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Tabor kolejowy dla obsługi portów lotniczych
Istotnym problemem w zakresie obsługi logistycznej lotnisk jest 
zapewnienie efektywnego transportu pasażerów. Porty lotnicze są 
miejscami dużej koncentracji dróg transportowych służących ich 
obsłudze. Ich odpowiednie rozplanowanie jest niezbędnym czyn-
nikiem w zakresie działania sprawnego systemu transportowego 
zapewniającego dogodne dojazdy i odpornego na szczytowe obcią-
żenia komunikacyjne oraz mało podatnego na zakłócenia rucho-
we. Dynamiczny wzrost liczby pasażerów korzystających z usług 
linii lotniczych powoduje, iż szczególna rola w obsłudze połączeń 
centrów miast z portami lotniczymi w ostatnich latach jest przy-
pisywana transportowi kolejowemu. Udział kolei dalekobieżnej 
i lokalnej jest zależny od wielkości i charakteru portu lotniczego. 
Duże porty lotnicze obsługujące rocznie powyżej kilkudziesięciu 
milionów pasażerów są coraz częściej włączane w sieć obsługi 
pociągów intercity, a największe lotniska na świecie w sieć kolei 
dużych prędkości. Obsługa portów lotniczych wykonywana jest 
również kilkoma równoległymi sposobami np. koleją miejską i ko-
lejami dalekobieżnymi. Do obsługi kolejowej portów lotniczych 
wykorzystywany jest tabor różnych rodzajów. Przeważnie jest to 
standardowej konstrukcji tabor konwencjonalny lub kolei dużych 
prędkości, a jedynie nieliczne lotniska, dla których budowane są 
specjalne linie kolejowe są obsługiwane taborem o dedykowanych 
rozwiązaniach technicznych.

Słowa kluczowe: tabor kolejowy, port lotniczy.

Jednym z kluczowych problemów w zakresie obsługi logistycznej 
lotnisk jest zapewnienie efektywnego transportu pasażerów. Por-
ty lotnicze są miejscami dużej koncentracji dróg transportowych 

służących ich obsłudze. Ich właściwe rozplanowanie jest warun-
kiem utworzenia sprawnego systemu transportowego umożliwia-
jącego dogodne dojazdy i odpornego na obciążenia szczytowe 
oraz mało podatnego na zakłócenia ruchowe. Sprzyja także po-
prawie konkurencyjności regionów i miast obsługiwanych przez 
te porty [6]. 

Szczególna rola w obsłudze lotnisk, w ostatnich latach, jest 
przypisywana kolei. Współcześnie większość portów lotniczych 
jest obsługiwana transportem kolejowym różnego rodzaju, po-
cząwszy od kolei miejskich aż do kolei dużych prędkości. Wybór 
rodzaju środka transportu jest zależny od uwarunkowań lokal-
nych, wielkości portu lotniczego oraz możliwości technicznych. 
W najbardziej rozwiniętych systemach udział rynkowy kolei do-
chodzi do 30%, a wyjątkowymi przypadkami jest obsługa lotnisk 
Gardemoen w Oslo oraz w Krakowie Balicach, gdzie z dojazdu 
koleją korzysta ponad 30% pasażerów [3, 28]. Udział kolei dale-
kobieżnej i lokalnej jest zależny od wielkości i charakteru portu 
lotniczego. Duże porty lotnicze obsługujące rocznie powyżej kilku-
dziesięciu milionów pasażerów są coraz częściej włączane w sieć 
obsługi pociągów intercity a największe lotniska na świecie w sieć 
kolei dużych prędkości [31]. Jest to istotny czynnik kreowania 
koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz urzeczywistniania celów 
europejskiej polityki transportowej. Umożliwia bowiem tworzenie 
jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez eliminację 
barier między środkami transportu [5].

Sposoby obsługi portów lotniczych koleją
Wybór rodzaju środka transportu dla lotniska jest determinowany 
przez wiele uwarunkowań. Najważniejsze z nich to: 
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 ¡ wielkość lotniska określana w potokach podróżnych,
 ¡ otoczenie komunikacyjne,
 ¡ wymagania w zakresie połączeń np. o charakterze lokalnym dla 

mniejszych lotnisk lub ponadregionalnym dla lotnisk dużych,
 ¡ położenie lotniska w stosunku do głównych metropolii.

Dla lotnisk o charakterze lokalnym, a często nawet o charak-
terze międzynarodowym są budowane lub adaptowane na bazie 
lokalnych linii połączenia szybkimi kolejami miejskimi, aglomera-
cyjnymi lub regionalnymi. Często są to linie metra. Funkcja tych 
połączeń polega na dowozie pasażerów do centrum miasta lub 
ważnych węzłów komunikacyjnych, w tym do centralnego dla 
aglomeracji bądź regionu dworca kolejowego. Linie te są stan-
dardowym elementem lokalnych systemów komunikacyjnych, ale 
niektóre z nich zostały wybudowane specjalnie dla zapewnienia 
dojazdów do portów lotniczych. W ten sposób są obsługiwane 
lotniska w tak dużych aglomeracjach jak Monachium, Berlin czy 
Wiedeń. 

W ostatnich latach porty lotnicze, ze względu na uciążliwość 
dla środowiska miejskiego oraz brak dostępności wolnych tere-
nów, są budowane w coraz większej odległości od centrów aglo-
meracji. Dla obsługi tych lotnisk, dla osiągnięcia jak najkrótszego 
czasu przejazdu, budowane są linie kolejowe o dużych prędko-
ściach maksymalnych. Odległość dużych lotnisk od centrów 
miast wynosi coraz częściej kilkadziesiąt kilometrów. Przykładem 
są: lotnisko Arlanda Sztokholm, Gardemoen Oslo, Szeremietiewo 
Moskwa, Heathrow Londyn czy Narita Tokio.

Dla obsługi lotnisk o znaczeniu krajowym i międzynarodo-
wym optymalnym rozwiązaniem wydaje się ich bezpośrednie 
włączenie w sieć krajowych pociągów dalekobieżnych. Lotnisko 
w takim przypadku powinno znajdować się bezpośrednio przy, co 
najmniej, jednej z głównych linii krajowych, a dworzec kolejowy 
powinien być zintegrowany z portem lotniczym. Wzorcowym przy-
kładem jest lotnisko w Zurichu. 

We współczesnych projektach portów lotniczych o znaczeniu 
międzynarodowym coraz częściej stosowane są najbardziej efek-
tywne rozwiązania w postaci włączenia ich w systemy kolei dużych 
prędkości, które obecnie w Europie mają coraz częściej charakter 
międzynarodowy. Przykładami takich rozwiązań są porty lotnicze 

Charles de Gaulle w Paryżu, Frankfurt nad 
Menem, Schiphol w Amsterdamie a z nowych 
projektów lotnisko w Pradze (na przyszłej linii 
dużych prędkości Wiedeń–Brno–Praga–Dre-
zno) [18] oraz porty lotnicze krajów bałtyckich, 
które zostaną połączone linią dużych prędkości 
Rail Baltica, a docelowo z transkontynentalnym 
portem lotniczym w Helsinkach [27].

Obsługa portów lotniczych dokonywana jest 
także na kilka równoległych sposobów np. koleją miejską i kole-
jami dalekobieżnymi.

Do obsługi koleją portów lotniczych wykorzystywany jest tabor 
różnych rodzajów. Z reguły jest to standardowej konstrukcji ta-
bor konwencjonalny lub kolei dużych prędkości. Tylko niewielka 
grupa lotnisk, dla których budowane są specjalne linie kolejo-
we, jest obsługiwana taborem o dedykowanych rozwiązaniach 
technicznych.

Tabor kolejowy dedykowany do obsługi portów lotniczych
Przykładów takiego taboru jest stosunkowo niewiele na świecie. 
Jest to przede wszystkim tabor do obsługi linii do lotnisk budowa-
nych w ostatnim okresie w dużej odległości od centrów miast – 
nawet powyżej 50 km. Konstrukcje podobnego taboru są zbliżone 
lub są modyfikacją istniejących standardowych rozwiązań. Są to 
z reguły elektryczne zespoły trakcyjne. Dla potrzeb obsługi lotnisk 
zespoły te są zestawiane w konfiguracje wagonów odpowiada-
jących wielkościom potoków podróżnych. Wyposażenie wnętrza 
tych pojazdów jest w większym lub mniejszym stopniu przysto-
sowane dla potrzeb podróżnych z większym bagażem. Prędkości 
maksymalne tych pociągów wynoszą od 160 do 250 km/h.

Heathrow Express
Elektryczne zespoły trakcyjne serii 332 są eksploatowane jako 
pociągi Heathrow Express obsługujące połączenia pomiędzy lot-
niskiem Heathrow położonym na południowo-zachodnich przed-
mieściach Londynu i jednym z dworców stolicy Wielkiej Brytanii 
– Paddington w zachodnim Londynie [7, 9]. Seria 332 została 
wyprodukowana przez konsorcjum Siemensa oraz CAF w latach 
1997–1998 w jednym z zakładów CAF w Saragossie w Hiszpanii. 
Sumarycznie dostarczono 14 4-wagonowych zespołów dostoso-
wanych do zasilania napięciem 25 kV 50 Hz z napowietrznej sieci 
trakcyjnej. Zespoły zostały wyposażone w system bezpieczeństwa 
ruchu ATP oraz TPWS (Train Protection & Warning System), ponie-
waż trasa, którą przemierzają pomiędzy Heathrow i Paddington 
w znacznej części pokrywa się z Great Western Main Line, czyli li-
nią magistralną Londyn–Bristol, wyposażoną w oba systemy bez-
pieczeństwa. Seria 322 to jednocześnie pierwsze zespoły, jakie 

Tab. 1. Sposoby obsługi portów lotniczych koleją
Sposób obsługi 

lotniska Rodzaj taboru Prędkość 
maksymalna Przykłady lotnisk

koleją miejską, 
aglomeracyjną lub 
regionalną

konwencjonalny o standardowej kon-
strukcji typowej dla ruchu lokalnego 
z możliwymi rozwiązaniami w zakresie 
aranżacji wnętrza (np. szerokie przejścia, 
półki na duży bagaż, ekrany z informa-
cjami o lotach)

do 160 km/h
Monachium, Berlin, Wiedeń, 
Paryż Orly, Warszawa, 
Lublin, Kraków, Gdańsk

specjalnie dedykowa-
ne linie kolejowe do 
obsługi lotnisk

konwencjonalny lub dużych prędkości 
o rozwiązaniach konstrukcyjnych przy-
stosowanych do potrzeb podróżnych 
korzystających z transportu lotniczego 
(duży, ciężki bagaż)

do 250 km/h

Arlanda (Sztokholm),  
Gardemoen (Oslo),  
Szeremietiewo (Moskwa), 
Heathrow (Londyn),  
Narita (Tokio)

włączenie do sieci 
połączeń intercity

standardowej konstrukcji do obsługi 
połączeń dalekobieżnych do 200 km/h Zurich, Bruksela Zavente

włączenie do sieci 
kolei dużych prędkości

standardowej konstrukcji dużych 
prędkości do 350 km/h

Charles de Gaulle w Paryżu,  
Frankfurt nad Menem, 
Schiphol w Amsterdamie, 
Hongqiao w Szanghaju

Źródło: oprac. własne.

Tab. 2. Dane techniczne serii 332 [7, 9]
Napięcie zasilania 25 kV 50 Hz
Długość zespołu mm 93 600/bd.
Szerokość zespołu mm 2 752
Masa zespołu bez pasażerów t 188,4/233,6
Pobór mocy kW 1 400
Prędkość maksymalna km/h 161
Hamulce odzyskowy, tarczowy
Konstrukcja nadwozia stalowa
Liczba wagonów w zespole 4 lub 5
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kursują tą trasą. Pojazdy zostały pierwotnie wyprodukowane jako 
4-wagonowe, jednak duża popularność połączenia spowodowa-
ła, że pociągi kursowały w trakcji podwójnej, zatem przewoźnik 
zdecydował się wydłużyć 6 zespołów o jeden dodatkowy wagon. 
Długość peronów powoduje, że obecnie możliwa i praktykowana 
jest trakcja podwójna, jednak sumaryczna liczba wagonów w po-
ciągu nie może być wyższa niż 9. Częstotliwość kursowania pocią-
gów to 15 min. Zespoły stacjonują i są serwisowane w zakładzie 
taboru Old Oak Common w zachodnim Londynie. Dane technicz-
ne serii 332 zamieszczono w tab. 3.

Gatwick Express
Połączenia Gatwick Express są wykonywane przez przewoźnika 
Govia Thameslink Railway i obejmują pociągi kursujące pomię-
dzy Gatwick – drugim lotniskiem w Londynie w zakresie liczby 
odprawianych pasażerów, a centrum brytyjskiej stolicy, ściśle 
dworcem Victoria [17, 29]. Odcinek ten leży na linii biegnącej 
z Londynu do Brighton. Obsługa trakcyjna jest wykonywana ze-
społami z rodziny Electrostar wyprodukowanymi przez koncern 
Bombardier Transportation (były ADtranz) w zakładzie Derby 
Litchurch Lane Works w Wielkiej Brytanii i obejmuje serie: 357, 
375, 376, 377, 378, 379 i 387, przeznaczone do obsługi połą-
czeń podmiejskich (commuter trains) w południowym, północ-
nym i wschodnim Londynie oraz sąsiednich hrabstwach: Surrey, 
Sussex, Kent i południowe Essex oraz na północ od Cambridge 
czy lotniska Stansted. Rodzina Electrostar otrzymała pudła oraz 
wyposażenie wnętrza bardzo zbliżone do analogicznego zasto-
sowanego w spalinowych zespołach z rodziny Turbostar, jednych 
z najbardziej popularnych zespołów eksploatowanych w Wielkiej 
Brytanii. Nadwozia wyprodukowano ze spawanych aluminiowych 
elementów, natomiast ściany czołowe wagonów skrajnych wyko-
nano ze szkła i tworzywa sztucznego wzmocnionego elementami 
stalowymi i łączonego z pudłem za pomocą śrub. Użycie alumi-
nium do produkcji pudeł pozwala zmniejszyć masę oraz w kon-
sekwencji obniżyć zużycie energii.

Pierwsze zespoły z rodziny Electrostar zostały zamówione 
przez przewoźnika Transport for London (TfL) do obsługi nowych 
linii London Overground w liczbie 48 zespołów 3- i 4-wagonowych 

w sierpniu 2006 r. Eksploatacja zespołów oznaczonych przez 
Network Rail jako seria 378 rozpoczęła się w 2009 r., gdy zastą-
piły zespoły serii 313 i 508 w obsłudze North London Line i West 
London Line. Sumarycznie zbudowano 107 zespołów tej serii. 
W 2009 r. zamówiono kolejne 30 zespołów 4-wagonowych serii 
379 planowanych do obsługi linii National Express East Anglia 
jako Stansted Express i linii West Anglia. Planowa eksploatacja 
serii 379 została zainaugurowana w marcu 2011 r. pomiędzy 
dworcem London Liverpool Street a lotniskiem Stansted. Dosta-
wę pojazdów zakończono w 2017 r., a odbiorcą był przewoźnik 
Great Western Railway. Przewoźnik Gatwick Express w latach 
2015–2016 otrzymał sumarycznie 27 zespołów oznaczonych 
jako seria 387/2. Poza Gatwick Express, podserie 387 są eks-
ploatowane przez przewoźników: Great Northern, Great Western 
Railway i c2c (tab. 3). Dane techniczne serii 387: napięcie zasi-
lania: 25 kV 50 Hz (sieć trakcyjna) + 750 V DC (trzecia szyna), 
pobór mocy 1 680 kW, prędkość maksymalna 175 km/h.

Stansted Express
W 1986 r. po elektryfikacji linii West Anglia Main Line biegnącej 
z Bishop’s Stortford do Cambridge, BR zdecydowały się urucho-
mić pociągi kursujące pomiędzy Londynem a lotniskiem Stansted 
[10]. W tym celu musiano zbudować dodatkowy odcinek Stan-
sted Mountfitchet–Stansted Airport oraz połączenie w kształcie 
trójkąta z dotychczasową linią. Obecnie przewoźnikiem na tej linii 
jest Abellio Greater Anglia, a czas przejazdu waha się od 47 do 
56 min (z dworca London Liverpool Street), z częstotliwością kur-
sowania co 15 min (pociągi zatrzymują się na stacjach pośred-
nich). Podobnie jak dla pociągów Gatwick Express, obsługa trak-
cyjna jest wykonywana przez zespoły z rodziny Electrostar serii 
379 dostarczone przez Bombardiera w liczbie 30 4-wagonowych 
zespołów, przystosowanych do eksploatacji na liniach zelektryfi-
kowanych napięciem 25 kV 50 Hz. Inauguracja eksploatacji serii 
379 jako pociągów Stansted Express nastąpiła w marcu 2011 r. 
(dostawy pociągów zakończono w sierpniu 2011 r.). Przewoźni-
kiem operującym na tej trasie jest Greater Anglia. 

Leonardo Express 
Pociągi Leonardo Express to połączenia uruchamiane przez prze-
woźnika Trenitalia pomiędzy lotniskiem Leonardo da Vinci – Fiu-
micino leżącym pod Rzymem a głównym dworcem kolejowym Rzy-
mu – Termini [4, 30]. Czas przejazdu jest równy 32 min (37 km). 
Połączenie jest utrzymywane nieprzerwanie od grudnia 1989 r., 
a obecnie jest obsługiwane przez zespoły Jazz serii ETR 324, ETR 
425 i ETR 526, wyprodukowane przez Alstom dla przewoźników 
Trenitalia i Ferrovienord. Produkcja zespołów została zrealizowa-
na w zakładach Alstomu w Sesto San Giovanni, Savigliano i Bolo-
nii we Włoszech. Wyżej wymienione zespoły są trzecią generacją 
zespołów Coradia Meridian (druga to Minuetto – serie ETR245/
ETR234) i są przystosowane do eksploatacji na liniach zelektry-
fikowanych napięciem 3 kV DC i 1,5 kV DC z prędkością maksy-

Zespół serii 387/2 jako Gatwick Express na stacji Crewe (19.02.2016 r.). 
Fot. Sunil060902

Tab. 3. Przewoźnicy eksploatujący zespoły serii 387 [17, 29]

Seria Przewoźnik Liczba zbudowa-
nych zespołów

Liczba wago-
nów w zespole Lata budowy

387/1 Great Northern 29 4 2014–2015
387/1 Great Western Railway 45 4 2016–2017
387/2 Gatwick Express 27 4 2015–2016
387/3 c2c 6 4 2015–2016
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malną 160 km/h. Pociągi są częściowo niskopodłogowe. Zespoły 
wyprodukowano w trzech wersjach jako 4-, 5- i 6-członowe:

 ¡ ETR 324, 4-członowe, na zamówienie Trenitalia do obsługi po-
łączeń Regio Express;

 ¡ ETR 425, 5-członowe wersje: podstawowa, lotniskowa, dla me-
tra; całość zamówiona przez Trenitalia; wersja ze zwiększoną 
liczbą miejsc siedzących i zmniejszoną stojących, zamówiona 
przez Ferrovienord i Trenitalia dla regionu Lombardia; 

 ¡ ETR 526, 6-członowe, zamówione przez Ferrovienord oraz Tre-
nitalia dla prowincji Trento. 
Zespoły 5- i 6-członowe oficjalnie nie zostały nazwane Jazz.

Malpensa Express
Przewoźnik LeNord w 2007 r. zamówił 30 zespołów, z których 
część była dedykowana do obsługi pociągów Malpensa Express 
kursujących pomiędzy lotniskiem Malpensa pod Mediolanem 
a stacją Milano Cadorna [14, 15, 24]. Nowe zespoły miały zastą-
pić pociągi TAF, które wprawdzie zmodyfikowano, ale nie nada-
wały się do obsługi połączeń na lotnisko. Zespoły przeznaczone 
do komunikacji z lotniskiem były pochodną pociągów Coradia 
Meridian, 5-członowych, produkowanych przez Alstom. Zatem 
w 2008 r. zamówiono 6 zespołów, które nazwano CSA (Convo-
glio Servizio Aeroportuale pol. przeznaczone do komunikacji 
z lotniskiem). Zespoły testowano na linii Erba–Asso należącej do 
przewoźnika FNM, inauguracja eksploatacji nastąpiła w grudniu 
2010 r., a zakończenie dostaw zespołów – w czerwcu 2011 r. 
Zamówiono kolejne 8 podobnych pociągów (pierwszy odebrano 
w lutym 2012 r.). Od końca 2012 r. zespoły CSA są eksploato-
wane tylko na odcinku Milano Centrale–Malpensa Aeroporto 
i jedynie sporadycznie na innych liniach FNM. Produkcja zespo-
łów została zrealizowana w zakładach Alstomu we Włoszech – 
Savigliano (silniki, pudła, wyposażenie), Bolonii (wyposażenie 
wnętrza), Sesto San Giovanni (systemy bezpieczeństwa ruchu). 
Prędkość maksymalna zespołów jest równa 160 km/h na sieci 
RFI i 140 km/h na sieci FNM, a napięcie eksploatacji 3 kV DC. 
Napęd został umieszczony w członach skrajnych (sumarycznie 
4 osie), a dla zmniejszenia masy zastosowano wózki Jacobsa. 
Dodatkowo, aparaturę elektryczną rozmieszczono wzdłuż całego 
pociągu, co pozwala uzyskać równomierny rozkład masy czy na-
cisku osi, a zatem bardziej stabilny bieg pociągu czy ograniczenie 
do minimum negatywnego oddziaływania na tory. Łączenie ze-
społów w pociągi odbywa się za pomocą sprzęgów Scharfenber-
ga. W porównaniu z zespołami Minuetto, wzmocniono czołownice 
pociągów, tj. okolice stref zgniotu uczyniono mniej wrażliwe na 
kolizje ze zwierzętami. Jedną z różnic pomiędzy zespołami CSA 
a Minuetto jest wyższy komfort podróży, a także zapewnienie pa-
sażerom większej przestrzeni na bagaż. 

Arlanda Express
Połączenia Arlanda Express są obsługiwane przez zespoły Cora-
dia X3 wyprodukowane przez Alstom, a pociągi kursują pomiędzy 
lotniskiem Arlanda a głównym dworcem kolejowym Sztokholmu 
[13, 32]. Sumarycznie zamówiono tylko 7 zespołów, które przy-
stosowano do eksploatacji w warunkach skandynawskiej zimy. 
Każdy pociąg jest zestawiony z 4 wagonów, z których skrajne są 
napędne. Zamontowano 8 silników trakcyjnych o mocy jednost-
kowej 280 kW (sumaryczna moc zespołu 2 240 kW), zasilanych 
z falowników Onix zbudowanych z przekształtników tranzysto-
rowych IGBT. Masa pociągu bez pasażerów to 193,2 t, długość 
93 400 mm, baza wózka 2 560 mm, średnica kół 920 mm, 

prędkość maksymalna 200 km/h, a napięcie eksploatacji 15 kV 
16,7 Hz. Jako zawieszenie pierwszego stopnia zastosowano 
stalowe sprężyny i tłumiki hydrauliczne, a drugiego poduszki po-
wietrzne. Hamulcem zasadniczym jest hamulec elektrodynamicz-
ny, a pomocniczym tarczowy i magnetyczny.

Narita Express
Stolica Japonii, Tokio ma 2 lotniska cywilne – Haneda i Narita: do 
pierwszego z nich jest doprowadzona linia kolei jednoszynowej, 
a do drugiego dojeżdżają pociągi konwencjonalne Narita Express 
obsługiwane przez East Japan Railway Company (JR East) po-
cząwszy od października 2009 r. [19]. Są to pociągi serii E259 
zaprojektowane przez stylistę Kenji Ekuan i wyprodukowane 
przez Kinki Sharyo i Tokyu Car Corporation w liczbie 22 zespołów 
w latach 2009–2010. Zespoły poruszają się po torze o szeroko-
ści 1 067 mm i są zasilane napięciem 1,5 V DC z napowietrznej 
sieci trakcyjnej, a miejscem stacjonowania jest zakład taboru Ka-
makura. Seria E259 jest konstrukcją rozwojową serii E233, np. 

Pociąg serii E259 przewoźnika JR East w pobliżu Nishi-Oi Station na 
linii Yokosuka (22.03.2015 r.). Fot. T. Baba

Malpensa Express na stacji Milano Centrale (21.04.2013 r.). Fot. Maor X
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w zakresie wyposażenia elektrycznego i systemów bezpieczeń-
stwa, choć nie została wyposażona w system bezpieczeństwa 
ATC. Zamontowano jako zawieszenie drugiego stopnia poduszki 
powietrzne. Spośród 6 wagonów, z których zestawiony jest każdy 
zespół, 4 to wagony napędne. Choć zasadniczym przeznacze-
niem serii E259 jest zapewnienie komunikacji z lotniskiem Nari-
ta, to sporadycznie zespoły są wykorzystywane do obsługi innych 
połączeń np. Tokio–Izukyū–Shimoda jako sezonowe pociągi Ma-
rine Express Odoriko. Dane techniczne serii E259 zamieszczono 
w tabeli 4. 

Keisei Narita
Linia lotniskowa Keisei Narita łączy jedną ze stacji położonych 
w centrum Tokio Keisei-Takasago z lotniskiem cywilnym Narita. 
Przewoźnikiem jest prywatny podmiot Keisei Dentetsu. Linia zo-
stała zbudowana po śladzie dawnej linii łączącej Tokio z miejsco-
wością Narita, położonej ok. 8 km od lotniska [11, 16]. Zatem 
w latach 1970–1972 zbudowano odcinek o długości 7,2 km 
pomiędzy miejscowościami Narita i Ueno, włączając odcinek 
biegnący w tunelu. Ponieważ pierwotnie pasażerowie musieli 
korzystać z dojazdu autobusem (stacja końcowa była położona 
pomiędzy terminalem 1 i terminalem 2), zatem połączenie nie 
było popularne. Logiczne w tym przypadku przedłużenie linii do 
obu terminali okazało się niewykonalne z powodu sprzeciwu lo-
kalnych mieszkańców oraz ogromnego zadłużenia państwowych 
Kolei Japońskich. Dopiero po prywatyzacji JNR oraz rozdzieleniu 
na kilka podmiotów (JR Central, JR East, itp.) prace mogłyby być 
dokończone: w tym celu powstała spółka JV Narita Airport Rapid 
Railway Co. Ltd., utworzona przez JR East i Keisei Dentetsu. Do 
1991 r. powstał 9 km odcinek i obsługa lotniska mogła być reali-
zowana poza pociągami konwencjonalnymi, także pociągami du-
żych prędkości (stację urządzono przy terminalu 2). Jednak czas 
jazdy po linii z licznymi łukami o małych promieniach zabierał ok. 
1 h, zatem zdecydowano się zbudować nową linię o prędkości 
maksymalnej 160 km/h jako fragment linii Narita–Shinkansen 
w latach 2006–2010. Sumarycznie powstał nowy odcinek o dłu-
gości 19,1 km jako części 51,4 km linii Narita–Shinkansen łączą-
cej centrum Tokio i lotnisko Narita, włączając odcinek Hokusō. 
Inauguracja ruchu nastąpiła w połowie lipca 2010 r., a eksplo-

atowane pociągi nazwano Narita Sky Access, z obsługą trakcyjną 
zespołami serii AE. Czas przejazdu oscylował w granicy 41 min 
(stacja Ueno–lotnisko Narita), ew. 36 min (ze stacji Nippori). Ze-
społy serii AE zamówiono w maju 2009 r. w liczbie 8 egzemplarzy, 
a rozpoczęcie eksploatacji serii nastąpiło w lipcu 2010 r. Każdy 
zespół jest zestawiony z 8 wagonów, w tym sześciu z napędem, 
oraz wyposażony w aktywny mechanizm przechyłu pudła. Dane 
techniczne serii AE zamieszczono w tabeli 5. 

Tab. 4. Dane techniczne serii E259 [19]
Długość zespołu mm 124 860
Długość wagonu skrajnego/środkowego mm 21 000/20 000
Szerokość maksymalna mm 2 946
Wysokość maksymalna mm 3 655
Baza wózka mm 2 100
Masa bez pasażerów t 226,8
Liczba wagonów zespole 6
Typ wózków DT77 (napędny), TR262 (toczny)
Typ pantografu PS33D, jednoramienny
Przekształtniki trakcyjne IGBT
Silniki trakcyjne MT75B
Pobór mocy kW 140 × 16 = 2 240
Prędkość maksymalna km/h 130
Systemy bezpieczeństwa ruchu ATS–P, ATS–SN
Przełożenie przekładni 96:17 (5,65)
Przyspieszenie/opóźnienie km/h/s 2,0/5,2
Nadwozie aluminiowe

Zespół serii AE Keisei jako pociąg Skyliner na stacji Narita Yugawa 
(19.07.2010 r.). Fot. T. Baba

Tab. 5. Dane techniczne serii AE [11, 16]
Szerokość toru mm 1 435 
Napięcie zasilania 1,5 kV DC

Producent Nippon Sharyo,  
Tokyu Car Corporation

Lata budowy 2009–2010
Liczba wyprodukowanych zespołów 8
Poszycie pudła aluminium
Długość zespołu mm 153 000
Długość wagonu środkowego/skrajnego mm 19 000/19 500
Szerokość maksymalna mm 2 794
Wysokość maksymalna mm 4 030
Masa bez pasażerów t 300,5
Liczba wagonów zespole 6S+2D

Typ wózków SS 170 M (napędny),  
SS 170 T (toczny)

Przekształtniki trakcyjne VVVF
Silniki trakcyjne trójfazowe, klatkowe, TDK 6070

Dane techniczne silników trakcyjnych kW
obr./min

175 
3 155

Pobór mocy kW 4 200
Przełożenie przekładni 93:19 (4,89)
Prędkość maksymalna/konstrukcyjna km/h 160/170 
Systemy bezpieczeństwa ruchu ATS, C-ATS

Przyspieszenie/opóźnienie km/h/s
2,0 
4,0 
4,5

Liczba miejsc pasażerskich 398
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Aeroexpress ESz2
Szwajcarski producent Stadler wyprodukował piętrowe elektrycz-
ne zespoły trakcyjne przeznaczone do eksploatacji na liniach 
o rozstawie 1 520 mm i zelektryfikowanych napięciem 3 kV DC 
dla przewoźnika Aeroekspress oznaczone jako ESz2 (ros. elek-
tropojezd szwajcarskij), obsługującego część cywilnych lotnisk 
w Rosji [21, 22, 26]. Pierwowzorem dla ezt dostarczonych dla 
Aeroekspress były zespoły KISS wyprodukowane dla systemów 
kolei miejskiej w Szwajcarii, a później także dla przewoźników 
w Niemczech i Luksemburgu. Odmienna skrajnia stosowana na 
sieci RŻD spowodowała, iż producent zaprojektował od podstaw 
stylistykę wagonów czołowych serii ESz2, nazwanych Eurazja. 
Odmienne normy stosowane w Rosji w porównaniu z krajami UE 
(GOST vs. TSI czy UIC) wynikające z szerszego zakresu tempera-
tur eksploatacji spowodowały konieczność wprowadzenia zmian 
w konstrukcji pojazdu – zabezpieczenie przed śniegiem czy niski-
mi temperaturami, itp., a także eksploatację przy wyższych pero-
nach i na sieci o odmiennym rozstawie czy w warunkach szerszej 
skrajni (pojazdy zatem są szersze i wyższe niż pierwowzory). Za-
mówienie na 25 zespołów, w tym 16 pojazdów 4-członowych i 9 
pojazdów 5-członowych podpisano w lutym 2013 r. z zamiarem 
obsługi lotnisk Moskwy: Domodiedowa, Wnukowa i Szeremietie-
wa z moskiewskimi dworcami – odpowiednio Paweleckim, Kijow-
skim i Białoruskim. Zespoły zostały częściowo wyprodukowane 
w szwajcarskich zakładach Stadlera, a częściowo w zakładzie 
Fanipol (należącym do Stadlera) pod Mińskiem. Jednak kryzys 
gospodarczy w Rosji na przełomie 2014 r. i 2015 r. (wyczerpanie 
dotychczasowego modelu rozwoju, spadek wartości waluty, itp.) 
spowodował konieczność renegocjacji kontraktu – zmniejszenie 
liczby zamówionych pojazdów, przesunięcie w czasie planowa-
nych dostaw czy płatności. Ostatecznie w drugiej połowie 2017 r. 
przewoźnik odebrał część zamówionych pojazdów – 9 zespołów 
6-wagonowych i 2 zespoły 4-wagonowe (zespoły mogą być eks-
ploatowane w trakcji wielokrotnej). 

Tymczasem producent część już wyprodukowanych pojazdów 
zaoferował innym przewoźnikom, stosującym rozstaw 1 520 mm 
oraz napięcie 3 kV DC – kolejom Azerbejdżanu Azerbaycan Demir 
Yolları (ADY) i Gruzji Sakartwelos Rkinigsa (SR). ADY zamówiły 5 
zespołów 4-członowych do obsługi linii Baku–Sumqayıt, które do-
starczono od czerwca 2015 r. do stycznia 2016 r., a SR 4 zespoły 
4-członowe od lipca 2016 r. do początku 2017 r. z myślą o eks-
ploatacji na trasie Tbilisi–Batumi z postojami w Ureki i Kobuleti. 
Dane techniczne serii ESz zamieszczono w tabeli 6.

Zespoły przewoźnika Aeroekspress serii ESz2 są eksploato-
wane od października 2017 r. w obsłudze linii Dworzec Kijow-
ski–lotnisko Wnukowo, a od listopada 2017 r. – linii Dworzec 
Pawelecki–lotnisko Domodiedowo, równolegle z zespołami serii 
ED4M. Przejęcie całości obsługi trakcyjnej przez serię ESz2 jest 
planowane w 2018 r. Natomiast linia Dworzec Białoruski–lot-
nisko Szeremietiewo jest nadal obsługiwana zespołami serii 
ED4MKM-AERO.

NSB Class 71 (Oslo Gardemoen)
Seria GMB Class 71 to zespoły trakcyjne eksploatowane przez 
przewoźnika Flytoget jako pociągi kursujące pomiędzy lotniskiem 
cywilnym Gardermoen a głównym dworcem kolejowym w Oslo [1, 
2]. Komunikację pomiędzy lotniskiem a centrum miasta zdecy-
dowano się uruchomić wraz z budową nowego lotniska pod Oslo 
(rozpoczęcie prac w październiku 1992 r.), a nową linię nazwa-
no Gardermobanen. W ogłoszonym przetargu na dostarczenie 
nowych pojazdów w 1995 r. uczestniczyli: ABB, AEG, Fiat Fer-
roviaria, Talbot, Linke–Hofmann–Busch, Siemens i Görlitz. Wy-
brano ofertę Adtranz oraz wypożyczono zespół X2 od SJ w celu 
wykonania prób na linii Sørland w 1996 r. Sumarycznie zamó-
wiono 16 zespołów 3-wagonowych w koncernie Adtranz (zakład 
Strømmen), które dostarczono w latach 1997–1998. Konstruk-
cja serii 71 bazuje na serii X2 wyprodukowanej dla kolei szwedz-
kich, przy czym różnicą jest zastosowanie napędu rozproszonego 
(X2 to pociągi zespolone), zrezygnowano z mechanizmu przechy-

Tab. 6. Dane techniczne zespołów Eurazja [21, 22, 26]
Producent Stadler
Liczba wagonów 
w zespole 6 4
Przewoźnicy Aeroekspress Aeroekspress, ADY, SR
Liczba dostarczonych 
zespołów 9

Aeroekspress 2 
ADY 5
SR 4

Poszycie pudła aluminium
Układ osi 2’2’+Bo’Bo’+2’2’+ 

Bo’Bo’+2’2’+2’2’ 2’2’+Bo’Bo’+Bo’2’+2’2’
Długość zespołu mm 155 100 101 700
Długość wagonu

 – skrajnego
 – środkowego silnikowego 
 – środkowego doczepnego 

mm 28 800
22 050
26 700

Szerokość maksymalna mm 3 400
Wysokość maksymalna mm 5 240
Wysokość podłogi

 – przy wejściu
 – dolny pokład
 – górny pokład

mm 1 285
685

2 974
Baza wózka mm 2 500
Średnica kół mm 920
Masa bez pasażerów t 349 237
Nacisk na tor kN 210±3%
Moc zespołu nominalna/
maksymalna kW 3 200/5 200 2 400/3 900
Moc silnika nominalna/
maksymalna kW 400/650 

Prędkość maksymalna km/h 160
Przyspieszenie m/s2 0,8
Liczba miejsc pasażerskich 700 396

Wnętrze zespołu Eurazja serii ESz2–024 (producent Stadler) przewoź-
nika Aeroekspress. Fot. Stadler
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łu pudła, a pociągi wyposażono w izolację ciśnieniową, z powodu 
górskiego ukształtowania Norwegii oraz licznych tuneli występu-
jących na sieci NSB. W porównaniu z serią X2, seria 71 to zespoły 
3-wagonowe – dodano czwarty wagon w 2009 r. (zrealizowane 
w zakładach Bombardiera). Pozwoliło to zwiększyć liczbę miejsc 
o 40% oraz roczny wolumen przewozów o 10%. Prędkość maksy-
malną podniesiono do 210 km/h, aby zapewnić czas przejazdu 
pomiędzy lotniskiem a centrum Oslo krótszy niż 20 min. Jednak 
z powodu systemu bezpieczeństwa ATC–2, który dopuszczał 
prędkość maksymalną 200 km/h i nie mógł być zmodyfikowany, 
prędkość ostatecznie obniżono do 200 km/h. Dane techniczne 
serii 71 zamieszczono w tabeli 7. 

Oaris (Oslo Gardemoen)
W kwietniu 2015 r. Flytoget AS podpisał kontrakt z hiszpańską 
firmą CAF na dostawę 8 zespołów trakcyjnych. Konstrukcja tych 
zespołów bazuje na platformie Oaris – nowej generacji pocią-
gów dużej prędkości. Zespoły dla kolei Flytoget są pierwszymi 

z platformy OARIS jakie CAF produkuje. Testy dynamiczne zespo-
łów rozpoczną się w kwietniu 2018. Jeden z zespołów zostanie 
przetransportowany na tor doświadczalny w Velimiu koło Pragi. 
Zespoły będą 4-wagonowe, a jeden z wagonów będzie miał obni-
żoną podłogę i zostanie przystosowany dla pasażerów z ograni-
czoną mobilnością. Zespoły zostaną przystosowane do trudnych 
warunków zimowych jakie panują w Norwegii, w tym do niskich 
temperatur -40°C.

Wyposażenie tych zespołów będzie dostosowane do wymagań 
w zakresie podróży okolicznych miast do portu lotniczego Gar-
demoen. Prędkość maksymalna nowych zespołów jest równa 
250 km/h i będą to pierwsze pociągi dużej prędkości w Norwe-
gii, ale w pierwszym etapie będą eksploatowane z prędkością do 
210 km/h ze względu na ograniczenia ze strony infrastruktury. 
Zestawienie kolei konwencjonalnych obsługujących lotniska za-
mieszczono w tab. 9. 

Tab. 8. Podstawowe dane techniczne zespołów OARIS Flytoget
Zestawienie pociągu Mc-M-M-Mc
Długość pociągu 102,4 m
Liczba miejsc do siedzenia 238
Prędkość maksymalna 250 km/h
Źródło: CAF.

Flytoget serii BFM 71104 na stacji Oslo Sentralstasjon (23.06.2006 r.). 
Fot. MPW57

Tab. 7. Podstawowe dane techniczne serii 71 [1, 2]
Poszycie pudła stalowe
Długość całkowita mm 82 300
Napięcie 15 kV 16,7 Hz
Długość wagonu środkowego/skrajnego mm 26 320/27 900
Masa wagonu środkowego/skrajnego t 54/52
Masa bez pasażerów t 158
Pobór mocy kW 2 645
Prędkość maksymalna km/h 210
Mechanizm przechyłu pudła nie
Liczba miejsc dla pasażerów 168

Tab. 9. Zestawienie danych kolei konwencjonalnych obsługujących lotniska

Nazwa połączenia 
lub seria pojazdu Aglomeracja Lotnisko Odległość od 

lotniska [km] Producent
Liczba 

wagonów 
w zespole

Lata 
dostaw Napięcie Szerokość 

toru [mm]
Moc 

pociągu 
[kW]

Prędkość 
maksymalna 

[km/h]
Heathrow Express Londyn Heathrow 24 Siemens + CAF 4/5 1997–1998 25 kV 50 Hz 1 435 1 400 161

Gatwick Express Londyn Gatwick 40 Bombardier 4 2015–2016 25 kV 50 Hz, 
750 V DC 1 435 1 680 175

Stansted Express Londyn Stansted 48 Bombardier 4 2011 25 kV 50 Hz 1 435 1 680 175

Leonardo Express Rzym Fiumicino 30 Alstom 5 2014 3 kV DC, 
1,5 kV DC 1 435 2 052 160

Malpensa Express Mediolan Malpensa 46 Alstom 5 2012 3 kV DC 1 435 bd. 160/140
Alstom Coradia X3 Sztokholm Arlanda 40 Alstom 4 1998–1999 15 kV 16,7 Hz 1 435 2 240 200

Narita Express Tokio Narita 65 Kinki Sharyo, 
Tokyu Car Corporation 6 2009–2010 1,5 V DC 1 435 2 240 130

Keisei Narita Tokio Narita 65 Nippon Sharyo, 
Tokyu Car Corporation 8 2009–2010 1,5 kV DC 1 435 4 200 160

ESz2 Moskwa
Szeremietiewo
Domodiedowo
Wnukowo

29 
42 
28

Stadler 4/6 2017–2018 3 kV DC 1 520 2 400/ 
3 200 160

NSB Class 71 Oslo Gardermoen 48 Adtranz 3 1997–1998 15 kV 16,7 Hz 1 435 2 645 210
Źródło: oprac. własne.
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Koleje niekonwencjonalne 
Incheon Airport Maglev 
Do lotniska cywilnego Incheon w stolicy Korei Południowej – Seu-
lu doprowadzono linię kolei magnetycznej na początku lutego 
2016 r. i jest to drugie lotnisko obsługiwane przez kolej magne-
tyczną, pierwszym jest Linimo w Nagoi w Japonii, przekazane do 
eksploatacji w 2005 r. [12, 23, 25]. Technologia wykorzystana 
przy poruszaniu się pociągu to EMS (electromagnetic suspen-
sion) i zasilanie liniowym silnikiem indukcyjnym (LIM, linear in-
duction motor propulsion). Długość linii, po której kursują pocią-
gi to 6,1 km, a liczba stacji – 6. Pociągi poruszają się po torze 
o rozstawie 1 850 mm z prędkością maksymalną 110 km/h przy 
zasilaniu napięciem 1,5 kV DC. Linia na całej długości jest dwu-
torowa. System kolei magnetycznej został zaprojektowany przez 
Korea Institute of Machinery and Materials, będący częścią Ko-
rea University of Science and Technology oraz koncern Hyundai 
Rotem. Hamulce powietrzne i elektryczne (w tym odzyskowe) 
opracowali specjaliści z Daejeon Metropolitan Express Transit 
Corporation of South Korea. Dodatkowo, kolej magnetyczna In-
cheon jest częścią programu Korea’s Urban Maglev Program 
(UMP), rozwijanego od grudnia 2006 r. o szacunkowej wartości 
450 mln USD. Pociągi Incheon Airport Maglev kursują w godzi-
nach 9:00–18:00, z częstotliwością 15 min. 

Maglev Szanghai
Zakupem technologii Maglew opracowanej w Niemczech i wyko-
rzystującej zjawisko EMS zainteresowali się przedstawiciel kolei 
chińskich i w styczniu 2002 r. podpisano umowę na wybudowa-
nie linii o długości około 30 km pomiędzy stacją metra Longyang 
Road położoną na przedmieściach Szanghaju i lotniskiem Pudong 
[8]. Linia powstała w ciągu jednego roku, przy czym praktycznie 
całość wyposażenia elektrycznego dostarczyła strona niemiecka. 
Dodatkowo, specjaliści z Chin opracowali nadprzewodniki wyso-
kotemperaturowe, które mogą być chłodzone tanim ciekłym azo-
tem (tw = -195°C), zamiast drogiego helu (tw = -269°C). Czas 
przejazdu jest równy 7 min (31 km), pociągi kursują w odstępach 
co 10 min i z prędkością maksymalną 430 km/h; w początko-
wej fazie 270 km/h, a maksymalna prędkość uzyskana na trasie 
to 501 km/h. Koszt budowy linii wyniósł 1,25 mld €, przy czym 
100 mln stanowił grant rządu niemieckiego przeznaczony na pro-
mocję produktów rodzimego przemysłu. Otwarcie linii nastąpiło 
na początku marca 2003 r. Obecnie eksploatowane są 3 pociągi 
Transrapid kursujące pomiędzy lotniskiem i miastem Szanghaj, 
złożone z 5–6 wagonów. Planowano zbudować linię o długości 
200 km do miasta Hangzhou (Shanghai–Hangzhou Maglev 
Train), jednak planów tych nie zrealizowano.

Rozważano budowę nowego odcinka kolei magnetycznej Ma-
glew od stacji Longyang Road przez Shanghai South Railway Sta-
tion do Hongqiao, aby uzyskać połączenie pomiędzy dwoma lotni-
skami cywilnymi w Szanghaju (55 km, 15 min). Całość miała być 
przekazana do eksploatacji w 2010 r. wraz z wystawą Shanghai 
World Expo, jednak plany te ostatecznie zarzucono. 

Haneda Monorail
Kolej jednoszynowa w Tokio (jap. Tōkyō Monorēru, ang. Tokyo 
Monorail) jest systemem transportowym zapewniającym ko-
munikację pomiędzy dzielnicą stolicy Japonii Minato, stacją 
Hamamatsuchō oraz lotniskiem cywilnym Haneda (ściśle, ter-
minalem nr 2), przyjmującym rocznie 75 mln pasażerów. Linia 
kolei jednoszynowej przebiega wzdłuż wybrzeża Zatoki Tokijskiej 

i jest położona głównie na estakadach. Po linii nazwanej Tōkyō 
Monorēru Haneda Kūkō sen (ang. Tokyo Monorail Haneda Air-
port Line) o długości 17,8 km i liczbie 11 stacji, kursują 3 rodzaje 
pociągów: osobowe (jap. Futsū), pospieszne (jap. Kukan Kaisoku) 
i ekspresowe (jap. Kūkō Kaisoku), a podział nie wynika z osią-
ganej prędkości, tylko z liczby stacji, na których dany pociąg się 
zatrzymuje. Najkrótszy czas przejazdu jest równy 13 min. Poza 
koleją jednoszynową, komunikację lotniska Haneda z centrum 
Tokio zapewnia Keikyu Airport Line, czyli linia lotniskowa Ke-

Incheon Airport Maglev (03.02.2016 r.). Fot. M. Kim

Bramki biletowe na stacji Incheon Airport Maglev (03.02.2016 r.).  
Fot. M. Kim



Analizy

24   1–2 /2018

ikyu, a pociągi kursują pomiędzy lotniskiem a stacją Shinagawa. 
Alternatywą są także autobusy, choć punktualność tego środka 
transportu z powodu zależności od natężenia ruchu ulicznego, 
jest niższa niż obu kolei. Obsługę trakcyjną zapewniają obecnie 
pociągi trzech serii: 1000, 2000 i 10000, które mają kilka cech 
wspólnych – prędkość maksymalną (80 km/h), aluminiowe po-
szycie pudła, a także identyczną liczbę wagonów w pociągu – 6. 
Główną różnicą jest część elektryczna. W najstarszej serii zastoso-
wano rezystorowy rozruch silników trakcyjnych, a w dwóch kolej-

nych impulsowy. Poszczególne serie 
rozpoczęły eksploatację odpowiednio 
w 1989 r., 1997 r. i 2014 r., a część 
pociągów serii 1000 została już ska-
sowana. Wnętrze pociągów dostoso-
wano dla pasażerów podróżujących 
z dużym bagażem – siedzenia urzą-
dzono wzdłuż ścian oraz zapewniono 
odpowiednio duże schowki na bagaż. 
Po raz pierwszy zamiast systemu 
ATC zastosowano system ATI, a dane 
są zbierane z wykorzystaniem sieci 

Ethernet. Masa wagonów skrajnych jest równa 23–23,3 t a środ-
kowych 23,3–24,1 t. Zawieszenie drugiego stopnia jest zrealizo-
wane przez poduszki powietrzne. Torowisko, po którym poruszają 
się pociągi ma 0,8 m szerokości i 1,4 m wysokości. Zasilanie jest 
zrealizowane przez szynę prądową o napięciu 750 V DC. Zestawie-
nie kolei niekonwencjonalnych obsługujących lotniska zamiesz-
czono w tab. 10.

Opis systemu kolei jednoszynowej w Tokio zostanie przedsta-
wiony w osobnym artykule. 

Połączenia kolejowe do portów lotniczych w Polsce 
Obecnie w kilku miastach w Polsce funkcjonują linie kolejowe 
przewożące pasażerów z centrum miast do portów lotniczych. 
Pierwszą linią lotniskową była linia łącząca krakowskie lotnisko 
Balice ze stacją Kraków Główny z wykorzystaniem dawnej boczni-
cy wojskowej prowadzącej do bazy paliwowej. Linia uruchomiona 
w 2006 r. początkowo była obsługiwana taborem spalinowym, 
jednak szybko rosnąca liczba pasażerów spowodowała podjęcie 
decyzji o modernizacji linii (budowa drugiego toru i elektryfikacja, 
LK 118 – 10,8 km). Na sukces linii wpływa popularność Krakowa 
wśród turystów, a liczba pasażerów korzystających z lotniska Ba-
lice rośnie szybciej niż prognozowano. 

Kolejnym miastem w Polsce, które otrzymało linie lotniskowe 
była Warszawa – w tym celu zbudowano krótki odcinek linii o dłu-
gości 1 853 m do lotniska Chopina, przy czym większość w tunelu 
(1 183 m) od istniejącej linii LK 8 Warszawa–Radom (równocze-
śnie zmodernizowano odcinek od stacji Warszawa Zachodnia do 
stacji Warszawa Służewiec). Bezpośrednim impulsem do budowy 
linii były organizowane w Polsce i Ukrainie mistrzostwa piłkarskie 
EURO 2012. Równocześnie przekazano do eksploatacji lotnisko 
cywilne Modlin (w tym samym roku), czyli przebudowane lotnisko 
wojskowe pełniące rolę lotniska zapasowego dla lotniska Chopi-
na. Problemem pozostaje, ze względu na brak prowadzącej doń 
bezpośredniej linii kolejowej, konieczność dojazdu autobusem 
ze stacji PLK Nowy Dwór Mazowiecki Modlin na linii magistralnej 
Warszawa–Gdańsk (LK 9) do terminalu portu lotniczego (obecnie 
nie ma decyzji o budowie linii kolejowej do lotniska Modlin).

Kolejne miasto w Polsce – Gdańsk otrzymało połączenie ko-
lejowe z pobliskim lotniskiem cywilnym Rębiechowo w ramach 
budowanej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, czyli budowy nowej 
linii od stacji Gdańsk Wrzeszcz w kierunku zachodnim oraz połą-
czenia z linią istniejącą (LK 201). Na sukces obsługi linii składa 
się m.in. stosunkowo duża (jak na polskie warunki) liczba pasaże-
rów odprawianych w Rębiechowie, a także położenie wzdłuż linii 
PKM miejscowości – sypialni Gdańska, co generuje dodatkowe 
potoki pasażerskie.

Jeśli w przypadku lotnisk w Warszawie, Gdańsku czy Kra-
kowie, z perspektywy czasu budowa linii kolejowych do portów 

Tab. 10. Zestawienie danych kolei niekonwencjonalnych obsługujących lotniska
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Incheon Airport 
Maglev Seul Incheon 6,1 Hyundai Rotem 2016 Maglew: EMS + LIM <110

Maglev Szanghai Szanghaj Pudong 30,0 Siemens + ThyssenKrupp. 2003 Maglew: EMS + LIM <500
Haneda Monorail Tokio Haneda 17,8 bd. 1964 kolej jednoszynowa <  80

Źródło: oprac. własne.

Pociąg Maglev na stacji. Fot. A. Pomykała

Maglev 2, przedział dla pasażerów. Fot. A. Pomykała
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lotniczych wydaje się sukcesem, to dla innych miast: Lublina, 
Olsztyna i Szczecina, będących także mniejszymi ośrodkami 
miejskimi, budowa nowych linii do lotnisk przyniosła znacznie 
mniejsze efekty. Pewną cechą wspólną linii lotniskowych w tych 
aglomeracjach była budowa krótkich odcinków (poniżej 3 km) 
od linii istniejących, często połączona z ich modernizacją oraz 
budowa od podstaw nowej stacji kolejowej przy porcie lotniczym. 
Jednak stosunkowo niewielki ruch lotniczy, a także bliskość 
Warszawy (dla Lublina i Olsztyna) czy Berlina (dla Szczecina), 
gdzie funkcjonują znacznie większe lotniska (w tym wyższa licz-
ba destynacji) powoduje, iż sukces linii lotniskowych w aglome-
racjach Lublina, Olsztyna i Szczecina jest raczej umiarkowany. 
W przypadku lotniska w Olsztynie czas przejazdu pociągiem 
do Warszawy jest atrakcyjny (ok. 2,5 h), co dodatkowo obniża 
atrakcyjność lotniska w Szymanach (podobne zjawisko wystąpi 
dla Lublina po zakończeniu modernizacji LK 7 Warszawa–Lublin 
w 2021 r.). Natomiast bliskość Berlina wobec Szczecina (~130 
km; odległość Szczecin–Warszawa to ~520 km) oraz imponują-
ca liczba kierunków lotów ze stolicy Niemiec powodują, iż niska 
atrakcyjność lotniska Szczecin–Goleniów (oraz linii lotniskowej) 
jest raczej cechą strukturalną niż koniunkturalną. Zestawienie 
kolei niekonwencjonalnych obsługujących lotniska zamieszczo-
no w tab. 11. 

Centralny Port Komunikacyjny i uwarunkowania jego obsługi 
koleją
Zapewnienie obsługi planowanego nowego portu lotniczego po-
między Warszawą i Łodzią jest dużym wyzwaniem logistycznym. 
Według zamierzeń, będzie on obsługiwał w pierwszym etapie 
do 50 mln pasażerów rocznie. Dla sprawnej obsługi tak dużych 
portów lotniczych wymagane jest zastosowanie transportu szy-
nowego. Analizując udział poszczególnych środków transportu 
w obsłudze dużych lotnisk w Europie można się spodziewać, że 
transport kolejowy będzie miał udział w obsłudze nowego pol-
skiego portu do 30% ogółu odprawianych na nim pasażerów. 
Aby to osiągnąć wymagane jest przyjęcie efektywnych rozwiązań 
w jego obsłudze transportowej. Z prognozowanych 15 mln po-
dróżnych, którzy dojadą koleją do lotniska, według wstępnych 
szacunków. ok. 10 mln stanowić będą podróżni zmierzający do 
celów na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego, a ok. 
5 mln podróżni z innych regionów kraju [28].

Decyzja o lokalizacji nowego portu 
w okolicach Grodziska Mazowieckiego jest 
bardzo korzystna z punktu widzenia jego 
obsługi komunikacyjnej, gdyż możliwe jest 
wykorzystanie już istniejącej, dobrze roz-
winiętej infrastruktury kolejowej i drogo-
wej oraz dokumentacji przygotowanej dla 
potrzeb linii dużych prędkości Warszawa–
Łódź–Poznań/Wrocław. Lotnisko będzie 
zlokalizowane w okolicy wyznaczonego 
w studiach wykonalności w 2009 r. odgałę-
zienia Centralnej Magistrali Kolejowej w kie-
runku Katowic i Krakowa. W przyszłości 
może zostać także zrealizowana budowa 
przedłużenia linii CMK w kierunku Gdańska 
i Bydgoszczy planowana jeszcze w latach 
70. XX w. Parametry geometryczne tych linii 

umożliwiają eksploatację pociągów z prędkością do 350 km/h, 
a w przypadku CMK do 300 km/h. Na północ od założonej lo-
kalizacji CPK przebiega linia nr 3 z Warszawy do Poznania, a na 
południe linia nr 1 do Katowic i Łodzi. Obie linie są obsługiwane 
przez pociągi pasażerskie, dalekobieżne i lokalne, z prędkością 
do 160 km/h. Dzięki takiej konfiguracji sieci kolejowej w otocze-
niu portu możliwa będzie jego uniwersalna obsługa przez kilka 
rodzajów pociągów:
1) pociągi dużej prędkości w kierunku zachodniej i południowej 

Polski; wysokie parametry linii umożliwią wykorzystanie typo-
wego taboru o prędkościach maksymalnych 300–350 km/h;

2) pociągi międzyregionalne, konwencjonalne kursujące po li-
niach nr 1 i 3 z wjazdem do stacji obsługującej port lotniczy; 
mogą być obsługiwane standardowym taborem konwencjonal-
nym o prędkości do 160 km/h;

3) pociągi lokalne obsługujące miejscowości województwa mazo-
wieckiego i łódzkiego; może zostać zastosowany typowy tabor 
o konstrukcji do ruchu regionalnego lub aglomeracyjnego z za-
stosowaniem udogodnień dla pasażerów z dużym bagażem. 
Ze względu na stosunkowo dużą odległość planowanego lotni-

ska od centrum Warszawy wskazane będzie uruchomienie szyb-
kich bezpośrednich połączeń ekspresowych z wykorzystaniem 
linii dużych prędkości. Ze względu na bardzo duże, prognozowa-
ne w studiach wykonalności obciążenie tej linii pociągami dużej 
prędkości, aby nie ograniczać jej zdolności przepustowej, eks-

Tab. 11. Koleje lotniskowe w Polsce
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Warszawa Chopina 
Modlin*

12,84
2,86

12,5
49

2012
2012* ezt 4/6 LK 440

LK 9
Kraków Balice 4,98 10,8 2006 ezt 3 LK 118
Gdańsk Rębiechowo 4,01 16,1 2015 szt 2/3 LK 248 PKM
Lublin Lublin 0,38 13,3 2012 ezt/szt 1/2/3 LK 581

Szczecin Szczecin–Goleniów 0,47 42 2013 szt 3 LK 434 podg Mosty–Port 
Lotniczy Szczecin Goleniów

Olsztyn Olsztyn–Szymany 0,05 54,8 2016 szt 1/2 LK 747 Szymany–Szymany 
Lotnisko

* brak bezpośredniej linii kolejowej.
Źródło: oprac. własne.

Otoczenie komunikacyjne nowego portu lotniczego pod Warszawą 
i potencjalne możliwości jego obsługi transportem kolejowym
Źródło: oprac. Tomasz Bużałek.
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presowe pociągi do lotniska powinny charakteryzować się dużą 
prędkością maksymalną zbliżoną do pozostałych pociągów na tej 
linii, tj. nawet do 250 km/h. Ze względu na fakt, że linia dużych 
prędkości będzie zelektryfikowana napięciem 25 kV 50 Hz nowy 
tabor, oprócz możliwości zasilania napięciem 3 kV prądu stałego 
w węźle warszawskim, powinien być także przystosowany do za-
silania takim napięciem. Konstrukcja i wyposażenie tego taboru 
mogą być wzorowane na przedstawionych już w artykule rozwią-
zaniach zagranicznych.
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Rolling stock used to airport rail links
An important problem in the airport logistics is creation of the ef-
ficient passenger transport. Airports are places where a big con-
centration of transport ways is present. The appropriate layout is 
necessary in the creation of the efficient transport system ensur-
ing convenient commute and well-resistant to peak communica-
tion loads and unsusceptible to traffic disturbances. The dynamic 
growth of the passengers using airline services may cause that the 
rail transport gains a special role in servicing of city center connec-
tions with airports in recent years. The character of trains – long-
distance and local ones – used for communication of the city center 
with the airport is dependent on the nature of the airport. Large 
airports servicing annually more than tens of millions of passengers 
are successively included in the intercity train service network and 
the largest airports – also in the world in the high-speed rail net-
work. The airport rail communication service is also performed in 
several parallel ways, for instance, by public transport (metro, light 
rail, etc.) and long-distance rail. The various trains’ types are used 
for communication as airport trains. A conventional or high-speed 
rolling stock are usually used and only a few airports for which spe-
cial railway lines are built, are serviced by rolling stock with specifi-
cally dedicated technical solutions. 
Keywords: rolling stock, airport.
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