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Wprowadzenie
Problem transportu miejskiego jest istotnym czynnikiem 
rozwoju każdego miasta. Im większe miasto, tym bardziej 
rozbudowana jest jego infrastruktura, a zapewnienie moż-
liwości przemieszczania się dużej liczby osób jest po pro-
stu koniecznością. Na zatłoczonych ulicach usprawnienie 
indywidualnej komunikacji samochodowej jest niezwy-
kle trudne, a niejednokrotnie wręcz niemożliwe. Dlatego 
wiele dużych miast i aglomeracji stawia na komunikację 
zbiorową jako jedyną mogącą zapewnić sprawny transport 
miejski. Zdecydowanie najlepiej funkcjonuje tu metro jako 
szybki i bezkolizyjny środek transportu. Jednak ze względu 
na bardzo duże koszty budowy niewiele miast może po-
ważnie brać pod uwagę to rozwiązanie. Inne, bardziej po-
wszechne środki komunikacji, jak autobusy, busy, tramwaje 
czy trolejbusy poza niezaprzeczalnymi zaletami mają jed-
nak tę podstawową wadę, że częstokroć poruszają się tymi 
samymi ulicami co pozostali, indywidualni użytkownicy 
dróg. Z tego powodu te rodzaje komunikacji zbiorowej też 
w mniejszym lub większym stopniu uzależnione są od ru-
chu na ulicach. W artykule zaprezentowano jeszcze inny 
rodzaj transportu miejskiego, znany od dawna, ale zwykle 
niedoceniany – koleje linowe.

W zasadzie koleje linowe w miastach traktowane były 
i są w dalszym ciągu jako środek komunikacji dla turystów. 
Stanowią one znakomitą atrakcję samą w sobie, a dodatko-
wo dzięki nim turyści otrzymują możliwość odkrywania 
uroków miasta z nowej, zwykle bardziej rozległej perspek-
tywy. W ostatnich kilkunastu latach wiele miast zdecydo-
wało się na budowę kolei linowych i wykorzystało je jako 
ciekawą promocję miasta. 

Popatrzmy jednak na kolej linową z punktu widzenia 
mieszkańca miasta, który potrzebuje dojechać codziennie do 
pracy, do domu, urzędu miejskiego lub do jakiegokolwiek 
miejsca użyteczności publicznej. Sieć ulic w miastach to czę-
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KOleJe lINOWe W SySTeMach  
TRaNSPORTU MIeJSKIeGO  
Na PRZyKładZIe  
aGlOMeRacJI MedellIN1

Streszczenie. W artykule przedstawiono zintegrowany system trans-
portu miejskiego wykorzystujący różne środki transportu, w tym koleje 
linowe, na przykładzie aglomeracji Medellin (Kolumbia) liczącej około 
3,5 miliona mieszkańców. Rozwój miasta Medellin związany jest z bu-
dową naziemnej sieci transportu miejskiego Metro de Medellin (MdM). 
Sieć MdM składa się z dwóch linii naziemnego metra o łącznej długości 
32 kilometrów, linii autobusowej i trzech linii kolei linowej Metrocable. 
W artykule przedstawiono opis struktury MdM ze szczególnym uwzględ-
nieniem Metrocable. System transportu Metrocable został zaprojektowa-
ny w celu poprawy warunków przemieszczania ludzi, zamieszkałych na 
przeludnionych zboczach gór otaczających miasto. Artykuł daje odpo-
wiedź na pytanie, czy kolej linowa może być liczącym się środkiem trans-
portu miejskiego. Dwie podstawowe linie napowietrznych kolei linowych 
Metrocable, o długości 2 i 2,7 kilometra połączone są bezpośrednio ze 
stacjami naziemnego metra i obowiązuje w nich jedna opłata za prze-
jazd. Gondole 10-osobowe, poruszające się z prędkością 5 m/s, zapew-
niają zdolność przewozową każdej z nich 3000 osób na godzinę. Trzecia 
linia o długości 4,6 kilometra ma charakter turystyczny. Napowietrzne 
koleje linowe Metrocable z racji pełnionej funkcji transportu miejskie-
go pracują 20 godzin na dobę i pokrywają 20% rynku transportowego 
aglomeracji Medellin. Tak duże obciążenie kolei wielokrotnie przekracza 
obciążenie kolei linowych pracujących w europejskich ośrodkach narciar-
skich. Dlatego pojawia się poważny problem przyspieszonego zmęczenia 
elementów kolei i niebezpieczeństwo wystąpienia awarii podczas eks-
ploatacji. Od czasu oddania kolei do eksploatacji obsługa i konserwacja 
prowadzone są zgodnie z zaleceniami producenta kolei. W badaniach 
eksploatacyjnych kolei Metrocable oraz konsultacji istotnych proble-
mów związanych z bezpieczeństwem osobowego transportu koleją lino-
wą Metrocable brali udział autorzy niniejszego artykułu. Kolej linowa 
Metrocable Medellin stanowi unikalny na skalę światową pozytywny 
przykład transportu publicznego o dużym natężeniu ruchu.
Słowa kluczowe: koleje jednolinowe, koleje gondolowe, koleje linowe 
w miastach  
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sto prawie labirynt. Jak temu zaradzić, skoro kolej linowa 
w zasadzie nie może pokonywać zakrętów? Transport koleja-
mi linowymi to najczęściej transport napowietrzny, pozornie 
bezkolizyjny, ale jednak przy wsiadaniu i wysiadaniu trzeba 
dostać się na poziom jezdni czy chodnika, co stanowi kolejny 
problem. Sytuacja komplikuje się znacznie, jeśli poza stacja-
mi końcowymi występują stacje pośrednie, a przecież 
w transporcie miejskim tylko taki transport ma sens. Na ko-
niec powstaje pytanie o zdolności przewozowe; w ruchu tu-
rystycznym wystarczają zdolności przewozowe rzędu kilku-
set osób na godzinę, ale to zdecydowanie za mało, jeśli weź-
miemy pod uwagę duży ruch miejski. Pojawia się zatem 
wątpliwość: czy kolej linowa rzeczywiście może być liczącym 
się środkiem transportu miejskiego? Odpowiedź na to pyta-
nie starano się w dalszej części artykułu przedstawić na przy-
kładzie wykorzystania kolei linowych w systemie komunika-
cji miejskiej w Medellin w Kolumbii.

Położenie i uwarunkowania lokalne miasta Medellin [1]
Medellin to duże, dwuipółmilionowe miasto rozłożone 
w Dolinie Aburrá, pomiędzy zielonymi wzgórzami, 440 kilo-
metrów na północny-zachód od Bogoty. Jest stolicą Antioquii, 
regionu, w którym panuje dosyć dobra (jak na ten rejon świata) 
sytuacja ekonomiczna. Z uwagi na przyjazny klimat (położo-
ne 1500 m n.p.m.) nosi przydomek Miasta Wiecznej Wiosny. 
Choć od 1826 roku jest stolicą departamentu, długo pozosta-
wało prowincjonalnym zaściankiem. Znaczący rozwój miasta 
rozpoczął się dopiero z początkiem XX wieku. W następnych 
latach miasto stało się drugą po Bogocie przemysłową aglo-
meracją Kolumbii. Medellin znane jest m.in. z przemysłu 
włókienniczego i produkcji kawy. Niestety, Medellin cieszy się 
międzynarodową sławą przede wszystkim dzięki narkotykom 
i postaci narkotykowego barona Pablo Escobara. 

Medellin podzielone jest na 16 dzielnic, które w Kolum-
bii określa się mianem „comunas”. Położona na zachodnich 
wzgórzach Medellin Comuna 13 (licząca około 140 tysięcy 
mieszkańców) czy znajdująca się na wschodzie Comuna 8 to 
jedne z tych okolic, w których Escobar miał władzę absolut-
ną. Były one w latach 80. i na początku 90. ubiegłego wieku 
arenami regularnych wojen o wpływy narkotykowych gan-
gów i paramilitarnych antyrządowych organizacji, tzw. 
Guerillas. Walka toczyła się o terytorium, tym samym o zy-
ski płynące z wymuszeń, haraczy oraz handlu narkotykami.

Od śmierci Escobara (1993 r.), władze miasta nasiliły 
starania, aby zmienić wizerunek Medellin. W biednych 
dzielnicach zaczęły wyrastać nowe szkoły, uporządkowywa-
no publiczną przestrzeń, tak by mieszkańcy czuli się w niej 
komfortowo, odrestaurowano parki i skwery, które miały 
służyć mieszkańcom w procesie integracji i socjalizacji oraz 
uczyć ich dbania o porządek. 

Należy podkreślić, że proces „porządkowywania” Medel-
lin rozpoczął się od dwóch dużych inwestycji: wybudowania 
sieci transportu miejskiego Metro de Medellín (MdM), dzięki 
której mieszkańcy północnej części miasta mogą szybciej po-
dróżować do centrum, oraz wzniesienia futurystycznego 
gmachu biblioteki – Biblioteca Espana (fot.1). Zgodnie z za-
łożeniem edukacja i transport, który włączał wykluczone ob-

szary do miasta, stały się dwoma filarami, na których opiera-
ła się wizja powrotu Medellin do normalności.

Władzom miasta zależało nie tylko na tym, by nowe 
inwestycje spełniały swoją rolę użytkową. Miały być też 
świetne architektonicznie, a stawiane w biednych dzielni-
cach, dawać ich mieszkańcom poczucie godności.

Sieć transportu miejskiego MeTRO de Medellin (MdM)
Metro w Medellin to system, który przecina obszar metro-
politalny Medellín z północy na południe i z centrum na 
zachód. Jest to pierwszy i jak dotąd jedyny system metra 
w Kolumbii. Nie jest ono jednak podziemne, ale naziemne, 
a nawet napowietrzne. Metro zostało otwarte w 1995 roku. 
Obecnie system metra składa się z 2 linii i 25 stacji, a łączna 
długość tras wynosi 32 kilometry. Na rysunku 1 pokazano 
schemat linii metra w Medellín. Oprócz tradycyjnych linii, 
w skład systemu wchodzą linia autobusowa i trzy linie kolei 
linowej Metrocable.

Metrocable to właściwie jedyny sposób dotarcia do 
mieszkańców dzielnic położonych na wzgórzach Medellin. 
Rozbudowana linia metra linowego, będąca częścią MdM, 
ma w swym założeniu stanowić pomost łączący mieszkań-
ców pobliskich dzielnic z centrum miasta oraz szansę lep-
szego poznania warunków tutaj panujących dla zaintereso-
wanych osób z pozostałych obszarów Medellin (z wysokości 
obserwować można zabudowę i labirynty ulic). Poniżej opi-
sano strukturę MdM ze szczególnym uwzględnieniem 
Metrocable. 

Linia A (kolej miejska) o długości 25,7 kilometra prze-
biega wzdłuż doliny Aburrá z miasta Bello na północy do La 
Estrella na południu. 7 z 21 stacji zlokalizowanych jest na 
estakadzie w centrum Medelllin, pozostałe są na poziomie 
terenu. Pierwsza część trasy A pomiędzy Niquía a Poblado 
została otwarta w listopadzie 1995 roku, we wrześniu 1996 
linię przedłużono do Itagüí, a w 2011 roku do Sabaneta i La 
Estrella. Długości peronów na tej linii wynoszą po 142 me-
try, co zapewnia dogodną obsługę 3-wagonowych składów 
pociągów. Przejazd całej trasy zajmuje 36 minut. 

Linia B (kolej miejska) o długości 5,6 kilometra przebie-
ga przez miasto Medellin z zachodu na wschód, łącząc się z li-
nią A w stacji San Antonio, w ścisłym centrum miasta. Linia 

Fot.1. Kubistyczny kształt gmachu biblioteki (Biblioteca Espana) w Medellin 
Źródło: [2]
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Planuje się dalszą rozbudowę linii A w kierunku północ-
nym (około 21 kilometrów). Pociągi będą wykorzystywać 
istniejącą linię kolejową do Cisneros. Wydłużenie to umoż-
liwi korzystanie z metra dodatkowo przez blisko 0,5 milio-
na mieszkańców miejscowości Bello, Copacabana, Girar-
dota i Barbosa. W najbliższym czasie mają też być wybudo-
wane dodatkowo dwie nowe linie kolei linowych H i M. 
Fot. 3 i 4 przedstawiają pociągi MdM.

Linia 1 (obsługiwana przez autobusy) – fot. 5 o długości 
12,5 kilometra przebiega przez miasto Medellin pomiędzy 
stacjami University of Medellin (na zachodzie) i Aranjuez 
Park (na północy). Z systemem kolejowym metra łączy się 
na stacjach Hospital Station, Industriales i Cisneros.

Fot. 2. Jedna z biedniejszych dzielnic we wschodniej części Medellin

Rys. 1. Schemat linii metra w Medellin

ta została oddana do użytku w lutym 1996 roku. Funkcjonuje  
tu 7 przystanków, z czego 6 zlokalizowanych jest na estaka-
dzie. Długości peronów na tej linii wynoszą po 72 metry. 
Przejazd całej trasy zajmuje 11 minut.

Kilka pociągów metra kursuje w godzinach porannego i wie-
czornego szczytu bezpośrednio ze stacji Niquía do San Javier 
poprzez dodatkowe połączenie, które zostało wykonane po-
między stacjami Caribe na Linii A i Suramericana na Linii B.

Fot. 4. Estakada linii A MdM na tle starego centrum miasta
Źródło: [2]

Fot. 3. Linia B MdM. Peron stacji San Antonio
Źródło: [2]

Fot.. 5. Autobus MdM na trasie Linii 1
Źródło: [2]
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Podstawowe parametry techniczne linii A, B i 1 MdM
Parametry linii Linia A Linia B Linia 1

System transportu Pociąg Pociąg Autobus

Długość linii 25,7 km 5,5 km 12,5 km

Liczba stacji 21 7 19

Pojazdy 55 składów (165 wagonów)

Czas przejazdu (w pętli) 76 min 21 min 96 min

Prędkość średnia (maksy-
malna)

40 km/godz. (80 km/godz.) 16 km/godz. 
(60 km/godz.)

Maksymalny czas oczekiwania 4 min 15 sek. 4 min 45 sek. 5 min

Zdolność przewozowa, liczba 
osób podróżujących w tym 
samym czasie (7 osób/m2)

29 280 13 100 2000

Data oddania do eksploatacji 30.11.1995 29.02.1996 22.12.2011

Źródło: [2]

Tabela 1 

Linia K (napowietrzna kolej linowa) o długości 2 kilo-
metry przebiega przez północno-wschodnie dzielnice mia-
sta (comunas 1 i 2). Z pozostałą częścią systemu MdM łączy 
się na stacji Acevedo.

Linia J (napowietrzna kolej linowa) o długości 2,7 kilo-
metra przebiega przez dzielnice miasta (comunas 7 i 13) 
w jego części zachodniej. Z pozostałą częścią systemu MdM 
łączy się w stacji San Javier. 

Linia L (napowietrzna kolej linowa) o długości 4,6 km 
zaczyna się na stacji Santo Domingo i umożliwia prze-
mieszczanie się pasażerów do parku przyrody El Tambo 
(stacja Arvi). Jest to jedyna jak dotychczas trasa przezna-
czona głównie dla turystów odwiedzających Medellin.

Koleje linowe linii K i J umożliwiają połączenie z mniej 
reprezentacyjnymi dzielnicami miasta, niedostępnymi (ze 
względu na ciasną zabudowę) zarówno dla pociągów, jak 
i autobusów. Podstawowe parametry techniczne linii K, J 
i L zestawiono w tabeli 2. Na fot. 6–9 pokazano koleje li-
nowe eksploatowane przez MdM.

Linie te obsługują około 20% rynku transportowego 
w aglomeracji Medellin. System ten jest administrowany 
przez państwową spółkę Metro de Medellin.

Podstawowe parametry techniczne linii K, J i L MdM
Parametry linii Linia K Linia J Linia L

System transportu Napowietrzna kolej linowa

Długość linii 2072 m 2789 m 4595 m

Liczba stacji 4 4 2

Pojazdy (gondole 10-osobowe) 93 szt. 119 szt. 27 szt.

Liczba podpór na trasie 20 31 25

Wysokości podpór na trasie 11÷33 m 5÷34 m 7÷24.5 m

Czas przejazdu (w pętli) 18 min 24 min 30 min

Prędkość średnia 18 km/godz. (5 m/s)

Maksymalny czas oczekiwania 12 s 11,5 s 65 s

Zdolność przewozowa, liczba osób 
podróżujących w tym samym czasie 
(7 osób/m2)

3000 3000 1200

Data oddania do eksploatacji 07.08.2004 03.03.2008 09.02.2010

Podstawowe parametry techniczne linii A, B i 1 zesta-
wiono w tabeli 1.

Tabela 2

Fot. 6. Gondole ponad dzielnicą „13” (comunas 13). Linia J MdM (fot. W. Oleksy)

Fot. 7. Podpory kolei linowej (fot. W. Oleksy)

Fot. 8. Podpory kolei linowej biegnące wzdłuż ulicy, w oddali stacja pośrednia. Źródło: [2]

Fot. 9. Podpory kolei linowej przy stacji Santo Domingo. Linia K MdM (fot. W. Oleksy)
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eksploatacja napowietrznych kolei linowych w Medellin
Każda z trzech kolei linowych w MdM pracuje w systemie 
jednolinowym, o ruchu okrężnym z pojazdami wyprzęgany-
mi. Oznacza to, że wykorzystywana jest jedna lina podtrzy-
mująca i jednocześnie poruszająca pojazdy tzw. lina nośno-
-napędowa. Pojazdy kolei, którymi są gondole 10-osobowe, 
w stacjach są wyprzęgane z liny, a następnie po wysiada-
niu i wsiadaniu pasażerów ponownie do niej wprzęgane. 
Ponieważ lina porusza się ze stałą prędkością równą 5 m/s 
pojazdy po wyprzęgnięciu są opóźniane do prędkości stacyj-
nej (ok. 0,5 m/s), a przy wyjeździe ze stacji przyspieszane do 
prędkości liny i wprzęgane do niej. W stacji kabina porusza 
się niezależnie od liny nośno-napędowej, transportowana po-
przez układy krążków oraz przenośnik łańcuchowy.

Ponieważ koleje linowe są podstawowym połączeniem 
METRA z peryferyjnymi dzielnicami miasta położonymi na 
wzgórzach, wymagania w stosunku do nich są bardzo wyso-
kie. Zdolności przewozowe kolei osiągają wartości 3000 
osób/godz. Czas pracy kolei linii J i K to około 20 godzin na 
dobę (od 4.00 do 24.00). Tak duże obciążenie kolei linowych 
jest niezwykle rzadko spotykane w świecie. Dodatkowo, czas 
jaki może być wykorzystany na remonty w ciągu roku, to 
zaledwie 9–10 dni. Pojawia się zatem poważny problem 
wzmożonego zmęczenia elementów kolei i niebezpieczeń-
stwo wystąpienia awarii podczas eksploatacji. 

Jednymi z elementów, które są najbardziej narażone na 
zmęczenie, są wprzęgła pojazdu – elementy bezpośrednio 
odpowiedzialne za połączenie kabiny z liną. W czasie jed-
nego obiegu (pętli) gondoli wprzęgło jest w sumie 12 razy 
wprzęgane i wyprzęgane z liny. W czasie roku to już 200 
tys. cykli. Podobnie obciążone są zawieszenia kabin. 

Wysokie podpory i baterie krążków podtrzymujących 
linę nośno-napędową również są obciążone dużo bardziej 
niż analogiczne elementy kolei górskich w Europie.

Od czasu oddania kolei do eksploatacji aż do chwili 
obecnej obsługa prowadzi ruch i utrzymanie systemów 
urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta kolei – fran-
cuskiej firmy POMA [3]. W zakresie regularnej obsługi 
i konserwacji są to m.in.:

•	 badanie równowagi kabin przy wjeździe do stacji, 
w celu wykrycia drgań poprzecznych i przemieszczeń 
wzdłużnych, które mogły by mieć wpływ na komfort 
pasażerów i pozycjonowanie kabin w stacjach oraz 
wysyłanie kabin na trasę;

•	 weryfikacja nominalnych wymiarów geometrycznych 
monitorujących prawidłowe położenie liny;

•	 wizualna inspekcja wprzęgła i powierzchni styku z szy-
nami stabilizującą i okrężną;

•	 ocena drgań kabin na wjeździe i wyjeździe ze stacji;
•	 weryfikacja kontaktu lub uderzeń, które mogłyby 

spowodować przemieszczenia kabin w stosunku do 
nieruchomych elementów stacji.

Wszystkie te działania gwarantują jak dotąd bezpie-
czeństwo i niezawodność tego systemu transportowego. 
Działania te są niezwykle pracochłonne i wykonywane z wiel-
ką ostrożnością, z zaangażowaniem odpowiedniego sprzętu 

i wyspecjalizowanego personelu. Przede wszystkim po-
trzebny jest czas na rzetelne przeglądy, a tego niestety nie 
wystarcza w dostępnych czterech godzinach dziennie. 

W związku z powyższym firma MdM wspólnie z pra-
cownikami lokalnego uniwersytetu EAFIT Medellin pro-
wadzi różne programy badawcze, w tym analizę drgań ele-
mentów kolei linowych oraz ich wzajemnych oddziaływań 
dynamicznych, w celu wczesnego wykrywania uszkodzeń 
tych elementów. W pracach tych wykorzystano również 
doświadczenie i wiedzę pracowników Katedry Transportu 
Linowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Zespół, w skład którego weszli: dr hab. inż. Marian Wójcik, 
prof. AGH, dr inż. Wacław Oleksy i dr inż. Tomasz Rokita, 
brał w grudniu 2012 roku udział w badaniach eksploata-
cyjnych przedmiotowych kolei, a także w konsultacjach 
dotyczących poruszanych wyżej tematów (fot. 10).

Podsumowanie
Omówiony w artykule układ zastosowania napowietrznej 
kolei linowej w układzie transportu publicznego o dużym 
natężeniu w mieście Medellin jest przykładem zdecydowa-
nie pozytywnym. W stosunkowo niedługim czasie koleje 
linowe „wrosły w krajobraz” miasta, stały się jego wizytów-
ką i, co chyba ważniejsze, są dla wielu mieszkańców peryfe-
rii szansą szybkiego dojazdu do „lepszego świata”.

Zasygnalizowane problemy eksploatacyjne ww. obiek-
tów są jak na razie na bieżąco rozwiązywane i nie zniechę-
cają ich właścicieli do tego typu urządzeń. Wręcz przeciw-
nie, planuje się budowę kolejnych linii kolei linowych (co 
najmniej dwóch instalacji).

Wracając więc do pytania postawionego na początku ar-
tykuły: czy kolej linowa rzeczywiście może być liczącym się 
środkiem transportu miejskiego? Odpowiedź jest jedno-
znaczna. Zdecydowanie TAK.
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Fot. 10. Zespół badawczy (stoją od lewej: dr inż. Wacław Oleksy, prof. Leonel F. Castaneda 
Heredia – EAFIT, dr inż. Tomasz Rokita, dr hab. inż. Marian Wójcik, prof. AGH oraz pracowni-
cy MdM) po nocnych badaniach w stacji La Aurora (Linia J) w Medellin.


