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Przewozy intermodalne
przewóz pojazdów drogowych na niskopodłogowych wago-
nach platformach (które to pojazdy wjeżdżają i wyjeżdżają 
z wagonów na własnych kołach), a kierowcy podróżują w osob-
nych wagonach, typu np. kuszetki;

2) nietowarzyszący (unaccompanied transport) oznacza, że po-
jazdy drogowe lub części pojazdów, np. naczepy, nadwozia 
wymienne lub kontenery, są przewożone przez inną gałąź 
transportu bez kierowców. 
Należy podkreślić, że terminy z Glosariusza są zgodne z po-

jęciami stosowanymi przez EKG ONZ i UE i w ten sposób – jako 
terminy międzynarodowe – zapewniają pełną zgodność jeśli cho-
dzi o znaczenie i zakres stosowanych pojęć. Mimo to nie ulega 
wątpliwości, że sformułowanie transport intermodalny występuje 
częściej w źródłach amerykańskich i kanadyjskich, natomiast 
transport multimodalny jest bardziej popularny na gruncie euro-
pejskim. Odpowiednikami tych określeń w języku polskim mogą 
być (od ang. mode = gałąź transportu) transport międzygałęzio-
wy lub wielogałęziowy.

Z podanych definicji wynika, że pojęcie transport multimo-
dalny obejmuje wszystkie gałęzie transportu i technologie prze-
wozów ładunków, przy czym – co istotne – towary mogą zmie-
niać jednostki ładunkowe w procesie przewozowym. Pojęcie to 
dotyczy w zasadzie strategicznego planowania rozwoju systemu 
transportowego w ramach korytarzy transportowych. Transport in-
termodalny tym różni się od multimodalnego, że w tym pierw-
szym towary przewożone są od nadawcy do odbiorcy w jednej 
i tej samej jednostce ładunkowej (np. kontener, naczepa, nadwo-
zia wymienne), ale podobnie jak w transporcie multimodalnym 
nie precyzuje się udziału określonej gałęzi transportu w opera-
cjach dowozowo-odwozowych.  

Oprócz wymienionej terminologii, związanej z transportem 
kombinowanym, można spotkać jeszcze pojęcie transportu łama-
nego, przez który rozumie się przewóz tego samego ładunku, nie 
koniecznie zjednostkowanego, różnymi środkami przewozu, lecz 
tej samej gałęzi transportu [7]. 

Cechami charakterystycznymi kombinowanego procesu 
transportowego, w których następuje zjawisko wewnętrznej inte-
gracji, są cztery elementy [5]:
1) organizacyjny – nowe specjalistyczne podmioty gospodarcze, 

odpowiedzialne za kompleksową obsługę procesów transpor-
towych – jest nim operator transportu kombinowanego;

2) techniczno-technologiczny – infrastruktura liniowa (drogi, tory 
wodne, szlaki kolejowe) i punktowa (terminale, porty morskie) 
różnych środków transportu przystosowana do obsługi tej sa-
mej zunifikowanej jednostki ładunkowej;

3) handlu – jednolite zasady ustalania cen, jeden dokument 
przewozowy na całą trasę dostawy (konosament transportu 
kombinowanego), jednolity system prawny regulujący warunki 
dostaw i odpowiedzialność stron;

4) zunifikowana jednostka transportowa, jaką jest naczepa, nad-
wozie wymienne lub kontener (element fizycznie spinający 
całość).  

 
Nasilająca się konkurencja na rynku transportowo-spedy-
cyjno-logistycznym powoduje dążenie do współpracy przy 
wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań i tworzeniu strate-
gicznych przedsięwzięć integrujących różne gałęzie 
transportu. Dotychczasową, wyniszczającą konkurencyj-
ność stosunków między transportem kolejowym, samo-
chodowym, śródlądowym i morskim zastępuje powoli 
idea współpracy. Upowszechniają się praktyki intermoda-
lizmu i multimodalizmu – technologiczne integrowanie 
procesu transportowego, postępująca koordynacja obsłu-
gi transportowej, w wyniku której usługa zostanie zreali-
zowana w sposób najsprawniejszy z możliwych. 

Możliwe jest to dzięki szczególnej podatności transportu na inno-
wacje, której odzwierciedleniem są wdrażane nowe technologie 
przemieszczania, zastosowanie nowoczesnego zarządzania logi-
stycznego, wprowadzanie technik informatycznych i telekomuni-
kacyjnych (telematyka). Artykuł ten poświęcony jest podstawo-
wym pojeciom oraz charakterystyce przewozów intermodalnych.

 
Definicja i podstawowe pojęcia 
transportu intermodalnego
Wśród terminologii transportu intermodalnego, oprócz pojęcia 
transportu multimodalnego, spotyka się zamiennie stosowany 
termin – transport kombinowany. Zamienne używanie tych trzech 
terminów jest błędem jednak często widocznym w polskiej pu-
blicystyce, jak i dokumentach lub raportach. W literaturze spo-
tykamy wiele oficjalnych definicji, jednak  najlepiej pojęcia te 
opisuje opublikowany w 1993 r. przez Europejską Konferencję 
Ministrów Transportu (ECMT) glosariusz Terminologia transportu 
kombinowanego [4].

Wynika z niej, że transport multimodalny (Multimodal trans-
port) to przewóz ładunków przy użyciu co najmniej dwóch róż-
nych gałęzi transportu, przy czym towar może zmieniać jednostki 
ładunkowe, tzn. może być przeładowany do innej jednostki przy 
zmianie środka przewozu. W transporcie intermodalnym (In-
termodal transport) ładunki przewozi się przy użyciu środków 
różnych gałęzi transportu, jednakże w tej samej jednostce ładun-
kowej na całej trasie od nadawcy do odbiorcy. Transport kom-
binowany (Combined transport) natomiast zaliczany jest do 
transportu intermodalnego europejskiego, w którym jednostka ła-
dunkowa w ruchu dalekobieżnym przewożona jest (bez przeła-
dunku towaru) między terminalami przez kolej, żeglugę śródlądo-
wą lub morską przybrzeżną, a jej dowóz i odwóz – na możliwie 
najkrótsze odległości – odbywa się transportem drogowym. 

Generalnie występują dwa różne rodzaje transportu kombino-
wanego: 
1) towarzyszący (accompanied transport), gdy przewożone są 

całkowite pojazdy drogowe przy użyciu innej gałęzi transportu 
(np. pociąg lub prom) razem z kierowcą; odmianą towarzyszą-
cego transportu kombinowanego jest tzw. tocząca się droga 
(ang. Rolling Road, niem. Rollende Landstrasse) oznaczająca 
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Spełnienie tych elementów uprawnia do posługiwania się po-
jęciem transport intermodalny, którego idea, polegająca na prze-
wozach w relacji drzwi–drzwi (door-to-door) jednostek ładunko-
wych, opierając się na formule „jeden partner, jedna cena, jeden 
dokument, jednolita odpowiedzialność”. 

 
Systematyka transportu intermodalnego
Przewozy intermodalne w ciągu tak krótkiego czasu swojego ist-
nienia wytworzyły wiele odmian i sposobów przewozu zunifikowa-
nych jednostek ładunkowych. Chcąc więc w jakiś sposób doko-
nać ich klasyfikacji, możemy je podzielić ze względu na [8]:
1) zasięg – na przewozy krajowe, międzynarodowe, kontynental-

ne, międzykontynentalne;
2) rodzaj użytych jednostek ładunkowych – na przewozy konte-

nerów, naczep, nadwozi wymiennych, samochodów ciężaro-
wych i pojemników specjalistycznych;

3) charakter użytych środków transportowych – na przewozy 
szynowo-drogowe (inaczej drogowo-kolejowe), drogowo-
wodny, rzeczno-morski itp.;

4) sposób i charakter organizacji – przewozy operatorskie i kon-
wencjonalne. 
Chcąc dokonać głębszej charakterystyki transportu intermo-

dalnego, możemy wyróżnić jego trzy podstawowe i najbardziej 
popularne rodzaje [3]:
1)  przewozy kontenerowe, przede wszystkim lądowo-morskie,
2)  przewozy szynowo-drogowe,
3)  przewozy lądowo-promowe.

 
Przewozy kontenerowe
W Europie konteneryzacja rozwija się od 1966 r., kiedy to do por-
tu Rotterdam wpłynął ze Stanów Zjednoczonych statek, który 
przywiózł 226 zunifikowanych, przeznaczonych do wielokrotnego 
użytku pojemników zwanych kontenerami. Technologia ta szybko 
się wdrożyła i nadal gwałtownie się rozwija, bowiem okazała się 
odpowiedzią na coraz to poważniejsze trudności związane z nie-
nadążaniem transportu za wysokimi wskaźnikami wzrostu handlu 
międzynarodowego, przede wszystkim towarów drobnicowych. 
Szczególnie wąskim gardłem stały się porty morskie jako punkty 
transportowe, w których ładunki zmieniają środki transportu. Duża 
liczba małych partii ładunkowych, wymagających szczególnej 
uwagi przy przeładunkach, potrzebujących magazynów i placów 
do składowania, jak również wykonania licznych czynności mani-
pulacyjno-pomocniczych spowodowała, iż wobec wzrastającej 
masy towarowej porty morskie zaczęły odczuwać coraz poważ-
niejsze trudności w sprawnym i szybkim obsłużeniu ładunków. 
Dotyczyło to w takim samym stopniu obsługi środków  transpor-
tu, których wydłużony czas oczekiwania na rozładunek lub załadu-
nek powodował straty finansowe ponoszone przez armatorów.

Korzyści z zastosowania kontenerów są wielostronne. Dla za-
ładowcy może to być obniżka kosztów, oszczędność na opakowa-
niu, mniejsze ryzyko uszkodzenia lub utraty ładunku, niższa staw-
ka ubezpieczeniowa, skrócenie czasu dostawy. Dla przewoźnika 
natomiast konteneryzacja to skrócenie czasu postoju środka 
transportowego w punkcie transportowym, terminowe i szybsze 
jego obsłużenie, mniejsze koszty związane z odpowiedzialnością 
za ładunek.

Należy podkreślić, iż rozwój konteneryzacji wymaga dużych 
nakładów finansowych na wyposażenie  portów morskich oraz lą-
dowych terminali kontenerowych w szeroką gamę urządzeń, słu-

żących wyłącznie do manipulacji i przeładunku tejże jednostki, 
takich jak: suwnice bramowe nabrzeżne, samojezdne suwnice to-
rowe, żurawie kontenerowe oraz wozy podnośnikowe. Odpowied-
nio też przystosowane muszą być środki transportu wodnego, 
kolejowego oraz samochodowego.

Najszybciej rozpoczęto prace nad skonstruowaniem nowych 
rodzajów statków morskich przystosowanych do przewozu znor-
malizowanych kontenerów, do których należy zaliczyć [5]: 
l kontenerowiec, którego załadunek i wyładunek odbywa się 

pionowo (lo-lo, czyli lift on-lift off), ma ładownie podzielone 
za pomocą prowadnic na pionowe szyby, w których umieszcza 
się kontenery jeden na drugim; mogą one zabierać jednorazo-
wo 2,5-3,5 tys. TEU, a największy 6 tys. TEU (fot. 1).

l rorowiec, czyli statek o poziomym systemie przeładunku (ro-
ro, czyli roll on-roll off), gdzie kontener lub inne ładunki mogą 
odbywać podróż na platformie zwanej roll-trailerem; statek 
taki ma zazwyczaj parę pokładów połączonych pochylniami 
lub windami, gdzie można przewozić też naczepy, ciężarówki 
i inne pojazdy (fot. 2).

l semikontenerowiec, który jest jedynie częściowo przysto-
sowany do przewozu kontenerów, więc obsługuje linie 
o mniejszym natężeniu potoków skonteneryzowanej masy ła-
dunkowej.
Również w żegludze śródlądowej pojawiły się barki zaadopto-

wane do przewozów kontenerów, które przewozi się zazwyczaj 
w dwóch warstwach ustawionych na dnie ładowni. Typowa barka 

Fot. 1. Kontenterowiec lo-lo i jego załadunek Fot. Maersk
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platformach z drewnianą podłogą, wyposażonych jedynie w czopy 
mocujące. 

Kontenery zaś w transporcie samochodowym przewożone są 
na naczepach o specjalistycznej ramowej konstrukcji bez podło-
gi, składającej się z 2 dźwigarów podłużnych i 2 (lub 3) dźwiga-
rów poprzecznych. Na końcach dźwigarów znajdują się gniazda 
z czopami. Proces przeładunku kontenera  za pomocą wozu pod-
nośnikowego z naczepy siodłowej na wagon pokazano na foto-
grafii 5.

Fot. 2. Kontenerowiec typu ro-ro Fot. J. Goździewicz

może zabrać jednorazowo 50-60 TEU. Obecnie w Europie na Re-
nie pływają również niewielkie jednostki obsługujące zaplecze, 
tzw. dowozowce kontenerowe (fot. 3). Od połowy lat osiemdzie-
siątych przewozy te dynamicznie się rozwijają i np. obecnie 34% 
kontenerów przewożonych do i z portu Rotterdam obsługiwane 
jest przez transport śródlądowy [1].

W transporcie kolejowym do przewozu kontenerów służą spe-
cjalne wagony kontenerowe lub wagony platformy (fot. 4). Wagon 
kontenerowy nie ma podłogi, ścian ani dachu, jest to jedynie sta-
lowa konstrukcja ramowa oparta na dwóch lub czterech osiach, 
wyposażona w odpowiednią liczbę czopów do mocowania konte-
nerów. Można też je przewozić na konwencjonalnych wagonach-

Fot. 3. Dowozowiec kontenerowy Fot. J. Goździewicz

Fot. 4. Platforma kontenerowa Fot. J. Goździewicz

Przewozy kolejowo-drogowe
Drugim najbardziej popularnym rodzajem transportu kombinowa-
nego pod względem wykonanej pracy przewozowej jest technolo-
gia szynowo-drogowa (kolejowo-drogowa). Pozwala ona na połą-
czenie zalet dwóch podstawowych gałęzi transportu lądowego 
(samochodowego i kolejowego), jednocześnie eliminując ich ce-
chy ujemne. Tutaj środek transportu samochodowego, którym 
może być samochód ciężarowy z przyczepą lub bez, naczepa sio-
dłowa z ciągnikiem lub bez oraz nadwozie wymienne, na dłuż-
szym odcinku korzysta z usługi przewozowej transportu kolejowe-
go. Wadą natomiast staje się załadunek i wyładunek tychże 
jednostek, który znacznie wydłuża czas trwania całego procesu 
i wymaga zastosowania kapitałochłonnych środków i technologii 
przeładunkowych.

Rozróżniamy trzy podstawowe podsystemy w ramach przewo-
zów szynowo-drogowych [4] (rys. 1):
1. System „ruchomej drogi” (Ro-La – z niem. Rollende Land-
strasse, ang. Rolling Motorway) – przewóz przyczep siodłowych 
wraz z ciągnikami (zestawy członowe), a ponadto przewóz samo-
chodów ciężarowych z przyczepami (zestawy drogowe) odbywa 
się wagonami kolejowymi specjalnej konstrukcji, tzw. niskopo-

Fot. 5. Przeładunek kontenera Fot. J. Goździewicz
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dłogowymi. Obniżenie środka ciężkości konieczne jest ze wzglę-
du na występowanie trakcji elektrycznej ograniczającej dopusz-
czalną wysokość. Załadunek i wyładunek pojazdów odbywa się 
własnym napędem, po pochyłej  platformie najazdowej dostawia-
nej do pierwszego wagonu, i przejazd – dzięki skróconemu 
sprzęgowi – kolejno przez wszystkie wagony, jeszcze nie załado-
wane, do pierwszego wolnego wagonu (fot. 6). Pozwala to na 
skrócenie czasu za/wyładunku i eliminuje konieczność zastoso-
wania kapitałochłonnych urządzeń przeładunkowych. W składzie 
pociągu znajduje się też wagon kuszetka, w którym podróżują (na 
czas przewozu koleją) kierowcy. 

Przewozy Ro-La są dość rozpowszechnione na kolejach 
zachodnioeuropejskich, a ich funkcjonowanie jest możliwe dzięki 
subwencjom rządowym, asygnowanym w ramach promocji prze-
wozów kombinowanych. W Polsce przewozy Ro-La nie wyszły 
jeszcze ze stadium eksperymentu, choć w Fabryce Wagonów 
„Świdnica” S.A. skonstruowano wagon niskopodwoziowy 602S 
do przewozów drogowych (fot. 7). Dzięki ruchomej belce istnieje 
dodatkowo możliwość transportu naczep siodłowych.
2. System „na barana” (ang. Piggyback, niem. Huckepack, 
franc. Kangourou),  gdzie  jednostki ładunkowe: naczepa siodło-
wa, przyczepa, nadwozie wymienne przewożone są na głównym 
odcinku trasy na dostosowanych, tj. obniżonych wagonach kole-
jowych. W krajach UE dominują przewozy nadwozi wymiennych 
dostarczanych ciągnikiem na miejsce załadunku na terminalu 
nadania i odbieranych na terminalu przeznaczenia przez inny cią-
gnik. Tak więc nie występuje tu „zamrożenie” ciągnika i kierowcy 
w trakcie transportu koleją, co wydatnie zmniejsza koszty jed-
nostkowe. Załadunek i wyładunek odbywa się głównie w sposób 
pionowy za pomocą dźwigów uzbrojonych w spreadery kleszczo-
we (fot. 8).
 3. System „bimodalny” – nowość w transporcie intermodal-
nym – polega na transporcie szynowym naczep samochodowych 
na wózkach kolejowych. Stosuje się tu specjalnie wykonane przy-
czepy, wyposażone w specjalne zaczepy do wózków wagono-
wych, tzw. adaptery, oraz podnoszone osie kół jezdnych. Tak więc 

Rys. 1. Rodzaje przewozów szynowo-drogowych
 A - Rollende Landstrasse (Ro-La – ruchoma droga) – ciężarówki 

i zestawy drogowe wjeżdżają na wagony, B - Piggy Back (na bara-
na) – naczepy siodłowe i nadwozia wymienne ładowane są dźwi-
giem na wagony kieszeniowe, C - bimodalny – specjalna naczepa 
siodłowa jako „wagon” z wymiennymi wózkami jezdnymi

Fot. 7.  Wózek wagonu do przewozu samochodów ciężarowych Fot. A. Harassek

Fot. 6. Czeski pociąg Rollenderstrasse Fot. M. Stancl

naczepa taka po dowiezieniu przez ciągnik do terminalu i osadze-
niu na wózkach wagonowych  staje się wagonem kolejowym, 
przewożonym w składzie pociągu towarowego. Przeszkolony kie-
rowca ciężarówki może sobie poradzić z przemianą naczepy 
w wagon – nie korzystając z drogich urządzeń przeładowczych 
terminala. Sposób tworzenia pociągu bimodalnego przedstawio-
no na rysunku 2. Zaletą też jest bardzo korzystny  stosunek masy 
pociągu do ładowności. 

Ten ambitny pomysł od wielu lat rozpala wyobraźnię techni-
ków i polityków. Gdy w Europie funkcjonują  już pierwsze połą-
czenia, w Polsce z pozytywnym skutkiem przebadano w warszaw-
skim Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa i poznańskim 
Ośrodku Badawczo-Rozwojowym prototyp pociągu bimodalnego 
(fot. 9).

 
Przewozy lądowo-promowe
Kolejnym wariantem technologii intermodalnej, będącym  od-
zwierciedleniem współczesnego postępu technicznego i tenden-
cji w procesie transportowym, są przewozy promowe.  Polegają 
one na przewozie środków transportu lądowego (wagonów kole-
jowych,  naczep, ciągników z naczepami) oraz kontenerów pro-
mami morskimi. Do najbardziej uczęszczanych rejonów kursowa-
nia promów należą akweny europejskie, a przede wszystkim 
Morze Bałtyckie i Północne, gdzie skupia się 55% światowych 
połączeń, oraz Morze Śródziemne [6]. 

Wszystkie typy promów przystosowane są do poziomego za-
ładunku ro-ro poprzez furty dziobowe, boczne lub rufowe. Dzięki 

A

B

C
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temu samochody i wagony kolejowe mogą samodzielnie wjeż-
dżać i wyjeżdżać z promów, przez co załadunek jest szybszy i tań-
szy, gdyż nie wymaga specjalistycznej infrastruktury. Kontenery 
– na rolltrailerach – i naczepy umieszczane są na promach za 
pomocą ciągników portowych. Niestety wadą jest niemożność 
piętrzenia jednostek ładunkowych ponad dwie warstwy, co powo-
duje niską efektywność wykorzystania ładowności tych statków.  

 
Zalety transportu intermodalnego
Zarówno transport kolejowy, wodny, jak i drogowy mają wiele za-
let, przemawiających za dalszym ich rozwojem. Jednak dopiero 
alians tych gałęzi oparty na kompromisie wywołuje efekt synergii 
– umiejętnie wykorzystującej zalety tych systemów transporto-
wych. Tę syntezę oczywiście stanowi transport intermodalny, 
i choć poszczególne jego rodzaje mają zróżnicowane cechy, to 
jednak można wyróżnić pewne wspólne systemowe zalety [2].
1. Podstawowym argumentem są względy ekologiczne: 
– zużycie energii do przewiezienia określonej jednostki masy 

ładunku poprzez zestawienie w pociągi jest o wiele mniejsze 
niż w transporcie drogowym (porównywalne ze zużyciem ener-
gii w transporcie kolejowym jednostkowe zużycie energii 
w transporcie kolejowym jest 4,5 razy mniejsze niż w ciężaro-
wym transporcie drogowym);

– szkody w zanieczyszczeniu powietrza spowodowane przez 
transport intermodalny są o 90% mniejsze niż w transporcie 
samochodowym;

– znaczne ograniczenia zanieczyszczenia pasa terenu położone-
go wzdłuż dróg (spaliny, pył gumowy, zużyte opony, olej, itp.);

– ograniczenie infrastruktury koniecznej wzdłuż dróg, która po-
woduje degradację środowiska naturalnego;

– mniejsza terenochłonność – infrastruktura kolejowa o określo-
nej przepustowości zajmuje o 70% mniej terenu niż infrastruk-
tura drogowa potrzebna do przewiezienia tej samej masy ła-
dunku. 

2. Możliwość transportu „door-to-door”, czyli mobilność w do-
starczaniu ładunku do drzwi odbiorcy.
3. Zahamowanie lawinowego zwiększenia ruchu ciężkich pojaz-
dów na drogach i przejściach granicznych, co dla krajów tranzy-
towych (Szwajcaria, Austria, Polska) ma niewątpliwie ogromne 
znaczenie.
4. Zdolność do przewożenia w określonym korytarzu transporto-
wym dużej masy ładunku na duże odległości.
5. Możliwość przewozu ładunków drobnicowych w łańcuchach 
logistycznych.
6. Niższe koszty personelu przez nieangażowanie kierowców 
(transport nietowarzyszący).
7. Prędkość handlowa w transporcie kombinowanym na duże 
odległości jest większa niż w transporcie drogowym.
8. Transport kombinowany umożliwia większą regularność 
i punktualność niż transport drogowy; rozkłady jazdy umożliwiają 
dokładne planowanie.
9. Transport kombinowany jest o wiele mniej wrażliwy na wa-
runki pogodowe i inne zakłócenia (np. blokady dróg wskutek wy-
padków, manifestacji itp.) niż transport drogowy.
10. Transport kombinowany gwarantuje nieporównywalnie więk-
sze bezpieczeństwo niż transport drogowy. Wypadkowość 
w transporcie kolejowym jest o 95% mniejsza niż w transporcie 
drogowym. Ograniczenie liczby wypadków wpływa na zmniejsze-
nie kosztów bezpośrednio związanych z wypadkami i akcją ratow-Fot. 8. Załadunek nadwozia wymiennego Fot. M. Pilek
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Rys. 2.  Fazy zestawienia pociągu bimodalnego
 A - naczepa z uniesionym pneumatycznie tyłem najeżdża na wózek z adapte-

rem; B - wysunięcie łap i podniesienie kół naczepy; C - przyłączenie drugie-
go wózka; D - podniesienie łap, naczepa zmienia się w wagon; E - za chwilę 
cysterna osiądzie na wózku; F - koła w górę i potrzebny jest następny 
wózek 

Fot. 9. Polski pociąg bimodalny 
 Naczepa siodłowa (z lewej), wózek wagonowy oraz adaptery (środek) i cy-

sterna (z prawej) Źr.: Po szynach i drogach. Wiedza i życie 11/1997

niczą oraz na zmniejszenie kosztów pośrednich: wypłat z tytułu 
odszkodowań, rent inwalidzkich, leczenia i rehabilitacji osób po-
szkodowanych.
11. Lepsze wykorzystanie infrastruktury transportowej. W trans-
porcie kombinowanym możliwy jest załadunek towaru w ciągu 
dnia, w godzinach popołudniowych dostarczenie go do terminalu 
i wysłanie  wieczorem pociągiem. Dzięki „nocnym skokom” po-
prawia się wykorzystanie infrastruktury kolejowej, niewykorzysta-
nej w nocy.
12. Ułatwienie procedur celnych, które odbywają się w rejonach 
załadunku i rozładunku towarów wewnątrz kraju, a nie na drogo-
wych przejściach granicznych.
13. Uniknięcie w transporcie kombinowanym ograniczeń dla 
transportu drogowego: zakaz ruchu w weekendy i wybrane dni 
szczególnego natężenia ruchu samochodów osobowych, ograni-
czenie ruchu w nocy, ograniczenie czasu pracy kierowców.
14. Bezwzględne koszty zewnętrzne infrastruktury transportowej 
(koszty utraty zdrowia, zniszczenia środowiska, degradacji terenu, 
zatrucia powietrza i wody itp.)  w 17 krajach Europy Zachodniej 
(UE) kształtują się na poziomie 4,6% ich PKB, z czego  92,2% 
(250,1 mld euro) przypada na drogi, a tylko 1,7% (4,6 mld euro) 
na koleje.

 q
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