
pejSkle systemy 

Busway w Nantes 
Zbign ew Rusal. 

Mercedesy Citaro G CNG na trasie Bus Way w centrum Nantes 

Dzis systemy BRT 52/ utotsamiane przede wszvstkim z Volvo i Van-Hoof, kt6re specjalizujq siE; w produkcji tr6jczlono
wych autobus6w niskopodlogowych o dlugosci 24m. Jednak na obecnym etapie niema/ katdy duty producent mote 
zaoferowac wlasne rozwiqzania w tym zakresie. Takte Mercedes-Benz ma dute doswiadczenie w budowie system6w 
BRT. Pierwsze kroki niemiecki koncern stawial w Ameryce Srodkowej i Poludniowej m.in. w Brasilii, w kolumbijskiej 
Bogocie i w Meksyku. W ciqgu minionych trzech fat Mercedes zbudowal od podstaw 2 systemy w Europie: Metrobus 
w Stambule i BusWay w Nantes. Niniejszy artykul zostal poswiE;cony temu ostatniemu rozwiqzaniu. 

1. BRT jako narz~dzie wzrostu 
atrakcyjnosci komunikacji 
miejskiej 

W ostatnim czasie wiele miast musi 
zmierzyc si~ z problemem zaspokojenia 
silnie rosnqcych potrzeb przewozowych 
mieszkanc6w przy jednoczesnym zapew
nieniu odpowiednich standard6w ochrony 
srodowiska i wysokiej efektywnosci ekono
micznej. Ta koniecznosc zaspokojenia po
trzeb, w wielu wypadkach lqczy si!il z bra
kiem wystarczajqcych srodk6w na budo
w~ linii metra, tramwaju czy szybkiej kolei 
miejskiej. Alternatywq pozwalajqcq stwo
rzyc szybki i niezawodny system transpor
tu publicznego przy mniejszych nakladach 
inwestycyjnych sq systemy BAT. Naj
wi!ilkszq popularnosciq cieszq si~ w dui:ych 
miastach Ameryki Poludniowej, gdzie ich 
gl6wnym zadaniem jest zwi~kszenie moi:
liwosci przewozowych wraz ze wzrostem 

liczby mieszkanc6w miasta. Natomiast 
w Europie, gl6wne zadanie system6w BAT 
to stworzenie odpowiedniej alternatywy dla 
samochodu osobowego. Obecnie najbar
dziej zaawansowane prace przy budowie 
tego typu system6w prowadzone sq w mia
stach Poludniowej Afryki, b~dqcych gospo
darzami przyszlorocznych Mistrzostw Swia
ta w Pilce Noi:nej, takich jak Kapsztad, 
Johannesburg czy Pretoria. 

Systemy BAT, zwane taki:e BHLS (Bu
ses with a High Level of Service) to zazwy
czaj jedna lub dwie linie autobusowe poru
szajqce si~ po wydzielonych pasach ruchu, 
z przystankami zapewniajqcymi szybka, 
wymian~ pasai:er6w i autobusami dui:ej 
pojemnosci. Aby zapewnic jak najbardziej 
plynny ruch, na skrzyi:owaniach dr6g sto
suje si~ sygnalizacj~ swietlna, z priorytetem 
dla srodk6w transportu zbiorowego. Coraz 
CZ!ilSCiej systemy BAT sa, tak projektowane, 

aby na przystanek mogly podjei:di:ac tak
i:e auto busy obsluguja,ce normalna, siec au
tobusowa,, celem obslui:enia pola,czen 
przesiadkowych. 

Niewa,tpl iwie najwi!ilkszymi zaletami 
system6w BAT jest ich wysoka efektyw
nosc ekonomiczna, elastycznosc i latwosc 
rozbudowy w zalei:nosci od urbanistyczne
go rozwoju obszar6w miejskich. Dodatko
wo systemy BAT jest latwiej powia,zac z in
nymi systemami transportu zbiorowego 
wmiescie. 

2. Systemv BRT w polityce 
koncernu Daimler 

Widza,c te zalety i olbrzymi potencjal 
rynku, Daimler w swoich strukturach stwo
rzyl niezalei:ny dzia/, zajmuja,cy si~ analizq 
wykonalnosci projekt6w BAT oraz projek
towaniem infrastruktury, nie chca,c ogra
niczac si~ jedynie do dostawy taboru. 



Mercedes-Benz CapaCity jest szczeg6/nie adresowany do obslugi system6w BRT 

lnzynierowie z Daimlera reprezentujqcy r6z
ne specjalnosci, scisle wsp61pracujCj z lo
kalnymi specjalistami ds. planowania i in
westycji. Dzial ten zaczql swojq dzialalnosc 
okolo 251at temu, szykujqc projekt BAT dla 
australijskiego miasta Adelajdy. Dzis gl6w
nym atutem tego zespolu jest bogate do
swiadczenie mi~dzynarodowe, zebrane 
przy realizacji wielu tego typu projekt6w. 
Calosc prac zaczyna si~ od analizy wyko
nalnosci, uwzgl~dniajqc nie tylko aspekty 
techniczne , lecz takze uwarunkowania 
prawne i demograficzne. Nie bez znacze
nia jest zbadanie potrzeb zar6wno pasa
zer6w, jak i operator6w obslugujCjcych dany 
system. W calym etapie planowania i po
dejmowania decyzji waznym elementem 
jest przygotowanie odpowiedniego zaple
cza wsr6d decydent6w i promocji nowego 
systemu wsr6d mieszkanc6w. Trzeba jed
nak podkreslic, ze pracownicy Daimlera 
pelniCj przede wszystkim rol~ doradczq 

i konsultingowCj, podczas gdy wi~kszosc 
prac lezy po stronie miasta lub operatora. 

w toku planowania inwestycji, waznym 
etapem jest dob6r odpowiedniego taboru, 
tak aby w pelni obsluzyc potoki pasazer
skie. To wlasnie pod kqtem system6w BAT, 
Daimler opracowal dwudziestometrowy, 
czteroosiowy autobus Citaro CapaCity 
o pojemnosci rz~du 200 pasazer6w. Mimo 
tow wielu systemach BAT z powodzeniem 
wykorzystuje si~ takze klasyczne autobu
sy przegubowe. 

W przypadku uruchomienia system6w 
BAT bardzo waznym elementem jest ser
wis pojazd6w. Nie mozna zapominac, ze 
pojazdy obslugujqce systemy BAT charak
teryzujq si~ duzym przebiegiem rocznym 
i eksploatacjq przy wysokim stopniu napel
nienia. To powoduje, ze reakcja ze strony 
serwisu w przypadku jakichkolwiek usterek 
musi bye niemal natychmiastowa. Takze 
odpowiednie przygotowanie planowych 

Ca/a linia bazuje na specjalnie wydzielonej drodze dla autobus6w. Przed rokiem 2005 by/y tu 
oo 3 pasy ruchu w kaidym kierunku. Mimo to wjazd do Nantes trwal okolo p61 godziny 
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obslug i nap raw pojazd6w ma wai:ny wplyw 
na funkcjonowanie ca/ego systemu, gdyz 
obslugi pojazd6w obslugujCjcych systemy 
BAT, z uwagi na wysokie przebiegi, trzeba 
wykonywac cz~sciej niz w przypadku 
autobus6w obslugujCjcych normalnCj siec 
autobusowq. 

3. ooswiadczenia zwictzane 
z budowct systemu Busway 
w Nantes 

Miasto Nantes, polozone na zachodzie 
Francji, wraz z przyleglymi 23 miejscowo
sciami liczy okolo 600 tys. mieszkanc6w. 
Podobnie jak wi~kszosc osrodk6w stano
wia,cych centrum aglomeracji , boryka si~ 
ono z problemem przepustowosci dr6g. 
Mia/o to przelozenie na nie najlepiej funk
cjonuja,ce po/Cjczenia autobusowe. Wi~k
szosc autobus6w tkwi/a w korkach powo
dowanych przez samochody dojezdzajqce 
z obszar6w podmiejskich. Niska pr~dkosc 
komunikacyjna powodowala, ze kolejni 
pasazerowie przesiadali si~ na samocho
dy osobowe, caly czas zwi~kszajqc konge
sti~ w centrum. Aby rozwiqzac ten problem, 
wladze w Nantes chcialy zbudowac pocza,t
kowo kolejnCj - czwarta. juz lini~ tramwa
jowa.. Poprzednie trzy zbudowano na po
cza.tku lat 80. Jednak studium wykonalno
sci pokazalo, ze linia tramwajowa wyma
ga/aby bardzo dlugiego okresu splaty. Dla
tego tez podj~to decyzj~ o budowie wydzie
lonych pas6w dla autobus6w i wprowadze
niu autobus6w przegubowych Mercedes 
Citaro G, nap~dzanych spr~zonym gazem 
ziemnym. Oczywiscie calq tras~ wyposa
zono w system dynamicznej informacji 
pasazerskiej, pozwalaja.cy sprawdzic rze
czywisty czas podjazdu na przystanek. 
W ramach projektu wybudowano takze 
4 parkingi P&A. Gala inwestycja obejmuja,
ca prace projektowe oraz budow~ wydzie
lonych pas6w, parking6w, przebudow~ 
skrzyi:owan i instalacj~ system6w informacji 
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Wszyslkie /inie wyposazono w system dynamicznej informacji pasaterskiej 

Przystanki w Nantes SCI dostosowane do obsfugi autobus6w o dfugosci 25 m 

System Bus Way obslugujq przegubowe Mercedesy Citaro G. Od seryjnych modeli r6znict si~ 
przede wszystkim oslonami k6/ i maskownicq butli CNG poprowadzonq v1zdfuz cafego dachu 
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pasazerskiej oraz sygnalizacji na skrzyzo
waniach kosztowala okolo 50 min euro. 
Dalo to jednostkowy koszt na poziomie 
8 min euro/km. W warunkach francuskich 
stanowi to okolo jednej trzeciej koszt6w, 
jakie trzeba byloby ponies6 na budow~ tra
sy tramwajowej. 

Uruchomienie nowego systemu 61isto
pada 2006 roku spowodowalo, ze sredni 
czas podr6zy w godzinach szczytu skr6-
cil si~ z niemal p61 godziny do 18 minut. 
BusWay jak na razie obejmuje jednq lin i~ 

autobusowq nr 4, o dlugosci ponad 7 km 
lqCZqCq centrum Nantes z Porte de Vertou 
zlokalizowanym nieopodal obwodnicy 
miasta. Na trasie zlokalizowano 15 przy
stank6w przystosowanych do obslugi au
tobus6w niskopodlogowych. Wysokos6 
platform przystankowych poprowadzono 
dokladnie na wysokosci podlogi autobu
su. Kazdy z przystank6w ma dlugos6 25m, 
tak aby w przyszlosci mozna wprowadzi6 
na tras~ pojazdy dwuprzegubowe. Takze 
sama trasa jest juz przygotowana do wpro
wadzenia optycznego lub indukcyjnego 
systemu automatycznego prowadzenia 
pojazdu. 

Na pokonanie calej trasy od przystan
ku poczqtkowego do koncowego potrze
ba niecale 20 minut. Poczqtkowo zaklada
no, ze pr~dkos6 komunikacyjna systemu 
wynosi6 b~dzie 20 km/h. Wraz z urucho
mieniem priorytetu na wszystkich sygnali
zacjach swietlnych, pr~dkos6 ta wzrosla do 
23 km/h. Dla por6wnania autobusy poru
szajqce si~ w normalnym ruchu ulicznym 
osiqgaly pr~dkos6 rz~du 15 km/h. 

Calq lini~ obsluguje 20 niskopodlogo
wych autobus6w przegubowych CNG. 
Wprowadzenie zasilania gazowego znacz
nie obnizylo emisj~ szkodliwych czqstek do 
atmosfery. Aby nowy system sprzeda6 
marketingowo, wprowadzono nowq kolo
rystyk~ autobus6w czarno-srebrno-z6ltq. 
Ponadto w odr6znieniu od seryjnych Citaro 
na kolach tylnej i srodkowej osi zamonto
wano specjalne oslony, kt6re opr6cz zada
nia estetycznego zmniejszajq takze opory 
powietrza. Takze wzdluz calego dachu za
montowano specjalne maskownice kryjq
ce m.in. bateri~ butli CNG. 

Autobusy obslugujqce system nap~dza
ne Sq silnikiem Mercedes-Benz M 447 hLAG 
zasilanym gazem ziemnym, kt6ry rozwija 
moe 240 kW (326 KM). Spr~zony gaz ma
gazynowany jest pod cisnieniem 200 ba
r6w w osmiu zbiornikach umieszczonych 
na dachu pojazdu. lch lqczna pojemnos6 
wynosi 1520 litr6w. Si lnik wsp61pracuje 
Z szesciostopniOWq, automatycznq skrzy
niq bieg6w ZF 6HP590. 



Wnr;trzu Citaro obslugujqcego BusWay nada- Przystanek w centrum miasta 
no bardziej futurystycznej stylistyki 

Podobnie jak w przypadku zewnliltrznej 
linii nadwozia, pewne zmiany wprowadzo
no taki:e we wnfi!trzu. Przede wszystkim 
pierwszym elementem rzucaja,cym Sifil 
w oczy jest rozbudowany system informa
cji pasai:erskiej w sklad, kt6rego wchodza, 
4 listwy LED, 2 listwy tzw. ,sznur perel" 
i 4 kolorowe monitory TFT Cale wnfi!trze au
tobusu jest monitorowane za pomoca, sze
sciu kamer rejestruja,cych obraz w okoli
cach drzwi wejsciowych oraz miejsca dla 
w6zk6w w przedniej cz~sci autobusu. Sta
nowisko kierowcy, wzorem tramwaju jest 
calkowicie odseparowane od przestrzeni 
pasai:erskiej. Dostfi!p do kabiny kierowcy 
jest moi:liwy poprzez pierwsze skrzydlo 

przednich drzwi. ta,czny koszt zakupu dwu
dziestu autobus6w specjalnie dostosowa
nych do potrzeb Nanies wyni6sl9,2 min euro. 

Bus Way jest pierwszym wsp61nym pro
jektem Nantes i okolicznych gmin, kt6rego 
celem jest promowanie korzystania z ko
munikacji publicznej. Pocza,tkowo autobu
sy obslugiwa!y linili! BRT z cz~stotliwoscia, 

4 minut. Pozwoli!o to na przew6z okolo 
17,5 tys. pasai:er6ww cia,gu doby. Po czte
rech miesia,cach dobowe potoki wzrosly do 
poziomu 21 ,5 tys. os6b, a w rok po uru
chomieniu systemu zanotowano 23 tys. pa
sai:er6w dziennie. Obecnie z nowej linii 
korzysta ai: 26,5 tys. os6b w cia,gu doby. 
Dodatkowo wszystkie parkingi P&R 

Bateria osmiu butli na sprr;zony gaz ziemny zostala umieszczona na oachu pojazdu 
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w sa,siedztwie linii maja, niemal 1 00% oblo
i:enie. Sukces nowej linii spowodowa!, i:e 
nalei:a!o podja,c dzialania poprawiaja,ce 
komfort podr6i:y. W pierwszym rz~i!dzie 

zwili!kszono cz~stotl iwosc z 4 na 3 minuty. 
Obecnie Nantes analizuje zakup autobu
s6w dwuprzegubowych o dlugosci 24,5 m 
lub czteroosiowych CapaCity. Aktualnie 
koszty eksploatacji systemu osia,gn~ly 
3,6 euro/km. Too 30 eurocent6w mniej nii: 
w przypadku trakcji tramwajowej. 

Podsumowanie 
Doswiadczenia Nantes pokazuja,, i:e 

systemy BRT/BHLS stanowia, wai:ne narzli!
dzie w podnoszeniu atrakcyjnosci syste
m6w transportu zbiorowego w dui:ych 
i srednich miastach. W odr6i:nieniu od trak
cji tramwajowej sa, one mniej kapitalochlon
ne. Dodatkowo, moi:liwosc poruszania si~ 
autobus6w poza trasa, BRT wplywa na lep
sze powia,zanie nowej linii z reszta, syste
mu transportowego. Staly rozw6j napfi!d6w 
alternatywnych i hybrydowych powoduje, 
i:e ucia,i:liwosc dla srodowiska naturalne
go nowoczesnych system6w autobuso
wych staje Sifil minimalna. 

Oczywiscie nie moi:na zapominac 
o wszystkich uwarunkowaniach maja,cych 
wplyw na powodzenie real izacji projektu, 
takich jak dogodne punkty przesiadkowe, 
infrastruktura przyspieszaja,ca wymian~ 
pasai:er6w, informacja w czasie rzeczywi
stym i priorytety na skrzyi:owaniach, a tak
i:e odpowiedni tabor potrafia,cy sprostac 
obsludze dui:ych potok6w pasai:erskich 
w godzinach szczytu. 


