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SYSTEM O-BAHN 

 

W artykule przedstawiony został niekonwencjonalny środek transportu publicznego O-Bahn. System funkcjonuje w niewie-

lu miejscach na świecie, między innymi w niemieckim mieście Essen oraz australijskim Adelaide. Niniejszy artykuł opisuje 

działanie systemu, genezę jego powstania, zasadę funkcjonowania, wady oraz zalety – na przykładzie metropolii Adelaide, 

gdzie autobusy O-Bahn pełnią funkcję najważniejszego środka transportu publicznego w północnej części miasta.   

 

WSTĘP 

W XIX i XX wieku nastąpiły istotne przeobrażenia techniczne, 
ekonomiczne i społeczne prowadzące do wzmożenia procesów 
urbanistycznych. W tym czasie w wyniku wielkiego postępu tech-
nicznego nastąpił ogromny rozwój przemysłu opierającego się na 
produkcji fabrycznej. Jeśli chodzi o rozwój ośrodków miejskich i 
przeobrażenie ich struktury przestrzennej to głównym czynnikiem 
był napływ ludności do miast oraz przebiegające równolegle z trans-
formacją przemysłową, rewolucja w dziedzinie transportu, spowo-
dowana dynamicznym rozwojem kolei żelaznej. Zaczęły tworzyć się 
obszary o intensywnej zabudowie, charakteryzujące się dużym 
zagęszczeniem ludności przebywającym na danym terenie okreso-
wo lub stale, nazywane aglomeracjami miejskimi. Aglomeracje 
miejskie charakteryzują się dużym przepływem osób i towarów oraz 
znaczną wymianą usług. Do tego celu niezbędne było i nadal jest 
rozwiązanie problemu publicznego transportu zbiorowego. Duże 
aglomeracje miejskie ciągle stają przed wyzwaniem jakim jest stwo-
rzenie optymalnych warunków powszechnie dostępnego, regular-
nego przewozu osób. Władze miast stają przed dylematem doty-
czącym budowy rodzaju środka transportu zbiorowego, do którego 
można zaliczyć w dziedzinie transportu szynowego kolej, metro, 
tramwaj, w transporcie lądowym autobusy lub trolejbusy, a w trans-
porcie wodnym statek pasażerski. Podczas wyboru środka transpor-
tu bierze się pod uwagę wiele czynników, między innymi koszt 
budowy, pojemność, ingerencję w obszar miasta, oddziaływanie na 
środowisko, wykup terenów prywatnych lub koszt eksploatacji. 
Niektóre aglomeracje decydują się jednak na niekonwencjonalne 
rozwiązania i o jednym z takich rozwiązań jest niniejszy artykuł. W 
artykule opisany jest system wydzielonych linii autobusowych O-
Bahn w australijskim mieście Adelaide. 

1. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU 

1.1. Trasa O-Bahn 

O-Bahn Busway jest to wydzielony tor dla autobusów, będący 
częścią szybkiego systemu transportowego obsługującego północ-
no-wschodnie przedmieścia Adelaide w Australii Południowej. Sys-
tem O-Bahn został wymyślony przez Daimler-Benz w celu umożli-
wienia autobusom unikania korków poprzez współużytkowanie 
tuneli tramwajowych w niemieckim mieście Essen. 

System O-Bahn, przedstawiony na rysunku 1, został wprowa-
dzony w mieście Adelaide w 1986 roku do obsługi gwałtownie roz-
szerzających się północno-wschodnich przedmieść, zastępując tym 
samym wcześniejszy plan rozszerzenia linii tramwajowych. System 
O-Bahn oferuje specjalnie wybudowany tor, który jest połączeniem 

elementów zarówno systemu autobusowego jak i tramwajowego. 
Tor w Adelaide ma długość 12 kilometrów i składa się z trzech 
węzłów: Klemzig, Paradise i Tea Tree Plaza Interchange w Modbu-
ry. Powyższe węzły pozwalają autobusom na wjazd oraz wyjazd na 
drogi podmiejskie, które wyposażone są w „buspasy” unikając ko-
nieczności przesiadki pasażerów do innego autobusu. Autobusy 
kursują z prędkością do 100 km/h, a sama trasa jest w stanie obsłu-
żyć 18 000 pasażerów na godzinę z centrum Adelaide do Tea Tree 
Plaza w 15 minut. Począwszy od 2015 roku, system transportowy 
oparty na O-Bahn obsługuje około 31 000 pasażerów w ciągu dnia.  

Umowa na budowę systemu pozwala na jego znaczną rozbu-
dową, nawet do granic miasta. Rozszerzenie systemu pozwoli na 
zmniejszenie liczby zatłoczonych skrzyżowań, przez które należy 
przejechać aby dostać się do centrum miasta. Plan rozbudowy jest 
wdrożony do realizacji i ma zostać ukończony w 2017 roku. Rozwój 
systemu O-Bahn doprowadził również do budowy Torrens Linear 
Park z podupadającego miejsca w atrakcyjną, otwartą przestrzeń 
dla społeczeństwa. Jest to system parków wyposażonych w ścieżki 
rowerowe, jeziorka oraz miejsca do odpoczynku od miastowego 
zgiełku. O-Bahn spowodował również ogromny rozwój obszarów 
miejskich wokół północno-wschodniej części Modbury. [1] 

 

 
Rys. 1. System O-Bahn [2] 

1.2. Tor 

Konstrukcja O-Bahn składa się ze specjalnie zbudowanego, 
betonowego toru, niewiele szerszego od autobusu. Tor jest pod-
wyższony ze względu na występowanie gleb aluwialnych wzdłuż 
rzeki Torrens. Gleby te są niestabilne i często się poruszają ze 
względu na wysoki poziom plastyczności.  Aby zapewnić stabilność 
toru, do budowy użyto betonowych filarów wbitych na głębokość 4 
metrów. Na szczycie pali znajduje się podkład betonowy, na którym 
umieszczony jest tor – taką samą metodą buduje się Koleje Dużych 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=861194
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Prędkości w Chinach. 5 600 betonowych filarów zostało wbitych w 
ziemię w celu podtrzymania 5 600 podkładów i 4 200 elementów 
toru ułożonych w 12-metrowych odstępach. Betonowe tory O-Bahn 
były węższe i lżejsze niż pierwotnie zakładano, a co za tym idzie 
zmniejszono naciski na podłoże. Wszystko dzięki zastosowaniu 
prefabrykowanego betonu osadzonego na filarach. Część toru 
wybudowaną na potrzeby testów przedstawiono na rysunku nr 2.[3] 

 

 
Rys. 2. Konstrukcja toru systemu O-Bahn [4] 

 
Trasa O-Bahn rozpoczyna się na północno-wschodnich grani-

cach miasta w Hackney Road, naprzeciwko East Parklands, gdzie 
autobusy wjeżdżają do 60-metrowego tunelu z prędkością ograni-
czoną do 40 km/h ze względu na ostry zakręt przy wjeździe, wjazd 
do tunelu widoczny jest na rysunku nr 3. Prędkość jest stopniowo 
zwiększana do 80 km/h i utrzymywana aż do Klemzig. W drodze do 
węzła Paradaise prędkość była zwiększana do 100 km/h. Niestety z 
końcem 2012 roku, prędkość została ograniczona do 85 km/h ze 
względów bezpieczeństwa. Na niektórych odcinkach w fazie testów 
uzyskano  prędkość 115 km/h. Średnia prędkość autobusów 
uwzględniająca przystanki wynosi około 60 km/h, po wyjeździe na 
drogi podmiejskie jest ograniczana do 40 km/h, natomiast w miejscu 
połączenia dróg podmiejskich z torem O-Bahn nawet do 20 km/h. 
O-Bahn oficjalnie uważany jest za drogę od wczesnych lat funkcjo-
nowania systemu, co zezwala policji na instalację fotoradarów i 
możliwość wystawiania kierowcom mandatów za przekraczanie 
prędkości. [5] 

 

 
Rys. 3. Wjazd na Hackney Road [6] 

 
Wjazd samochodów na tor O-Bahn jest całkowicie zabroniony, 

a linia oznaczona szeregiem znaków informujących o zakazie wjaz-
du. Dodatkowo przy wjeździe zainstalowane jest urządzenie „sump 

buster”, który uszkadza miskę olejową samochodu. Średnio 4 sa-
mochody w ciągu roku muszą być usuwane z linii przy pomocy 
dźwigu. 

1.3. Pojazdy 

Pierwsze autobusy, jakie wprowadzono do obsługi O-Bahn to 
41 pojazdów dwuosiowych 51 autobusów przegubowych marki 
Mercedes-Benz O305s. Autobusy te zostały zmodyfikowane spe-
cjalnie dla potrzeb O-Bahn w zakładzie Mitsubishi Motor’s Clovelly 
Park przed zabudową przez Pressed Metal Corporation w Połu-
dniowej Australii. Koszt zakupu autobusów wyniósł 98 milionów 
dolarów australijskich. Następnym zakupem były zmodyfikowane 
autobusy MAN SG280s oraz SL202s. 

W 2007 roku ogłoszono kolejny przetarg na autobusy w związ-
ku ze zbliżającym się zakończeniem eksploatacji pojazdów marki 
Mercedes-Benz po 25 latach użytku. Przetarg wygrała firma Scania, 
która dostarczyła pojazdy dwuosiowe K230UB/K280UB oraz prze-
gubowe K320UA widoczne na rysunku nr 4, zabudowane przez 
firmę Custom Coaches. 

 

 
Rys. 4. Scania K320UA [6] 

 
W przypadku awarii pojazdów, specjalnie zaprojektowany po-

jazd nazywany potocznie „Dumbo” jest używany do holowania 
autobusów z linii O-Bahn. W początkowych etapach konstrukcji 
przewidywano, że każdy pojazd będzie wyposażony w samodzielną 
możliwość holowania. Pomysł ten jednak spotkał się z mocnym 
sprzeciwem związku kierowców i ostatecznie został odrzucony. Jeśli 
autobus „złapie gumę” podczas jazdy, specjalne kółeczko prowa-
dzące zainstalowane przy przedniej osi, zapobiega wpadnięciu 
pojazdu w nieprawidłowy ruch. Koło jest również wyposażone w 
mniejszą, aluminiową oponę wewnętrzną umożliwiającą dojazd do 
najbliższej stacji z prędkością maksymalną 40 km/h. 

Kółeczko prowadzące znajdujące się na rysunku nr 5, które 
wystaje tuż przed przednimi kołami jest najważniejszą częścią 
autobusu podczas poruszania się po torze O-Bahn. Jest połączone 
bezpośrednio z układem sterującym i kieruje pojazd wzdłuż wznie-
sionej krawędzi toru. O ile nie jest to bezwzględnie konieczne aby 
trzymać kierownicę przez kierowcę w czasie jazdy na O-Bahn z 
powodu kół prowadzących, procedury bezpieczeństwa wymagają, 
aby kierowca w każdej sytuacji był przygotowany na niepożądane 
działanie. Specjalne, wyboiste linie ułożone na torze przed każdą 
stacją zatrzymania informuje  kierowcę o konieczności wznowienia 
kontroli nad pojazdem. Kółeczka prowadzące są najbardziej delikat-
ną częścią autobusów i są zaprojektowane w taki sposób, aby 
podczas kolizji odpaść od pojazdu. [5] 
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Rys. 5. Kółeczko prowadzące [7] 

 
O-Bahn obsługują autobusy miejskie zwane Light-City Buses w 

ramach umowy Adelaide Metro.  

1.4. Węzły komunikacyjne 

Węzeł Klemzig jest pierwszą stacją, której odległość od cen-
trum miasta wynosi 3 km. Został wybudowany jako łącznik z pętlą 
autobusową „Circle Line”, które okrąża całe Adelaide. Bardzo dużo 
autobusów obsługuje stację Klemzig, w związku z czym pojemność 
jest ograniczona. Stacja posiada parking „Park&Ride” z 450 miej-
scami do parkowania. 

Węzeł Paradise jest drugą stacją, której odległość od centrum 
miasta wynosi 6 km. Pętla również jest obsługiwana przez autobusy 
miejskie i posiada 875 miejsc parkingowych w dwóch obszarach. 

Tea Tree Plaza jest trzecim i jednocześnie największym wę-
złem znajdującym się w Modbury, oddalonym od centrum miasta o 
12 km. Z tego punktu przesiadkowego można dojechać autobusami 
prawie wszędzie w obszarze miasta Adelaide, nawet do Elizabeth, 
oddalonego o 24 km od centrum miasta. [5] 

1.5. Trasa 

Większość linii autobusowych przejeżdża przez centrum miasta 
wzdłuż Greenfell Street, East Terrace, Rundle Road przez tereny 
parków na północ do Rymill Park, a następnie do Dequetteville 
Terrace, która zmienia nazwę na Hackney Road na pierwszy głów-
nym skrzyżowaniu. Gdy autobus znajduje się na tej ulicy zmierzając 
na most nad rzeką Torrens, po lewej stronie można podziwiać 
ogrody botaniczne. Za mostem droga rozwidla się w kierunku pół-
nocnym, gdzie po prawej stronie znajduje się wjazd do tunelu prze-
znaczonego wyłącznie dla autobusów O-Bahn. 

Linia przebiega w dolinie rzeki Torrens i posiada bardzo łagod-
ne łuki. Autobus w drodze do Klemzig przecina rzekę w sumie 
osiem razy. Linia ponownie przecina rzekę za stacją Klemzig i 
przechodzi przez park Lochiel i część przedmieść Campbelltown i 
Paradise na ich północy przed dotarciem do stacji Paradise. 

Za stacją Paradise linia przechodzi pod Darley Road, a na-
stępnie nad po raz ostatni nad rzeką. Wtedy teren staje się bardziej 
stromy, a linia pod górę prowadzi do północno-zachodniej strony 
Hope Valley Reservoir. Następnie linia skręca do centrum handlo-
wego w strefie Tea Tree Plaza, gdzie ostatecznie kończy się na 
węźle Tea Tree Plaza, przedstawionym na rysunku nr 6. [9] 

 

 
Rys. 6. Węzeł Tea Tree Plaza [10] 

 
Trasę O-Bahn widoczna jest na rysunku nr 7. Większość po-

jazdów kontynuuje stamtąd jazdę po drogach miejskich w celu 
obsługi przedmieść miasta. Listę stacji oraz obsługujących je auto-
busów przedstawia tabela nr 1.  

 

 

Rys. 7. Trasa O-Bahn [9] 
 

Tab. 1. Lista stacji wraz z liniami autobusowymi [9]  

Dzielnica Lokalizacja 
Odległość od 
centrum [km] 

Nazwa 
węzła 

Stacja docelowa 

Town of 
Walkerville 

Gilberton 0  
Hackney Road do 
Adelaide centrum 

Port Adelaide 
Enfield 

Klemzig 3 
Klemzig 

Interchange 
528 do Northgate 

City of 
Campbelltown 

Paradise 6 
Paradise 

Interchange 

500 do Elizabeth 
Interchange 

501 do Mawson Lakes 
502 do Salisbury 

Interchange 
503, 506, 507, 556, 

557, 559 do Tea Tree 
Plaza Interchange 

Tea Tree 
Gully 

Modbury 12 
Modbury 

Interchange 

541, 542X do Fairview 
Park 

543X to Surrey Downs 
544X, 545X, 548 do 

Golden Grove 
546 do Para Hills 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKyP-3tJLLAhVGMnIKHRo5A8AQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nbrti.org%2Fmedia%2Fgallery%2Fobahn%2Fobahn-pics.htm&psig=AFQjCNEzAuuvfeY6ce4hKGZi0QnSGQ6Asw&ust=1456470417747713
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2rLKntpLLAhVkJJoKHRCvCOEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.actbus.net%2Fforum%2Findex.php%3Ftopic%3D2310.0&psig=AFQjCNEzAuuvfeY6ce4hKGZi0QnSGQ6Asw&ust=1456470417747713
https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_Port_Adelaide_Enfield
https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_Port_Adelaide_Enfield
https://en.wikipedia.org/wiki/Klemzig,_South_Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/Klemzig_Interchange
https://en.wikipedia.org/wiki/Klemzig_Interchange
https://en.wikipedia.org/wiki/Northgate,_South_Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_Campbelltown_(South_Australia)
https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_Campbelltown_(South_Australia)
https://en.wikipedia.org/wiki/Paradise,_South_Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/Paradise_Interchange
https://en.wikipedia.org/wiki/Paradise_Interchange
https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_railway_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_railway_station
https://en.wikipedia.org/wiki/Mawson_Lakes
https://en.wikipedia.org/wiki/Salisbury_railway_station,_Adelaide
https://en.wikipedia.org/wiki/Salisbury_railway_station,_Adelaide
https://en.wikipedia.org/wiki/Tea_Tree_Plaza_Interchange
https://en.wikipedia.org/wiki/Tea_Tree_Plaza_Interchange
https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_Tea_Tree_Gully
https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_Tea_Tree_Gully
https://en.wikipedia.org/wiki/Modbury,_South_Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/Modbury_Interchange
https://en.wikipedia.org/wiki/Modbury_Interchange
https://en.wikipedia.org/wiki/Fairview_Park,_South_Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/Fairview_Park,_South_Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Grove,_South_Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/Para_Hills
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2. HISTORIA 

2.1. Planowanie 

W trakcie i w czasie II wojny światowej odnotowano znaczący 
wzrost terenu Adelaide. W latach 1944 – 1965 liczba populacji 
miasta wzrosła dwukrotnie, a liczba zarejestrowanych prywatnych 
samochodów wzrosła aż 43-krotnie. W 1955 roku premier Australii 
Sir Thomas Playford ustanowił Komitet Urbanistyki, w ramach któ-
rego zlecił zbudowanie skoordynowanego planu przyszłego rozwoju 
Adelaide. Rezultatem było stworzenie 300-stronnicowego dokumen-
tu, „Report on the Metropolitian Area of Adelaide 1962”, który zawie-
rał plan rozbudowy miasta na kolejne 30 lat, w tym ulepszenie 98 
kilometrów dróg. Tuż przed opuszczeniem rządu w 1965 roku, 
Playford zlecił szczegółowe badania skupiające się na zalecanych 
usprawnieniach komunikacyjnych. 

W 1968 roku rząd otrzymał dokument "Metropolitan Adelaide 
Transport Study". Plan MATS zakładał sieć 10 autostrad o łącznej 
długości 156 kilometrów przecinających obszar metropolitarny, sieć 
szybkiej kolei i podziemną pętlę wokół miasta. MATS spotkał się z 
ogromnym sprzeciwem publicznym, ponieważ jak twierdzono, był 
planem zajęcia ogromnych terenów oraz miał zastąpić pomysł 
utworzenia węzłów przesiadkowych na przedmieściach miasta. 
Szeroko głoszony pogląd o powstających w miastach innych państw 
zatorach ulicznych doprowadził w parlamencie Australii do ogromnej 
wrzawy. Niemniej jednak, na początku 1969 roku premier Steele 
Hall zatwierdził realizację planu w zmodyfikowanej formie, a rząd 
zaczął wykupować ogromne ilości terenów wzdłuż proponowanych 
korytarzy transportowych. W połowie 1969 roku, w obliczu ciągłej 
opozycji, z planu budowy 10 autostrad pozostały 2. Hall opuścił 
urząd w 1970 roku i rząd pod wodzą premiera Don Dunstan 
wstrzymanie planu MATS na 10 lat. Korytarze transportowe, których 
budowę rozpoczęto, przerwane z możliwością wykorzystania w 
przyszłości. 

W połowie roku 1970 transport stał się problemem na północ-
no-wschodnich przedmieściach. Populacja dzielnicy Tea Tree Gully 
wzrosła z 2 500 osób w 1954 roku do 35 000 mieszkańców do roku 
1971. Korytarz ziemi wzdłuż rzeki Torrens z Adelaide do Modbury, 
pierwotnie zakupiony w celu budowy autostrady do Modbury w 
ramach planu MATS, był przedmiotem nowej propozycji w roku 
1973, gdy dyrektor generalny transportu zasugerował wybudowanie 
linii kolejowej, która łączyłaby przedmieścia z systemem kolejowym 
Adelaide. Kolejne badania, "North East Adelaide Public Transport 
Review" (NEAPTR), rozważały pomysły budowy kolei ciężkiej, kolei 
lekkiej, buspasów i autostrad. Efektem badań było przekonanie, że 
budowa lekkiej linii kolejowej lub buspasów będzie najbardziej 
opłacalna. Rząd zdecydował o budowie linii tramwajowej, która 
miała być przedłużeniem historycznej linii Glenelg Tram. Miały 
zostać również zakupione nowe pojazdy szynowe w celu zastąpie-
nia tramwajów klasy H z 1929 roku. 

Sprzeciw opinii publicznej ponownie zakrawał na szeroką ska-
lę. Rada miasta wysunęła sprzeciw ze względu na to, iż projekt 
budowy linii tramwajowej będzie kolidował z nowocześnie zaprojek-
towanym, docelowym modelem miasta. W odpowiedzi, rząd zmienił 
plan i przekierował linię pod miastem przy jednoczesnym wzroście 
kosztów. Mieszkańcy przedmieść, takich jak St. Peters byli zaniepo-
kojeni hałasem linii tramwajowych i protestowali przeciwko rozbu-
dowie linii w takich miejscach jak Torrens Gorge w Modbury. Roz-
poczęto próby wiercenia tunelu, ale projekt budowy podziemnej linii 
tramwajowej wstrzymano w 1980 roku po mianowaniu na stanowi-
sko Ministra Transportu Michaela Wilsona. [11][12] 

2.2. Rozwój O-Bahn 

W poszukiwaniu alternatywy dla tramwajów, nowy rząd wysłał 
grupę ekspertów aby zbadać nowoczesne rozwiązanie systemu 
autobusów z wydzielonymi trasami,  które z powodzeniem wybudo-
wano w Zachodnich Niemczech przez Daimler-Benz. Z systemu 
transportowego w Niemczech zawierającego Omnibus (autobusy) i 
Bahn (kolej S-Bahn i metro U-Bahn), system O-Bahn został opra-
cowany i stosowany w tunelach tramwajowych w Essen. Po szeroko 
zakrojonych konsultacjach z władzami Niemiec, zdecydowano że to 
rozwiązanie zda egzamin w australijskim Adelaide. System był 
postrzegany jako znacznie lepszy od poprzednich propozycji ze 
względu na mniejsze zapotrzebowanie na wykup terenów, zmniej-
szenie hałasu, zmniejszeniu czasu podróży i przede wszystkim 
cenę wykonania. Ponadto, jego unikalną cechą była możliwość 
korzystania zarówno z linii O-Bahn jak i dróg podmiejskich zapew-
niając bezpośredni dojazd z przedmieść miasta do centrum. Plany 
budowy przewidywały 12 kilometrów linii, początkowo jako O-Bahn 
miały być wybudowano 3 kilometry, podczas kiedy reszta odcinka 
miała być drogą konwencjonalną. Jednakże ze względu na bezpie-
czeństwo oraz sprzeciw opinii publicznej, cały odcinek wybudowano 
w systemie O-Bahn. Budowa rozpoczęła się w 1983 roku i przewi-
dywała dojazd z miasta do węzła Paradise. Kolejna zmiana rządu w 
1982 spowodowano niepewną sytuację co do kontynuacji projektu. 
Rząd Johna Bannona  po konsultacjach, postanowił kontynuować 
fazę pierwszą budowy (City do Paradise) i w 1986 roku rozpocząć 
fazę drugą (Paradise do Tea Tree Plaza). Koszt projektu wyniósł 98 
milionów dolarów australijskich uwzględniając zakup autobusów.  

Już po zakończeniu pierwszego etapu budowy projekt O-Bahn 
został przyjęty entuzjastycznie przez lokalne społeczeństwo i od 
początku cieszył się ogromnym powodzeniem wśród społeczeństwa 
i już w pierwszym roku przewieziono 4 miliony pasażerów, a w 
kolejnym roku nastąpił wzrost o 30%. Kiedy zakończono budowę 
O-Bahn w dniu 20 sierpnia 1989 roku liczba pasażerów wzrosła o 
kolejne 17%. W 1990 roku publiczny system transportowy w Adelai-
de został sprywatyzowany, a popyt na przejazd autobusami, tram-
wajami oraz koleją spadł o 25% z uwagi na droższe ceny przejaz-
dów. Wyjątkiem były autobusy O-Bahn, które nie odnotowały żad-
nego spadku, notując dziennie 19 500 przewiezionych pasażerów w 
1996 roku (7,3 miliona rocznie). Od roku 2015 system obsługuje 
około 31 000 pasażerów dziennie. [13][14]  

2.3. Propozycje rozbudowy 

Wraz ze wzrostem popularności O-Bahn, pojawiły się propozy-
cję jego rozbudowy. Pierwszym z nich było wydłużenie linii do Gol-
den Grove lub budowa całkiem nowych linii, jednakże żaden pomysł 
nie wykroczył poza konsultacje. Wydłużenie linii do Golden Grove 
wymagało od państwa wykupienia dużej ilości terenów prywatnych 
co znowu spotkało się z nieprzychylną opinią rządu. 

Najbardziej atrakcyjnym pomysłem była budowa południowego 
odcinka O-Bahn. Propozycja była obiektem spekulacji pod wzglę-
dem jej opłacalności w Komisji Parlamentarnej od 1996 roku. Połu-
dniowa część miasta obsługuje kolej, jednak przebiega ona z dala 
od centrum miasta. Budowa O-Bahn na południu miała zmienić tę 
sytuację. 

Pierwsza sugerowana trasa O-Bahn miała być równoległa do 
linii kolejowej Noarlunga Centre, prowadzącej z miasta do Tonsley. 
Właśnie w Tonsley linia O-Bahn miałaby mieć swój koniec, gdzie 
dalsza podróż mogła być kontynuowana drogą ekspresową daleko 
na południe z wykorzystaniem autobusów konwencjonalnych. Kon-
strukcja tego odcinka wymagałaby jednak przesunięcia torów kole-
jowych. Ponadto, skrzyżowanie Emerson oraz wiadukt tramwajowy 
Goodwood wymagałyby przebudowy. Koszt budowy opiewał na 182 
miliony dolarów australijskich i został uznany za zbyt drogi. Propo-
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zycję zawieszono w 2001 roku. Od tamtej pory rząd skupił się na 
modernizacji dróg ekspresowych oraz rozbudowie linii tramwajo-
wych wewnątrz miasta. [14] 

2.4. O-Bahn City Access Project 

W 2015 roku Departament Planowania, Transportu i Infrastruk-
tury ogłosił propozycję zwaną O-Bahn City Access Project, wartą 
160 milionów dolarów australijskich. Zakłada ona, że istniejące 
wjazdy oraz wyjazdy na Hackney Road zostaną zachowane, ale 
zmodernizowane o pasy wyłączenie dla autobusów, które doprowa-
dzą do nowego tunelu rozpoczynającego się w ogrodach botanicz-
nych Adelaide (Adelaide Botanic Garden). Tunel będzie przechodził 
pod Botanic Road, następnie będzie skręcał na zachód pod Rundle 
Park, Rundle Road i skończy się na powierzchni w miejscu Rymill 
Park prowadzącym do zmodernizowanego skrzyżowania Greenfell 
Street i East Terrace. Rozpoczęcie budowy planowano na koniec 
roku 2015, a zakończenie w 2017 roku. Kontrakt na stworzenie 
szczegółowego projektu konstrukcji tunelu został zlecony Panu 
McConnell Dowell w październiku 2015 roku. Firma SAGE Automa-
tion dostarczy wszelkich ekspertyz uwzględniających techniczne 
aspekty tunelu uwzględniające min. wentylację oraz systemu bez-
pieczeństwa. [15] 

3. WPŁYW NA ROZWÓJ MIASTA 

3.1. Wpływ na rozwój lokalny 

System O-Bahn przyczynił się do komercyjnego i społecznego 
rozwoju w pobliżu węzła Tea Tree Plaza ze względu na to, iż orga-
nizacje usługowe oraz przedsiębiorstwa wykorzystały łatwy dostęp 
komunikacyjny do Tea Tree Plaza z centrum miasta. Obszar wokół 
centrum przesiadkowego został zagospodarowany przez firmy oraz 
przedsiębiorstwa. Teren ten jest jednym z pięciu głównych ośrod-
ków na terenie metropolii Adelaide. System O-Bahn uruchomił 
przemianę Tea Tree Gully z ośrodka skupionego wokół małych, 
regionalnych centrów handlowych do jednego z najbardziej zalud-
nionych i rozwiniętych samorządów terytorialnych w Adelaide, aktu-
alnie powierzchnia wynosi 95 021 km2.  

3.2. Wpływ na środowisko 

Decyzja o budowie systemu O-Bahn, zamiast poprzedniej pro-
pozycji budowy autostrady do Modbury była spowodowana chęcią 
ograniczenia ruchu samochodów prywatnych, czyli indywidualnego 
transportu. 6 milionów dolarów australijskich zostało wydanych na 
przebudowę Torrens Gorde, w którym stworzony obszar parków 
miejskich Torrens Linear Park, widoczny na rysunku nr 8. Wokół linii 
O-Bahn posadzono około 150 000 drzew, roślin i krzewów w celach 
estetycznych, środowiskowych oraz redukcji hałasu. Sadzenie 
drzew zakończyło się w roku 1997. Rozpoczęto budowę szlaków 
turystycznych oraz ścieżek rowerowych wzdłuż parku. Modernizacja 
tego obszaru przewidziała również oczyszczenie rzeki, który w 
pewnym momencie pełniła rolę miejskiego odpływu nieczystości. 
Autobusy O-Bahn emitują do środowiska bardzo małą ilość dwu-
tlenku węgla, głównie ze względu na jego pochłanianie przez zasa-
dzone drzewa wzdłuż trasy. Sama linia usytuowana jest w dolinie 
głównie ze względu na redukcję emitowanego hałasu. 

 
Rys. 8. Linear Park nieopodal węzła Paradaise [16] 

 
Autobusy napędzane są przez olej napędowy, ale ich system 

pozwala na korzystanie z alternatywnych źródeł energii takich jak 
biodiesel oraz gaz ziemny. W tej chwili 20% autobusów wykorzystu-
je gaz ziemny, 48% B20 i 32% mieszanki B5 biodiesel. W konstruk-
cji autobusów O-Bahn przewidziana jest również możliwość instala-
cji przewodów na zasadzie trolejbusów.  

PODSUMOWANIE 

System O-Bahn jest niekonwencjonalnym środkiem transportu 
publicznego, na który zdecydowało się tylko kilka miast na świecie. 
W stosunku do tradycyjnych środków transportu publicznego wy-
różnia go wiele zalet. Główną zaletą jest ruch bezkolizyjny, dużo 
prędkość sięgająca nawet 100 km/h, zminimalizowane negatywne 
oddziaływanie na środowisko, a także elastyczność polegająca na 
możliwości poruszania się zarówno w ramach systemu wydzielonej 
linii jak i dróg miejskich. Cechuje go także mniejszy koszt budowy 
oraz modernizacji w stosunku do pozostałych rozwiązań. Powstaje 
zatem pytanie, dlaczego więcej aglomeracji nie decyduje się na to 
rozwiązanie ? System ma kilka podstawowych wad, mianowicie 
przepustowość linii jest bardzo ograniczona, w przypadku zwięk-
szenia potoku podróżnych, ten środek transportu nie będzie w 
stanie sprostać zwiększonej podaży na przejazd. Kolejnym nega-
tywnym aspektem jest brak systemów bezpieczeństwa zainstalowa-
nych na linii. Można też głęboko zastanowić się nad komfortem 
jazdy, który z pewnością jest gorszy od innych środków komunikacji 
miejskiej, takich jak kolej, tramwaje czy metro ze względu na małą 
skrajnię autobusów. Może właśnie te czynniki powodują, że duże 
aglomeracje wybierają inne możliwości. Z pewnością jednak należy 
rozważyć to rozwiązanie podczas planowania rozbudowy miast. 
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System O-Bahn 

Unconventional mean of public transport called O-Bahn 

is discussed in this article. The system is operated in a few 

places in the world, among others in the German city of Es-

sen and the Australian Adelaide. The operation of the system, 

its genesis, the principle of function, advantages and disad-

vantages in metropolitan Adelaide, where O-Bahn buses 

function is the most important mean of public transport in 

North of Adelaide are described in this article.  
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