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Estonia jest jednym z mniejszych krajów Europy, jej po-
wierzchnia wynosi 45,2 tys. km2, z czego aż 9,2% stano-
wią wyspy w Zatoce Ryskiej, z których największe to Sa-
rema i Hiuma. Estonię zamieszkuje 1,6 mln mieszkańców, 
z których ponad 60% to Estończycy, a pozostali to głów-
nie Rosjanie. 

Od początku XVIII w. Estonia wchodziła w skład imperium rosyj-
skiego, natomiast jako niepodległe państwo istniała od 1918 r. 
do 1940 r. Wtedy to, na mocy paktu Ribbentrop – Mołotow, zo-
stała anektowana przez ZSRR. Po załamaniu się Związku Radziec-
kiego 20 sierpnia 1991 r. nastąpiło proklamowanie odnowionej 
Republiki Estońskiej. Udana transformacja ustrojowa i gospodar-
cza sprawiła, że obecnie Estonia jest jednym z najlepiej rozwi-
jających się krajów, wstępujących wraz z Polską do Unii Euro-
pejskiej.

Powstanie kolei estońskich
Koleje na terytorium dzisiejszej Estonii rozpoczęły działalność 
w II połowie XIX w. Pierwsza linia kolejowa, tzw. Kolej Bałtycka, 
prowadząca z Paldiski przez Tallin, Tapę, Narwę, Gatczina do 
Sankt Petersburga, została zbudowana przez prywatnych inwesto-
rów w 1870 r. Jej długość wynosi 414 km. Linia ta jest również 
obecnie osią całej sieci kolejowej Estonii.

Znaczenie Kolei Bałtyckiej wynikało z faktu, że zapewniła do-
stęp ze stolicy imperium carskiego do portu w Tallinie, który 
w porze zimowej nie jest dostępny jedynie przez 50 dni w roku, 
podczas gdy Sankt Petersburg przez 150 dni. Jeszcze krócej, 
bo średnio przez 27 dni w roku, zamarznięty jest port Paldiski.

W 1876 r. powstało odgałęzienie Kolei Bałtyckiej z Tapa do 
Dorpatu (Tartu) o długości 113 km. Następna linia kolejowa, 
przebiegająca przez terytorium dzisiejszej Estonii, to połączenie 
Rygi z Pskowem przez Valga wraz z odgałęzieniem do Dorpatu. 
Od momentu powstania w 1889 r. była to kolej państwowa. 

W 1893 r. Kolej Bałtycka została upaństwowiona i połączona 
z koleją Ryga – Psków. Wreszcie w 1906 r., w ramach konsolida-
cji przedsiębiorstw kolejowych, połączono Kolej Bałtycką z Koleją 
Warszawsko-Petersburską, tworząc Kolej Północno-Zachodnią. 

W 1905 r. państwo rosyjskie zbudowało odcinek stanowiący 
przedłużenie Kolei Bałtyckiej z Keila do Hapsalu.

Po odzyskaniu przez Estonię niepodległości w lutym 1918 r. 
powstały Koleje Estońskie (EVR). Objęły one w posiadanie linie 
z torem szerokim, 1524 mm, których łączna długość wynosiła 
648 km. Oprócz tego na terytorium Estonii znajdowało się 
340 km kolei wąskotorowych (750 mm), z których 269 km nale-
żało do Pierwszego Rosyjskiego Towarzystwa Kolei Dojazdowych. 
Przedsiębiorstwo to znajdowało się pod zarządem powierniczym, 
a w 1923 r. zostało upaństwowione. Pozostałe 71 km obejmowa-
ło zbudowaną w czasie wojny kolej Paide – Tamsalu wraz z krót-
kimi odgałęzieniami.

W okresie niepodległości Estonii (1918–1940) rozbudowy-
wano linie szerokotorowe. W 1927 r. rozpoczęła się budowa no-
wej linii Tartu – Petseri (na granicy z Rosją), długości 88 km, 

której budowę zakończono w 1931 r. W jej efekcie powstało no-
we, krótsze połączenie Tallina z Pskowem. W tym samym czasie 
zbudowano krótkie, 4-kilometrowe połączenie Narwy z portem 
Kuldiga. W 1939 r. łączna długość linii szerokotorowych EVR wy-
nosiła 772 km, z których tylko 8 km było dwutorowych. 

Po zajęciu Estonii przez Niemców w 1941 r. wszystkie linie 
zostały przekute na szerokość 1435 mm. Ze względu na niedobór 
taboru na tory tej szerokości ściągnięto tabor z innych podbitych 
krajów, a także tabor kolei Deutsche Reichsbahn. 

W 1944 r., po ponownym zajęciu Estonii przez Rosjan, Armia 
Czerwona przekuła wszystkie dawne linie szerokotorowe z powro-
tem na szerokość 1524 mm. W latach 60. podjęto decyzję 
o przebudowie najważniejszych linii wąskotorowych (750 mm) na 
szerokotorowe i likwidacji pozostałych linii wąskotorowych. Do 
1971 r. przebudowano linię Tallin – Lelle – Pärnu, a do 1975 r. 
– linię Lelle – Viljandi.

W ten sposób cała sieć kolejowa na terenie Estońskiej Repu-
bliki Radzieckiej stała się szerokotorowa, a jej długość wyniosła 
955 km. 

Koleje estońskie ponownie rozpoczęły działalność po odzy-
skaniu niepodległości w 1991 r. Zostały członkiem Międzynaro-
dowego Związku Kolei (UIC), przy czym wrócono do przedwojen-
nego skrótu EVR (Eesti Vabariigi Raudteede), aczkolwiek w kraju 
używany jest skrót ER (Eesti Raudtee). Siedziba zarządu została 
zlokalizowana w Tallinie.

Proces prywatyzacji
W lutym 1999 r. parlament estoński Riigikogu zaaprobował decy-
zje o przeprowadzeniu restrukturyzacji i prywatyzacji kolei estoń-
skich AS Eestii Raudtee na podstawie ustawy o prywatyzacji. Pro-
gram prywatyzacyjny majątku państwowego na 2000 r. zakładał 
sprzedaż 51–66% udziałów kolei AS Eesti Raudtee dla inwestora 
strategicznego. Prywatyzacja była prowadzona z pomocą między-
narodowych konsultantów (GIBB Ltd.). Ustalono cztery zasadni-
cze warunki, na jakich ma być przeprowadzona prywatyzacja:
1) zakup lub wydzierżawienie taboru przez nabywcę;
2) zachowanie zintegrowanej pionowo struktury, czyli połączenie 

wykonywania przewozów z zarządzaniem infrastrukturą, bez 
wymogu prowadzenia ruchu pasażerskiego;

3) zachowanie przez rząd 1/3 akcji i sprzedaż nowemu przewoźni-
kowi pozostałych 2/3; 

Sieć kolejowa Estonii Źr. A. Fularz
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4) dostęp do infrastruktury dla przewoźników pasażerskich i to-
warowych po cenach pozwalających sprywatyzowanym Eestii 
Raudtee osiągać zysk.
W kwietniu 2000 r. Estońska Agencja Prywatyzacyjna ogłosi-

ła dwustopniowy przetarg na prywatyzację 66% akcji AS Eestii 
Raudtee. Miesiąc później rząd zdecydował o pozostawieniu wła-
sności publicznej gruntów pod infrastrukturą kolejową, a w listo-
padzie – o wyłączeniu z procedury prywatyzacyjnej tallińskiej 
kolei podmiejskiej Elektriraudtee AS, która pozostaje pod kontro-
lą rządową. 

W zamiarach rządu prywatyzacja miała przyciągnąć zagra-
nicznych inwestorów w celu stworzenia kolei na wysokim, świa-
towym poziomie, zarządzanej zgodnie z najlepszymi międzynaro-
dowymi doświadczeniami. Ważnym aspektem było też odciążenie 
skarbu państwa od obowiązku nadzoru i finansowania tej branży. 
Rządzący doskonale wiedzieli, jak wielkie znaczenie mają prze-
wozy tranzytowe między Rosją a portami bałtyckimi dla całej 
gospodarki estońskiej. Opinia publiczna była w większości prze-
ciwna przedsięwzięciu (jak to bywa w przypadku wielu prywaty-
zacji).

Do nabycia udziałów na zaproponowanych warunkach zgłosi-
ło się do końca 2000 r. trzech pretendentów. Najwyższą cenę za-
oferowało konsorcjum Rail Estonia, które jednak wycofało się 
w okresie późniejszym, nie mogąc wywiązać się ze wstępnych 
umów z powodu braku potrzebnych środków finansowych. W tej 
sytuacji rząd estoński zaoferował kupno udziałów następnemu 
z kolei oferentowi, którym było konsorcjum BRS – Baltic Rail Se-
rvices. Tym razem porozumienie zostało osiągnięte za  1 mld EEK 
(koron estońskich), co wówczas odpowiadało 57 mln USD, płat-
nych gotówką, tj. cenę pierwotnie zaproponowaną przez BRS. 
Umowę podpisano 31 sierpnia 2001 r., nabywając 2/3 oferowa-
nych aktywów, z ulgą dla wszystkich zainteresowanych stron. 
Udziałowcami konsorcjum BRS są:
n amerykański operator Rail World Inc (25,5%), 
n Railroad Development Corp. (5%); 
n brytyjska spółka infrastrukturalna Jarvis plc (25,5%), 
n estońska grupa inwestycyjna Ganiger Invest (44%). 

Pod koniec 2001 r. grupa BRS powiększyła się o londyński 
fundusz AIG Emerging Europe. 

W zakresie organizacji Eestii Raudtee przypominają bardzo 
kolej północno-amerykańską. Jest to kolej towarowa, która sama 
zarządza swoją infrastrukturą. Dostęp do tej infrastruktury zapew-
nia elektrycznej kolei podmiejskiej Elektriraudtee, krajowemu 

przewoźnikowi pasażerskiemu Edelaraudtee oraz międzynarodo-
wemu przewoźnikowi pasażerskiemu EVR Ekspress, który jest 
w 49% własnością EVR. Widoczne jest uwzględnienie dyrektyw 
Unii Europejskiej. Najbardziej istotne jest dopuszczenie do ruchu 
po terenie EVR rosyjskiej kolei towarowej Link Oil, mającej swoją 
siedzibę w Sankt Petersburgu. 

Organizacja przewozów jest podobna do stosowanej w Ame-
ryce Północnej. Przeważają pociągi zwarte, przede wszystkim 
przewożące ropę naftową i jej produkty, co stanowi ok. 50% prze-
wożonej masy, włączając w to przewozy także kolei Link Oil. Po-
zostałymi przewożonymi towarami są nawozy sztuczne, kierowane 
przeważnie na eksport, oraz łupki oleiste będące paliwem dla 
elektrowni i przewożone wewnątrz kraju.

W ruchu krajowym (składami zwartymi) odbywa się też 
znaczny przewóz drewna i cementu, natomiast transport metali 
wykonywany jest głównie na eksport.

Kolej EVR opracowuje aktualnie wraz z rządem i związkami 
zawodowymi plan dalszej redukcji pracowników i jednocześnie 
zapewnienia osłon socjalnych dla zwalnianych. W momencie 
prywatyzacji na EVR zatrudnionych było ok. 4200 pracowników. 
Liczba ta w efekcie coraz lepszego wyposażenia technicznego 
i wprowadzanych usprawnień w pracy zmniejszyła się do około 
3300 osób.

Przewozy towarowe
Estonia jest krajem małym, dlatego wpływy z przewozów tranzy-
towych są jednym z jej ważniejszych źródeł dochodów. Wielkie 
przewozy towarowe koncentrują się w porcie Muuga koło Tallina, 
który został zbudowany w latach 1980–1986, z myślą o imporcie 
zboża do ZSRR. Służył on temu celowi przez pierwszych kilka lat 
funkcjonowania. Już jednak na początku lat 90. w Muuga zostały 
zrealizowane poważne inwestycje do obsługi ruchu tranzytowego, 
tj. przeładunku na statki ropy i innych towarów. 

Głównym konkurentem EVR nie jest w tym przypadku trans-
port drogowy, ale koleje krajów sąsiednich, które przewożą rosyj-
skie towary do innych portów leżących zarówno w Rosji, jak i na 
Łotwie, czy na Litwie. W krótkim czasie łączny przeładunek towa-
rów w porcie Muuga osiągnął 20 mln t rocznie. Szybki wzrost 
eksportu ropy naftowej i jej przetworów nastąpił zwłaszcza po 
podpisaniu umowy o przewozach między kolejami EVR i rosyjską 
Koleją Październikową. W 1999 r. koleje EVR przewiozły już 
37,1 mln t ładunków, w tym 18,6 mln t produktów naftowych 
w tranzycie z Rosji, z czego większość została przeładowana na 

Fot. 1. Pociąg prowadzony dwiema lokomotywami C36-7i opuścił Tartu 
w kierunku granicy z Rosją

Fot. 2. Skład z paliwem, prowadzony lokomotywą C36-7i, mija stację 
Raasiku
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statki w porcie Muuga. W celu przyspieszenia odpraw celnych na 
granicy rosyjsko-estońskiej, w Narva/Ivangorod wprowadzono 
wspólną estońsko-rosyjską odprawę towarów, natomiast by skró-
cić czasu jazdy niektóre pociągi postanowiono prowadzić po te-
rytorium estońskim rosyjskimi lokomotywami spalinowymi 
(obecnie wykorzystuje się lokomotywy produkcji amerykańskiej). 

W 2002 r. koleje EVR przewiozły łącznie 42,07 mln t różnych 
ładunków, z czego 70% stanowiły produkty ropy naftowej. Innymi, 
najczęściej przewożonymi towarami były nawozy sztuczne, zboże, 
drewno, cement i wyroby stalowe. Ciekawa jest też struktura geo-
graficzna przewozów towarowych. 35 mln t stanowiły towary eks-
portowane z Rosji, natomiast 1 mln t z Kazachstanu, 0,66 mln t 
z Białorusi, 0,56 mln t z Litwy i 0,55 mln t z Ukrainy.

Należy podkreślić, że przewozy towarowe wykonywane przez 
EVR, to około 60% przewozów towarowych w Estonii, które 
w 2002 r. wyniosły 71 mln t.

Oprócz Eestii Raudtee w Estonii działają mniejsi przewoźnicy 
towarowi. Najważniejszym z nich jest Link Oil – firma z Sankt Pe-
tersburga specjalizująca się w transporcie paliw i przewożąca 
w Estonii 9,6 mln t ładunków rocznie. 

Małym przewoźnikiem jest Haapsalu Raudtee prowadząca po-
ciągi na linii Riisipere – Haapsalu (53 km). Przedsiębiorstwo 
dysponuje tylko jedną lokomotywą serii M62 oraz jedną lokomo-
tywą manewrową. Pasażerska kolej Edelraudtee prowadzi na swo-
ich liniach Tallin – Lelle – Viljandi oraz Lelle – Pärnu – Mõisaküla 
ruch towarowy. Ponadto kolejami prywatnymi są także AS 
Põlevkivi Raudteed oraz AS Valga Depoo.

Przewozy pasażerskie
W pierwszych latach niepodległości przewozy pasażerskie były 
utrzymywane dzięki wewnętrznemu dofinansowaniu z wpływów 
pochodzących z wykonywania przewozów towarowych oraz z do-
tacji państwowej pokrywającej około 1/3 strat. Straty na przewo-
zach pasażerskich wyniosły w 1994 r. 80 mln EEK. Ograniczenie 
dotacji spowodowało konieczność zmniejszenia oferty przewozo-
wej, w tym zamknięcie dla ruchu pasażerskiego całych linii. Nie 
obsługuje się już odcinków Riisipere – Haapsalu, Pärnu – 
Mõisaküla oraz Valga – Piiroja.

Większość przewozów pasażerskich w Estonii ma charakter 
lokalny i skupia się głównie na odcinkach linii wybiegających 
z Tallina.

Przewoźnikiem pasażerskim w Estonii jest spółka Edelaraud-
tee AS, która rozpoczęła niezależną działalność w styczniu 1997 r. 
po wprowadzeniu ustaw o prywatyzacji kolei. W 2000 r. Edela-
raudtee AS została sprzedana brytyjskiemu przedsiębiorstwu GB 
Railways poprzez firmę GB Railways Eestii AS, w zamian za 
obietnice znacznych inwestycji przez okres 5 lat. Ograniczenia 
dotacji państwowych spowodowały konieczność dalszej redukcji 
połączeń. W 2001 r. kolej przewiozła 1,67 mln podróżnych, wy-
konując 82 mln pasażerokilometrów. Ważniejsze relacje obsługi-
wane przez Edelaraudtee AS to:
n Tallin – Lelle – Pärnu (dwie pary pociągów) oraz Tallin – Lel-

le- Viljandi (trzy pary pociągów);
n Tallin – Tapa – Tartu (cztery pary pociągów w tym dwie pary 

pociągów szybkich);
n Tallin – Tapa – Narva (jedna para pociągów);
n Tartu – Valga (dwie pary pociągów) i Tartu – Orava (jedna 

para pociągów). 

Rys. 1. Przewozy towarowe w latach 1992–2002

Rys. 2. Przewozy pasażerskie w latach 1992–2002

Fot. 3. Stacja Tartu 

Fot. 4. Lokomotywa TEP-70 na stacji w Tallinie
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Najdogodniejsza częstotliwość połączeń (dziewięć par na do-
bę) jest oferowana na odcinku Tallin – Rapla, na którym oprócz 
pociągów do Viljandi oraz do Pärnu kursują pociągi lokalne.

Pociągi są obsługiwane zmodernizowanymi spalinowymi ze-
społami trakcyjnymi DR1A oraz DR1B.

Daje się odczuć silną konkurencję ze strony przewoźników 
autobusowych, oferujących atrakcyjną częstotliwość połączeń 
przy korzystnych czasach przejazdu, możliwych do osiągnięcia na 
dobrze rozwiniętej i utrzymanej sieci drogowej. Dotyczy to szcze-
gólnie najważniejszych relacji, jak Tallin – Tartu, Tallin – Narva 
oraz Tallin – Pärnu.

Nocne pociągi międzynarodowe kursują na trasach Tallin – 
Moskwa oraz Tallin – Sankt Petersburg (tylko co drugi dzień). 
Pociągi te są obsługiwane przez spółkę EVR Express, której 
udziałowcem były sprywatyzowane koleje Eestii Raudtee, a obec-
nie firma Best Marketing OÜ. Roczne przewozy wykonywane przez 
tę spółkę osiągają 44 tys. pasażerów. Ciekawostką jest fakt, że 
pociągi do i z Rosji są na terytorium Estonii prowadzone rosyjski-
mi lokomotywami spalinowymi TEP-70. Podobne lokomotywy, 
nabyte na początku lat 90. przez kolej EVR, nie są obecnie wyko-
rzystywane.

Warto dodać, że uruchomiony w 1993 r. międzynarodowy po-
ciąg pospieszny Balti z Tallina do Sestokai z połączeniem do War-
szawy przestał kursować po kilku latach. Zlikwidowano również 
bezpośrednie połączenie z Mińskiem.

Połączenia podmiejskie
Połączenia podmiejskie w rejonie Tallina są obsługiwane przez 
przedsiębiorstwo Elektriraudtee. Kolej Elektriraudtee to spółka 
wydzielona przed prywatyzacją z kolei estońskich EVR i pozosta-
jaca pod kontrolą rządu. Kolej zapewnia ruch podmiejski na 
132 km zelektryfikowanej sieci kolejowej. Rozpoczęcie działalno-
ści nastąpiło 1 stycznia 1999 r. Na poszczególnych liniach kursu-
ją następujące liczby pociągów:
n Tallin – Riisipere – Tallin (10 par),
n Tallin – Klooga-Rand – Tallin (3 pary),
n Tallin – Paldiski – Tallin (12 par),
n Tallin – Aegviidu – Tallin (11 par).

Ponadto na najbardziej obciążonym odcinku Tallin – Pääsküla 
- Keila kursują dodatkowe pociągi. 

Obsługa ruchu pasażerskiego w rejonie Tallina odbywa się na 
podstawie kontraktów z państwem dotyczących liczby pociągoki-
lometrów. Kolej Elektriraudtee w 2001 r. przewiozła 3 mln 557 tys. 
podróżnych, wykonując 75 252 tys. pasażerokilometrów.

Tabor kolei estońskich
Po kolejach byłego Związku Radzieckiego koleje estońskie odzie-
dziczyły następujące pojazdy trakcyjne (dane według stanu na 
1.01.1993):
n lokomotywy towarowe M62 oraz 2M62 70 szt.
n lokomotywy pasażerskie TEP-60 7 szt.
n spalinowe zespoły trakcyjne D1 i DR1A 28 szt.
n elektryczne zespoły trakcyjne ER1, ER2, ER12 13 szt.
n lokomotywy manewrowe TGM2 i CzME3 40 szt.

Podstawowym pojazdem trakcyjnym do obsługi ruchu pasa-
żerskiego w czasie przejęcia przez koleje estońskie były jednostki 
spalinowe DR1A. Wyprodukowano je w zakładach w Rydze. Sze-
ścioczłonowa jednostka składa się z czterech wagonów doczep-

nych oraz dwóch członów napędowych napędzanych czterosuwo-
wymi dwunastocylindrowymi silnikami w układzie V o mocy 
1000 KM (736 kW) każdy. Liczba miejsc w każdym wagonie sil-
nikowym wynosi 68, a w wagonie doczepnym – 124. Prędkość 
konstrukcyjna zespołu wynosi 120 km/h. W 1994 r. zakupiono 
w zakładach w Rydze jeszcze jeden spalinowy zespół trakcyjny 
DR1A. W tym samym roku rozpoczęto modernizację 11 zespołów 
DR1A połączoną z wymianą dotychczasowych silników, na silniki 
serii 396 o mocy 745 kW, wyprodukowane przez zakłady MTU 
w Friedrichshafen (Niemcy). Zainstalowano przekładnie SM 
Strömungsmachinen GmbH z Drezna. W związku ze zmniejsze-
niem potoku podróżnych zmodernizowane jednostki składają się 
tylko z trzech członów.

W 1993 r. zakupiono cztery nowe lokomotywy spalinowe serii 
TEP-70, wyprodukowane przez zakłady w Kołomnie i przeznaczo-
ne do prowadzenia ciężkich pociągów pasażerskich, a także dwie 
lekkie lokomotywy manewrowe TGM40 (Kambarka). 

W 1997 r. koleje EVR, wówczas jeszcze pod zarządem pań-
stwowym, zaczęły nabywać ciężkie lokomotywy spalinowe do 
prowadzenia pociągów na linii głównej Narva – Tapa – Tallin. By-
ły to dwuczłonowe lokomotywy serii 2TE 116, produkowane od 
1972 r. w zakładach w Ługańsku na Ukrainie. 

Jednak prawdziwą rewolucję przyniosło zakupienie w Stanach 
Zjednoczonych 74 używanych lokomotyw typu C36-7i oraz C30-
-7Ai za 455 mln koron. Jedna lokomotywa kosztowała więc ok. 
0,5 mln USD. Lokomotywy wyprodukowane w latach 1984–1985 
przez zakłady General Motors (GE) były dotychczas eksploatowa-
ne przez koleje Union Pacific, CSX oraz Conrail. Nacisk ich osi 
przekracza 30 t. Moc lokomotywy C36-7i wynosi 3750 KM, zaś 
lokomotywy C30-7Ai – 3000 KM.

Lokomotywy te, po wyposażeniu w szerokotorowe wózki i ro-
syjski sprzęg samoczynny oraz odpowiednią sygnalizację kabino-
wą, wprowadzono do ruchu na liniach tranzytowych Narva – Tallin 
oraz Petseri – Tallin. Dostarczano je do Estonii w okresie: kwie-
cień 2001 r. – grudzień 2002 r. i stopniowo zastąpiły lokomotywy 
produkcji rosyjskiej i ukraińskiej. 

Modernizacja infrastruktury
Inwestycje w infrastrukturze polegają głównie na zwiększaniu 
przepustowości, zwłaszcza na odcinkach jednotorowych. W pierw-
szej kolejności wydłużane są mijanki na jednotorowym odcinku 
Tapa – Narwa na głównym ciągu od Tallina do granicy z Rosją. 
W dalszej przyszłości planuje się przeprowadzenie modernizacji 
linii Tapa – Petseri, która jest również mocno obciążona przewo-
zami tranzytowymi. Przewiduje się, że na całej sieci potrzebna 
będzie wymiana urządzeń sterowania ruchem. 

Wprowadzane są zmiany w eksploatacji, które umożliwią lep-
sze wykorzystanie posiadanych zasobów i zapewnią większą zdol-
ność przewozową linii bez dodatkowych inwestycji. Oznacza to 
prowadzenie dłuższych i cięższych pociągów, a także maksymal-
ne ograniczenie pracy manewrowej gdzie tylko to jest możliwe. 
Analizowany jest stopień wykorzystania górek rozrządowych, 
upraszczany jest proces rozrządzania wagonów. 

Plany EVR przewidują stworzenie jednego, komputerowego 
centrum obsługi klientów, z równoczesną likwidację istniejących 
obecnie wielu ręcznie obsługiwanych stacji nadawczo-odbior-
czych w terenie. 
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Konsekwencje zwiększenia nacisku na oś
W związku z wprowadzeniem lokomotyw amerykańskich serii 
C36-7i oraz C30-7Ai na sieci kolei estońskich zwiększono mak-
symalny nacisk na oś z 23 do 31 t. Dotychczas tak duże naciski 
nie były stosowane na kolejach europejskich, gdyż standardem, 
i to nie wszędzie osiąganym, jest nacisk 22,5 t na oś. Jak dotąd 
największe naciski dopuściły koleje szwedzkie i norweskie na ko-
lei rudowej łączącej Kirunę z Narwikiem – początkowo 25 t, na-
stępnie 27,5 t na oś.

Lokomotywy C36-7i i C30-7Ai weszły do eksploatacji wiosną 
2002 r. Przed wprowadzeniem zwiększonych nacisków zbadano 
wszystkie mosty i wiadukty na tranzytowych liniach kolejowych 
(przed wszystkim Narva – Tallin). Pierwsze wyniki wskazywały na 
potrzebę wykonania tylko stosunkowo niewielkiego zakresu prac, 
głównie wzmocnień konstrukcji. Prace te zostały przeprowa-
dzone. Menedżerowie z Eesti Raudtee zwracali uwagę na to, że 
w tych krajach, gdzie kolej nie zarządza jednocześnie przewozami 
i infrastrukturą, zwiększenie nacisku nie byłoby możliwe. 

Estońska administracja kolejowa dopuściła dla lokomotyw 
amerykańskich prędkość 90 km/h. W celu zbadania wpływu 
zwiększonych nacisków na nawierzchnię zlecono przeprowadze-
nie różnych badań. 

Według raportu amerykańskiej firmy Rail Sciences ze stycz-
nia 2003 r. wprowadzenie cięższych lokomotyw nie miało nega-
tywnego wpływu na infrastrukturę kolejową.

Inne wnioski wypływają jednak z szeroko zakrojonych badań 
wykonanych przez specjalistów z rosyjskiego instytutu badawcze-
go, firmy OÜ Loitech oraz Politechniki w Tallinie. W końcowym 
raporcie z tych badań, opracowanym pod koniec czerwca 2003 r., 
wskazano na potrzebę zmniejszenia prędkości pociągów prowa-
dzonych ciężkimi lokomotywami do 60 km/h, a na rozjazdach 
nawet do 25 km/h. Podkreślono także konieczność zwiększenia 
inwestycji w utrzymanie infrastruktury w celu uniknięcia wypad-
ków. Stwierdzono, że przy dużych prędkościach jazdy i zwiększo-
nych naciskach osi może dochodzić do przyspieszonego powsta-
wania nierówności. Od momentu, kiedy rosyjskie lokomotywy 
TE116 zostały zastąpione amerykańskimi, szybkość narastania 
zużycia szyn zwiększyła się o 65%.

Przedstawiciele Eestii Raudtee zwrócili uwagę, że gdyby 
prędkość pociągów została zmniejszona, doszłoby do istotnego 
ograniczenia przepustowości linii. Wskazywali, że gdy latem 
2003 r. w czasie napraw nawierzchni na linii Tapa – Tartu wpro-
wadzono ograniczenia prędkości, doszło tam do poważnych pro-
blemów z prowadzeniem ruchu (kongestia) tak, że nawet nielicz-
ne pociągi pasażerskie kursujące na tej linii miały opóźnienia. 
Według rzecznika Eestii Raudtee sugestie z raportu dotyczące po-
trzeby ograniczenia prędkości będą poważnie potraktowane przez 
kolej, ale są to zalecenia i wymagają analizy.

Warto też dodać, że lokomotywy amerykańskie uzyskały pod 
koniec lipca 2003 r. zgodę na wjazd na rosyjską stację Petseri.

Oceniając te informacje wydaje się, że zwiększenie nacisku 
osi o 35% nie mogło pozostać bez wpływu na tempo degradacji 
drogi kolejowej. Oznacza to konieczność ponoszenia zwiększo-
nych nakładów na wymiany i utrzymanie toru. Niewątpliwie ko-
rzystną okolicznością jest masowe stosowanie na kolejach w Es-
tonii, podobnie jak na terenie całego byłego ZSRR, nawierzchni 
ciężkiej z szynami R65 (65 kg/m). Szyny o zbliżonej charaktery-
styce wytrzymałościowej są stosowane także na kolejach amery-

kańskich. Podobnie też jak w USA, na niektórych odcinkach nadal 
są eksploatowane podkłady drewniane z przytwierdzeniem bezpo-
średnim. 

Doświadczenia kolei estońskich są warte analizy. Istotna jest 
przede wszystkim odpowiedź na pytanie, czy korzyści wynikające 
ze stosowania wydajniejszych lokomotyw zrównoważą zwiększone 
koszty infrastruktury?

Elektryfikacja
Duże przewozy podmiejskie w rejonie Tallina spowodowały, że już 
w 1924 r. podjęto elektryfikację tego węzła kolejowego. Elektryfi-
kacją o napięciu 1500 V objęto odcinek Tallin – Nömme – 
Pääsküla. Planowano też elektryfikację odcinka do Keila.

Ciekawostką jest, że po II wojnie światowej na linii Tallin – 
Pääsküla były przez pewien czas eksploatowane jednostki elek-
tryczne EM165 oraz EM167 pochodzące z sieci berlińskiej 
S-Bahn. Tego samego typu jednostki kursowały na Szybkiej Kolei 
Miejskiej w Trójmieście w latach 1951–1976. Jednostki dostoso-
wano do zasilania z sieci napowietrznej o napięciu 750 V. 

Obecnie koleje podmiejskie w rejonie Tallina są zelektryfiko-
wane napięciem 3 kV prądu stałego, jednak długość linii zelek-
tryfikowanych wynosi tylko 132 km.

W latach 2004–2005 planowane jest doprowadzenie trakcji 
elektrycznej po stronie rosyjskiej do przejścia granicznego Ivan-
gorod – Narva. Przyspieszy to jazdę pociągów od strony Sankt 
Petersburga. Obecnie przez to przejście przejeżdża 20–22 pocią-
gi na dobę, a po zelektryfikowaniu liczba ta może przekroczyć 30. 
Sprawą otwartą jest czy podobna elektryfikacja zostanie przepro-
wadzona po stronie estońskiej. Biorąc pod uwagę konsekwentne 
wdrażanie na kolejach Estonii praktyk przeniesionych z USA nale-
ży w to wątpić. 

Sieć TERFN na Estonii obejmuje większość sieci kolejowej
Źr. Traktat Akcesyjny
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Wnioski
Estonia to kraj, w którym przekształcenia sektora kolejowego 
poszły bardzo daleko. Koncepcja prywatyzacji głównego przewoź-
nika towarowego wraz z infrastrukturą kolejową oznacza prze-
niesienie na grunt europejski amerykańskiego modelu kolei 
zintegrowanej pionowo. Model ten nieco odbiega od koncepcji 
zarysowanej w regulacjach Unii Europejskiej, szczególnie w dy-
rektywie 91/440/EWG oraz w dyrektywach I pakietu kolejowego, 
opartej na konsekwentnym oddzieleniu zarządzania infrastrukturą 
od wykonywania przewozów. Od podpisania umowy prywatyza-
cyjnej w sierpniu 2001 r. minęło dopiero 2,5 roku, stąd trudno 
o jednoznaczną jej ocenę. 

Pewnym sukcesem jest wzrost przewozów towarowych. Pozo-
staje pytanie, czy jest on efektem poprawy konkurencyjności wy-
nikającej z prywatyzacji kolei, czy też korzystnej koniunktury 
sprzyjającej eksportowi paliw z Rosji? Ważnym osiągnięciem jest 
wprowadzenie, po raz pierwszy w Europie, nacisku na oś przekra-
czającego 30 t. Zaistniałe problemy dowodzą, że nie pozostanie 
to niestety bez wpływu na koszty utrzymania infrastruktury.

Nalezy jednak podkreślić, że wydatki Eestii Raudtee na utrzy-
manie infrastruktury wyniosły w 2003 r. około 363 mln EEK, a na 
2004 r. zaplanowano kwotę 347 mln EEK. Nie można więc mówić 
o zaniedbaniu, czy też rabunkowej jej eksploatacji. 

Zarządzanie infrastrukturą przez dominującego przewoźnika 
musi nieuchronnie prowadzić do pytań o niedyskryminacyjność 
dostępu do niej dla pozostałych przewoźników, przede wszystkim 
dla Link Oil oraz Edelaraudtee. Infrastruktura ta ma przecież ogra-
niczoną przepustowość (znaczna część sieci jest jednotorowa), 

a przewozy systematycznie rosną. Skrajne opinie mówią wręcz 
o potrzebie powtórnej jej nacjonalizacji. Argumentem za tym jest 
możliwość skorzystania z funduszy strukturalnych UE na rozwój 
infrastruktury kolejowej, czy wręcz na budowę nowych linii.
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