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System tramwajów w Padwie we Włoszech bazuje na po-
jazdach wyposażonych w system Translohr. Te tramwaje 
mają gumowe koła, na których się poruszają, oraz prowa-
dzącą szynę środkową. Pojazdy są zasilane z sieci trak-
cyjnej i określane są jako „metrotram”, „metrobus”, dla 
odróżnienia od tramwaju klasycznego. 

Pierwsze tramwaje w Padwie uruchomiono w lipcu 1883 r. jako 
tramwaje konne. Kursowały między dworcem kolejowym i Caffè 
Pedrocchi. Elektryfikacja systemu nastąpiła w 1907 r., natomiast 
zarządzanie całym systemem przypadło dla Tramvie Comunali di 
Padova. Tabor – 27 wagonów – zakupiono w sąsiedniej Francji, 
w firmie Thompson e Houston. Każdy z pojazdów mógł jednora-
zowo przewieźć 18 osób na miejscach do siedzenia i 20 do sta-
nia z prędkością maksymalną 18 km/h. Jednak w 1954 r. wraz 
z rozwojem motoryzacji indywidualnej i spadkiem zapotrzebowa-
nia na miejski transport publiczny, tramwaje zlikwidowano. Do-
datkowo, na przedmieściach Padwy, między stacjami Padova Fu-
sina i Mestre, w tych samych latach (1885–1954) funkcjonował 
system tramwajów parowych, który po 1954 r. został zelektryfiko-
wany. Przedsiębiorstwo było zarządzane przez Società delle Gu-
idovie Centrali Venete (GCV), a później przez Società Veneta 
(SV). 

Powrót tramwajów
Pomysły na powrót tramwajów do miasta pojawiły się w 1990 r. 
Pięć lat później pozyskano fundusze od rządu centralnego w wy-
sokości 61,5 mln euro, wykorzystując zapis prawny o możliwości 

wsparcia publicznego transportu zbiorowego, przedstawiając pro-
jekt budowy linii tramwajowej: wzdłuż Fornace–Prato della Valle 
i pokrywającej się z obecną linią 1. Do przetargu na budowę linii 
zgłosiły się firmy: Ansaldo Trasporti, Adtranz, Siemens i Fiat Fer-
roviaria. Zdecydowano się na budowę tramwaju według francu-
skiej technologii Translohr. 

Wyłonione w trakcie przetargu konsorcjum Mantegna zostało 
utworzone przez firmy: Rizzani de Eccher, Sicea, Lohr Industrie 
i De Simon. Prace rozpoczęły się w marcu 2003 r. i zostały ukoń-
czone w 2005 r. Regularna eksploatacja tramwaju zbudowanego 
według technologii Translohr nastąpiła w marcu 2007 r. na od-
cinku długości 6,7 km od dworca kolejowego do dzielnicy Guiz-
za. W grudniu 2009 r. linię wydłużono z głównego dworca kole-
jowego do dworca północnego Pontevigodarzere, natomiast 
długość linii zwiększyła się do 10,3 km, a liczba przystanków do 
26. Obecnie tramwaje kursują od godz. 6.20 do 0.40 przez 7 dni 
w tygodniu. Czas przejazdu całej trasy zabiera 34 min, przy czę-
stotliwości kursowania tramwajów co 7 min i zdolności przewo-
zowej 2200 pasażerów na godzinę w każdym kierunku. Przy tej 
częstotliwości w ruchu pozostaje 10 pojazdów, przy czym jest 
możliwe zwiększenie częstotliwości do 4 min z obsługą 14 pojaz-
dami. Każdy z pojazdów jest wyposażony w system nawigacji sa-
telitarnej GPS. Na trasie tramwaju znajduje się odcinek Santo – 
Cavalletto długości 600 m, na którym nie ma sieci trakcyjnej (nie 
zakładano jej ze względu na walory zabytkowe okolicy, w której 
przebiega), a pojazdy są zasilane z akumulatorów. Przełączanie 
zasilania z sieci trakcyjnej na akumulatorowe jest całkowicie 
zautomatyzowane i sterowane przez komputer. 

Tramwaj Translohr 1, ul. Riviera Tito Livio (20.09.2010 r.)
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Planowana jest rozbudowa sieci tramwajowej w Padwie 
w ciągu najbliższych trzech lat:
�� linia 2, długości 12,6 km z Ponte di Brenta do Sarmeola przez 
główny dworzec kolejowy, oraz dworzec planowany Padova St. 
Lazarus, główne centrum finansowe miasta i dzielnicę Campo 
Marte; rozpoczęcie prac jest planowane na rok 2011;
�� linia 3, biegnąca z dworca kolejowego do dzielnicy Voltaba-
rozzo, wzdłuż ulic: Canestrini, Sografi, Giustiniani, Falloppio, 
Morgagni, Gozzi, Chiesa della Pace; na linii długości 6 km 
planowane jest 12 przystanków,
�� linia 4, z Capolinea fra la Fiera do l’hotel Mantegna, długości 
3,8 km
�� linia 5, z Canestrini do Corso Spagna przez Voltabarozzo, Par-
co Iris i Terranegra.
Jedną z ujemnych stron technologii Translohr jest możliwość 

wjazdu rowerzystów czy motocyklistów w szynę prowadzącą, 
wzdłuż której porusza się tramwaj. Zanotowano już kilka takich 
wypadków w Padwie i nierzadko zdarzało się że poszkodowani 
właściciele jednośladów otrzymywali odszkodowanie za uszczer-
bek na zdrowiu. Proszony o zajęcie stanowiska minister transpor-
tu Włoch stwierdził w sierpniu 2008 r., że uważa system Trans-
lohr za bezpieczny. Władze miejskie uznały w czerwcu 2006 r., że 
samochody czy autobusy mogą poruszać się po torowiskach 
tramwajowych, czy raczej po drogach wykorzystywanych przez 
tramwaje, natomiast rowerzystom na to się nie zezwala. 

System Translohr
Za prekursorów systemu Translohr/GLT można uznać pociągi jed-
noszynowe systemu Ewing i Larmanjat powstałe w XIX w. System 
Ewing został opracowany przez specjalistę brytyjskiego W. J. 
Ewinga w drugiej połowie XIX w. Pociągi były prowadzone paro-
wozem, który poruszał się na stalowych kołach po podłożu ziem-
nym, natomiast prowadzenie zapewniała środkowa stalowa szyna. 
Kolej systemu Ewinga funkcjonowała w latach 1910–1927, jako 
State Monorail Trainways w stanie Punjab w Indiach. Pojazdy bu-
dowane według drugiego systemu – Larmanjat, miały przednie 
koło prowadzące pojazd i poruszające się po szynie umieszczo-
nej pośrodku, natomiast tylne koła znajdowały się po obu stro-
nach pojazdu i poruszały się po podłożu ziemnym. Pociągi sys-
temu Larmanjat funkcjonowały w latach 1868–1875 w miastach 
Le Raincy i Montfermeil w regionie Île-de-France i Torres Vedras 
w okolicach Lizbony w Portugalii. Różnica między systemami 
Ewing i Larmanjat sprowadzała się między innymi do zastosowa-
nej średnicy kół parowozu, i tym samym sposobu przeniesienia 
napędu z silnika na koła, czy wysokości lokomotywy i wagonów.

System Translohr bazuje na technologii opracowanej we 
Francji dla pojazdów zwanych tramwajami drogowymi. Pojazdy 
poruszają się po jezdni na gumowych kołach wzdłuż specyficzne-
go torowiska, składającego się z dwóch szyn, będących pasami 
wzmocnionego betonu. Prowadzenie pojazdu zapewnia stalowa 
szyna znajdująca się pośrodku torowiska, w górnej części ufor-
mowana w postaci symetrycznych dwóch płaszczyzn, nachylo-
nych do siebie pod kątem 90° i 45° do powierzchni jezdni. Po tej 
szynie przesuwają się pary dwóch kół wykonanych ze stali i kom-
pozytów, które prowadzą tramwaj po torowisku czy jezdni. Ponie-
waż naturalnym zjawiskiem jest, że w takim przypadku niezbędne 
są zwrotnice – tramwaj systemu Translohr można uważać od tej 
strony za kolej jednoszynową, zatem zwrotnice składają się 
z dwóch szyn pełniących rolę iglic. Funkcję odbojnic pełni ta 

Tramwaj Translohr 12, pojazd porusza się przy zasilaniu akumulatorowym, plac Prato 
della Valle (20.09.2010 r.)

Tramwaj Translohr 5, pojazd porusza się przy zasilaniu akumulatorowym, ul. Beato 
Luca Belludi (20.09.2010 r.)

część zwrotnicy, do której zamocowane są iglice. Tramwaj na 
większości trasy jest zasilany z napowietrznej sieci trakcyjnej oraz 
jest wyposażony w antypoślizgowy system ABS. Uziemienie  
zapewnia szyna prowadząca. Na odcinku pozbawionym sieci  
trakcyjnej stosowane jest zasilanie akumulatorowe. Prowadzący 
pojazd po opuszczeniu odcinka pozbawionego sieci trakcyjnej 
włącza ładowanie akumulatorów. 

Pojazdy, czyli tramwaje lub tramobusy, są wytwarzane 
w technologii modułowej, w kilku konfiguracjach:
�� STE3 (3 człony, długość 25 m),
�� STE4 (4 człony, długość 32 m),
�� STE5 (5 członów, długość 39 m),
�� STE6 (6 członów, długość 46 m).

Wersja 2-członowa o potencjalnej długości 18 m nie jest 
produkowana. Każdy z tramwajów jest pojazdem dwukierunko-
wym. Stopień przeszklenia pojazdów wynosi 70%. Poza Padwą, 
system Translohr jest wykorzystywany w:
�� dzielnicy Wenecji, Mestre: są to 2 linie – pierwsza długości 
14 km, z Favaro Veneto do Mestre i druga długości 6 km 
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Marghera – Mestre; obsługę obu linii zapewnia 20 pojazdów 
typu STE4; budowana jest trzecia linia (oczekiwany czas ukoń-
czenia – 2014 r.) łącząca dzielnicę Mestre z zabytkową czę-
ścią Wenecji (leżącą na wyspach), co wymaga zbudowania 
dodatkowego mostu wzdłuż obecnie znajdującej się grobli, na 
której znajduje się autostrada (2 + 2 pasy ruchu) oraz 2 + 2 
tory kolejowe (dla poc. podmiejskich i dalekobieżnych); trze-
cia linia o długości 7,5 km będzie obsługiwana przez 7 pojaz-
dów typu STE3;
�� mieście Latina we Włoszech (region Lacjum), planowana linia 
długości 15 km, łącząca dzielnice nadmorskie i centrum mia-
sta, z obsługą pojazdami typu STE3;
�� mieście Aquila we Włoszech (region Abruzja), linia długości 
7,5 km na odcinku Coppito centrum miasta – stacja kolejowa 

Collemaggio, z obsługą 7 pojazdami typu STE3; obecnie pra-
ce przy budowie zostały wstrzymane wskutek trzęsienia ziemi 
w 2009 r.;
�� Paryżu – planowana linia T5 Saint-Denis – Sarcelles długości 
6,6 km, z połączeniem z linią tramwajową T1 i linią D kolei 
RER; obsługę będą zapewniać pojazdy typu STE3 (15 szt.), 
począwszy od 2011 r.;
�� Clermont-Ferrand we Francji, linia A, uruchomiona w paź-
dzierniku 2006 r. między Champratel i Gabriel Chu–Montpied 
długości 14 km i obsługiwana przez 20 pojazdów typu STE4;
�� Szanghaju w Chinach, linia zwana High Technology Park of 
Zhangjang, funkcjonująca od grudnia 2009 r. obsługiwana 
przez 9 pojazdów STE3;
�� Tianjin w Chinach, linia zwana Dongting Street Test Line, po-
cząwszy od grudnia 2006 r., uruchomiona między dworcem 
kolejowym i kampusem uniwersyteckim; linię obsługuje 8 po-
jazdów typu STE3.
Zbliżony system do Translohr został opracowany przez Bom-

bardiera – GLT (Guided Light Transit). Różnicą w stosunku do 
technologii Translohr jest fakt, że dla pojazdów wyposażonych 
w system GLT po górnej powierzchni szyny równoległej do po-
wierzchni jezdni, przesuwa się jedno koło prowadzące z obrzeża-
mi po obu stronach, zaś dla pojazdów z Translohr – dwa koła 
nachylone do powierzchni jezdni o 45°, z jednym obrzeżem 
(obrzeże wieńca koła monoblokowego, rys. 1). 

System ten ma następujące wady i zalety w porównaniu z kla-
sycznym tramwajem (poruszającym się na stalowych szynach).
Zalety
�� przy budowie torowisk głębokość penetracji gruntu zmniejsza 
się z 1,0 m do 0,3 m i tym samym koszty budowy są niższe;
�� zmniejsza się hałas i wibracje z powodu zastąpienia układu 
stalowe koło–szyna układem koło gumowe – jezdnia;
�� zmniejsza się zużycie energii elektrycznej o 5%, z powodu 
zmniejszenia masy pojazdu (lżejsze podwozie w porównaniu 
z klasycznym tramwajem);
�� promienie łuków (ok. 10,5 m) są mniejsze, co pozwala budo-
wać linie tramwajowe w wąskich ulicach biegnących przez 
zabytkowe dzielnice włoskich miast;
�� pojazdy systemu Translohr/GLT dobrze pokonują wzniesienia 
o nachyleniu nawet do 130‰.

Wady
�� występuje konieczność wymiany opon w tramwaju szacunko-
wo co każde 0,6 mln km;
�� po torowiskach systemu Translohr/GLT nie mogą poruszać się 
rowerzyści;
�� torowiska systemu Translohr/GLT zużywają się znacznie szyb-
ciej niż torowiska klasyczne;
�� budowa linii systemu Translohr czy GLT ogranicza możliwość 
wyboru dostawcy taboru;
�� pojazdy są bardziej narażone na wykolejenia niż tramwaje kla-
syczne.
Śnieg na torowiskach nie zakłóca płynności ruchu tramwajów 

Translohr/GLT.
q

Tekst opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez 
Translohr i koncern Bombardier oraz przedsiębiorstwo komunikacji 
miejskiej z Padwy, Azienda Padova Servizi.

Zdjęcia M. Graff

Przystanek tramwajowy, ul. Riviera del Businello (20.09.2010 r.)

Styk systemów – sieci trakcyjnej, która tutaj kończy się i zasilania akumula-
torowego, ul. Riviera del Businello (20.09.2010 r.)


