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TransMilenio - system BRT w Bogocie 

Bogota - stolica Kolumbii i naj
wi~ksze, liczCjce ponad 7 min 
mieszkanc6w, miasto w An
dach. Miasto to leiy w central
nej cz~sci Kolumbii, w pasmie 
And6w zwanym KordylierCj 
wschodni<~ . na wysokosci aka
to 2600 m n.p.m. Zajmuje 
znaczn<~ cz~sc r6wniny La Saba
na, u podn6za szczyt6w Man
serrate (3317 m n.p.m.) i Guada
lupe (3100 m n.p.m.). 

Ulice w Bogocie maja, charakterystycz
ny uklad w ksztalcie rusztu, wiele z nich 
przecina si ~? pod ka,tem prostym. Ulice prze
biegaja,ce z poludnia na p61noc nosza, nazw~? 
carreras, z zachodu na wsch6d - calles, 
a skosnie - diagonales i transversales. 
Wszystkie ulice sa, ponumerowane, dzi~?ki 

czemu w prosty spos6b moi:na zorientowac 
si~ w jakiej cz~sci miasta znajduje si~ miej
sce pod wskazanym adresem. Szerokie ar
terie nazywane sa, avenidas i maja, numery 
takie same jak carreras i calles oraz dodat
kowo w calosci lub we fragmentach maja, 
swoja, nazw~ (np. Avenida 14 Caracas). 
W miescie znajduje s i ~? wiele plac6w, z kt6-
rych najwai:niejszym jest Plaza de Bolivar. 
Przy placu tym mieszcza, si~ historyczne bu
dynki: Capitolio Nacional (siedziba Kongre
su), Palacio de Justicia (Palac Sprawiedli
wosci) oraz katedra Primada de Colombia. 

Tradycyjny model transportu 
zblorowego w Bogocie 

Tradycyjny ,system" transportu publicz
nego w Bogocie opiera si~? na setkach, nie
zalei:nych od siebie i nieskoordynowanych 
linii autobusowych, nalei:a,cych do kilku
dziesi~?c i u prywatnych firm autobusowych. 
Firmy te wynajmuja, poszczeg61ne linie wla
scicielom autobus6w, kt6rzy wnosza, z tego 
tytulu odpowiednie oplaty. Wlasciciele au
tobus6w i pracuja,cy dla nich kierowcy otrzy
muja, wplywy bezposrednio od pasai:er6w. 

Widok na Bogot~ z gory Monserrate. Na pierwszym planie z czerwonymi dachami - zabytko
wa cz~sc miasta - La Candelaria 

Trasy sa, przydzielane poprzez decyzje 
uznaniowe urz~dn i k6w miejsk ich , co 
w pola,czeniu z niewystarczaja,ca, ich liczba, 
oraz powszechna, korupcja, oznacza, i:e 
panuje zupelna dowolnosc. Mocna, strona, 
modelu tradycyjnego jest dui:e pokrycie 
miasta oraz dui:a cz~stotl iwosc. Ze wzgl~
du na bardzo dui:a, l iczb~ zarejestrowanych 

autobus6w oraz tych poruszaja,cych si~ nie
legalnie, nikogo nie dziwia, ulice zapchane 
autobusami, kt6re zatrzymuja, si~ na kai:dy 
sygnal pasai:era. Tak dui:a konkurencja 
pomi~dzy wlascicielami autobus6w oraz 
brak egzekwowania prawa powoduja,, i:e ja
kosc swiadczonych uslug w tym modelu jest 
na bardzo niskim poziomie. Przed rokiem 

Avenida 19 (Ciudad de Uma) - jedna z g/6wnych ulic w centrum miasta; widoczne Sq autobu
sy funkcjonujqce w modelu tradycyjnym 



2000 sredni czas podr6zy na terenie miasta 
oyl bardzo dlugi, poniewaZ 95% ulic bylo za
xhanych przez pojazdy przewozqce jedy
nie 20% mieszkanc6w. Ze wzgl~?du na po/o
zenie miasta na znacznej wysokosci, szcze
g61nie uciqzliwe by/y zanieczyszczenia emi
:owane przez pojazdy. Problem stanowila 
r6wniez duza liczba wypadk6w. 

Aby powstrzyma6 te niekorzystne zja
wiska, wiele razy pr6bowano w Bogocie 
.vprowadzi6 system transportu szynowego. 
=>r6by te jednak za kazdym razem konczy
/y si~? niepowodzeniem, poniewaz zwiqza
ne byly z ogromnymi wydatkami oraz pro
~estami wlascicieli autobus6w. Wybrany 
.v 1997 roku burmistrz Enrique Penalosa 
orzedstawil plan budowy zintegrowanego 
systemu transportowego opartego na linii 
metra oraz sieci autobusowej. Okazalo si~? 
jednak, ze rzqd nie ma wystarczajqcych fun
duszy na realizacj~? projektu, w zwiqzku 
z czym zrezygnowano z najkosztowniejszej 
CZ~?SCi projektu - budowy metra. Wladze 
miasta postanowily jednak o budowie opar
lego na autobusach systemu, wzorowane
go na funkcjonujqcych juz systemach BRT 
w Sao Paolo i Kurytybie w Brazylii. Burmistrz 
Enrique Penalosa widzial jednak nowy sys
:em autobusowy jako CZ~?SC wi~?kszego pro
gramu, obejmujqcego takze rewital izacj~? 
miasta oraz dzialania promujqce prze
mieszczanie si~? bez udzialu samochodu. 
W ramach tego programu, w pierwszej ko
lejnosci utworzono nowe przestrzenie pu
bliczne, strefy piesze oraz 300 km sciezek 
rowerowych zwanych ciclorutas. Wprowa
dzono r6wniez ograniczenia w poruszaniu 
s i~? pojazd6w o okreslonych cyfrach na ta
blicach rejestracyjnych podczas szczyt6w 
komunikacyjnych (,Pico y Placa"), podnie
siono oplaty za parkowanie, wprowadzo
no dodatkowq oplat~? paliwowq oraz za
mkni~?tO dla samochod6w niekt6re ulice 
w czasie swiqt. 

A 
COHWHCIOHU 

-~ _,_, 

Etap I i II (kolor czerwony) oraz planowany 
etap Ill (kolor niebieski) 

Zamknif;!ta dla samochod6w CZf;!SC Avenida 10 (Fernando Mazuera VII) w centrum Bogoty 

Nowa koncepcja transportu 
zbiorowego - TransMilenio 

Nowy system zintegrowanego trans
portu zbiorowego w Bogocie nazwano 
TransMilenio. Nazwa zwiqzana jest z ro
kiem 2000, w kt6rym otwarto pierwsze tra
sy. System TransMilenio opiera s i ~? na 
szybkich liniach autobusowych (BRT- Bus 
Rapid Transit) przebiegajqcych najcz~sciej 
srodkiem szerokich arterii, z przystanka
mi o podwyzszonych peronach. Do tej 
pory zrealizowano dwa etapy projektu: 
etap I, zakonczony w pelni na poczqtku 
2002 r., kt6ry obejmowal 41 km tras 
w Calle 80, Avenida Caracas, Autopista 
Norte i Calle 13 oraz etap II , trwajqcy od 
2003 do 2006 r. , w kt6rym dolqczono tra
sy na Americas, NOS i Suba. Przed ukon
czeniem II etapu z systemu korzystalo 
okolo 1 min pasazer6w dziennie. Otwar
cie II etapu zwi~kszylo sredniq dziennq 
l iczb~ pasaZer6w do 1,4 min. 

Koszt budowy I etapu wyni6s/240 min 
dolar6w. 46% tej kwoty pochodzilo z lo
kalnej oplaty paliwowej, 28% z funduszy 
lokalnych, 20% ze srodk6w rzqdowych 
oraz 6% z pozyczki bankowej. Realizacja 
II etapu kosztowala 545 min dolar6w, 
z czego 34% pochodzilo z lokalnej oplaty 
paliwowej, a pozostala cz~s6 ze srodk6w 
rzqdowych. Tak duza r6znica w kosztach 
wynika z faktu, ze w etapie II konieczne byly 
znacznie wi~ksze inwestycje zwiqzane 

z budowq i przebudowq infrastruktury, 
obejmujqce dodatkowe pasy dla samo
chod6w, bardziej rozbudowane skrzyzo
wania, wi~cej urzqdzen dla pieszych i ro
werzyst6w oraz wi~?Cej terenu przeznaczo
nego na budow~?. 

Budowa by/a poprzedzona intensywnq 
kampaniq informacyjnq, kt6ra miala na 
celu zach~cenie do korzystania z syste
mu, a takze objasnienie w jaki spos6b 
korzysta6 z autobus6w. W kampani i mar
ketingowej promowano TransMilenio jako 
serce, pluca i system nerwowy miasta. 

lnfrastruktura 
Pasy autobusowe znajdujq si~ najcz~

sciej pom i~dzy jezdniami przeznaczonymi 
dla ruchu samochodowego. W ob r~bie 

przystank6w i na CZ~?SCi tras wytyczono po 
dwa pasy autobusowe w jednym kierunku, 
aby umozliwi6 przejazd autobusom po
spiesznym, niezatrzymujqcym si~? na 
wszystkich przystankach. Na koncach linii 
znajdujq si~? dworce, na kt6rych mozna 
przesiada6 si~? do autobus6w dowozqcych 
oraz autobus6w regionalnych i dalekobiez
nych. Na wazniejszych skrzyzowaniach 
znajdujq si~? przystanki w~?zlowe, umozliwia
jqce pasazerom przesiadanie si~? na inne 
linie lub autobusy dowoiqce, bez koniecz
nosci wnoszenia dodatkowych oplat. Przy 
wazniejszych w~zlach oraz na dworcach 
znajdujq si ~? parkingi dla rower6w. 



Przystanek na sieci TransMilenio 

Srednia odleglosc mi~?dzy przystanka
mi to okolo 500 m. Przystanki zostaly za
projektowane i dostosowane specjalnie do 
potrzeb systemu, w spos6b umozliwiajq
cy jak najszybszy i jak najwygodniejszy dla 
pasazer6w dost~?P do pojazd6w. Sq wy
konane z aluminium oraz szkla i w calosci 
zamkni~?te i przykryte dachem. Sq dobrze 
OSWietlone i CZ~?StO pilnowane przez OChro
n~? oraz policj~?. Przystanki majq od 1 do 
5 peron6w i jedno lub dwa wejscia. Sze
rokosc peron6w wynosi najcz~?sciej 5 m. 
Oost~?P do peron6w jest moi:liwy jedynie 
poprzez bramki, po wniesieniu op/aty za 
przejazd za pomocq karty bezstykowej 
(smart card MIFARE). Karty mozna zaku
pic oraz /adowac w punktach kasowych 
zlokalizowanych na wszystkich dworcach 
i przystankach. Na karcie moie bye zala
dowany jeden lub wi~?cej bilet6w. Jednak 
ze wzgl~?du na brak rabat6w przy zakupie 
wit?kszej ilosci bilet6w oraz niecht?Ciq wy
nikajqcq z problem6w z kartami w pierw
szym okresie dzialania systemu, pasa:Ze
rowie najczt?Sciej /adujq pojedyncze bile
ty, przez co przed punktami sprzedazy 
tworzq sit? dui:e kolejki. Dojscie do przy
stank6w zaplanowano w spos6b jak naj
bardziej bezpieczny: poprzez rampy, klad
ki i tunele, a tam gdzie nie jest to moi:liwe 
- przez przejscia dla pieszych z sygnali
zacjq swietlnq. Perony od strony pas6w au
tobusowych Sq zamknit?te specjalnymi 
drzwiami, kt6re otwierajq sit? automatycz
nie dopiero po przyjezdzie pojazdu, r6w
noczesnie z drzwiami autobusu. 

Siec linll TransMilenio 
Pierwsze autobusy wyjezdzajq na tra

sy okolo 4.30 rano, a ostatnie zjezdzajq 
do zajezdni okolo 1 w nocy. Wit?kszosc li
nii kursuje jednak w godzinach 5.30 -
22.30. Linie autobusowe dzielq sit? na li
nie podstawowe (servicios troncales) oraz 
linie dowozqce (servicios alimentadores). 
Linie podstawowe mozna z kolei podzie
lic na: linie zwykle, kt6re zatrzymujq sit? na 
wszystkich przystankach; linie pospiesz
ne, kt6re zatrzymujq si~? na 40-60% 
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przystank6w i linie ekspresowe, kt6re za
trzymujq Sit? tylko na 20% przystank6w. Po
lqczenie r6znych typ6w linii pozwala na 
zwit?kszenie wydajnosci systemu do gra
nic dotqd niespotykanych w normalnych 
sieciach autobusowych. W godzinach 
szczytu pojazdy kursujq co okolo 2 minu
ty na kazdej linii, a poza godzinami szczy
tu co okolo 10 minut. Tak dui:a CZt?Stotli
wosc powoduje, ie autobusy r6znych linii 
pojawiajq sit? na niekt6rych przystankach 
przecit?tnie co 13 sekund. Dzi~?k i TransMi
lenio srednia prt?dkosc komunikacyjna 
transportu zbiorowego w Bogocie wzro
s/a z 15 km/h do 27 km/h (21 km/h linie 
zwykle i 32 km/h linie ekspresowe). 

Auto busy na liniach podstawowych sq 
w charakterystycznym czerwonym kolo
rze. Wit?kszosc z nich rna 18 m dlugosci 
oraz 2,60 m szerokosci. Wyposazone sq 
w 4 pary drzwi o szerokosci 1 ,20 m znaj
dujqce Sit? po lewej stronie pojazdu, a po
ziom podlogi jest na takiej samej wyso
kosci jak perony (90 em). Umozliwia to 
szybkq wymiant? pasazer6w oraz nie 
stwarza problem6w dla os6b starszych 
oraz na w6zkach inwalidzkich. Autobusy 
mogq pomiescic do 160 os6b. Silniki na
Pt?dzane Sq olejem nap~?dowym lub ga
zem ziemnym i spelniajq normt? Euro-2, 
a tym samym z duzym zapasem mieszczq 
sit? w obecnych normach srodowisko
wych w Kolumbii. W nowych autobusach, 
kt6re wprowadzono do eksploatacj i 
w etapie II pojawilo sit? dodatkowe wypo
sazenie: czujniki w zawieszeniu reagujq
ce na przeciqi:enia, elektroniczne tablice 

Pasy autobusowe i przystanek na Autopista Norte 



wewn~trzne podajqce informacje o roz
kladach jazdy w czasie rzeczywistym oraz 
tachografy rejestrujqce dzienny przebieg 
pojazdu. 

Do momentu uruchomienia etapu II, li
nie podstawowe byly numerowane. Numer 
linii zalezal od jej typu i trasy. Po otwarciu 
nowych tras zmieniono system numera
cji, kt6ry od tego czasu sklada s i~ z litery 
oznaczajqcej tras~ oraz numeru linii. 

Zadaniem linii dowo:Zqcych jest zbie
ranie i rozwozenie pasazer6w z i do osie
dli peryferyjnych, znajdujqcych siE? poza 
zasiE?giem linii podstawowych. Rozpoczy
najq one tras~ na dworcach oraz wazniej
szych w~zlach przesiadkowych (na sche
macie sieci TransMilenio w~zly te ozna
czone SC\ symbolem autobusu na zielo
nym tie) i poruszajq si~ po normalnych 
ulicach. Autobusy kursujqce na liniach 
dowo:Zqcych Sq koloru zielonego i majq 
pojemnosc okolo 80 os6b. Pojazdy te, 
w przeciwienstwie do autobus6w na li
niach podstawowych, majq drzwi z pra
wej strony, a wejscia Sq na normalnym 
poziomie i SC\ wyposazone w stopnie. 
Autobusy dowozqce SC\ bezplatne dla 
os6b korzystajqcych z linii podstawowych, 
poniewa:Z przesiadka na nie wymaga wy
chodzenia poza obszar przystanku. Sred
nia dlugosc linii dowo:Zqcej to 7,6 km. 

Obecnie system TransMilenio obslu
giwany jest przez 7 sp6lek przewozo
wych, kt6re zostaly utworzone z 98% dzia
lajqcych wczesniej w Bogocie przewoz
nik6w. Sp6/ki te zobowiqzaly si~ do re
strukturyzacji transportu publicznego 
w stolicy Kolumbii. Operatorzy wylaniani 
SC\ w postE?powaniach przetargowych. 
ZwyciE?zca odpowiedzialny jest za zakup 
pojazd6w i zatrudnienie kierowc6w, me
chanik6w, pracownik6w administracyj
nych i innych niezb~dnych os6b. Otrzy
muje r6wniez prawo do zarzqdzania za
jezdniq, kt6rej wlascicielem jest panstwo. 
Za wykonane us/ugi przewoznicy rozlicza
ni Sq w oparciu o przebieg i zaoferowanq 
w przetargu cen~. 

Autobusy jezd:Zqce na trasach Trans
Milenio zostaly wyprodukowane przez ko
lumbijsko-brazylijskq fi rm~ Marco-Polo 
Superior. Wi~kszosc z eksploatowanych 
pojazd6w bazuje na podwoziach Volvo 
i Mercedes-Benz. W maju 2007 r. zapre
zentowano po raz pierwszy nowy auto
bus dwuprzegubowy o dlugosci 27 m 
i pojemnosci 270 pasazer6w na podwo
ziu Volvo B12MA, przeznaczony specjal
nie dla systemu TransMilenio. Jed en z ope
rator6w zam6wil 10 pojazd6w tego typu, 
kt6re dostarczone zostaly w tym roku. 

Autobus TransMilenio na przystanku Museo del Oro 

Planowana rozbudowa 
svstemu 

Obecnie zrealizowano dwa etapy pro
jektu TransMilenio. W trakcie realizacji jest 
etap Ill, kt6ry ma s i~ zakonczyc w po/owie 
2010 r. W eta pie tym planowana jest roz
budowa sieci w Calle 26 oraz Carrera 10. 
Po zakonczeniu etapu Ill dlugosc linii 
TransMilenio zwiE?kszy si~ z 84 do ponad 
120 km. Zakladne jest, ze po tym etapie 
z systemu b~dzie korzystac ok. 2 min pa
sazer6w dziennie. 

Caly projekt TransMilenio sklada siE? 
z osmiu etap6w, po ukonczeniu kt6rych 
siec BRT w Bogocie b~dzie miala dlu
gosc 388 km. Realizacja wszystkich 
etap6w ma si ~ zakonczyc w roku 2016 
i ma kosztowac okolo 3,3 mid dolar6w 
(tylko 10% wiE?cej niz koszt planowanej 
jeszcze w 1997 r. budowy niespelna 
30 kilometr6w linii metra) . Zaklada siE?, 
ze po zakonczen iu VIII etapu z sieci 
TransMilenio korzystac bE?dzie 5 min 
pasazer6w dziennie. 

Autobus linii dowozi:jcej na dworcu Portal del Norte 



Przegubowy autobus Marco-Polo na Eje Ambiental 

Autobus Mercedes-Benz podczas postoju na przystanku Avenida Caracas 

Tab. 1. 
Podstawowe parametry techniczne systemu TransMilenio 
t(lczna liczba przewiezionvch pasazer6w do 31 sierpnia 2009 [min pas.] 
Srednia liczba przewozonych pasazerow podczas szczytu 
l(lczna liczba przewiezionych pasazer6w przez linie dowoz(lce do 31 sierpnia 2009 [min pas I 
Uczba czvnnvch przvstankow 
Dtugosc pasow autobusowvch !km! 
Uczba pojazd6w przeznaczonych do obslugi sieci podstawowej na dzien 31 sierpnia 2009 
Srednia pn;dkosc autobus6w [km/ hl 
Sredni przebieg pojazdow w sierpniu 2009 r. 
Uczba linii autobus6w dowoiqcych 
Uczba pojazd6w przeznaczonvch do obslugi linii autobusow dowozacvch na dzien 31 sierpnia 2009 r. 
Dtugosc linii autobus6w dowozgcych [km] 
Koszt realizacji I etapu [min USDJ 
Koszt realizacji II etapu [min USDJ 
Koszt realizacji catego projektu obejmuj(lcego 388 km tras [mid USDI 

2 542.1 
173 757 
1 263,6 

114 
84 

1110 
27 

293 043 
74 

448 
515 
240 
545 
3,3 
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Duzy sukces TransMilenio spowo
dowal, ze rzqd kolumbijski zamierza fi
nansowa6 ko!ejne etapy rozbudowy 
systemu oraz budowE;J podobnych sys
tem6w BRT w szesciu innych miastach 
w Kolumbi i: Cali, Medellin, Pereira, Bu
caramanga, Barranqui lla i Cartegena. 

Podsumowanie 
Pomimo tego, ze udzial przewoz6w 

autobusowych w Bogocie w modelu tra
dycyjnym jest caly czas dominujqcy 
i wynosi ponad 50% wszystkich podr6-
zy, system TransM i!en io okazal SiE;J 
ogromnym sukcesem, zar6wno pod 
wzgiE;Jdem poprawy warunk6w ruchu, 
jak r6wniez znaczqcego obnizenia emi
towanych przez motoryzacjE;J spalin . 
Udzial autobus6w z logo TransMilenio 
to obecnie okolo 20% wszystkich pod
r6Zy i stale rosnie. DziE;Jk i TransMilenio 
oraz pozostalej czE;Jsci programu burmi
strza Enrique Penalosa, udalo siE;J obni
zy6 ti czbE;J podr6zy samochodami, a jed
noczesnie wzrosla liczba podr6zy pie
szych i rowerowych. 

Po uruchomieniu I etapu ponad 
90% mieszkanc6w ocenialo system 
dobrze lub bardzo dobrze. W ostatnich 
latach odsetek ten spadl do 76%, po
niewaz dla mieszkanc6w TransMi lenio 
stat siE;J juz powszechny. Z systemu 
tego korzysta dziennie 1 ,6 min pasa
zer6w. Liczba ta przerasta obecne 
moz!iwosci przewozowe. w godzinach 
szczytu pasazerowie podr6zuj q 
w ogromnym scisku , a nawet nie 
mieszczq siE;J do autobus6w. Opr6cz 
tloku w autobusach , pasazerowie na
rzekajq na kradzieze o raz wysoki e 
koszty podr6Zy (j eden przejazd kosz
tuje 1500 kolumbijskich peso - okolo 
2,10 PLN). 

DziE;Jki TransMilenio znaczqco zmniej
szyla siE;J liczba wypadk6w z udzialem 
transportu zbiorowego i zwiqzanych 
z tym ofiar. Spowodowane jest to wydzie
leniem ciqg6w pieszych i odseparowa
niem ich od ruchu, a tam gdzie nie bylo 
to mozliwe, wprowadzono przejscia z sy
gnalizacjq swietlnq. 

Artykul powstal na podstawie wla
snych obserwacji autora w 2003 roku 
oraz na podstawie zr6del: • 
1. http://www.transmilenio.gov.co 
2. http ://en. wikipedia. org/wiki/Trans

Milenio 
3. http: //www.nbrti.org / docs/ pdf/ 

Bogota%20Report_F ina i%20Re
port_May%202006.pdf 


