przedsiębiorstwo komunikacyjne 
w Nordhausen zamówiło w firmie 
Siemens pierwsze cztery niskopo-
dłogowe wagony typu Combino. 
Dwa lata później zamówiono na-
stępne trzy wagony, a  kolejne trzy 
pojazdy zostały wyposażone w na-
pęd hybrydowy. Są to wagony trój-
członowe, dostosowane do ruchu 
dwukierunkowego. 

12.02.2004 r. odbył się pierw-
szy, próbny przejazd wagonu Com-

Tramwaj Combino Duo na przystanku Nordhausen Bahnhofsplatz – 4 kwietnia 2004 r. obsługiwał miejską 
linię numer 1, jeszcze bez użycia napędu spalinowego

Linie tramwajowe w Nordhausen
 Nr linii Długość  Częstotliwość kursowania w szczycie Czas przejazdu   
  [km]  [min] [min]

 1 3,2 10 12

 2 4,6 10 16

 10 11,0 60 43

Długość sieci miejskiej 6,6 km

Źródło: www.stadtwerke-nordhausen-gmbh.de

bino Duo na trasie do Ilfeld. Obecnie do obsługi dwóch istnieją-
cych w mieście linii tramwajowych Nordhausen dysponuje 
dziesięcioma nowoczesnymi tramwajami, z których trzy mogą 
kursować także po niezelektryfikowanych trasach.

Wagon Combino Duo, o masie 34 t (z pełnym obciążeniem), 
może zabrać 95 pasażerów, z czego 27 na miejscach do siedze-
nia, i rozwija maksymalną prędkość 70 km/h. Niestety, możli-
wości taboru nie są w pełni wykorzystane – pokonanie 11-kilo-
metrowej trasy do Ilfeld zajmuje od 27 do 35 min, co daje średnią 
prędkość zaledwie między 24 a 19 km/h. Pod tym względem pa-
sażerowie nie zauważyli poprawy w stosunku do poprzednio kur-
sujących pociągów HSB.
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