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Tramwaj w Tallinnie – przykład obsługi portu lotniczego

Jednym z ciekawszych rozwiązań skomunikowania miasta z portem 
lotniczym jest przykład Tallina, gdzie wykorzystano, oddaną w 2017 r. 
do eksploatacji, linię tramwajową. Linia ta jest elementem miejskiego 
systemu transportowego, zapewniając dogodne połączenie lotniska 
z miastem przy stosunkowo niskim koszcie inwestycji i krótkim czasie 
jej realizacji. W artykule zaprezentowano parametry techniczne i eksplo-
atacyjne linii tramwajowej łączącej centrum miasta z portem lotniczym.
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Powstały we wczesnym średniowieczu Tallinn jest stolicą i jednocze-
śnie największym miastem Estonii, zamieszkałym przez 426,5 tys. 
osób [18]. Położone w północnej części kraju, nad Zatoką Fińską, 
miasto jest centrum gospodarczym i kulturowym. Miejska starówka 
jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jedno 
z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w Europie [18]. 
Tallin jest miastem, w którym mieszkańcy od 2013 r. zapewniony 
mają bezpłatny transport na podstawie spersonalizowanej karty 
(SmartCard) i dokumentu potwierdzającego tożsamość. Transport 
publiczny miejski realizowany jest z wykorzystaniem autobusów (kil-
kadziesiąt linii), tramwajów (4 linie) o szerokości toru 1 067 mm, 
trolejbusów (4 linie) i kolei (stacje: Balti jaam i Ülemiste kaubaja-
am). W transporcie regionalnym wykorzystywane są głównie linie 
autobusowe, zarówno publiczne, jak i prywatne [17]. Nieliczne li-
nie kolejowe Estonii obsługują głównie ruch towarowy. W okolicach 
Tallinna pociągi pasażerskie mają stosunkowo największy udział 
w ruchu. Udział pracy przewozowej realizowanej tymi pociągami 
wynosi jednak w skali całego kraju zaledwie 2% [6]. Ze względu na 
niski standard oferty nie stanowią one obecnie konkurencji w ruchu 
regionalnym ani międzynarodowym i dopiero budowa linii dużych 
prędkości Rail Baltica pozwoli zmienić tę sytuację [9]. Duży morski 
port Tallinn Estonia obsługuje promowe połączenia do Helsinek, 
Sztokholmu i St. Petersburga.

Port lotniczy Tallinn Lennart Meri (TLL)
Zarządzane przez Tallinn Airport Ltd lotnisko w Tallinie jest najwięk-
szym portem lotniczym w Estonii i służy jako hub dla krajowych linii 
lotniczych Nordica. Dawniej znane jako Ülemiste obsługuje zarówno 
loty krajowe, jak i międzynarodowe. Zlokalizowane jest 4,5 km na 
południowy-wschód od centrum Tallina, na wschodnim brzegu jezio-
ra Ülemiste. Lotnisko wyposażone jest w jeden asfaltobetonowy pas 
startowy o parametrach (długość 3 480 m, szerokość 45 m) pozwa-
lających przyjmować samoloty szerokokadłubowe [15]. Rok 2017 był 
wyjątkowy dla lotniska w Tallinnie, zarówno ze względu na rozległe 
roboty budowlane, dużą, stale wzrastającą liczbę pasażerów, jak 
i prezydencję estońską w Radzie Unii Europejskiej. W 2017 r. obsłu-
żyło 25 255 pasażerów w lotach krajowych oraz 2 623 106 – w mię-
dzynarodowych, osiągając w tym segmencie 18% wzrost w stosunku 
do 2016 r. [13]. Łączny wzrost liczby pasażerów w kwietniu 2018, 
w stosunku do tego samego miesiąca roku poprzedniego, wyniósł 
32,4% [1]. Rok 2018 przyniósł jeszcze lepsze wyniki: łączna liczba 
pasażerów przekroczyła 3 mln i wyniosła 3 007 644, przy czym loty 
międzynarodowe przekroczyły 99,0% (2 978 935 pasażerów) [15].

Połączenie tramwajowe do lotniska
Tallin jest jedynym estońskim miastem obsługiwanym przez tram-
waje. Operatorem sieci tramwajowej w stolicy Estonii, Tallinnie jest 
Linnatranspordi Aktsiaseltsm SA.

Budowa odcinka o długości 1,5 km, stanowiącego uzupełnie-
nie istniejącego systemu transportowego w mieście, obejmują-
cego 150-metrowy tunel pod torami kolejowymi i czteropasmową 
jezdnią, rozpoczęła się w sierpniu 2016 r. Koszt projektu wyniósł 
11,5 mln EUR, z czego 85% zostało sfinansowane w ramach unij-
nych środków pomocowych – instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) 
w ramach projektu Rail Baltica. Pozostałe 15% sfinansowało Mia-
sto Tallin. „Nowa linia tramwajowa, która obecnie łączy lotnisko, 
przyszły główny terminal pasażerski Rail Baltica w Ülemiste i cen-
trum Tallinna, jest pierwszym namacalnym rezultatem projektu 
Rail Baltica, największego projektu infrastrukturalnego w Estonii” 
powiedział Kristjan Kaunissaare, koordynator projektu Rail Baltica 
w estońskim Ministerstwie Gospodarki i Komunikacji [2, 14]. 

Południowe przedłużenie trasy nr 4 o długości 700 m obejmuje 
przystanek pośredni w Ülemiste linnak, a także tunel pod torami 
kolejowymi na stacji Ülemiste i głównej drodze Suur-Sõjamäe [17]. 

Przystanek końcowy linii tramwajowej nr 4 znajduje się po 
miejskiej stronie terminalu pasażerskiego. Od poniedziałku do 
soboty pierwszy tramwaj przyjeżdża na lotnisko o 5.25, a w nie-
dzielę o 5.45. Ostatni tramwaj z lotniska odjeżdża o godz. 0.45, 
co pozwala pasażerom przybywającym późnym wieczornym lotem 
dotrzeć do centrum miasta komunikacją publiczną [16]. 

Podróż do centrum miasta zajmuje ok. 15–17 minut zależnie od 
pory. Bilety dostępne są w tradycyjnej, papierowej formie lub elek-
tronicznie: Tallin Card, SmartCard (Ühiskaart), QR ticket. Bezpłat-
ne przejazdy przysługują osobie towarzyszącej dziecku do lat 3, 
dzieciom w wieku przedszkolnym, osobie niepełnosprawnej i jej 
towarzyszącej, osobom w wieku ponad 65 lat, osobom, które brały 
udział w usuwaniu skutków awarii w elektrowni jądrowej w Czar-
nobylu, wojskowym, policjantom, studentom i uczniom. Zniżka na 
przejazdy komunikacją miejską przysługuje: emerytom i rodzicom 
w rodzinach wielodzietnych (co najmniej 3 dzieci), studentom 

Budynek główny lotniska w Tallinnie [11]
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i uczniom. Ponadto dla turystów dostępne są 24-, 48- i 72-godzin-
ne Tallin Card uprawniające, poza nielimitowanym podróżowaniem 
komunikacją miejską, do wstępu do ponad 40 największych atrak-
cji Tallina oraz zniżek w sklepach, restauracjach i wycieczkach. 
Dodatkowo Tallinn Card Plus uprawnia do korzystania z autobusów 
hop-on hop-off [19].

Tabor
Wyprodukowany przez hiszpańską spółkę CAF (hiszp. Compañía 
Auxiliar de Ferrocarriles S.A.) model Urbos AXL jest pojazdem jed-
nokierunkowym, niskopodłogowym – 70% powierzchni pasażer-
skiej znajduje się na poziomie peronu. Przewidziane zostały też 2 
miejsca dla wózków inwalidzkich.

Wartość kontraktu wyniosła 44,25 mln euro za 15 pojazdów, 
z opcją na dalsze 15 sztuk.

Pojazd składa się z trzech członów. Środkowy człon jest oparty 
na dwóch wózkach, skrajne człony na jednych wózkach. Wszystkie 
wózki są napędne, wyposażone w piasecznice.

Drzwi wejściowe dla pasażerów, po jednych na każdy człon, zlo-
kalizowane są w środkowych częściach każdego z członów.

Pojazdy wyposażone są w klimatyzację oraz system informa-
cji pasażerskiej wskazującej na wyświetlaczach: trasę, kierunek  

Rys. 1. Plan lotniska [12]

Tab. 1. Dane o inwestycji
Miasto – liczba mieszkańców Tallin – 426 538*

Lotnisko – liczba pasażerów Tallinn Lennart Meri Airport – 2 648 361*

Data otwarcia linii 1.09.2017
Długość linii 1,5 km
Szerokość toru 1 067 mm
Max. prędkość 70 km/h
Częstotliwość kursowania 5–10 min
Czas dojazdu z centrum miasta 15–17 min
Koszt budowy odcinka do lotniska/
line construction cost 11.5 m €

* 2017 r.
Źródło: oprac. własne na podst. [3, 7, 8, 12].

Tab. 2. Rodzaje i ceny przejazdów z/na lotnisko (Tallinn Card)
Okres ważności Rodzaj Tallinn Card Tallinn Card Plus

24-godz. Pełnopłatna* 25 € 36 €
Ulgowa** 14 € 20 €

48-godz. Pełnopłatna* 37 € 49 €
Ulgowa** 19 € 27 €

72-godz. Pełnopłatna* 45 € 58 €
Ulgowa** 23 € 32 €

* Uprawnia do bezpłatnego towarzyszenia 2 dzieci do lat 7, **przysługuje osobom 
w wieku 0–17 lat.
Źródło: oprac. wł. na podst. [5].Pętla przed portem lotniczym. Fot. A.Pomykała
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jazdy, następny przystanek, 
możliwość przesiadki, a tak-
że kamery umożliwiające 
obserwację wnętrza pojaz-
du i rejestrujące zdarze-
nia. Ponadto na pokładzie 
zainstalowane są liczniki 
pasażerów. 

Większość urządzeń za-
montowanych jest na dachu. 

Znajdujące się na wy -
posażeniu urządzenia są 
przygotowane do pracy 
w trudnych warunkach po-
godowych panujących w Es-
tonii (od -40ºC do 40ºC). 

Pojazd ten jest wyposa-
żony w system Greentech 
Evodrive, który umożliwia 
magazynowanie energi i 
w procesie hamowania z wy-
korzystaniem superkonden-
satorów. Wykorzystując 
zmagazynowana energię, 
możliwy jest przejazd tram-
waju bez górnej sieci trak-
cyjnej na odcinku do 1 km 
[3, 4]. 
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Przystanek tramwaju prze wejściu do terminala. Fot. A. Pomykała

Tab. 3. Ceny biletów
Rodzaj biletu cena

Jednorazowy QR 1 €
Jednorazowy (zakup u kierowcy) 2 €
Jednorazowy, zniżkowy (zakup 
u kierowcy) 1 €
1-godzinny (SmartCard) 1,1 €
1-godzinny (SmartCard), zniżkowy 0,55 €
1-dniowy (SmartCard) 3 €
3-dniowy (SmartCard) 5 €
5-dniowy (SmartCard) 6 €
30-dniowy (SmartCard) 23 €
30-dniowy (SmartCard), zniżkowy 8,5 €
Źródło: oprac. własne na podst. [5].

Tramway in Tallinn – an example of airport service
The article describes a tramway line connecting airport with the City Tal-
linn. There is present history of the project, technical parameters of line, 
its cost and information about vehicles. The purpose of the article is 
giving the reader knowledge about not very expensive solution in the 
field of service an intermediate-sized airport located in a nearby distance 
from the city center.
Key words: rail transport, tramway, airport.

Tab. 4. Charakterystyka pojazdu Urbos 
AXL
Konfiguracja Mc-M-M
Szerokość toru 1 067 mm
Całkowita długość 30 900 mm
Szerokość wagonów 2 300 mm
Liczba wózków silnikowych 4
Całkowita liczba miejsc 
w tramwaju 219
Prędkość maksymalna 70 km/h
Napięcie zasilania 600 V DC
Źródło: oprac. wł. na podst. [3, 4].

Tramwaj Urbos AXL. Źródło: zasoby CAF


