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Stacje przeładunkowe w krajach bałtyckich, 
czyli bałtyckie porty w ruchu towarowym (cz. I)
Porty morskie w krajach bałtyckich połączone z siecią kolejową 
(1 520/1 524 mm) po przekształceniach gospodarek Litwy, Łotwy i Es-
tonii po 1991 r. szybko przystosowały się do funkcjonowania w realiach 
gospodarki rynkowej, a więzi z Europą zostały wzmocnione po akcesji 
do Unii Europejskiej w 2004 r. Historycznie kraje te były swoistymi po-
średnikami pomiędzy Rosją i Europą w zakresie wymiany handlowej, 
a obecnie ów trend – z pewnymi modyfikacjami nadal jest utrzymany. 
Wynika to także ze specyfiki rosyjskiego i częściowo także białoruskie-
go eksportu bazującego na towarach masowych – węglu kamiennym, 
produktach naftowych, zbożu, nawozach, słowem ładunkach idealnych 
do przewozu koleją (towary o znacznej masie, przewożone na duże od-
ległości). Atutem państw bałtyckich jest także fakt położenia geogra-
ficznego względem Rosji – na wybrzeżu Bałtyku, co jest wykorzystywa-
ne do eksportu ładunków masowych z Rosji, ewentualnie kontenerów 
z Chin. Obecny stan wydaje się w perspektywie średnioterminowej 
raczej niezagrożony, niezależnie od panujących napięć pomiędzy UE 
i Rosją. Nowym bardzo ambitnym projektem jest linia Rail Baltica, czyli 
planowana normalnotorowa linia zelektryfikowana (25 kV 50 Hz) bie-
gnąca od granicy polsko-litewskiej przez Kowno (z pominięciem Wilna), 
Rygę i Tallinn, a także do Helsinek przez tunel pod Zatoką Fińską.

Słowa kluczowe: Litwa, Łotwa i Estonia, Tallin, Ryga, Muuga, Winda-
wa, Kłajpeda, 1 520 mm, kraje bałtyckie.

Kraje bałtyckie: Litwa, Łotwa i Estonia powstałe po rozpadzie 
Związku Radzieckiego pod koniec 1991 r., czy raczej odrodzone 
po aneksji w 1940 r., obecnie są integralną częścią Unii Euro-
pejskiej po akcesji doń w 2004 r. Pozostałością historyczną jest 
rozstaw szyn – 1 520/1 524 mm. Nowym bardzo ambitnym pro-
jektem jest linia Rail Baltica, czyli planowana normalnotorowa 
linia zelektryfikowana (25 kV 50 Hz) biegnąca od granicy polsko-
-litewskiej przez Kowno (z pominięciem Wilna), Rygę i Tallinn, 
a także do Helsinek przez tunel pod Zatoką Fińską. Realizacja 
linii Rail Baltica powinna zakończyć się w latach 2024–2030.

Linie kolejowe budowane jeszcze w XIX w. przebiegają prze-
ważne w kierunku wschód–zachód. Po odrodzeniu Polski oraz Li-
twy, Łotwy i Estonii w 1918 r. pojawił się problem nowych granic 
państwowych. Przykładowo linia Warszawa–St. Petersburg przed 
1914 r. przebiegała po terytorium jednego kraju, natomiast po 
1918 r. wystąpiła konieczność dwukrotnego przekraczania gra-
nicy – polsko-łotewskiej i łotewsko-radzieckiej. Dodatkowo za-
równo Polska, jak Litwa i częściowo Łotwa dokonały wówczas 
konwersji rozstawu szyn na 1 435 mm, zatem pojawił się pro-
blem budowy granicznych stacji przeładunkowych na styku sieci 
normalnotorowej i szerokotorowej.

Sytuacja zmieniła się w latach 1939–1940 wraz z wybuchem 
drugiej wojny światowej i podziałem „stref wpływów” pomiędzy 
nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki. Oznaczało to także 

Port Muuga, Estonia (19.09.2017 r.)
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rozpoczęcie konwersji sieci kolejowej w państwach bałtyckich 
czy wschodniej części Polski na rozstaw 1 524 mm. Wraz z po-
chodem armii niemieckiej na wschód w połowie 1941 r. sieć 
kolejową ponownie przekuto na rozstaw 1 435 mm. Wraz ze 
zmianą sytuacji na froncie i marszem armii sowieckiej na za-
chód, począwszy od 1944 r., sieć kolejowa została ponownie 
konwertowana na rozstaw 1 524 mm. Wtedy także państwa 
bałtyckie włączono do Związku Radzieckiego, a dawne Prusy 
Wschodnie, należące dotychczas do Niemiec, podzielono po-
między Rosję i Polskę, po przymusowym wysiedleniu ludności 
niemieckiej do 1947 r. Z części radzieckiej po 1991 r. powstał 
Obwód Królewiecki, eksklawa należąca do Federacji Rosyjskiej, 
obecnie będąca swoistą wyspą pomiędzy Polską i Litwą. Sieć 
kolejowa na terenie Obwodu, podobne jak w Rosji, funkcjonuje 
jako szerokotorowa, przy czym ze względu na fakt, iż granice lą-
dowe Obwodu pokrywają się jednocześnie z granicami zewnętrz-
nymi UE, kontrole graniczne są skrupulatne i czasochłonne. 
Jednak pomimo uciążliwości w przekraczaniu granic, wymiana 
osobowa czy towarowa pomiędzy Polską i Rosją wygląda nawet 
obiecująco. Podobna wymiana pomiędzy Litwą i Rosją także ist-
nieje, choć wobec sytuacji sprzed 1991 r. czy 2004 r. nastąpił 
znaczny spadek. 

Przewozy towarowe pomiędzy krajami bałtyckimi a Rosją 
i Białorusią po 1991 r.

Podczas gdy pomiędzy Polską i Rosją występuje kwestia róż-
nych rozstawów szyn, pomiędzy Litwą i Rosją czy Białorusią ten 
problem nie istnieje. Jest to zresztą jeden z powodów, dla któ-
rych państwo białoruskie korzysta z litewskich czy łotewskich 

portów nad Bałtykiem [31]. Znaczenie mają nie tylko dawne 
powiązania ekonomiczne, ale także korzystna taryfa przeładun-
kowa w portach oraz przewozowa stosowana przez LG czy LDZ 
przeznaczona dla białoruskich podmiotów gospodarczych. Ponie-
waż LG, LDZ, czy BC stosują ten sam rozstaw szyn (1 520 mm), 
zatem nie ma konieczności budowy granicznych stacji przeła-
dunkowych na styku sieci kolejowych tych krajów. W przypadku 
Litwy istotną kwestią jest tranzyt do/z Obwodu Królewieckiego 
do Rosji kontynentalnej (osobowy i towarowy), przy czym wraz 
z rozpoczęciem wojny rosyjsko-ukraińskiej we wschodniej Ukra-
inie w marcu 2014 r. i pogorszeniem się stosunków politycznych 
Rosja–UE wysokość rosyjskiego tranzytu towarowego przez Litwę 
radykalnie zmniejszyła się – centralne władze Rosji zdecydowały 
o zmianie trasy przewozu ładunków (w szczególności eksporto-
wych) przez porty w St. Petersburgu czy Ust-Łudze (węgiel ka-
mienny, ropa naftowa i produkty naftowe). Obecnie większość 
ładunków jest przewożona do Obwodu transportem morskim – 
w tym surowce dostarczane do Obwodu i koleje RŻD korzystają 
z własnych promów kursujących pomiędzy St. Petersburgiem 
i portem w Bałtijsku w Obwodzie. 

Inaczej są zorganizowane przewozy pomiędzy Rosją a Łotwą 
i Estonią. Wprawdzie po 1991 r. rosyjskie podmioty korzystały 
z łotewskich czy estońskich portów morskich, jednak systema-
tycznie podejmowano próby przejęcia ich przez firmy powiązane 
z Rosją, co ostatecznie skończyło się niepowodzeniem. Przykła-
dem jest port naftowy w Windawie (łot. Ventspils) na Łotwie, 
gdzie łotewski rząd zablokował przejęcie portu przed rosyjskie 
firmy, a strona rosyjska ostatecznie zrezygnowała z usług portu 
w Windawie. Stało się to możliwe po wybudowaniu systemu ru-
rociągów naftowych BTS-2 z Unieczy pod Briańskiem do portu 
w Ust-Łudze w marcu 2012 r. na terenie Rosji, które umożliwiły 
skierowanie ropy naftowej dotychczas przesyłanej przez system 
rurociągów „Przyjaźń” [41, 32]. Podobną rolę pełnił estoński port 
Muuga pod Tallinem, którym wysyłano rosyjską/sowiecką ropę 
naftową na eksport.

Należy dodać, iż stosunki handlowe z Rosją mają swoją specy-
fikę. W przypadku pogorszenia stosunków politycznych notowany 
jest także spadek poziomu wymiany handlowej, a niekiedy także 
osobowej [2, 40].

Dla krajów bałtyckich, dotychczas ściśle powiązanych z Ro-
sją gospodarczo, oznacza to konieczność poszukiwana nowych 

Stacja Škirotava – stacja rozrządowa, a także (niewidoczny) przystanek 
pasażerski, Ryga, Łotwa (14.04.2019 r.)
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rynków zbytu, a także zmniejszenie dotychczasowego wolume-
nu przeładunków we własnych portach morskich, ewentualnie 
poszerzenie wachlarza przeładowywanych towarów. Bardzo uła-
twiło całość przystąpienie do UE, co wymusiło podniesienie jako-
ści wytwarzanych produktów w tych krajach, a w przypadku np. 
rosyjskiego embarga stosunkowo bezproblemowa jest zmiana 
partnerów handlowych. Podobne zjawisko występowało w Polsce 
po 1989 r., jednak gdy dla Polski najważniejszym partnerem 
handlowym obecnie są sąsiednie Niemcy, to w przypadku krajów 
bałtyckich podobne rozwiązanie jest trudniejsze do zastosowa-
nia ze względu na większe odległości, co oznacza także droższy 
transport, a także mniejsze rynki zbytu krajów bałtyckich w po-
równaniu z Polską. Istotny jest fakt, iż stopień integracji przed 
1991 r. gospodarek polskiej i rosyjskiej był znacznie mniejszy niż 
gospodarek krajów bałtyckich i rosyjskiej. 

Przewozy pasażerskie pomiędzy krajami bałtyckimi a Rosją 
i Białorusią po 1991 r.
Przewozy pasażerskie pomiędzy krajami bałtyckimi a Rosją czy 
Białorusią po 1991 r. drastycznie zmniejszyły się. Pewien wpływ 
miał na to także dynamiczny rozwój motoryzacji indywidualnej, 
która wcześniej wprawdzie istniała, ale na znacznie mniejszą 
skalę, a także otwarcie granic w kierunku zachodnim. Transport 
kolejowy w przewozach pasażerskich obecnie ma znaczenie 
praktycznie tylko w przewozach dalekobieżnych (pociągi łączące 
stolice krajów, ew. także St. Petersburg). Przewozy lokalne w kra-
jach bałtyckich przez granicę z Rosją czy Białorusią obecnie nie 
funkcjonują. Nie bez znaczenia jest stosunkowo niewielka gę-
stość zaludnienia krajów bałtyckich i sieci kolejowej, a także 
stosunkowo skromna oferta przewozowa LG, LDZ i EVR (podob-
nie jak RŻD). Przed 1991 r. kursowały wprawdzie pociągi relacji 
Wilno–Królewiec czy Królewiec–Ryga, jednak odbywało się to 

w ramach jednej dyrekcji SŻD (Nadbałtyckiej). Obecnie pasa-
żerami pociągów dalekobieżnych kursujących pomiędzy krajami 
bałtyckimi a Rosją są na ogół przedstawiciele mniejszości rosyj-
skiej zamieszkujących Łotwę czy Estonię, stanowiącej ok. 30% 
ludności tych krajów, czy Litwy – ok. 10%. Do niedawna kurso-
wały pociągi takie jak Wilno–St. Petersburg czy Wilno–Moskwa, 
jednak systematyczny spadek liczby pasażerów spowodował, iż 
LG zrezygnowały z utrzymywania podobnych relacji. W przypadku 
LG pewnym ułatwieniem jest fakt, iż przez Litwę (oraz Wilno) 
kursują pociągi tranzytowe pomiędzy Królewcem i Moskwą/St. 
Petersburgiem, dostępne także dla pasażerów z Litwy. W przy-
padku zwiększonego ruchu LG dołączają dodatkowe wagony do 
wspomnianych pociągów. W przypadku Łotwy i LDZ kursowały 
pociągi relacji Ryga–Moskwa i Ryga–St. Petersburg, jednak LDZ 

Zakończenie linii kolejowej biegnącej do Możejek w pobliżu stacji Reņģe, gra-
nica łotewsko-litewska (8.05.2015 r.). Fot. J. Vilniņš/© Wikimedia Commons

Stacja graniczna EVR/LDZ Valga, Estonia (12.06.2014 r.). Fot. Vesahjr/© 
Wikimedia Commons

Wagony towarowe w porcie w Rydze, Łotwa (14.04.2019 r.) 

Stacja graniczna LG/LDZ Turmont, Litwa (12.09. 2016 r.). Fot. Vilensija/© 
Wikimedia Commons
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zrezygnowały z utrzymywania ww. połączeń. Obecnie pomiędzy 
Rygą i stacją graniczną RŻD Siebież kursuje jedna para pocią-
gów skomunikowana na ww. stacji z pociągiem dalekobieżnym 
do Moskwy, ewentualnie St. Petersburga. EVR początkowo za-
pewniały składy wagonowe dla pociągów dalekobieżnych kursu-
jących pomiędzy Tallinem a Moskwą/St. Petersburgiem, jednak 
wskutek spadku liczby pasażerów czy także trudnych relacji ze 
wschodnim sąsiadem zdecydowano się odstąpić od utrzymywa-
nia podobnych relacji. Jednak po kilkuletniej przerwie połączenia 
przywrócono, jednocześnie łącząc obie relacje (wcześniej pociąg 
Tallin–Moskwa nie miał postojów handlowych w St. Petersbur-
gu), jednak już z obsługą wagonową RŻD. Cechą wspólną sie-
ci LG, LDZ i EVR czy Kolei Królewieckiej jest stosowanie trak-
cji elektrycznej jedynie w węźle miasta stołecznego, a pojazdy 
trakcji elektrycznej to przeważnie zespoły trakcyjne (lokomotywy 
elektryczne praktycznie nie są używane). Dodatkowo praktycznie 
całość ruchu dalekobieżnego w tych krajach jest obsługiwana 
trakcją spalinową 

Infrastruktura przeładunkowa EVR, LDZ i LG
Ponieważ koleje estońskie stosują ten sam rozstaw szyn co Ro-
sja, zatem na stacjach granicznych nie ma potrzeby budowania 
infrastruktury przeładunkowej. Estonia ma stosunkowo niewiel-
ką gospodarkę (tab. 1), zatem większość przewozów po sieci 
EVR stanowi tranzyt do/z Rosji, ewentualnie Chin. Przewożone 
koleją ładunki docelowo trafiają do portów bałtyckich, gdzie są 
przeładowywane na statki i wysyłane dalej. Zatem swoistym od-

powiednikiem takich stacji jak Ma-
łaszewicze, Medyka czy Čierna nad 
Tisou są porty morskie – Muuga, 
Ventspils czy Kłajpeda i in. (tab. 2).

Koleje estońskie 
W Estonii znajdują się obecnie 3 ko-
lejowe przejścia graniczne, jednoto-
rowe, niezelektryfikowane:

 � EVR/RŻD: Koidula/Pieczory Pskow-
skije, wykorzystywane tylko w ru-
chu towarowym,

 � EVR/RŻD: Narwa/Iwangorod, wy-
korzystywane w ruchu pasażer-
skim i towarowym,

 � EVR/LDZ: Valga/Lugazi (ściśle, styk sieci kolejowych EVR 
i LDZ), wykorzystywane w ruchu pasażerskim i towarowym.
EVR, czyli koleje estońskie, są największym przewoźnikiem 

w Estonii, przy wolumenie przewozów 42,1 mln t (2006 r.) [10]. 
Praktycznie cała sieć kolejowa ma obecnie rozstaw 1 524 mm, 
a linie wylotowe z Tallina są zelektryfikowane (3 kV DC), przy 
czym trakcja elektryczna jest wykorzystywana jedynie w ruchu 
podmiejskim. Schemat sieci kolejowej Estonii zamieszczono na 
rys. 1.

Pierwsza linia kolejowa na obszarze obecnej Estonii została 
zbudowana w 1870 r. i była to linia Paldiski–Tallinn–Tapa–Na-
rwa. Linia została wkrótce połączona z linią St. Petersburg–War-
szawa, a celem budowy było zapewnienie komunikacji kolejowej 
z niezamarzającymi portami bałtyckimi – Tallinem i miejsco-
wością Paldiski (na zachód od Tallina). Zamierzano przewozić 
po ww. linii rosyjskie zboże wysyłane na eksport. W 1876 r. 
przekazano do eksploatacji kolejną linię Tapa–Tartu, przedłu-
żoną w 1887 r. do stacji Valga (obecnie stacja graniczna EVR 
i LDZ). Dwa lata później zbudowano linię Ryga–Valga–Psków, 
a w 1905 r. krótki odcinek od linii Tallin–Paldiski, odchodzący 
od stacji Keila do Haapsalu. W 1893 r. połączono Kolej Bałtyc-
ką oraz Kolej Pskowsko-Ryską, w 1906 r. włączając dodatkowo 
Kolej Warszawsko-Petersburską, a całość upaństwowiono. Poza 
liniami o rozstawie szerokim na terenie Estonii eksploatowano 
linie wąskotorowe o rozstawie 750 mm. Pierwsza podobna linia 

Tab. 1. Charakterystyka krajów bałtyckich 
Litwa Łotwa Estonia

Powierzchnia tys. km2 65,30 64,60 45,34
Liczba mieszkańców mln 2,82 1,95 1,31
PKB (2016 r.) mld € 35,87 23,21 19,36
Wartość wymiany  
handlowej (2016 r.)
 - eksport
 - import

mld USD 53,5
25,6
27,9

32,4
12,6
19,8

43,2
20,6
22,6

Główni partnerzy 
handlowi – eksport

Rosja 13,5%
Łotwa 9,8%
Polska 9,1%
Niemcy 7,3%
Estonia 5,3%

Litwa 17,0%
Estonia 10,9%
Rosja 6,9%
Wlk. Brytania 6,9%
Niemcy 6,2%

Szwecja 15,2%
Finlandia 13,3%
Rosja 9,0%
Łotwa 7,9%
Litwa 5,9%

Główni partnerzy 
handlowi – import

Rosja 13,9%
Niemcy 12,0%
Polska 9,8%
Łotwa 7,7 %
Włochy 5,1%

Rosja 24,7%
Litwa 12,5%
Niemcy 9,4%
Polska 7,1%
Estonia 5,8%

Rosja 11,2%
Niemcy 10,0%
Finlandia 8,6%
Łotwa 7,6%
Litwa 7,2%

Długość sieci kolejowej 
1 520/1 524 mm 
w tym zelektryfikowanej

km 1 749
148

2 263
259

691
192

Używane napięcie 25 kV 50 Hz 3 kV DC 3 kV DC
Długość sieci kolejowej 
1 435 mm km 126 0 0

Długość sieci kolejowej 
750 mm km 179 33 0

Wolumen pasażerskich 
przewozów kolejowych

mln 
pasażerów 4,2 17,0 5,4

Wolumen towarowych 
przewozów kolejowych mln t 48,05 49,0 15,39**

**w tym tranzyt 11,3 mln t.
Źródło: oprac. własne.

Tab. 2. Udział poszczególnych 
portów w krajach bałtyckich 
w bilansie przeładunkowym [8] 

Port Udział 
[%] Państwo

Kłajpeda 29 Litwa
Ryga 27 Łotwa
Tallin 15 Estonia
Windawa 14 Łotwa
Butynga 7 Litwa
Sillamäe 5 Estonia
Lipawa 4 Litwa

Zespół Flirt (producent – Stadler) serii 1401 (3 kV DC), Estonia 
(11.01.2013 r.). Fot. H. Pokk



Systemy transportowe

5 /2019   23

została przekazana do eksploatacji w 1896 r. o przebiegu Val-
ga–Pärnu, rok później przedłużona o odcinek Mõisaküla–Viljan-
di, a w 1901 r. o kolejny odcinek Viljandi–Tallinn. Przewoźnikiem 
była Pierwsza Rosyjska Kolej Paszowa, która także zarządzała 
kolejami wąskotorowymi na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Podczas 
pierwszej wojny światowej armia rosyjska zbudowała odcinek 
Paide–Tamsalu (750 mm) oraz Tapa–Tartu (1 524 mm). Do-
datkowo armia niemiecka zbudowała odcinek Roomassaare 
(port)–Kuressaare–Orissaare o rozstawie 600 mm. Wraz z od-
zyskaniem niepodległości przez Estonię w 1918 r. połączono 
dotychczasowych przewoźników Looderaudtee i Esimese Juur-
deveoteede Selts oraz liczne koleje wojskowe i portowe, two-
rząc EVR (est. Eesti Vabariigi Raudtee). Długość sieci EVR była 
równa 650 km (1 524 mm) i 340 km (koleje wąskotorowe). Sieć 
kolejowa Estonii ucierpiała znacznie mniej w porównaniu z sie-
cią kolejową Litwy czy Łotwy, jednak w przeciwieństwie do ko-
lei litewskich, EVR nie zdecydowały się na konwersję rozstawu 
z 1 524 mm na 1 435 mm (zachowano rozstaw szeroki, podob-
nie jak sąsiednia Łotwa czy Finlandia). 

W 1931 r. zbudowano linię Tartu–Petseri, planując połączenie 
do Tartu przez Viljandi i Pärnu–Riisipere (niezrealizowane z przy-
czyn finansowych). W 1924 r. zelektryfikowano linię Tallinn–
Nõmme–Pääsküla napięciem 1,5 kV DC jako element sieci kolei 
miejskiej, a fragmentami dobudowano drugi tor. Obsługę trak-
cyjną zapewniały 4 zespoły serii M. Od kolei rosyjskich przejęto 
130 parowozów, które gruntownie zmodernizowano. W okresie 
międzywojennym pozyskano tylko 6 nowych parowozów, a zamó-
wione w fabryce Henschela w 1939 r. 4 parowozy (modyfikacja 
serii 62 kolei DR) ostatecznie sprzedano kolejom fińskim. Zbu-
dowano nowe linie wąskotorowe, np. Sonda–Mustvee (750 mm) 
w 1926 r., czy przebudowano odcinek Lelle–Papiniidu, skracając 
całość o 100 km w 1928 r. i czas podróży z 16 h do 6 h. 

W 1923 r. zbudowano nową linię do Orajõe, która zastąpiła 
istniejący przed wojną odcinek Pärnu–Valga. Linia została wydłu-
żona w 1928 r., gdy wykorzystano fragment dawnej kolei przemy-

słowej, której odcinek biegł do Ainaži 
na Łotwie, a dalej do Rygi. W 1929 
r. zbudowano odcinek Rapla–Virt-
su, czyli do miasta portowego, skąd 
odpływały promy na wyspy Muhu 
i Saaremaa. Sumarycznie sieć kolei 
wąskotorowych została wydłużona 
o 220 km, a dalsze inwestycje zosta-
ły wstrzymane z powodów finanso-
wych. Wyłączono z eksploatacji od-
cinek kolei wąskotorowej (600 mm), 
z wyjątkiem fragmentu biegnącego 
do portów w Roomassaare i Kures-
saare. Pozostawiony odcinek o dłu-
gości 3 km został sprzedany miastu 
Kuressaare. Do obsługi kolei wąsko-
torowych używano parowozów w licz-
bie 95 pojazdów, które wyproduko-
wano w większości w fabryce Krull 
w Tallinie. Prędkość maksymalna 
osiągana przez podobne lokomoty-
wy nie przekraczała 50 km/h. EVR 
zakupiły także 4 nowe wąskotorowe 
wagony sypialne w 1928 r., które 
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Rys. 1. Schemat sieci kolejowej Estonii

Stacja graniczna EVR/RŻD Koidula, Estonia (23.05.2015 r.). Fot. I. Kru-
usamägi/© Wikimedia Commons

Stacja Koknese, Estonia (19.08.2010 r.). Fot. H. Pokk
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eksploatowano na odcinku Tallinn–Viljandi. W 1935 r. na ww. 
odcinku uruchomiono pociągi obsługiwane przez wagony z napę-
dem spalinowym serii DeM, które osiągały prędkość maksymal-
ną 102 km/h na torze 750 mm, a na 146 km odcinku prędkość 
średnią 69,2 km/h. 

W 1940 r. długość sieci EVR była równa 1 447 km, z któ-
rych 772 km stanowiły linie o rozstawie 1 524 mm, a 675 km 
– wąskotorowe. Wraz z aneksją Estonii przez sowiecką Rosję 
w 1940 r. EVR stały się częścią SŻD, co oznaczało także przyję-
cie przepisów obowiązujących na kolejach sowieckich. W latach 
1957–1959 wycofano trakcję parową, zastępując parowozy lo-
komotywami spalinowymi. Wraz z rozwojem motoryzacji powoli 
zamykano koleje wąskotorowe, a przewozy przejmowały stop-
niowo samochody. Proces ten był obecny w latach 1959–1974, 
przy czym część linii wąskotorowych przebudowano na rozstaw 
1 520/1 524 mm. W 1986 r. przekazano do eksploatacji port 
towarowy Muuga w pobliżu Tallina w celu przeładunku zboża 
importowanego przez Związek Sowiecki. Ponieważ oznaczało to 
także zwiększenie natężenia ruchu, odcinek Tallin–Tapa został 
przebudowany na dwutorowy. Na odcinku Järve–Keila w latach 
1955–1958 przywrócono sieć trakcyjną, a w 1973 r. na odcin-
kach Tallinn–Kehra/Raasiku. Pierwszy odcinek na sieci EVR ze-
lektryfikowano w połowie sierpnia 1924 r. napięciem 1,2 kV DC. 
W latach 1941–1946 sieć trakcyjna została zdemontowana, po 
czym reaktywowana w 1946 r., jednak wartość napięcia obniżo-
no do 1,1 kV DC, by podwyższyć do wartości 3,3 kV DC w 1958 r. 
Wraz z uzyskaniem niepodległości przez Estonię w styczniu 
1992 r. powstały, czy raczej odrodziły się EVR, w których obrębie 
utworzono oddziały:  

 � EVR Ekspress, przewozy dalekobieżne;
 � Edelaraudtee, ruch lokalny na wybrzeżu; 
 � Elektriraudtee, kolej miejska w obrębie Tallina;
 � EVR, ruch lokalny w pozostałej części Estonii.
Obecnie struktura EVR jest następująca:

 � Edelaraudtee – spółka zarządzająca infrastrukturą na odcin-
kach Tallinn–Viljandi/Pärnu oraz wykonująca przewozy na 
odcinkach Tallinn–Viljandi/Pärnu; 

 � Eesti Raudtee, podmiot odpowiedzialny za utrzymanie infra-
struktury na liniach, gdzie jest prowadzony wyłącznie ruch 
towarowy; w 2009 r. spółkę Eesti Raudtee podzielono na 2 
podmioty AS EVR Infra i AS EVR Cargo – odpowiednio zarzą-
dzającą infrastrukturą i odpowiadającą za przewozy towarowe;

 � Elektriraudtee, przewoźnik na liniach wylotowych z Tallina – 
do stacji: Paldiski, Aegviidu i Riisipere, obecnie jest to spółka 
Elron (skrót od Eesti Liinirongid), która obsługuje całość ruchu 
lokalnego w obrębie Tallina; 

 � EVR Ekspress, ze zmienioną nazwą Go Rail, jest własnością 
biura turystycznego Go Group, które utrzymuje nocne połącze-
nia z Tallina do Moskwy i St. Petersburga. 
Na początku września 2012 r. wydzielono przewoźnika AS 

EVR Cargo ze struktury EVR jako osobną spółkę. Obecnie ze-
lektryfikowane jest 132 km sieci EVR, czyli linie Tallin–Paldiski/
Riispere/Aegviidu. EVR nie przewidują wykonywania moder-
nizacji własnej sieci kolejowej, tj. podniesienia prędkości do 
160 km/h. Poza tym przywrócono ruch pasażerski na odcinku 
Riisipere–Turba. 

EVR pozyskały używane lokomotywy spalinowe od przewoź-
ników z USA dwóch serii, o układzie osi Co’Co’ wyprodukowane 
przez General Electric:

Zespół Flirt (producent – Stadler) serii 1301 (3 kV DC) na stacji 
Pääsküla, Estonia (18.08.2013 r.). Fot. H. Pokk

Stacja graniczna RŻD/EVR Pieczory Pskowskije, Rosja (4.09.2009 r.)

Stacja graniczna EVR/RŻD Koidula, Estonia (30.05.2010 r.). Fot. H. Pokk
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 � serii C36-7i od Union Pacific, w liczbie odpowiednio 53 pojaz-
dów w 2002 r., zbudowanych w 1985 r., o mocy silnika spali-
nowego 2 685 kW;

 � serii C30-7Ai od Conrail/CSX/NS, 19 pojazdów w 2003 r., zbu-
dowanych w 1985 r., o mocy silnika spalinowego 2 237 kW.
Cechą obu serii był znacznie większy nacisk osi – >30 t, ozna-

czało to zwiększenie siły pociągowej wobec dotychczasowych loko-
motyw i pozwoliło na rezygnację ze stosowania trakcji podwójnej na 
szeroką skalę w ruchu towarowym. Seria C30-7Ai została wycofana 
z eksploatacji w 2008 r. wraz z rozbudową portu Ust-Ługa w Rosji 
oraz spadkiem wolumenu przewozów przez Estonię z Rosji. Kolej-
nym etapem było pozyskanie zespołów Flirt: 12 elektrycznych (3- 
i 4-członowych) i 20 spalinowych w 2013 r. (2-, 3-, 4-członowych), 
co pozwoliło na wycofanie taboru sowieckiej produkcji w 2017 r. Do 
zakupu parku flirtów uzyskano wysokie dofinansowanie UE (85%).

W 2009 r. lokomotywy będące w posiadaniu EVR przekaza-
no do nowej spółki – А/О EVR Cargo: 8 lokomotyw serii CME3, 
53 lokomotywy serii GE C36-7i, 5 lokomotyw serii ТEМ-ТМХ 
i 2 lokomotywy serii DF7G-E (dzierżawa). 

Liczba stacji na sieci EVR jest równa 61, a przystanków – 
129. Liczba przewiezionych pasażerów w 2015 r. była równa 
5,4 mln w ruchu podmiejskim oraz 57 tys. w dalekobieżnym 
(pociąg Tallinn–Moskwa/St. Petersburg). Poziom zatrudnienia 
w EVR jest równy 830 osób, a obrót 48,4 mln euro (2015 r.). 
Cechą charakterystyczną przewozów towarowych po sieci EVR 
jest znaczna dominacja tranzytu na poziomie ¾ przewiezio-
nych ładunków (m/m): w roku 2015 r. obie wartości były równe 
15,39 mln t i 11,30 mln t. 

W połowie lutego 2019 r. Operail – przewoźnik towarowy z Es-
tonii, podpisał umowę z czeską firmą CZ Loko na przebudowę 
4 lokomotyw serii C30-7Ai na C30-M, do sumarycznej liczby 
7 pojazdów, co obejmuje m.in. wymianę zespołu napędowego 
na silnik spalinowy Caterpillar 3512C-HD, montaż owej prądnicy, 
systemów chłodzenia i hamulcowego, nowego elektronicznego 
systemu sterowania pojazdem czy kabiny maszynisty (wózki 
i rama główna pozostają niezmienione) [35]. Jednocześnie Ope-
rail zdecydował się wynająć (leasing) przewoźnikowi z Ukrainy 
– Lemtrans 2 podobne lokomotywy. 

Porty bałtyckie w Estonii 
Port w Tallinie tworzą sumarycznie 4 porty w obrębie stolicy Esto-
nii oraz port w sąsiednich Paldiskach, a całość pełni ważną rolę 
w ruchu pasażerskim i towarowym. Są to:

 � Vanasadam, czyli port Starego Miasta, zlokalizowany w cen-
trum Tallina, wykorzystywany głównie w ruchu pasażerskim;

Stacja graniczna RŻD/EVR Iwangorod, Rosja (2.07.2011 r.). Fot. A. Romanienko/© Wikimedia Commons

Spalinowe zespoły trakcyjne serii DR1A/242+241 (producent – RVR) 
na stacji Rakke, Estonia (21.08.2006 r.). Fot. H. Pokk

TEP70BS-242 (producent – Kołomna) należąca do RŻD z pociągiem 
dalekobieżnym rel. Tallin–Moskwa oraz TEP70-238 przewoźnika Go-
Rail na stacji granicznej EVR/RŻD Narwa, Estonia (17.08.2016 r.). 
Fot. T. Butrym
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 � Muuga, położony na wschód od Tallina, jest obecnie najwięk-
szym portem towarowym w Estonii;

 � południowy port Paldiski, położony 40 km na zachód od Tallina;
 � Paljassaare, niewielki port położony kilka km na północny za-
chód od Tallina, w miejscowości Paljassaare;

 � Saaremaa, port pasażerski na wyspie Saaremaa.
Charakterystykę porów morskich Estonii zamieszczono 

w tab. 3 i 4. 
Port Starego Miasta jest głównym portem pasażerskim Talli-

na. Promy są odprawiane z 3 terminali pasażerskich, a suma-
ryczna długość nabrzeży portowych jest równa 4,2 km. Port 
przyjmuje statki o długości do 340 m, szerokości 42 m oraz 
zanurzeniu 10,7 m. W 2015 r. odprawiono około 9,8 mln pasa-
żerów. W ostatnich 15 latach, wraz ze wzrostem popularności 
statków wycieczkowych, zdecydowano się na rozbudowę portu. 

Port Vanasadam jest miejscem, z którego wypływają promy: 
 � z terminalu A i B – przewoźnicy Eckerö Line, Viking Line i St. 
Peterline do/z Helsinek i St. Petersburga;

 � z terminalu D – przewoźnik Tallink do/z Sztokholmu.

Ezt serii ER2/2108 (producent – RVR) (3 kV DC) na dworcu głównym w Tallinie (19.12.2008 r.)  

TEP70BS-242 (producent – Kołomna) z pociągiem dalekobieżnym re-
lacji Tallin–Moskwa na stacji granicznej RŻD/EVR Iwangorod, Rosja 
(17.08.2016 r.). Fot. T. Butrym

Tab. 3. Charakterystyka portów bałtyckich w Estonii 
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Vanasadam pasażerski, towarowy 3 pasażerskie, w tym ro-ro 95 10,4 – – – –
Muuga towarowy 6 terminali na ładunki ciekłe, 2 terminale różnego przeznaczenia, 

w tym 1 do przeładunku towarów schłodzonych; kontenerowy i ro-ro, 
zbożowy, węglowy, do przeładunku stali, ładunków sypkich

670 – 151 11,5 1 550,15 300

Południowy  
port Paldiski

pasażerski, towarowy pasażerski, naftowy, 2 samochodowe, ro-ro, towarowy, drzewny, 
2 do przeładunku metali, po 1 do przeładunku: peletów, torfu, oleju 
roślinnego

500 – 15 – 357,90 –

Paljassaare towarowy naftowy, drzewny, węglowy, towarowy różnego przeznaczenia, 
w tym 1 do przeładunku towarów schłodzonych; do przeładunku: oleju 
spożywczego, ładunków sypkich 

105 16,0 – 15,0 42,00 –

Saaremaa pasażerski pasażerski – – – – – –
Źródło: oprac. własne.
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Poza promami z ww. terminali są 
także odprawiane mniejsze jednostki, 
w tym jachty, a w sezonie także po-
duszkowce. Port Starego Miasta Ma-
rina jest wyposażony w 110 miejsc do 
cumowania o długości 18 m i głębo-
kości basenu 4 m. Port Vanasadam 
jest położony blisko centrum Tallina, 
zatem potencjalni pasażerowie mają 
dogodny dostęp do centrum miasta, 
w tym do lotniska cywilnego. Poza ru-
chem pasażerskim z portu są także 
odprawiane promy ro-ro oraz ładunki 
sypkie. W bliskiej przyszłości przewi-
dziano rozwój nie tylko portu, obec-
nie zajmującego powierzchnię 50 ha, 
także okolicy portu. W tym celu przy-
gotowano Masterplan 2030 z udzia-
łem biura projektowego Zaha Hadid 
Architects, obejmującego zagospoda-
rowanie portu i okolicy w perspekty-
wie długoterminowej. 

Port Muuga jest największym towa-
rowym portem morskim w Estonii, po-
łożonym 13 km na północny wschód 
od Tallina w miejscowości Maardu 

(rys. 2). Jest to port niezamarzający w zimie, nowoczesny oraz 
zdolny przyjmować statki o zanurzeniu do 18 m. Długość nabrzeży 
portowych (w tym 29 basenów) jest równa 6,4 km, a możliwe jest 
przyjmowanie statków o długości 300 m i szerokości 48 m. Port 
zajmuje powierzchnię 5,24 km2 na lądzie i 7,5 km2 na morzu. Port 
Muuga obsługuje ~80% ładunku przechodzących przez kompleks 
portów w Tallinie oraz ~80% ładunków tranzytowych, z których 
75% stanowi surowa ropa naftowa oraz produkty naftowe. Pozo-
stałe 25% to węgiel kamienny, zboże i nawozy sztuczne oraz inne 
ładunki. Tonaż ładunków przechodzących przez port waha się 
w granicach 20–30 mln t. W obrębie portu znajdują się terminale: 
6 paliwowych (dla ładunków ciekłych), 2 intermodalne, kontenero-
wy i ro-ro, zbożowy, węglowy, stalowy oraz dla produktów sypkich. 

Stacja graniczna EVR/RŻD Koidula, Estonia (18.06.2013 r.). Fot. Tibukonn/© Wikimedia Commons
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Vanasadam 52,9 93,6 bd. bd. 24 5 018 11,0 340 42
Muuga 5 24,2 752,0 bd. bd. 29 6 379,5 18,0 300 48
Paljassaare 43,6 33,5 90–150 9,0 11 1 859 9,0 190 30
Południowe 
Paldiski 141,1 147,2 120 14,5 10 1 850 14,5 230 35
Saaremaa 13,6 44,3 bd. bd. 3 445 10,0 200 30
Suma 775,4 1 070,6 77 15 551
Źródło: oprac. własne.

Rys. 2. Rozmieszczenie głównych 
portów bałtyckich w Estonii
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Zdecydowano się na rozbudowę wschodniej części portu: za-
gospodarowanie części pomiędzy już istniejącymi terminalami 
kontenerowym i węglowym. Sumarycznie, w pierwszej fazie roz-
budowy, obszar portu powiększył się do ~70 ha, z których 23 ha 
to część morska. Wydłużono pirs nr 16 o 100 m oraz zbudowa-
no nowy pirs nr 17 o długości 378 m, przy głębokości basenu 
portowego 14,5 m. Zadbano także o niezbędną infrastrukturę 
lądową do obsługi obu pirsów. Zabiegi te pozwolą na dwukrotne 
zwiększenie tonażu odprawianych kontenerów. Podczas rozbudo-
wy otrzymano wsparcie finansowe UE w wysokości 18,9 mln euro, 
przyznane pod koniec grudnia 2006 r. W fazie drugiej, długość 
nabrzeża zostanie zwiększona o 1 772 m, a baseny pogłębione 
do 16 m. Obecnie wolumen przewozów surowej ropy naftowej czy 
produktów naftowych koleją do portu Muuga zmniejszył się wsku-
tek przekierowania ruch do portu w Ust-Łudze pod St. Petersbur-
giem. W porcie przerabiana jest ropa naftowa przywożona stat-
kami, po czym paliwa są wysyłane do odbiorców drogą morską. 

Należy dodać, iż zarówno EVR, jaki i LDZ były zainteresowane 
pozyskaniem nowoczesnych lokomotyw serii TE33A ok. 2010–

TE33A-0080 (producent – GE) + 2TE116 (producent – ŁTZ) z pociągiem towarowym podczas prób na stacji Tapa, Estonia (11.02.2011 r.).  
Fot. H. Pokk 

C30-7Ai-1560 (producent – GE) na stacji Tapa, Estonia (25.03.2007 r.). 
Fot. H. Pokk

Stacja graniczna EVR/RŻD Narva, Estonia (maj 1996 r.). Fot. Felix O/© 
Wikimedia Commons

Rozebrany odcinek graniczny LG/BC Sianove – o.p. Uzbierież (99 km) na 
dawnej linii magistralnej Wilno–Grodno (22.07.2007 r.). Fot. V. Bigelis 
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2011 r., montowanych w Kazachstanie przez GE (wykonano 
także próby techniczno-ruchowe na sieci EVR i LDZ), jednak 
przekroczenie norm emisji spalin spowodowało, iż od zakupów 
odstąpiono. 

Południowy Port Paldiski jest portem towarowym, położonym 
45 km w kierunku zachodnim od Tallina i jest obecnie głównym 
portem ro-ro w Estonii. Dodatkowo przeładowuje się inne ładunki 
masowe – sypkie i ciekłe. Port pełni istotną rolę w przewozach 
tranzytowych przez Estonię, a ostatnio obserwuje się wzrost trans-
portu samochodów, w tym nowych. Ważną pozycję w przewozach 
odgrywają: przyczepy, naczepy, kontenery przewożone na platfor-
mach samochodowych, a także samochody osobowe, autobusy, 
maszyny rolnicze i budowlane, wysyłane do Rosji oraz krajów Azji 
Środkowej. Utrzymywane są połączenia z sąsiednimi Finlandią 
i Szwecją, a także Rosją, Holandią, Niemcami, Belgią i Wlk. Bry-
tanią. W obrębie portu znajdują się 3 terminale zajmujące suma-
ryczną powierzchnię 25 ha. Liczba przeładowywanych samocho-
dów szacowana jest na 300 tys. sztuk, a wolumen przeładunków 
– 1,6 mln t. Przewidziano także możliwość składowania w porcie 
ładunków czy dogodne połączenie z siecią drogową i kolejową. 

W ostatnich latach kompleks portów w Tallinie został roz-
budowany, wykorzystując dostępność funduszy UE. Zabiegom 
poddano nie tylko same porty, ale także infrastrukturę towarzy-
szącą. W Południowym Porcie Paldiski w 2009 r. zbudowano 2 
pirsy – nr 8 i 9, o długości odpowiednio 230 m i 160 m plus 
nową infrastrukturę lądową o powierzchni 2,7 ha. Przeznacze-
niem nowych pirsów będzie obsługa ruchu pasażerskiego oraz 
przeładunek towarów sypkich, obecnie przy pirsach nr 2, 8 i 9. 
Natomiast przy pirsach nr 3a, 4, 5 i 6 będzie wykonywany prze-
ładunek z promów ro-ro, a także nowych samochodów i kon-
tenerów. Przewidziano także możliwość składowania na placu 

Port Starego Miasta w Tallinie, Estonia (13.07.2011 r.). Fot. Port of Tallinn/© Wikimedia Commons 

Stacja graniczna BC/LG Hudohaj, Białoruś (20.03.2016 r.) 

Stacja w Mariampolu, Litwa (9.07.2016 r.)
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ładunkowym samochodów. Planowana jest budowa kolejnego 
pirsu – 6a o długości 260 m i głębokości basenu 10 m, przezna-
czonego do przeładunku samochodów osobowych oraz obsługi 
promów ro-ro. Dodatkowo, zaplanowano także budowę – z po-
mocą finansową UE – falochronów: o długości 900 m, dwóch 
pirsów o długości 300 m i 360 m, na sumarycznej powierzchni 
16,8 ha (pierwszy etap). Poza tym zamierza się zbudować falo-
chron o długości 400 m oraz pirsu o długości 300 m na suma-
rycznej powierzchni 7,8 ha. 

Port Paljassaare jest portem zlokalizowanym w obrębie Tal-
lina, 6 km od centrum miasta, na półwyspie Paljassaare, przy 
czym statki wpływają i wypływają do portu poprzez kanał o dłu-
gości 800 m, szerokości 90–150 m i przy głębokości basenu 
9,0 m. W porcie przeładowywane są głównie ładunki masowe, 
w tym węgiel kamienny, produkty naftowe, drewno czy produkty 
spożywcze. Olej jadalny, jaki jest przeładowywany w porcie, jest 
poddawany rafinacji w pobliskim zakładzie. Na terenie portu 
funkcjonują terminale: naftowy, węglowy, dla towarów sypkich, 
masowych i drewna. Wolumen ładunków przeładowywanych 
w porcie oscyluje w granicach 3 mln t rocznie. Dzięki swej lokali-
zacji jest to port w Estonii najmniej narażony na działanie wiatru 
czy wysokich fal. 

Port Saaremaa jest wyposażony w 2 nabrzeża, plus dodatko-
we pływające przeznaczone dla mniejszych jednostek. Jest to 
wyłącznie port pasażerski, który przyjmuje statki o długości do 
200 m i zanurzeniu do 10 m. Umożliwia to także cumowanie naj-
większych statków operujących po Bałtyku. Z powodu atrakcyjne-
go położenia utrzymywana jest komunikacja promowa pomiędzy 
krajami skandynawskimi a wyspą Saaremaa. 

Oprócz ww. portów funkcjonuje także niewielki port Marina, 
wyposażony w 30 nabrzeży, przy głębokości basenu 6 m. Port 
jest przeznaczony dla małych jednostek, np. jachtów i jest wypo-
sażony w kompleksową infrastrukturę turystyczną. 

Koleje litewskie
Pomiędzy Litwą i Rosją znajdują się 2 przejścia graniczne (LG/RŻD), 
oba niezelektryfikowane, na granicy z Obwodem Królewieckim:

 � Pagegai–Sowietsk, jednotorowe; 
 � Kirbatai–Czernyszewskoje (niem. Eydtkuhnen, pol. Ejdkuny)–
Niesterow (niem. Stallupönen, pol. Stołupiany), dwutorowe, 
jako część linii magistralnej Wilno–Królewiec.
Natomiast pomiędzy Litwą i Białorusią funkcjonują dwa czyn-

ne przejście (LG/BC):
 � Kena/Hudohaj, dwutorowe zelektryfikowane (25 kV 50 Hz);
 � Stasylos–Bieniakoni (pol. Stasiły–Bieniakonie), jednotorowe 
niezelektryfikowane.
Styk dwóch sieci kolejowych na Litwie (dla krajów UE), czyli 

dawne kolejowe przejścia graniczne, to:
 � LG/LDZ: Joniškės–Meitene, Turmantas–Zemgale, Obeliai–Egla-
ine, jednotorowe niezelektryfikowane;

 � LG/PKP: Mockava–Suwałki, 1 435 mm, jednotorowe niezelektry- 
fikowane.
Zlikwidowane kolejowe przejścia graniczne to:

 � LG/LDZ: Skuodas–Priekule (1999 r.), Būgeniai–Vaiņode 
(1999 r.), Mažeikiai–Reņģe (2008 r.), jednotorowe niezelektry- 
fikowane;

 � LG/BC: Senovė–Porzecze (biał. Poreczje) oraz odcinek na sie-
ci LG Varėna–Marcinkonys–Senovė (2016 r.). Przejście znaj-
duje się na dawnej linii dwutorowej magistralnej St. Peters-
burg–Warszawa, która wraz z pojawieniem się nowych państw 
w 1918 r., czy w 1991 r. straciła swoje znaczenie w komuni-
kacji międzynarodowej;

 � LG/BC/LG: Druskienniki–Porzecze–Senovė (2001 r.): wjazd 
na stację Druskienniki był możliwy jedynie przez Białoruś, co 
oznaczało także dwukrotną odprawę graniczną. W 2012 r. 
fizycznie rozebrano odcinek Marcinkonys–Senovė–Uzbierież 
(linia Wilno–Grodno).
Po demarkacji granicy litewsko-białoruskiej odcinek Adu-

tiškis–Didžiasalis w obrębie sieci LG i odcinek graniczny Šve-
nčioneliai–Łyntupy zostały zlikwidowane odpowiednio w 2001 r. 
i w 2005 r., a także stacja Adutiškis/Hoduciszki, leżąca – w przy-
bliżeniu – na granicy litewsko-białoruskiej, a samą stację prze-
niesiono – po stronie białoruskiej – do miejscowości Hoduciszki. 

Stacja EVR Elva na linii Valga – Tartu, 215,4 km od Tallina, Estonia 
(29.06.2012 r.). Fot. Ivar Leidus/© Wikimedia Commons

Stacja graniczna BC/LG Pareczcza (pol. Porzecze), Białoruś 
(14.10.2018 r.). Fot. V. Bigelis

Dworzec główny w Wilnie (22.12.2008 r.) 
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W połowie września 2017 r. zakończono elektryfikację odcin-
ka Mołodeczno–Hudohaj–granica państwowa–Kena–Nowa Wi-
lejka stanowiącą część magistrali Mińsk–Wilno. Zatem wszystkie 
pociągi towarowe są prowadzone przez lokomotywy elektryczne 
przeważnie serii BKG-1 i BKG-2 należące do BC do stacji Kena. 
Obecnie lokomotywy spalinowe kolei litewskich prowadzą pociągi 
na odcinku Vaidotai–Lida (Vaidotai to stacja towarowa pod Wil-
nem, pełniąca także rolę stacji rozrządowej). Po inauguracyjnym 
przyjeździe pociągu prowadzonego lokomotywą elektryczną serii 
CS4T kolei BC do Wilna, obecnie dalekobieżne pociągi pasażer-
skie są prowadzone nadal przez lokomotywy spalinowe, na ogół 
serii TEP70BS. Natomiast pociągi pasażerskie kursujące pomię-
dzy Mińskiem i Wilnem to obecnie pojazdy serii EJ575 (LG) i flirty 
EPR (BC), które zastąpiły pojazdy o napędzie spalinowym serii 
630M (LG) i DP3 (BC).

Schemat sieci kolejowej kolei litewskich w 1930 r. i 2018 r. 
zamieszczono odpowiednio na rys. 3 i 4.

Koleje litewskie – LG są obecnie jedynym przewoźnikiem 
na Litwie, powstałym przez likwidację Dyrekcji Nadbałtyckiej 
pod koniec 1991 r. Zdecydowana większość sieci ma rozstaw 
1 520 mm, a odcinek w kierunku Polski – także 1 435 mm. 
Pierwsza linia kolejowa na terenie obecnej Litwy powstała wraz 
z budową linii magistralnej Warszawa–St. Petersburg (rozpo-
częcie w 1851 r.), a pierwszy pociąg do Wilna przyjechał we 
wrześniu 1860 r. W kwietniu 1861 r. przekazano do eksploata-
cji linię Kowno–Kybartai, a w grudniu 1862 r. zainaugurowano 
planowy ruch pociągów relacji Warszawa–St. Petersburg. W tym 
samym roku otwarto linię Wilno–Wierzbołowo. Należy dodać, iż 
na terytorium Litwy powstało wiele interesujących budowli inży-
nierskich, np. tunel pomiędzy Kownem i Ponarami (Paneriai) czy 
liczne mosty. Stacje zbudowano jako 1., 2., 3. i 4. klasy; suma-
rycznie 21 stacji. Nie zamierzano poprzestać na budowie jednej 
linii przez terytorium Litwy. Celem budowy kolejnych linii o prze-
biegu wschód–zachód był zamiar eksportu zboża przewożonego 
z terenu obecnej Ukrainy do portu w Lipawie na Łotwie. W tym 
celu zaprojektowano linię Landwarów (lit. Lentvaris)–Romny na 
obecnej Ukrainie, a budowę rozpoczęto w 1872 r. Nowa linia 
biegła przez Mińsk (obecną stolicę Białorusi), a odcinek został 

620M-020 (producent – Pesa) należący do LG na stacji Mińsk, Biało-
ruś (27.05.2013 r.). Fot. S. Badionkin

Należące do BC: CS4T-594 (producent – Škoda) (25 kV 50 Hz) + 
TEP70BS-082 (producent – Kołomna) z pociągiem relacji Moskwa–
Królewiec, Wilno (13.09.2017 r.). Fot. R. Šalčiūnas

ER20-023 (producent – Siemens) na stacji Wilno (16.08.2010 r.) 

630M-005 (producent – Pesa) jako pociąg z Mińska na przedmie-
ściach Wilna (20.03.2016 r.) 
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Rys. 3. Schemat sieci kolejowej LG w 1930 r.
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otwarty w styczniu 1873 r. Do eksploatacji przekazano linie 
(1 524 mm):

 � Mažeikiai (pol. Możejki)–Jegława i Radziwliszki (lit. Radvili-
škis)–Dyneburg w 1873 r.;

 � Lipawa–Koszedary (lit. Kaišiadorys) w 1871 r.; 
 � Wilno–Lida, w 1884 r.;
 � Varėna–Alytus–Šeštokai–Suwałki w 1899 r. (obecnie odcinek 
Varėna–Alytus jest rozebrany);

 � Tylża–Pagėgiai–Kłajpeda w 1875 r., linia powstała jako 
normalnotorowa (obszar znajdował się pod administracją 
niemiecką). 
Podczas okupacji niemieckiej w czasie pierwszej woj-

ny światowej sieć kolejowa na terenie obecnej Litwy zosta-
ła przez armię niemiecką przekuta na rozstaw 1 435 mm, 
a ośrodkiem zarządzania nią była Warszawa. Zbudowano tak-
że nowe odcinki (1 435 mm) w 1916 r., m.in. Bajoras–Priekulė 
(74 km), zatem linia Lauksargiai–Šilėnai była kompletna 
(124,4 km). Powstała także linia Szawle–Joniszki–Jegława (lit. 
Šiauliai–Joniškis–Jelgava). 

Pod koniec 1918 r. powołano podmiot zarządzający koleją na 
Litwie, która odrodziła się jako niepodległe państwo. Rząd Li-
twy z siedzibą w Kownie w połowie 1919 r. zawarł porozumienie 
z rządem Niemiec dotyczące przekazania/wydzierżawienia tabo-
ru kolejowego, m.in. jako reparacji wojennych. Równolegle reak-
tywowano przewozy kolejowe na Litwie m.in. na linii wąskotoro-
wej Kowno–Panemunė i szerokotorowej Kaišiadorys–Radviliškis. 
Poza tym sieć kolejowa LG była w znacznym stopniu zniszczo-
na, łączność telegraficzna czy telefoniczna nie funkcjonowała, 
itp. Na inwentarzu LG znajdowało się 6 obrotnic na stacjach, 
15 wagonów pasażerskich i 57 towarowych oraz 943 km sieci. 
Po przekazaniu rejonu Kłajpedy Litwie przez Niemcy w 1924 r. 
państwo litewskie uzyskało dostęp do portu morskiego. Wojska 
inżynieryjne, będące częścią litewskiej armii, zbudowały odci-
nek Šeštokai–Kazlų Rūda w 1923 r., Kužu–Telšiai w 1926 r. 
i Telšiai–Kretinga w 1932 r. Po aneksji Litwy przez Związek So-
wiecki w 1940 r. koleje litewskie zostały wcielone do struktury 
kolei sowieckich, co oznaczało przyjęcie sowieckiej struktury 
organizacyjnej oraz początek przekuwania sieci kolejowej na 
rozstaw szeroki. Po inwazji niemieckiej na Związek Sowiecki 

w połowie 1941 r. Litwa ponownie znalazła się pod niemiecką 
administracją wojskową. Jednocześnie władze sowieckie ewa-
kuowały część taboru (lokomotyw i wagonów) na wschód. Ów-
czesne koleje litewskie zostały połączone z kolejami łotewskimi 
z siedzibą w Rydze. W 1942 r. około 2 tys. litewskich kolejarzy 
zostało administracyjne przydzielonych do stacji: Psków, Mińsk, 
Ryga i Jegława. Po przesunięciu frontu na zachód Litwa została 
ponownie zajęta przez Związek Sowiecki w 1944 r. Po zakończe-
niu wojny rozpoczęto odbudowę kolei litewskich (sieci, budynków 
dworcowych i stacyjnych, zaplecza naprawczego, itp.), które zo-
stały podzielone na 4 okręgi administracyjne: w Wilnie, Kownie, 
Szawłach i Telšiai. Wraz z odbudową sieci dokonano konwersji 
rozstawu szyn na 1 524 mm. Długość sieci kolejowej w 1946 r. 
była równa 2 091,8 km, z których 536,6 km stanowiły linie dwu-
torowe. W maju 1953 r. koleje Litwy, Łotwy i Estonii (oraz Obwo-
du Królewieckiego) zostały połączone w jeden podmiot organi-
zacyjny – Dyrekcję Nadbałtycką, przy czym koleje wąskotorowe 
były zarządzane przez podmiot podporządkowany ww. Dyrekcji. 
W kwietniu 1956 r. powrócono do podziału na koleje działające 

TEM LTH 001 (producent – CZ LOKO) na stacji Wilno (20.03.2016 r.)

TEM TMH 034 (modernizacja TEM18, wykonawca – Briańsk + CZ LOKO)  
na stacji Wilno (1.03.2013 r.). Fot. R. Šalčiūnas
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w ramach poszczególnych republik, przy czym kolej Obwodu Kró-
lewieckiego włączono do sieci kolei litewskich. W lutym 1963 r. 
jednak powrócono do dawnego podziału i reaktywowano Dyrek-
cję Nadbałtycką. W styczniu 1976 r. przekazano do eksploatacji 
zelektryfikowany odcinek (25 kV 50 Hz) Nowa Wilejka–Wilno–
Kowno (lit. Naujoji Vilnia–Vilnius–Kaunas) oraz Landwarów–
Troki (lit. Lentvaris–Trakai); sumarycznie 122 km. Dodatkowo 
przebudowano z rozstawu wąskotorowego na szerokotorowy 
linię Švenčionėliai–Utenos (1975 r.) i odcinek Radviliškis–Pa-
kruojis (1982 r.). W 1979 r. oficjalnie zakończono eksploata-
cję trakcji parowej oraz sprzęgu śrubowego UIC (zastąpionego 
samoczynnym SA-3). Po odzyskaniu niepodległości przez Litwę 
w listopadzie 1991 r. reaktywowano LG – koleje litewskie (lit. 
Lietuvos geležinkeliai), a likwidacja ówczesnej Dyrekcji Nadbał-
tycką zakończyła się pod koniec grudnia 1991 r. Równocześnie 
LG przystąpiły do międzynarodowych organizacji: OSŻD (1992 r.) 
i UIC (2003 r.). Uruchomiono pociągi kontenerowe Merkurijus 
relacji Kłajpeda–Moskwa w 2005 r. i Saulė w 2011 r. kursujący 
pomiędzy Litwą a Kazachstanem i Chinami. 

Obecnie w obrębie sieci LG są zelektryfikowane odcinki (su-
marycznie 148 km):

 � Naujoji Vilnia–Kowno, 113 km;
 � Lentvaris–Trakai, 9 km;
 � Naujoji Vilnia–Kena–granica LG/BC, 26 km, elektryfikację 
zakończono w połowie września 2017 r., przy czym lokomoty-
wy BC serii WL80, BKG-1 i BKG-2 prowadzą pociągi do stacji 

Kena, a pasażerskie są nadal prowadzone lokomotywami spa-
linowymi należącymi do BC na odcinku Mińsk–Wilno wskutek 
braku odpowiedniej liczby lokomotyw elektrycznych na inwen-
tarzu BC; LG nie dysponują obecnie własnymi lokomotywami 
elektrycznymi (początek 2018 r.). 
Wskutek spadku przewozów pasażerskich po 1991 r., na nie-

których liniach zawieszono ruch pasażerski: Kłajpeda–Pagėgiai, 
Pagėgiai–Radviliškis, Šeštokai–Alytus, Švenčionėliai–Utena, 
Kretinga–Skuodas, Šiauliai–Joniškis i in.

Członkostwo Litwy w UE od 2004 r. oraz dostępność fundu-
szy przeznaczonych na modernizację infrastruktury kolejowej 
oraz zakupy nowego taboru zostały przez LG wręcz modelowo 
wykorzystane. Zmodernizowano stacje Wilno, Vilkaviškis, Kybar-
tai, Marijampolė, Jonava, Kowno i in. i pozyskano nowoczesne 
pojazdy (tab. 5 i tab. 6):

 � lokomotywy spalinowe EuroRunner serii ER20, wyprodukowa-
ne przez Siemensa;

 � spalinowe zespoły trakcyjne wyprodukowane przez Transma-
szholding (Rosja) serii RA-2;

Wschodnia głowica wyjazdowa na stacji Šeštokai, Litwa (9.07.2016 r.)

Tab. 5. Lokomotywy spalinowe eksploatowane przez LG 
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Uwagi

TEP60 liniowa 
pasażerska

Fabryka Lokomotyw w Ko-
łomnie, ZSRR/Rosja

12 1960 zakończenie eksplo-
atacji w 2011 r.

TEP70 liniowa 
pasażerska

Fabryka Lokomotyw w Ko-
łomnie, ZSRR/Rosja

4 1987

TEP70BS liniowa 
pasażerska

Fabryka Lokomotyw 
w Kołomnie, Rosja

4 2006

M62 liniowa 
towarowa

Fabryka Lokomotyw w Łu-
gańsku, ZSRR/Ukraina

40 1970

2M62 
2M62U

liniowa 
towarowa

Fabryka Lokomotyw w 
Ługańsku, ZSRR/Ukraina

74 
22

1976 
1987

część lokomotyw 
wyposażono w silniki 
Caterpillar

ER20 liniowa 
towarowa

Siemens 44 2007

CME3 manewrowa ČKD 36 1964
CME3M manewrowa ČKD 23 2008 modernizacja CME3
TEM-TMH manewrowa Fabryka Lokomotyw 

w Briańsku, Rosja
61 2009–

2015
modernizacja TEM2

TEM-LTH manewrowa Fabryka Lokomotyw 
w Briańsku, Rosja

1 2013

TEP60-0993 (producent – Kołomna) z pociągiem dalekobieżnym do St. 
Petersburga na stacji Wilno (21.12.2008 r.)

Szt serii DR1A (producent – RVR) jako poc. do stacji Kibartai na stacji 
Kowno, Litwa (9.07.2016 r.)
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 � spalinowe: zespoły trakcyjne serii 630M i 730ML, odpowied-
nio dwu- i trójczłonowe, oraz wagony silnikowe serii 620M 
dostarczone przez Pesę;

 � elektryczne zespoły trakcyjne serii EJ575 (25 kV 50 Hz), dwu 
i trójczłonowe, wyprodukowane przez Škodę;

 � spalinowe lokomotywy liniowe serii TEP70BS z fabryki w Ko-
łomnie (Rosja).
Liczne modernizacje infrastruktury LG, w tym inwestycje pla-

nowane, zamieszczono w tab. 7.
W 2015 r. LG dysponowały następującymi wagonami towaro-

wymi [szt.]:
 � kryte – 1 372,
 � chłodnie – 120,
 � platformy do przewozu kontenerów – 1 300,
 � platformy – 218,
 � hoppery – 1 901,
 � węglarki – 1 574,
 � cysterny – 1 840,
 � pozostałe – 237.

Wolumen przewozów LG w 2015 r. był równy 48 mln t, z któ-
rych import stanowił 43%, tranzyt 18,5%, eksport 8,5%, a prze-
wozy wewnątrzkrajowe 30%. Ładunkami przewożonymi w naj-
większych ilościach jest ropa naftowa (39,9%) i nawozy sztuczne 
(28,5%). 

Centra logistyczne LG
W Wilnie, pod koniec 2014 r., zbudowano, z wykorzystaniem 
środków pochodzących z UE w ramach programów spójności (EU 
Cohesion Fund) [6], centrum logistyczne (Vilnius Public Logistics 
Centre), będące kwintesencją transportu intermodalnego, czyli 
łączącego różne rodzaje transportu – kolejowego, drogowego, 
rzecznego, itp. 

Obecnie przykładem transportu intermodalnego jest prze-
wóz kontenerów – na duże odległości statkiem lub pociągiem, 
a do docelowego odbiorcy – samochodem. W przypadku krajów 

Tab. 6. Zespoły trakcyjne i wagony silnikowe eksploatowane przez LG 
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Uwagi

D1
spalinowy zespół 
trakcyjny Ganz Mavag 24 3, 4 1963

zakończenie 
eksploatacji 
w 2013 r.

DR1A 
DR1AM

spalinowy zespół 
trakcyjny RVR* 5 

12 2, 3, 4 1973

AR2 spalinowy wagon 
silnikowy RVR 1 1 1997

RA2 spalinowy zespół 
trakcyjny

Metrowagonmasz, 
Rosja 4 2, 3 2008

620M spalinowy wagon 
silnikowy Pesa 12 1 2009

630M spalinowy zespół 
trakcyjny Pesa 3 2 2013

730ML spalinowy zespół 
trakcyjny Pesa 7 3 2016

ER9M elektryczny zespół 
trakcyjny RVR 12 4 1976 napięcie:  

25 kV 50 Hz
EJ575 elektryczny zespół 

trakcyjny Škoda 10 2, 3 2008 napięcie:  
25 kV 50 Hz

* RVR – Rīgas Vagonbūves Rūpnīca, producent zespołów trakcyjnych (elektrycznych 
i spalinowych) z Rygi

Tab. 7. Zestawienie inwestycji w infrastrukturę kolejową LG 

Nr Inwestycje w sieć kolejową Litwy Okres 
realizacji

Wartość inwes- 
tycji [mln euro]

Wartość całkowita 631,55
Inwestycje realizowane w ramach projektów CEF 255,66

1. Linia Rail Baltica – odcinek pomiędzy Kownem i 
granicą z Polską 

2017–2020 76,79

1.1. Przygotowanie dokumentacji technicznej dot. elektry-
fikacji odcinka*

2018–2020 3,00

1.2. Przygotowanie dokumentacji technicznej dot. moder-
nizacji odcinka*

2018–2019 1,31

1.3. Studium wykonalności linii 1 435 mm granica z 
Polską – Kaunas (Palemonas)* obejmujące dosto-
sowanie linii do norm P2 i F1 INF TSI oraz całości do 
nowoczesnych standardów

2017 0,65

1.4. Instalacja systemu ERTMS 2.3.0 (lub wyższego) 2018–2020 15,08
1.5. Instalacja systemu sygnalizacyjnego oraz zarządza-

nia ruchem na linii 1 435 mm 
2018–2020 56,74

2. Linia Rail Baltica odcinek Kowno–granica LT/LV 2017–2020 173,27
2.1. Koszty wywłaszczenia gruntów pod linię 1 435 mm 2017–2018 13,09
2.2. Koszt prac archeologicznych i dziedzictwa 

kulturowego 
2018–2019 0,87

2.3. Przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy 
linii**

2018–2019 14,82

2.4. Budowa linii 1 435 mm dwutorowej na odcinku 
Palemonas–Kalnėnai**

2019–2020 13,32

2.5 Budowa linii 1 435 mm dwutorowej na odcinku Kau-
nas (Palemonas)–Panevėžys–granica LT/LV**

2019–2020 131,19

Wartość całkowita Inwestycje realizowane w ramach projektów 
kohezyjnych

357,50

3. Elektryfikacja odcinka Kena–N. Vilnia 2014–2018 26,77
4. Budowa drugiego toru na odcinku 

Telsiai–Lieplauke
2015–2019 51,84

5 Budowa drugiego toru na odcinku IXB Korytarz 
Wilna Łącznica Pusynas–Paneriai

2016–2019 28,88

6. Elektryfikacja węzła Wilno 2018-2022 250,00
7. Elektryfikacja odcinka Kaišiadorys–Radviliškis 
8. Elektryfikacja odcinka Radviliškis–Klaipėda 

(Draugystės st.)
Całkowita wartość inwestycji realizowanych z programów rozwoju regionalnego UE 
Rozbudowa węzła w Kłajpedzie etap 2. Przebudowa stacji Pauostis
9. Instalacja ekranów dźwiękochłonnych 2018–2020 24,00

* spółka Rail Baltica jest odpowiedzialna za przygotowanie stadium wykonalności,
** budowa odcinka Kowno–granica LT/LV linii Rail Baltica rozpocznie się tuż po uzyska-
niu zrealizowaniu wszystkich wywłaszczeń gruntów (pkt 2.1).

2M62K-0382 (producent – ŁTZ) z poc. towarowym na odcinku Kena – 
Kyviškės, Litwa (3.09.2016 r.). Fot. R. Šalčiūnas
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bałtyckich istotny jest także element dwóch szerokości torów 
(1 435 mm i 1 520 mm), w jakie są wyposażane terminale 
przeładunkowe. Zatem kontenery przewożone z Chin do Europy 
tranzytem przez Rosję i Białoruś mogą być przeładowywane na 
stacjach LG, a relatywna prostota podobnych operacji powodu-
je, że – w porównaniu do wcześniejszego przeładunku, obecnie 
podobna operacja zabiera znacznie mniej czasu, mniej zanie-
czyszcza środowisko, jest bardziej zautomatyzowana i bezpiecz-
niejsza. Analogiczne centrum przeładunkowe powstało w 2015 r. 
w Kownie – Kaunas Intermodal Terminal (KIT) w obrębie stacji 
Palemonas oraz centrum logistyczne (Kaunas Public Logistics 
Centre) [5].

Port w Kłajpedzie 
Port w Kłajpedzie wprawdzie funkcjonuje od XV w., jednak pełna 
infrastruktura portowa powstała w 1745 r. oraz była rozbudowy-
wana w drugiej połowie XVIII w. Głębokość basenów portowych 
osiągnęła 7 m w połowie XIX w. Na mocy postanowień trakta-
tu wersalskiego port znajdujący się dotychczas na terytorium 
niemieckim został przekazany niepodległej Litwie wraz z całym 
regionem Kłajpedy. Port stał się miejscem, gdzie odprawiano 

88,4% litewskiego eksportu i 65% importu. Władze centralne 
Litwy przeznaczyły znaczne środki na rozbudowę portu, co za-
owocowało wzrostem liczby cumowań z 694 w 1924 r. do 1 544 
w 1938 r. Podczas drugiej wojny światowej władze niemieckie 
zawiesiły funkcjonowanie portu. Po 1945 r. przedwojenny wo-
lumen przeładunków osiągnięto około 1960 r. W 1986 r. uru-
chomiono połączenie promowe Kłajpeda–Sassnitz wykorzysty-
wane w celach wojskowych (komunikacja pomiędzy Związkiem 
Sowieckim oraz zachodnią grupą wojsk sowieckich w Niemczech 
Wschodnich). Na potrzeby ww. komunikacji zbudowano kilka pro-
mów we wschodnioniemieckich stoczniach. Połączenie to było 
wprawdzie wykorzystywane po 2000 r., jednak wraz z akcesją Li-
twy do UE w 2004 r. oraz liberalizacją przewozów kolejowych, DB 
Cargo zrezygnowała z wykorzystywania połączenia promowego 
ze względu na niską przepustowość oraz długi czas transportu, 
preferując bezpośredni transport kolejowy przez sieci kolejowe 
Polski i Litwy. W 2012 r., wraz ze wzrastającym wolumenem 
przeładowanych towarów, zdecydowano się na rozbudowę por-
tu, w tym pogłębienie basenów portowych od 0,5 m do 15,0 m. 
Prace o wartości 5 mln euro wykonała firma Strabag. Na tere-
nie portu może jednocześnie cumować 14 statków towarowych, 
2 statki pasażerskie, 3 statki typu ro-ro (ang. roll on/roll off; pa-
sażersko-towarowe). W obrębie portu znajduje się terminal LNG 
(Klaipėdos SGD terminalas) typu FRSU (ang. Floating Storage 
Regasification Unit), funkcjonujący od końca 2014 r., czyli sta-
tek pełniący rolę zbiornika skroplonego gazu ziemnego (którego 
głównym składnikiem jest metan), a po regazyfikacji (zmianie 
stanu skupienia z ciekłego na gazowy) jest przesyłany do odbior-
ców poprzez sieć gazociągów. 

Port w Kłajpedzie jest pełnomorskim, niezamarzającym por-
tem zlokalizowanym w cieśninie kłajpedzkiej. Przyjmowane są 
statki o długości maksymalnej 330 m i zanurzeniu maksymal-
nym 17 m czy tonażu 100 tys. DWT oraz tankowce o tonażu 
160 tys. DWT. W 2014 r. 33,3% ładunków stanowiły nawozy 
sztuczne, a 16,1% produkty naftowe. Przeładowano także znacz-
ną liczbę kontenerów – 450 428 TEU. Sumarycznie masa przeła-
dowanych towarów była równa 36,59 mln t. W porcie odprawio-
no 344 837 pasażerów. W 2015 r. port odprowadził do budżetu 
państwa 198,1 mln euro w formie podatków. Obrazowo, każda 
tona ładunku przeładowanego w porcie przynosi zysk w wysoko-
ści 17,8 euro. Charakterystyka portu w Kłajpedzie znajduje się 
w tab. 8. Obecność centrów logistycznych na Litwie oraz portu 
pełnomorskiego pozwala na uruchamianie pociągów kontenero-
wych (tab. 9) na sieci LG. 

Schemat sieci kolejowej na terenie portu w Kłajpedzie za-
mieszczono na rys. 5.
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Tab. 8. Charakterystyka portu w Kłajpedzie (2016 r.) [14, 16] 
Właściciel państwo litewskie
Rodzaj portu pasażerski i towarowy
Powierzchnia basenów portowych ha 877,2
Powierzchnia lądowej części portu ha 538,7
Długość sieci kolejowej (1 520 mm) km 90
Długość nabrzeża km 27,6
Maksymalne zanurzenie m 14,5–15,0
Powierzchnia magazynowa zakryta m² 99 380
Powierzchnia magazynowa odkryta m² 1 045 879
Pojemność magazynów towarów masowych tys. t 933,7
Pojemność chłodni tys. t 66
Pojemność zbiorników cieczy tys. m3 749
Liczba cumowań rocznie 6 898
Wolumen przeładunków rocznie mln t 40,14
Wolumen przeładunku kontenerów tys. TEU 443
Liczba pasażerów odprawionych 64 285

.

Morze Bałtyckie

Niemen

Tab. 9. Pociągi kontenerowe na sieci LG 
Nazwa pociągu Opis

Merkirijus pociąg kursujący pomiędzy Kłajpedą, Królewcem i Moskwą; 
czas przewozu to ok. 2 dni 

Šeštokai Express propozycja pociągu: zbieranie ładunków z zachodniej Europy w 
Warszawie, transport po torze 1 435 mm do Šeštokai, przeła-
dunek na wagony 1 520 mm i transport do Smoleńska i dalej do 
Rosji ewentualnie Kazachstanu 

Saulė pociąg kontenerowy łączący Europę z Chinami, czas przewozu 
to 10 dni (statkiem – 40 dni)

Baltijos Vėjas pociąg kontenerowy kursujący pomiędzy Litwą i Kazachstanem, 
czas przejazdu – 5 dni. Odprawa celna w całości realizowana na 
Litwie, co przyspiesza znacząco czas przewozu; podczas jazdy 
pociągu nie przewidziano postojów 

Vilnius Shuttle pociąg kursuje pomiędzy portem w Kłajpedzie i terminalem 
kontenerowym w Wilnie, dalej kontenery są przewożone 
samochodami

Vit Ekspres pociąg kontenerowy kursujący pomiędzy terminalami kontene-
rowymi w Kłajpedzie (JSC Klaipėdos Konteinerių Terminalas, 
JSC Klaipėdos Smeltė) przez Draugystė i Vaidotai do terminalu 
kontenerowego w Wilnie (Vilnius public logistics centre intermo-
dal terminal, VIT)

Milano Express pociąg kursujący w relacji Kowno–Warszawa, Ludwigshafen–
Mediolan raz w tygodniu, czas przejazdu 7 dni

Viking Train najszybszy pociąg kontenerowy i najbardziej dochodowy kursu-
jący pomiędzy portami bałtyckimi i czarnomorskimi, przeważne 
na trasie Kłajpeda–Iliczewsk i dalej do portów w Turcji; przewo-
żone są kontenery 20- i 40-stopowe 

Rys. 5. Schemat sieci kolejowej 
na terenie portu w Kłajpedzie
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Transshipment stations in the Baltic states,  
or sea harbours in Baltic states used in freight traffic

Seaports in the Baltic States are connected to the railway network 
(1 520/1 524 mm), and after transformations of the economies of Lithuania, 
Latvia and Estonia and after 1991, have been quickly adapted to functioning 
in the market economy, and their ties with Europe were strengthened after 
accession of these countries to the European Union in 2004. Historically, 
these states were specific intermediaries between Russia and Europe in the 
field of trade, and now this trend, with some modifications, is still maintained. 
This is also due to the specificity of Russian and partly Belarusian exports, 
based on mass goods – coal, petroleum products, grain, fertilizers, in short, 
ideal loads for rail transport (goods of considerable weight, which are trans-
ported over long distances). The asset of the Baltic states is also the fact of 
geographical location with respect to Russia – on the Baltic coast, which is 
used to export bulk cargo from Russia, or containers from China. The cur-
rent state seems unlikely in the medium term, regardless of the political 
turbulences between the EU and Russia. The new very ambitious project is 
the Rail Baltica line, a planned standard-gauge electrified line (25 kV 50 Hz) 
from the Polish-Lithuanian border through Kaunas (excluding Vilnius), Riga 
and Tallinn, and to Helsinki via the tunnel under the Gulf of Finland. 
Key words: Lithuania, Latvia and Estonia, Tallinn, Riga, Muuga, Ventspils, Klaipe-
da, 1 520 mm, Baltic States.
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