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TGV Eurostar 3005/3006 rel. London Waterloo – Bruxelles Midi w pełnym biegu na belgijskiej linii LGV 1 (16.08.2005 r.) Fot. Tommy Ravache

Pociągi TGV Eurostar były pierwszymi pociągami dużych 
prędkości kursującymi w ruchu międzynarodowym mię-
dzy Londynem oraz Paryżem i Brukselą. Do uruchomienia 
podobnych połączeń potrzebny nie tylko odpowiedni ta-
bor, ale także odpowiednia infrastruktura, czyli zbudowa-
ne od podstaw linie dużych prędkości. Linie te najszybciej 
wybudowano we Francji, nieco wolniej w Belgii i stosun-
kowo powoli w Wielkiej Brytanii. Tabor, czyli pociągi TGV 
Eurostar, zostały opracowane i wyprodukowane we Fran-
cji z udziałem przemysłu brytyjskiego i w niewielkim 
stopniu belgijskiego. Dodatkowym zagadnieniem była bu-
dowa Eurotunnelu, czyli tunelu pod kanałem La Manche, 
przez który kursują pociągi TGV Eurostar.

W połowie 1987 r. BR, SNCF i SNCB/NMBS ostatecznie porozu-
miały się co do szczegółów budowy tunelu pod kanałem La Man-
che (English Channel) oraz pasażerskiej komunikacji kolejowej 
między Londynem i Paryżem oraz Londynem i Brukselą (czasy 
podróży obliczono na odpowiednio 3 godz. 15 min i 2 godz. 
55 min). Budowa Eurotunnelu wiązała się także z powstaniem 
całkowicie nowych linii kolejowych (w domyśle: dużych prędko-
ści) między tymi trzema stolicami, rozważano także wydłużenie 
połączeń do Amsterdamu i Kolonii. Planowano, że wraz z odda-
niem Eurotunnelu do eksploatacji (w 1993 r.), spółka – operator 
Eurotunnel, otrzyma także 50-letnią koncesję na przewozy (koszty 
budowy zamierzano rozdzielić między SNCF i BR). Idea przewo-
zów towarowych byłaby następująca: samochody przewożone na 
platformach kolejowych oraz ruch towarowy (np. kontenery),  

natomiast potencjalne prędkości w Eurotunnelu wyniosłyby 
120 km/h dla pociągów towarowych i 160 km/h – dla pasażer-
skich, oraz na liniach Paryż – Calais czy Bruksela – Calais – 
300 km/h (tylko ruch pasażerski). Wprawdzie brytyjski pomysł 
finansowania budowy z funduszy prywatnych całkowicie odrzuciły 
SNCF i SNCB/NMBS, jednak kredyty na budowę Eurotunnelu 
strona francuska i belgijska zamierzały pozyskać od banków pry-
watnych. 

Budowa francuskiej linii TGV Nord 
Najwięcej entuzjazmu, sądząc po rozmachu prac, okazały władze 
francuskie. Budowę linii dużych prędkości zamierzano poprowa-
dzić w ten sposób, aby przechodziła przez miasto Lille (władze 
lokalne zgodziły się partycypować finansowo w inwestycji), po-
mimo potencjalnego wydłużenia podróży o 8 min na trasie Lon-
dyn – Paryż. Należało także wybudować nową stację Calais 
Fréthun i  terminal towarowy w Coquelles przed wjazdem do Eu-
rotunnelu.

Budowa linii dużych prędkości we Francji rozpoczęła się na 
Dworcu Północnym (Gare du Nord) w Paryżu we wrześniu 1990 r. 
Już na wstępie okazało się, że należy wyburzyć podziemny bun-
kier pochodzący jeszcze z czasów drugiej wojny światowej oraz 
zmienić lokalizację planowanego podziemnego parkingu dla sa-
mochodów. Usuwanie bunkra zabrało ponad miesiąc (i pochło-
nęło niemałe ilości dynamitu). Równocześnie rozpoczęto układa-
nie torów na odcinku 333 km, przy czym prace rozpoczęły się 
równocześnie w trzech miejscach: Verberie nad rzeką Oise, Hénin 
Beaumont i Hazelbrouck (układanie torów odbywało się w dwóch 
kierunkach). Układanie torów zakończono pod koniec 1992 r. 
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Elektryfikacja linii rozpoczęła się w listopadzie 1991 r. od Verbe-
rie, a wzdłuż szlaku instalowano urządzenia systemu sygnalizacji 
kabinowej TVM430. Pierwsze jazdy próbne pociągów odbyły się 
w październiku 1992 r. między stacjami Verberie i Picardie. 

Planowano, że między Paryżem i Londynem będzie kursować 
ok. 20 pociągów na dobę, z których 6 będzie zatrzymywać się 
w Calais Fréthun, natomiast w Lille będą zatrzymywać się pociągi 
relacji Londyn – Bruksela. Na Dworcu Północnym w Paryżu pero-
ny przeznaczone do przyjmowania pociągów TGV Eurostar fizycz-
nie oddzielono od pozostałych przezroczystą ścianą i siatką, 
a miejsce odpraw pasażerów urządzono na pierwszym piętrze. 
Pewnym wyzwaniem dla SNCF była budowa peronów zdolnych 
do przyjmowania pociągów długości 400 m. Innym problemem 
stał się przebieg torów w północnej dzielnicy Paryża, Saint Denis, 
które należało przebudować w ten sposób, aby mógł przejechać 
przez nie tak długi pociąg. Wszystkie francuskie jednostki TGV 
Eurostar przydzielono do lokomotywowni Paris Le Landy, która 
stała się także miejscem utrzymania pociągów TGV kursujących 
po LGV Nord. Przewidziano także kursowanie pociągów TGV 
w komunikacji krajowej po linii LGV Nord – łącznie 13 par: 6 do 
Arras i dalej przez Lens, Béthune i Hazebrouck do Dunkierki, 
6 przez Arras, Douai do Valenciennes; dodatkowo 18 pociągów 
do Lille, przy czym 7 pociągów kursowałoby dalej, kończąc bieg 

w belgijskim Tournai (uzyskano na to zgodę rządu Belgii). Przy-
kładowy czas jazdy wyniósłby 60 min na odcinku Paryż – Lille 
(225 km). 

Linia LGV Nord rozpoczyna się 16 km na północ od Paryża 
w Post. Gonesse (fr. Bif. de Gonesse), łącząc się ze wschodnią 
obwodnicą TGV Paryża, na której znajdują się także stacja Roissy 
Aéroport Charles de Gaulle, obsługująca paryskie lotnisko o tej 
samej nazwie oraz stacja Marne-la-Vallée przeznaczona dla pasa-
żerów podróżujących do/z Eurodisneylandu. Ogółem na LGV 
Nord znajduje się 13 wiaduktów, 307 mostów i 260 mniejszych 
budowli. Interesujące obiekty inżynierskie, położone na linii LGV 
Nord, to 1,5-kilometrowy wiadukt o wzniesieniu 25‰, przebie-
gający przez leśny rezerwat przyrody. W pobliżu Carvin i Liberco-
urt wraz z budową linii przez obszary leśne Epinoy, SNCF zobo-
wiązała się do pokrycia kosztów zalesienia równorzędnego 
obszaru. W mieście Lille, gdzie linia LGV Nord przebiega 10 km 
od granicy belgijskiej, przebudowano linię już istniejącą, dosto-
sowując ją do kursowania pociągów TGV, budując kilka wiaduk-
tów oraz punkt serwisowania pociągów TGV. Przez centrum Lille 
linia przebiega w tunelu długości 2,5 km, zbudowanym metodą 
odkrywkową, a dawne skrzyżowania jednopoziomowe z linią Cala-
is – Lille zostały zastąpione przez wiadukty. Przy przejeździe 
przez stacje Ronchin i Lezennes – dla skrócenia linii – zbudowa-
no 16 obiektów inżynierskich, po których przebiega linia o pro-
mieniu 700 m. Największa budowla inżynierska znajduje się przy 
przejeździe przez kanał Haute Colme i rzekę Aa – jest to stalowy 
wiadukt długości 1,8 km, zbudowany na betonowych podporach 
rozmieszczonych w odległości od 25 m do 65 m od siebie. Te-
ren, przez który przebiega linia pokryty jest warstwą piasków 
i iłów, co wymagało wsparcia całej konstrukcji na 45 m palach 
zanurzonych w ziemi oraz naniesienia na ten teren warstwy mor-
skiego piasku dla zmniejszenia osiadania gruntu przed rozpoczę-
ciem robót. Między miastami Lille i Calais zbudowano stację 
Cassel, gdzie LGV Nord rozgałęzia się do Dunkierki, a na stacji 
Calais Fréthun powstały 2 perony dla pociągów TGV. Ogółem, 
linia LGV Nord kosztowała 2,35 mld euro, co daje średni koszt 
7 mln euro /km i oddano ją do eksploatacji we wrześniu 1993 r. 
Koszty budowy LGV Nord przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1
Koszty budowy linii LGV Nord  
 [mln euro]

Budowa mostów, wiaduktów, itp.   432,65 

Prace ziemne  477,32

Zakup gruntów  146,81

Tory  290,72

Sygnalizacja  101,07

Sieć trakcyjna  131,11

Telekomunikacja i inne 76,83

Prace w Paryżu, Lille, Calais 694,25 
(w tym w samym Paryżu – 365,88 mln euro)

Razem  2350,76

Budowa pierwszej linii dużych prędkości w Belgii
Pierwsza linia dużych prędkości w Belgii (LGV 1) powstała w la-
tach 1993–1997 i poprowadzono ją od granicy francuskiej (z po-
łączeniem do Lille) do Antoing, równolegle z klasyczną linią To-
urnai – Halle. LGV 1 łączy się w Lembeek z linią konwencjonalną 
z Mons (Bergen) i biegnie do Brukseli. Cała linia dużych prędko-
ści ma obecnie 88 km, z których na 71 km pociągi mogą poru-Schemat francuskiej linii LGV Nord
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szać się z prędkością maksymalną 
300 km/h, a pozostałe 17 km to odci-
nek zmodernizowany (Lembeek – 
Bruksela), tj. przystosowany do pręd-
kości do 220 km/h. Na LGV 1 
wybudowano, oprócz mostów, wiaduk-
tów czy tuneli (w zdecydowanej więk-
szości mniejszych obiektów), między 
innymi wiadukt w pobliżu miejscowo-
ści Arbre, długości 2,0 km, w którym 
każdy z 36 filarów jest oparty o przęsła 
w kształcie odwróconej litery U (za-
pewnia to lepszą stabilizację konstruk-
cji). Przy modernizacji linii Lembeek 
– Bruksela, w celu polepszenia para-
metrów odcinka, zbudowano tunel 
i wiadukt w okolicach Hal. Nowa linia 
znacznie skróciła odległość między 
Paryżem i Brukselą, nie mówiąc już 
o oszczędności czasu podczas podróży 
między tymi dwoma stolicami. SNCB/ 
/NMBS wyasygnowały niezbędne środ-
ki się na budowę LGV 1, mimo swego 
znacznego zadłużenia, szacowanego 
na 1995 r. w wysokości 2,53 mld euro 
(102 mld franków belgijskich). Pierw-
sza z wybudowanych linii dużych pręd-
kości w Belgii została zbudowana przez 
TUC Rail SA, czyli spółkę-córkę SNCB/ 
/NMBS. Koszt budowy LGV 1 wyniósł 
7–8 mln euro/km (francuska linia LGV 
Nord, długości 317 km, kosztowała 
2,82 mld euro, tj.18,5 mld franków 
francuskich, a biegnie ona po nizinie 
i stąd jej stosunkowo mały – jak na in-
westycję tego typu – koszt;  na LGV 
Nord znajduje się relatywnie niewiele 
obiektów inżynierskich typu mosty,  
tunele, wiadukty, itp.). W ramach  
realizacji projektu budowy sieci linii 
dużych prędkości dodatkowo rozbu-
dowano dworzec Midi w Brukseli za 
200 mln euro. Obecnie na dworcu 
Bruxelles Midi znajduje się 6 torów dla 
pociągów dużych prędkości – dwa dla 
składów TGV Eurostar i cztery dla TGV Thalys oraz ICE-3. Przebu-
dowa istniejącego dworca objęła także modernizację części prze-
znaczonej do obsługi ruchu podmiejskiego, a także przewidziano 
wydzielenie torów dla szybkich pociągów, łączących lotnisko Za-
venten z Dworcem Midi. Przebudowany dworzec ma powierzch-
nię całkowitą 40 ha oraz powierzchnię biurową rozbudowaną do 
160 tys. m2 (16 ha). 

Budowa brytyjskiej linii dużych prędkości CTRL
Koleje brytyjskie (BR) zdecydowały, że wjazd do Eurotunnelu  
będzie znajdował się w pobliżu Folkestone, natomiast wjazd na 
istniejącą sieć kolejową – w Saltwood Junction. Całą linię Folke-
stone – Londyn zmodernizowano na przełomie lat 80. i 90. XX. w. 
kosztem 280 mln euro (tab. 2), co obejmowało zwiększenie 

prędkości ze 145 km/h do 160 km/h, wymianę sygnalizacji na 
odcinku Ashford – Saltwood (przystosowanie linii do kursowania 
w obu kierunkach po każdym torze). Przebudowy doczekał się 
także dworzec w Ashford, który po uruchomieniu komunikacji 
międzynarodowej przyjmowałby 1,8 mln pasażerów rocznie. Mo-
dernizacja obejmowałaby także budowę parkingu samochodowe-
go w Ashford przeznaczonego dla 5 tys. pojazdów. Pociągi pasa-
żerskie – TGV Eurostar – trasę z Eurotunnelu do Londynu, 
długości 115 km, przemierzałyby jadąc przez Ashford, Tonbridge, 
Sevenoaks, Bromley South i kończyły jazdę na Dworcu Waterloo. 
Ten ostatni zmodernizowano kosztem 66 mln euro, co obejmo-
wało wybudowanie trzech peronów, długości 400 m każdy, zdol-
nych przyjąć maksymalnie 5 pociągów, oraz nowej hali dworca. 
Pociągi lokalne zostały przeniesione na perony we wschodniej 

Linie dużych prędkości w Belgii i Holandii
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części dworca Waterloo, a całość ułatwiał fakt, że liczba pocią-
gów odjeżdżających z Waterloo w ciągu ostatnich 10–20 lat wy-
raźnie się zmniejszyła (dworzec ten zasadniczo obsługuje ruch 
podmiejski, tzw. commuter-trains). Wybudowano także lokomo-
tywownię i serwis dla nowych pociągów – North Pole, kosztem 
62 mln euro, a także zelektryfikowano kilka odcinków w zachod-
nim Londynie zarówno napięciem 25 kV 50 Hz (np. North Pole), 
jak i 750 V DC, zmodernizowano także jeden z mostów na Tami-
zie (Chelsea), na którym obowiązywało ograniczenie prędkości 
do 32 km/h. 

Tabela 2
Modernizacja infrastruktury linii Londyn – Folkestone
 [mln euro]

Modernizacja Dworca Waterloo  66,63

Budowa lokomotywowni North Pole  61,63

Budowa dworca w Ashford  22,06

Budowa terminalu Dollands Moor  25,45

Elektryfikacja odcinka Redhill – Tonbridge  20,59

Modernizacja torów 73,98

Wymiana sygnalizacji na odcinku Ashford – Saltwood  5,44

Inne  5,88

Razem 281,67

Pociągi towarowe drogę między Eurotunnelem i Londynem 
przemierzałyby nieco inną trasą – przez Ashford, Tonbridge, Re-
dhill, East Croydon i Clapham Junction (pierwsza opcja) i Ash-
ford, Tonbridge, Maidstone East, Catford/Hitcher Green i Cla-
pham Junction (druga opcja). W tym celu zelektryfikowano 
odcinek Tonbridge – Redhill napięciem 750 V DC i przystosowa-
no linię do przyjmowania kontenerów szerokości 2,6 m. Spodzie-
wano się zwiększenia ruchu towarowego przez Eurotunnel z do-
tychczasowych 2 mln t (w wagonach przewożonych na promach) 
do 7–8 mln t między Dover i Dunkierką oraz ruchu kontenerowe-
go na trasie Dover – Felixtowe w Belgii. Do obsługi pociągów 
kursujących Eurotunnelem potrzebny był także nowy tabor, który 
określono na 7 tys. wagonów, mogących kursować się z prędkoś-
cią 105–120 km/h, oraz nowe dwusystemowe lokomotywy 
(25 kV 50 Hz; 750 V DC), których BR zamierzała zakupić 20 szt. 
SNCF nie planowała początkowo zakupów dodatkowego taboru, 
ponieważ wcześniej złożyła zamówienie na 22 nowe dwusyste-
mowe lokomotywy („Sybic”; 25 kV 50 Hz, 1,5 kV DC), które mia-
ły być dostarczone w ciągu najbliższych czterech lat (seria 
BB26000 o mocy 5600 kW, masie 90 t, układzie osi B’B’ i pręd-
kości maksymalnej 200 km/h). 

Nieporównanie więcej emocji wzbudził nowy pociąg (Euro-
star), który miał kursować przez Eurotunnel między Wielką Bryta-
nią, Francją i Belgią. Przyjęto następujące założenia: prowadzony 
przez dwie lokomotywy skład złożony z 17 wagonów z miejscami 
dla 750 pasażerów o długości 400 m i prędkości maksymalnej 
300 km/h, przy maksymalnym wzniesieniu 25‰. W produkcji 
pociągu miały partycypować fabryki we wszystkich trzech kra-
jach. Pociąg w założeniach miał być wielosystemowy – 25 kV 
50 Hz (SNCF, BR), 3 kV DC (SNCB/NMBS), 750 V DC („trzecia 
szyna”, BR), być może także 1,5 kV DC (NS), czy 15 kV 16,7 Hz 
(DB). Problemem by było, gdyby nowy i tak ciężki pociąg miał 
wjechać na LGV Sud Est (Paryż – Lyon), na której występują po-
chylenia 35‰, natomiast w Wielkiej Brytanii bardzo niewiele sta-
cji było przystosowanych do przyjmowania pociągów długości 
400 m. Ostatecznie ustalono, że jednostka Eurostar będzie po-

chodną francuskiego pociągu TGV Atlantique. Przewidziano także 
połączenia nocne, np. Birmingham – Bruksela, Manchester – Pa-
ryż, czy dalej do Niemiec i Szwajcarii, a nawet Hiszpanii. Ponie-
waż rokrocznie wielu Brytyjczyków wypoczywa w południowej 
Francji (latem na plażach, zimą w kurortach narciarskich), zamie-
rzano także uruchomić połączenia typu Londyn – Nicea, czy Lon-
dyn – Avignon. Spodziewano się przewozów około 16 mln pasa-
żerów rocznie. 

Równie gorąca debata rozgorzała wokół budowy linii dużych 
prędkości w Wielkiej Brytanii – obsesja konserwatystów na  
punkcie prywatyzacji dotknęła również i kolei (lata 90. XX. w.), co 
później okazało się jednak pomysłem częściowo nietrafionym 
(bankructwo spółki Railtrack w 2002 r., zarządzającej torami i in-
frastrukturą). Rząd brytyjski oświadczył, że częściowo sfinansuje 
budowę Eurotunnelu, ale linii dużych prędkości już nie, a nawet 
nie pokryje części kosztów związanych z ochroną środowiska. 
Kierownictwo BR było zatem zmuszone opracować plan pozyska-
nia środków finansowych z funduszy prywatnych, co było o tyle 
kłopotliwe, że na trasie budowanej linii dużych prędkości należa-
ło wydrążyć kilka tuneli, w tym dwa we wschodnim Londynie, co 
znacznie zwiększało koszty. To znacznie opóźniło całą inwestycję, 
dodatkowo czyniąc ją dużo droższą w porównaniu z podobnymi 
liniami dużych prędkości we Francji. Projekt pierwszej brytyjskiej 
linii dużych prędkości (CTRL – Channel Tunnel Rail Link) został 
zrealizowany w dwóch etapach:
�� 1. (CTRL 1), linia długości 74 km, biegnąca od Eurotunnelu 
do Fawkham, gdzie łączy się z linią konwencjonalną; CTRL 1 
zbudowano w latach 1998–2003; 
�� 2. (CTRL 2), linia długości 39 km, Southfleet Junction (Post. 
Southfleet) – London St. Pancras, zbudowana w latach 2001– 
–2007.
Łączna długość CTRL (CTRL 1 + CTRL 2) wyniosłaby 

109 km oraz 4 km Southfleet Junction – Fawkham, zbudowano 
nowy dworzec St. Pancras Int. położony między dotychczasowy-
mi dworcami King’s Cross i St. Pancras, linia zostałaby zelektry-
fikowana napięciem 25 kV 50 Hz i wyposażona we francuski sys-
tem sygnalizacji kabinowej TVM430 (system TVM430 obecnie 
jest używany, poza Francją, w Eurotunelu, na liniach dużych 
prędkości w Belgii).

Oprócz pociągów Eurostar kursujących po linii CTRL 
(CTRL 1), przewidziano pociągi kursujące w komunikacji krajowej 
z prędkością maksymalną 225 km/h, przystosowane do napięcia 
750 V DC i 25 kV 50 Hz. Są to pociągi zbudowane w Japonii 
przez koncern Hitachi, których 29 szt. dostarczono do 2009 r.

Budowa CTRL 1 rozpoczęła się w październiku 1998 r. Linia 
ta ma praktycznie identyczne parametry, jak francuskie linie du-
żych prędkości. CTRL 1 zaczyna się tuż za Folkestone i biegnie 
wzdłuż linii istniejącej. Na 19. kilometrze, gdy pociąg mija Ash-
ford z prędkością 270 km/h, tory wspinają się na wiadukt długo-
ści 1,4 km. Ashford jest jednocześnie węzłem, w którym zbiegają 
się linie prowadzące z Cantenbury, Ramsgate, Rye i Hastings. Po 
minięciu Ashford linia CTRL 1 biegnie wzdłuż autostrady M20 
Dover – Londyn, a następnie na 51. kilometrze pociąg mija dwu-
torowy tunel długości 3 km, przebiegający przez pasmo North 
Downs. Tunel ten wydrążono według austriackiej technologii 
w 13 miesięcy (czerwiec 2000 – lipiec 2001). Na 58. kilometrze, 
na rzece Medway, pociąg mija most długości 1,2 km i wysokości 
37 m. Koniec CTRL 1 znajduje się na 70. kilometrze w Post. Wa-
terloo, dwunapięciowej stacji (sieć trakcyjna 25 kV i trzecia szyna 
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750 V), a następnie pociąg pokonuje 4-kilometrowy zjazd do 
Fawkham, gdzie wjeżdża na linię konwencjonalną BR. Budowę 
CRTL 1 ukończono w lipcu 2003 r. i w tym samym miesiącu od-
dano ją do eksploatacji. Czas przejazdu z Londynu do Paryża 
skrócił się o 20 min do 2 godz. 40 min (do Brukseli – do 2 godz. 
15 min). 

O wiele trudniejsza okazała się budowa linii CTRL 2, biegną-
cej z Southfleet Junction (Post. Southfleet) do Londynu i Dworca 
St. Pancras. Około 2 km za Southfleet należało zbudować dwa 
jednotorowe tunele, długości 3 km, pod Tamizą. Na 88. kilome-
trze linia CTRL 2 w Ripple Lane Connection schodzi do dwóch 
pojedynczych 11-kilometrowych tuneli. Budowa mostów w tym 
miejscu była niemożliwa ze względu na bagnisty teren (Thames 
Marshes). Na 100. kilometrze pociąg wyjeżdża z tunelu i mija 
londyński Dworzec Stratford Int. (krajowy i międzynarodowy), po 
czym ponownie wjeżdża do 8-kilometrowego tunelu, by wyjechać 
zeń 1,5 km przed osiągnięciem stacji końcowej – Dworca Lon-
don St. Pancras na 109. kilometrze linii CTRL 2. Pierwszy Dwo-
rzec St. Pancras oddano do użytku w 1869 r. dla Midland Rail-
way, a obecnie jest to jeden z największych dworców świata, 
zdolny przyjmować 18 pociągów jednocześnie, z halą wysoką na 
80 m. CTRL 2 oddano do użytku w 2007 r., drążenie tunelu pod 
Tamizą ukończono w połowie 2003 r., a budowę mostów i wia-
duktów – w połowie 2004 r. Pierwotnie zamierzano część usług 
pozostawić w dotychczasowym dworcu Waterloo Int., lecz wsku-
tek wysokich cen gruntu ostatecznie z pomysłu zrezygnowano. Po 
oddaniu do użytku linii CRTL 2 czas przejazdu skrócił się o kolej-
ne 20 min (Paryż – Londyn do 2 godz. 15 min; Bruksela – Lon-
dyn do 1 godz. 55 min). Uruchomienie linii nastąpiło w połowie 
listopada 2007 r., natomiast najkrótszy czas przejazdu Londyn – 
Bruksela to 1 godz. 43 min (373 km), przy prędkości średniej 
217 km/h, podczas gdy czas przejazdu Londyn – Paryż z tą pręd-
kością wynosi 2 godz. 3 min (492 km). Czasy przejazdu (z prze-
siadką w Londynie) dla innych połączeń wynoszą: Birmingham 
– Bruksela/Paryż – 4 godz. 25 min/4 godz. 45 min, Manchester 
– Bruksela/Paryż – 5 godz. 10 min/5 godz. 30 min, York – Bruk-

TGV Eurostar 3103/3104 do Brukseli jako poc. nr EST9140, dworzec Waterloo Inter-
national, Londyn (19.07.1998 r.)

Schemat linii dużych prędkości CTRL (High Speed 1)

Dworzec Waterloo International (Londyn, 11.07.1998 r.) 
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sela/Paryż – 4 godz. 50 min/5 godz. 10 min. Wraz z otwarciem 
CTRL 2 zanotowano zwiększenie liczby pasażerów korzystających 
z pociągów Eurostar o 15%, przy czym spodziewane jest zwięk-
szenie o 25%, – 10 mln do 2010 r., wliczając pasażerów zmie-
rzających do Amsterdamu i Rotterdamu holenderską linią HSL–
Zuid. Bilety na przejazd pociągami Eurostar do Brukseli i Paryża 
pasażerowie mogą zakupić na ponad 70 stacjach kolejowych na 
terenie Wielkiej Brytanii. Na linii CRTL znajdują się dwie nowe 

stacje – Stratford International, w pobliżu której będzie rozgrywa-
na olimpiada letnia w 2012 r., oraz Ebbsfleet, znajdującą się na 
południe od Tamizy. Pociągi krajowe korzystające z CTRL kursują 
z prędkością maksymalną 225 km/h. Zamówienie na nowy tabor 
złożono w Japonii i oznaczono jako seria 395. Modernizacja 
dworca St. Pancras kosztowała 1,1 mld euro, natomiast budowa 
nowej lokomotywowni Temple Mills w pobliżu dworca Stratford 
– 550 mln euro. W wykonywaniu prac uczestniczyły duże firmy 
– Arup, Bechtel, Halcrow i Systra oraz mniejsze, pracujące jako 
podwykonawcy. Ponadto stacja Ashford, otwarta w 1997 r. i zbu-
dowana kosztem 100 mln euro, obecnie przyjmuje wszystkie po-
ciągi Londyn – Bruksela – Londyn, natomiast w szczycie także 
pociągi Londyn – Paryż – Londyn. Zbudowano stację Ebbsfleet, 
mieszczącą 6 peronów, która jest także dostępna w ruchu krajo-
wym począwszy od grudnia 2009 r. Stacja ta znajduje się 17 min 
jazdy od dworca St. Pancras i ma połączenie z dworcem Wa-
terloo.

Budowa linia CTRL (High Speed 1, HS1) okazała się bardzo 
droga w porównaniu z podobnymi inwestycjami z innych krajów. 
CTRL 1 kosztowała 2,78 mld euro, CTRL 2 – 4,83 mld euro, czy-
li razem 7,61 mld euro, co daje średni koszt 69 mln euro za km 
(CTRL 1 – 38 mln euro/km, CTRL 2 – 124 mln euro/km). Część 
funduszy (4,68 mld euro) pochodziła z dotacji rządowych, 
a część z prywatnych, co jest znane w Wielkiej Brytanii jako pro-
gram PPP (private–public–partnership, w ten sam sposób pozy-
skiwane są fundusze na modernizację londyńskiego metra). Dla 
porównania, linie dużych prędkości we Francji kosztowały: LGV 

Schemat Eurotunelu

Zamknięty dworzec Waterloo International, Londyn (22.09.2008 r.) 
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Atlantique 7–8 mln euro/km; LGV Méditeranée – 25 mln euro/km, 
w aktywnych sejsmicznie Japonii i Tajwanie – 35–45 mln euro/km. 
Na tak wysoki koszt linii CTRL wpłynęły między innymi wysokie 
ceny gruntów w Wielkiej Brytanii oraz konieczność drążenia 
20 km tunelu pod Londynem. 

Wraz z uruchomieniem HS1 otwarto nowe miejsce serwiso-
wania pociągów, lokomotywownię Temple Mills, położoną w po-
bliżu dworca Stratford we wschodnim Londynie, rezygnując z do-
tychczasowej North Pole (zachodnie dzielnice Londynu). Nowa 
lokomotywownia ma 435 m długości, 58 m szerokości i 8 torów 
do serwisowania pociągów Eurostar. Długość hali eliminuje ko-
nieczność rozpinania pociągów na dwie części. W stosunku do 
dotychczasowego miejsca, zwiększono z 5,8 na 6,5 m przestrzeń 
przeznaczoną na każdy pociąg. W hali znajduje się myjnia, urzą-
dzenia do opróżniania toalet oraz sprawdzania systemu TVM430. 
Zamontowano także stanowisko do przeglądu wózków, nie ma już 
konieczności wysyłania ich do Francji w celu naprawy. 6 torów 
może być zasilanych wszystkimi rodzajami napięcia (25 kV 
50 Hz, oraz DC: 3 kV i 1,5 kV, 750 V). Ślizgacze do odbioru prą-
du z trzeciej szyny były sukcesywnie demontowane. Spośród 350 
osób obsługi, pierwsze 90 przeniesiono z North Pole do Temple 
Mills już w czerwcu 2007 r., natomiast w połowie listopada 
2007 r., wraz z inauguracją HS1, zamknięto lokomotywownię 
North Pole.

W sferze projektów znajduje się linia High Speed 2. Byłaby to 
linia długości około 240 km, biegnąca z Londynu na północ, 
z połączeniami z istniejącą siecią kolejową. Linia zaczynałaby się 
na dworcu Euston lub St. Pancras w Londynie, ewentualnie Strat-
ford, biegałby w kierunku zachodnim, zapewniając połączenie 
z lotniskiem Heathrow, a następnie podążałaby w kierunku pół-
nocno-zachodnim. Następnie HS2 omijałaby Birmingham, drugie 
pod względem wielkości miasto w Wielkiej Brytanii, równocześ-
nie zapewniając połączenie z lotniskiem w Birmingham, biegłaby 
dalej na północny zachód, kończąc się tuż przed Manchesterem 
czy Liverpoolem (w tym miejscu linia rozgałęziałaby się na 3 od-
nogi – do wspomnianych dwóch miast oraz dalej na północ). 
Dalej linia biegłaby już jako linia konwencjonalna, a tuż przed 
osiągnięciem dwóch szkockich miast – Glasgow i Edynburga, 
rozgałęziałaby się na dwie odnogi, docierając do każdego z nich. 
Koszt budowy HS2 wyniósłby (przy obecnych cenach gruntów 
czy materiałów, nie włączając zakupu taboru) 8,9 mld euro, czyli 
nieznacznie mniej, niż koszt budowy HS1. Zakładając zwiększenie 
kosztów budowy do 14,8 mld euro, wydaje się to i tak mniej, niż 
koszt budowy połączeń podmiejskich w aglomeracji Londynu, 
szacowany na 21,6 mld euro. Aby zapewnić maksymalne wyko-
rzystanie linii HS2, planuje się włączyć do projektu miasta Pre-
ston, Carlisle oraz ośrodki miejskie leżące na południe od Londy-
nu. Wraz z budową HS2, wiele linii konwencjonalnych w Wielkiej 
Brytanii doczekałoby się modernizacji. 

Tabor 
Pociągi Eurostar 
Charakterystyka pociągów
Pociągi Eurostar to zespoły przeznaczone do kursowania tunelem 
pod kanałem La Manche (49 km) oraz łączące Londyn z Paryżem 
i Brukselą poprzez linie dużych prędkości. Regularne kursy mię-
dzy tymi trzema stolicami europejskimi rozpoczęły się w paź-
dzierniku 1994 r. Rozważano także uruchomienie od 1995 r. po-

łączeń Paryża i Brukseli z takimi miastami, jak Manchester 
i Edynburg, jednak od realizacji tych planów odstąpiono. 

Pierwsze porozumienie, dotyczące pociągów Eurostar, podpi-
sano w grudniu 1990 r. jako kontrakt opiewający na dostawę 30 
jednostek, których odbiorcami miały być koleje francuskie 

Dworzec St. Pancras International (Londyn, 23.09.2008 r.) 

Tablica odjazdów pociągów TGV Eurostar, dworzec St. Pancras International, Londyn 
(23.09.2008 r.) 

Dworzec St. Pancras International, Londyn (23.09.2008 r.) 
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gów 18-wagonowych oraz 7 pociągów 14-wagonowych, odpo-
wiednio do zapewnienia komunikacji przez Eurotunnel między 
trzema stolicami i na północ od Londynu. W trakcie realizacji 
projektu napotkano wiele trudności, które wynikały z faktu, że TMST 
(Trans-Manche Super Train) miał być praktycznie pierwszym po-
ciągiem, który kursowałby między trzema państwami z prędko-
ścią 300 km/h. Należy pamiętać, że każdy z krajów, biorący 
udział w projekcie TMST, miał odmienne przepisy kolejowe, któ-
re nowy pociąg musiał spełniać. Ostatecznie uzgodniono, że po-
ciąg TMST będzie pochodną francuskich pociągów TGV Sud Est, 
czy TGV Atlantique, eksploatowanych wówczas na sieci SNCF. 
Pociągi TMST, nazwane ostatecznie TGV Eurostar, poruszałyby 
się między Paryżem i Londynem z prędkością 300 km/h na linii 
LGV Nord, przemierzając całą drogę w czasie 3 godz. Na linii 
Londyn – Bruksela podróż trwałaby 3 godz. 10 min (krócej po 
otwarciu linii dużych prędkości w Belgii w 1997 r.). Na terenie 
Wielkiej Brytanii (British Rail’s Network SouthEast) pociągi poru-
szałyby się po zmodernizowanej linii konwencjonalnej z prędkoś-
cią maksymalną 160 km/h. Moc każdej jednostki wynosiłaby 
12 MW na liniach dużych prędkości oraz odpowiednio mniej na 
liniach konwencjonalnych (tab. 3). Zamierzano zastosować do 
napędu silniki asynchroniczne zasilane poprzez falowniki zbudo-
wane na tyrystorach GTO oraz przekładnię wykonaną ze stopu alu-
minium, w celu zmniejszenia masy całkowitej.

Każdy z pociągów TGV Eurostar (jednostka 18-wagonowa) 
składa się z dwóch identycznych „półpociągów”, każdy złożony 
z 9 wagonów pasażerskich i jednego wagonu silnikowego. W każ-
dej jednostce zamontowano łącznie 12 silników trakcyjnych: po 
cztery w wagonach silnikowych oraz po dwa w wagonie pasażer-
skim, sąsiadującym z wagonem silnikowym. Maksymalny nacisk 
na oś wynosi 17 t. Jednostki, które miały kursować na północ od 
Londynu, miały liczbę wagonów zmniejszoną do 14, ze względu 
na za dużą długość w stosunku do istniejących peronów na sieci 
BR (długość pociągu wynosi 319 m zamiast 393 m). Osobnym 
problemem stało się przystosowanie sygnalizacji brytyjskiej do 
odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, generowane przez 
jadący pociąg. Należało także zadbać o odpowiednią konstrukcję 
pantografu (stabilność przy silnym wietrze), czy dostosowanie 
pociągu do innej geometrii torów na sieci BR w porównaniu 
z SNCF, czy Eurotunnelem.

Wagony silnikowe 
Wagon silnikowy TGV Eurostar jest przystosowany do pracy pod 
napięciem 25 kV 50 Hz na liniach dużych prędkości: francuskich 
(LGV Nord), belgijskich (LGV 1), czy brytyjskich (CTRL) w Euro-
tunnelu oraz na północ od Londynu. Podczas jazdy na sieci 
SNCB/NMBS na liniach konwencjonalnych pociąg pobiera prąd 
standardowy dla sieci kolei belgijskich – 3 kV DC z sieci trakcyj-
nej (obecnie jest to 20-kilometrowy odcinek Lembeek – Brukse-
la), a na odcinku Londyn – Post. Fawkham – 750 V DC z trzeciej 
szyny (do 2007 r.). Zastosowano standardowy pantograf używany 
w pociągach TGV Atlantique – Faiveley GPU (25 kV 50 Hz), a do-
datkowo Brecknell Willis – pantograf dostosowany do sieci 
SNCB/NMBS przy prędkościach do 220 km/h (3 kV DC), oraz dla 
jednostek czteronapięciowych na liniach 1,5 kV DC we Francji. 
Do odbioru prądu z trzeciej szyny na sieci BR służył odbierak, 
opracowany wspólnie przez firmy Faiveley i Brecknell Willis. 

Pociąg Eurostar wyposażono w następujące systemy sygnali-
zacyjne:

TGV Eurostar 3304/3303 w malowaniu GNER, York, Wlk. Brytania (29.08.2003 r.)  
  Fot. Colin Boocock

TGV Eurostar 3225/3226 w malowaniu SNCF przejeżdża przez stację RER Saint De-
nis na przedmieściach Paryża (18.07.2006 r.) Fot. Raimund Wyhnal

(SNCF), brytyjskie (BR) oraz belgijskie (SNCB/NMBS). W tym 
celu powołano specjalne konsorcjum „Trans-Manche Super Tra-
in Group” (TMSTG) z siedzibą w Paryżu, które zajęło się opraco-
waniem projektu przyszłego pociągu. Założono, że każda z jedno-
stek liczyłaby po dwa wagony silnikowe oraz 18 pasażerskich. 
Ostatecznie uzgodniono, że zostanie wyprodukowanych 31 pocią-

Zespoły 395 011 + 395 008 podczas przejazdu przez Ebbsfleet (06.2009 r.)
Fot. Colin Boocock
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�� francuskie: KVB i „krokodyl” oraz TVM430 – pierwszy i drugi 
używane na liniach konwencjonalnych SNCF, trzeci – na li-
niach dużych prędkości oraz w Eurotunnelu;
�� belgijski TBL;
�� brytyjskie AWS i TPWS.

Aparatura elektryczna (wyłącznik główny, dławiki i filtry) wraz 
z aparaturą pomocniczą jest zamknięta we wspólnym bloku 
i umieszczona centralnie w wagonie silnikowym. Podczas pracy 
pod napięciem 25 kV prąd przepływa początkowo przez wyłącznik 
próżniowy, a następnie przez transformator, mający 4 uzwojenia 
wtórne. Transformator jest chłodzony olejem silikonowym 
i umieszczony w pojemniku z aluminium (dla zmniejszenia ma-
sy), zapewniającym dobre chłodzenie termiczne. Po obniżeniu 
napięcia przez transformator prąd jest prostowany (1,9 kV DC). 
Przy pracy pod napięciem 3 kV DC prąd przechodzi przez wyłącz-
nik próżniowy, następnie przez czopery zbudowane na tyrystorach 
GTO, które obniżają napięcie do 1,9 kV DC. Przetwarzanie prądu 
przy napięciu 750 V DC w stosunku do 3 kV DC różni się tym, że 
w równoległych czoperach napięcie jest podwyższane do 1,9 kV 
DC (napięcie w sieci 750 V DC waha się w granicach od 440 do 
900 V). Prąd ten płynie do przekształtników głównych opartych 
na tyrystorach GTO, które przekształcają napięcie 1,9 kV DC na 
prąd trójfazowy i kierują go do silników trakcyjnych. Napęd po-
ciągu stanowi łącznie 6 par silników – po 3 pary w każdym pół-
pociągu: dwie w wagonie silnikowym i jedna w sąsiednim wago-
nie pasażerskim. Każda para silników jest zasilana z osobnego 
przekształtnika głównego. Silniki trakcyjne są asynchroniczne 
o mocy 1020 kW każdy, z wentylacją powietrzną. Pociąg TGV Eu-
rostar jest wyposażony w hamulec elektrodynamiczny – odzysko-
wy i oporowy, ten ostatni sterowany przez czoper hamulcowy. 
Przekształtniki pomocnicze przetwarzają prąd 1,9 kV DC na na-
pięcie 530 V DC, używane do zasilania urządzeń pomocniczych 
w wagonie silnikowym, oraz napięcie 500 V DC, które jest kiero-
wane do wagonów pasażerskich. W wagonach pasażerskich C5, 
C8, C11 i C14 napięcie 500 V DC jest przekształcane w prąd 
trójfazowy 380 V używany do zasilania klimatyzacji, czy ogrzewa-
nia w wagonach. 

Pociąg TGV Eurostar jest nieco węższy w porównaniu z TGV 
Atlantique ze względu na skrajnię i wysokość peronów obowiązu-
jące w Wielkiej Brytanii – wielkości te wynoszą odpowiednio: 
1446 mm i 910 mm. Dla porównania, identyczne parametry dla 
kolei francuskich i belgijskich wynoszą odpowiednio 1665 mm 
i 550 mm (SNCF) oraz 1680 mm i 760 mm (SNCB/NMBS). 
W konsekwencji pociągi TGV Eurostar są węższe w porównaniu 
z TGV Atlantique o 104 mm (2800 mm wobec 2904 mm), a wy-
sokość wagonów silnikowych jest równa wysokości wagonów  
pasażerskich, także dla zapewnienia odpowiedniej stabilności  
ruchowej podczas przejazdu przez Eurotunnel (opór aerodyna-
miczny; wagony silnikowe TGV mają wznoszący się dach, dlatego 
są wyższe o 450 mm w stosunku do wagonów pasażerskich 
TGV). Każdy wagon pasażerski jest wyposażony w parę automa-
tycznych drzwi wraz ze stopniem dopasowującym się do wysoko-
ści peronu. Pociąg składa się z 18 wagonów pasażerskich, w tym 
10 wagonów kl. 2. (C1–C5, C14–C18), dwóch wagonów baro-
wych (C6 i C13) oraz sześciu wagonów kl. 1. (C7–C12). Liczba 
miejsc w wagonie kl. 2. wynosi 60 (wyjątek wagony C1 i C18 – 
52 miejsca), a w wagonie kl. 1. – 39 (wyjątek C9 i C10 – 27 
miejsc), co daje 794 miejsca (210 – kl. 1. i 584 – kl. 2.) oraz 

Tabela 3
Dane techniczne pociągów TGV Eurostar

Oznaczenie jednostki  373

Producent  GEC Alsthom, Bombardier Eurorail,  
 De Dietrich, Brush i ACEC 

Lata produkcji  1993–1994

Długość całkowita 393 720 mm/318 680 mm 1

Maksymalna szerokość 2800 mm

Wysokość 3800 mm

Długość wagonów     
 silnikowych (M1 i M2) 22 150 mm   
 pasażerskich C1, C9, C10 i C18 21 845 mm   
 pasażerskich C2–C8, C11–C17 18 700 mm

Baza wózka 3000 mm

Średnica kół w osiach napędnych/tocznych  920/910 mm

Pantografy      
 25 kV 50 Hz (SNCF, ex–BR i SNCB/NMBS) Faiveley GPU   
 3 kV DC (SNCB/NMBS) i 1,5 kV DC (SNCF) Brecknell Willis   
 750 V DC (ex–BR)  Faiveley + Brecknell Willis

Silniki trakcyjne  asynchroniczne trójfazowe   
 z wentylacją wymuszoną 

Charakterystyka silników trakcyjnych Brush TMSTG, 1020 kW, 1340 kg 

Liczba i moc silników trakcyjnych 12×1020 kW

Przeniesienie napędu przekładnia trójstopniowa z wałem  
 kardana i połączeniem trójkątnym 

Moc jednostki 2      

 25 kV 50 Hz – linie dużych prędkości 12 200 kW   
 25 kV 50 Hz – linie konw. ex–BR i SNCF 7000 kW   
 3 kV DC 5700 kW   
 1,5 kV DC 4800 kW   
 750 V DC 3400 kW

Liczba wózków 24, w tym 6 napędnych  
  (2×M1, 2×M2, 1×C1 i 1×C18)

Masa w stanie służbowym 752,4 t/665,0 t 1

Liczba wyprodukowanych pociągów     
 ex–BR  18 (7 + 11)   
 SNCB/NMBS 4    
 SNCF 16

Masa pociągu wraz z pasażerami 816,0 t/bd.1

1  Zespół 14-wagonowy.
2  Pociągi TGV mają kilka trybów poboru mocy: są to stopnie 1., 2. i 3., przy czym pierwszy to 

najmniejszy pobór, a trzeci największy. Istotne jest także, czy jednostka porusza się w trakcji 
pojedynczej czy podwójnej, a także rodzaj napięcia (np. 25 kV lub 1,5 kV). Ponadto inaczej 
jest na liniach klasycznych czy dużych prędkości, np. maksymalny pobór mocy na liniach LGV 
to 8800 kW, a minimalny 3360 kW, natomiast na liniach klasycznych (25 kV) odpowiednio 
6400 kW i 2000 kW.

TGV Eurostar 3205/3206 rel. London Waterloo – Bruxelles Midi zjeżdża w Lembeek 
z linii LGV 1 na konwencjonalną sieć kolejową (27.02.2006 r.) Fot. Tommy Ravache
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doddatkowo 53 siedzenia odchylne. Liczba miejsc w pociągach 
14-wagonowych wynosi 578 (114 w kl. 1. i 464 w kl. 2.). Szcze-
gółowe dane techniczne TGV Eurostar podano w tabeli 3.

W pociągu znajdują się przedziały rodzinne, pomieszczenia 
do przewijania niemowląt oraz przedziały dla osób niepełno-
sprawnych. Wagony barowe serwują posiłki dla pasażerów kl. 1. 
wliczone w cenę biletu. Pociąg składa się z dwóch symetrycz-

nych części (elektrowóz plus 9 wagonów), które mogą być w ra-
zie potrzeby czy awarii rozłączone (np. pożar w Eurotunnelu), 
a pasażerowie są przeprowadzani do sprawnej części pociągu. 
Zewnętrzna kolorystyka TGV Eurostar jest utrzymana w barwach 
biało-granatowo-żółtej (podobne czoło do TGV Eurostar mają po-
ciągi regionalne w Wielkiej Brytanii), natomiast wewnętrzna – 
bordowej – kl. 1. i szaro-żółtej – kl. 2. Z czasem część pociągów,  
przejętych przez SNCF, utraciła zewnętrzny żółty kolor na rzecz 
białego i szarego, a trzy krótsze jednostki brytyjskie, dzierżawione 
w latach 2002–2005 przez GNER (Great North Eastern Railway 
Ltd.) przemalowano na kolor granatowo-pomarańczowy.

W produkcji pociągów Eurostar brało udział kilka fabryk – 
oprócz francuskich zakładów GEC Alsthom w Belfort (wagony sil-
nikowe, w tym transformatory, silniki trakcyjne, przekształtniki 
główne i pomocnicze), brytyjska filia koncernu GEC Alsthom 
w Birmingham (wagony pasażerskie i transformatory oraz apara-
tura elektryczna), Bombardier Eurorail (wagony pasażerskie), De 
Dietrich (wagony pasażerskie) i Brush (silniki trakcyjne) i ACEC 
(przekształtniki pomocnicze i aparatura elektryczna). W czerwcu 
1992 r. kontrakt został zmodyfikowany i zamówiono dodatkowych 
7 pociągów, krótszych (14-wagonowych), które zamierzano wy-
korzystać do połączeń typu Paryż/Bruksela – Glasgow/Manche-
ster, Liverpool, Edynburg. Zbudowano także jednostkę napędową 
o numerze bocznym 3999, która po przeprowadzeniu prób zosta-
ła złomowana. Wszystkie pociągi TGV Eurostar kosztowały 
1,34 mld euro, czyli średnio 35,5 mln euro za jednostkę. 

Wagony pasażerskie i bezpieczeństwo w tunelu 
Szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo pasażerów i ob-
sługi w tunelu – pociąg ma instalację wykrywającą ogień, za-
montowaną w wagonach silnikowych (M1 i M2) i pasażerskich 
(C1 i C18). W razie pożaru w pociągu odcinane jest napięcie 
w zdefektowanej części składu oraz uruchamiany jest proces ga-
szenia z użyciem gazu halonowego. W przypadku pojawienia się 
ognia w wagonie silnikowym procedura jest podobna – odłącza-
ne jest napięcie, dodatkowo kabina maszynisty jest chroniona 
specjalną kurtyną przeciwpożarową. W takim przypadku pociąg 
jest prowadzony tylko przez sprawny wagon silnikowy. Specjalnie 
chroniony przed ogniem jest system hamulcowy, a użycie alarmu 
bezpieczeństwa przez pasażerów nie powoduje włączenia hamul-
ców. Ściany, sufit i podłoga w wagonach pasażerskich mają od-
powiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci warstw 
ognioodpornych, zapewniających ochronę w razie pojawienia się 
ognia (np. wytrzymałość 30-minutowa). Do zapewnienia odpo-
wiednich standardów bezpieczeństwa wszelkie materiały użyte do 
budowy pociągu (tapicerka siedzeń, dywany, itp.) spełniają bar-
dzo ostre normy w zakresie niepalności i nietoksyczności, porów-
nywalne z odpowiednimi normami dla metra. Oświetlenie i sys-
tem łączności zostały również dostosowane do pracy w przypadku 
pojawienia się ognia. W razie pożaru w Eurotunnelu pociąg jest 
rozłączany, a pasażerowie przechodzą do sprawnej części składu, 
maszynista przeprogramowuje komputer pokładowy i hamulce, 
a pociąg opuszcza tunel. Pociągiem steruje (otwieranie drzwi, ak-
tualna prędkość, itp.) komputer pokładowy dzięki systemowi, bę-
dącemu rozwinięciem systemu zastosowanego w pociągach TGV 
Atlantique. Komputer nie ingeruje w funkcjonowanie systemu 
alarmowego (ten jest autonomiczny względem komputera pokła-
dowego). 

TGV Eurostar 3212/3211 w pobliżu stacji Wandsworth Road, Londyn (15.08.1996 r.) 
  Fot. Colin Boocock

TGV Eurostar 3225/3226 przejeżdza przez stację Kensington Olympia, Londyn 
(15.08.1996 r.) Fot. Colin Boocock

TGV Eurostar 3311/3312 (pociąg 14-wagonowy), dworzec Północny (Gare du Nord, 
10.08.2007 r.) Fot. Raimund Wyhnal
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Eksploatacja 
Jazdy próbne nowego TGV Eurostar pociągu rozpoczęły się we 
Francji na linii Strasbourg – Mulhouse (Miluza) w styczniu 
1993 r. (109 km, 25 kV 50 Hz), początkowo z użyciem jednostki 
skróconej do 7 wagonów pasażerskich i dwóch silnikowych, na-
stępnie na linii LGV Nord – już z wykorzystaniem pełnego składu. 
Równocześnie przetestowano nowy system TVM430 będący roz-
winięciem TVM300, używany obecnie na liniach dużych prędko-
ści we Francji. Niedługo później (lipiec 1993 r.), po przewiezie-
niu pociągu do Wielkiej Brytanii, rozpoczęły się testy na sieci BR, 
na położonej na południowy wschód od Londynu linii zelektryfi-
kowanej napięciem 750 V DC. Planowane skierowanie do ruchu 
pociągów TGV Eurostar opóźniło się o prawie rok, a związane by-
ło między innymi z problemami z kalibracją napięcia w trzeciej 
szynie w południowo-wschodniej Anglii i dostosowaniem linii do 
kursowania stosunkowo ciężkiego składu, pobierającego w związ-
ku z tym więcej mocy niż dotychczasowe pociągi podmiejskie 
BR. W listopadzie 1994 r. rozpoczęły się regularne kursy pocią-
gów TGV Eurostar na trasach Londyn – Paryż/Bruksela. W 1996 r. 
prywatne konsorcjum London & Continental Railways (LCR) wy-
kupiło od BR większościowe udziały (brytyjskie jednostki TGV 
Eurostar, wagony Nightstar, elektrowozy serii 92) za 465 mln eu-
ro. Spółka ta zmieniła nazwę na Eurostar (U.K.) Ltd., po przejęciu 
LCR przez konsorcjum utworzone przez National Express Group 
(40%), SNCF (35%), SNCB/NMBS (15%) i British Airways 
(10%). Pociągi TGV Eurostar (dane z listopada 2004 r.) potwier-
dziły swą dominującą pozycję w przewozach na trasach Londyn 
– Paryż (68% udziałów) i Londyn – Bruksela (48% rynku, po 
otwarciu CTRL/HS 1 – 63%). Na terenie Wielkiej Brytanii TGV 
Eurostar kursują nie w oparciu o tzw. franczyzę (ang. franchise), 
lecz na zasadzie połączeń międzynarodowych (nie jest potrzebne 
przedłużanie umowy na okreś lony przedział czasu). 

Na początku czerwca 2000 r. pociąg TGV Eurostar nr 9047 
relacji Paryż – Londyn w miejscowości Croisilles w okolicach 
Arras przy prędkości 250 km/h wykoleił się – z torów najpierw 
wypadły drugi wózek pierwszego wagonu silnikowego oraz wózek 
napędny w sąsiednim wagonie pasażerskim, a po tym cała jed-
nostka (20 wagonów). Prowadzący pociąg brytyjski maszynista, 
widząc anomalię w zachowaniu pociągu, na czas zredukował 
prędkość z 300 km/h do 250 km/h. Ostatecznie w wypadku nie 
ucierpiał poważnie żaden z 501 pasażerów. Uważa się, że wypa-
dek został spowodowany przez niewłaściwe funkcjonujące tzw. 
połączenie trójkątne (ang. tripod), będącego częścią przekładni 

Tabela 4
Stacjonowanie pociągów TGV Eurostar, oznaczenie – 373 
 Zarząd Nazwa 1 Numeracja (wagonów silnikowych) 2 Liczba  Lokomotywownia macierzysta  
 kolejowy   jednostek

 LCR 3 „trzy stolice” 3000: 3001/3002, 3003/3004, 3005/3006, 3007/3008, 3009/3010, 3011/3012,  11 London North Pole Int. (1994–2007)  
   3013/3014, 3015/3016, 3017/3018, 3019/3020, 3021/3022  London Temple Mills (2007–) 

 SNCB/NMBS „trzy stolice” 3100: 3101/3102, 3103/3104, 3105/3106, 3107/3108 4 Bruxelles Midi/Forest 

   3200: 3201/3202 4, 3203/3204 5, 3205/3206, 3207/32083), 3209/3210 4,     
 SNCF „trzy stolice” 3211/3212, 3213/3214, 3215/3216 4, 3217/3218, 3219/3220, 3221/3222,  16 Paris Le Landy  
   3223/3224 4, 3225/3226 5, 3227/3228 5, 3229/3230 4, 3231/3232  

 LCR 3 „na północ 3300: 3301/3302, 3303/3304, 3305/3306, 3307/3308, 3309/3310, 3311/3312,  7 London North Pole Int. (1994–2007)  
  od Londynu” 3313/3314  Paris Le Landy (2007–) 

1 Jednostki „trzy stolice” mają po 18 wagonów pasażerskich, a na „północ od Londynu” – 14. 
2 Jest też alternatywny sposób oznaczania jednostek TGV Eurostar: 3213/3214, 373 213/14 lub 373213.
3 LCR – London & Continental Railway.
4 Jednostki czteronapięciowe. 
5 Jednostki czteronapięciowe przejęte przez SNCF.

głównej, a także zakłóconej pracy silnika trakcyjnego. W pocią-
gach TGV Eurostar zastosowano silniki asynchroniczne, nato-
miast w pozostałych jednostkach TGV – synchroniczne, które 
mają inną charakterystykę pracy. Wraz z upływem czasu podob-
nych anomalii w zachowaniu silników asynchronicznych w pocią-
gach TGV Eurostar nie odnotowano. 

W związku z planowanym uruchomieniem połączeń na pół-
noc od Londynu, w 1995 r. wybudowano lokomotywownię dla 
krótszych pociągów TGV Eurostar w Manchesterze. Planowano 
uruchomić następujące połączenia z użyciem serii 3300 (14-wa-
gonowych pociągów TGV Eurostar):
�� Birmingham New Street – Paris Nord (1 para pociągów),
�� Glasgow Central – Edynburg – ECML – Paris Nord/Bruxelles 
Midi (po 1 parze),
�� Manchester Piccadilly – Paris Nord/Bruxelles Midi (odpo-
wiednio po 2 i 1 parze).
W 1996 r. ostatecznie ten pomysł zarzucono wskutek ko-

nieczności modernizacji infrastruktury oraz mało atrakcyjnego 
czasem przejazdu, np. między Paryżem i Glasgow – 6,5 godz. 
z prędkością handlową około 150 km/h. Lokomotywownia ta 
obecnie nie jest używana. Jedna z krótszych jednostek brytyj-
skich służyła do przewozu VIP–ów, np. królowej Elżbiety II, pod-
czas uroczystości państwowych. Lokomotywownia w Londynie – 
North Pole, używana w latach 1994–2007, ze względu na swą 
długość – ok. 2 km, miała własną komunikację autobusową, 

3208/3207, dworzec Waterloo Int., Londyn (27.04.2004 r.)  Fot. © Alstom
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a pracownicy przemieszczali się na rowerach. Od 2007 r. jej rolę 
przejęła nowa lokomotywownia Temple Mills, położona w pobliżu 
Dworca Stratford Int. we wschodnim Londynie. W lutym 2002 r. 
powrócono do wcześniejszego pomysłu wydłużenia relacji pocią-
gów TGV Eurostar do Rotterdamu i Amsterdamu, jednak stosow-
ne porozumienie podpisano dopiero w październiku 2005 r. Za-
kłada ono porozumienie pomiędzy spółkami Eurostar i Thalys na 
wydłużenie relacji pociągów TGV Eurostar do Amsterdamu, a tak-
że Kolonii, wraz z oddaniem do eksploatacji linii dużych prędko-
ści w Holandii (HSL–Zuid), ukończeniem belgijskiej LGV 3 i bry-
tyjskiej CTRL 2. Podróż Londyn – Amsterdam/Kolonia trwałaby 
ok. 3 godz. 40 min, a poprzez odpowiednią taryfę biletową (prze-
jazd T/P kosztowałby 103 euro) mogłaby skutecznie konkurować 
z komunikacją lotniczą. 

Największych zmian pociągi TGV Eurostar doczekały się we 
Francji – 3 składy zostały przejęte przez SNCF i używane są 
w komunikacji wewnętrznej na odcinku Paryż – Lille. Kolejne 7 
jednostek przystosowano do pracy dodatkowo pod napięciem 
1,5 kV DC, jakim zelektryfikowana jest południowa Francja. Po-
ciągi te, jako tzw. Ski Trains, kursują zimą z Paryża do położonych 
w Alpach francuskich Chambery, Albertville, Aime la Plagne, 
Mou tiers, Landy i Bourg St. Maurice, a w sezonie letnim prze-
mierzają trasę Londyn – Avignon, czy Bruksela – Nicea. Oprócz 
tego zapewniają połączenie Londyn – paryski Disneyland. W po-
zostałych 6 jednostkach francuskich we wrześniu 2004 r. zmo-
dernizowano wnętrza wagonów odchodząc od zielono-szarej  
kolorystyki (klasa 2.) i czerwono-szarej (klasa 1.) na rzecz szaro- 
-brązowej w obu klasach. Podobne zmiany objęły także jednostki 
belgijskie oraz brytyjskie (18-wagonowe; łącznie zmodernizowa-
no 28 składów) i planuje się zmodernizować krótsze jednostki 
brytyjskie (7 szt.). Plany wydłużenia połączeń na północ od Lon-
dynu (np. Paryż – Glasgow/Manchester) ostatecznie nie zostały 
zrealizowane, a krótsze pociągi – 3 jednostki (plus 2 stanowiące 
rezerwę) z ogólnej liczby 7 składów, liczących po 14 wagonów 
każdy, wydzierżawił GNER, który używał ich w latach 2000–2005 
w takich relacjach, jak London King's Cross – Leeds/York (pocią-
gi White Rose), kursujących po magistrali East Coast Main Line 
z prędkością maksymalną 200 km/h. Pozostałe trzy jednostki nie 
były używane w regularnej eksploatacji i stanowiły rezerwę. 

Pociągi TGV Eurostar przewożą 6–7 mln pasażerów rocznie. 
Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że 30.07.2003 r. pociąg 
Eurostar 3313/3314 (jednostka 14-wagonowa) na linii CTRL 1 
ustanowił rekord prędkości Wielkiej Brytanii – 334,7 km/h. Wy-
darzenie to miało miejsce w pobliżu Bexley na 60,4-kilometrze, 
a podczas jazdy wyłączono w obu wagonach napędowych syste-
my sygnalizacji kabinowej TVM430 i zabezpieczenia pociągu. 
Wcześniejszy rekord prędkości BR wynosił 261 km/h i ustanowił 
go 20.12.1979 r. Advanced Passenger Train. 

Na przełomie 2006 i 2007 r. SNCF zgłosiły pomysł wydzier-
żawienia (leasing) serii 3300 od jej właściciela – spółki Eurostar 
UK – 7 brytyjskich pociągów TGV Eurostar, które zamierza się 
skierować do obsługi połączeń Paryż – Lille i innych miast leżą-
cych na północy Francji. Właściciel pociągów – Eurostar UK od-
powiedziała pozytywnie i już w marcu 2007 r. trzy jednostki tej 
serii przetransportowano do Francji. Miejscem ich stacjonowania 
jest paryska lokomotywownia Le Landy. Cztery kolejne pociągi 
także przekazano SNCF, po wykonaniu testów linii CTRL w listo-
padzie 2007 r. 

W kwietniu 2009 r. zawarto kontrakt z agencją stylistyczną 
Pininfarina na modernizację wnętrz 28 pociągów TGV Eurostar. 
Agencja projektuje stylistykę nadwozi samochodów osobowych 
marki Peugeot, Alfa Romeo, Ford czy Volvo, a także pociągów 
(przedziałów pasażerskich, kolorystyki pudła) dla Włoch, Szwaj-
carii, Danii i Norwegii, metra dla Lille oraz tramwajów dla Włoch, 
Grecji, Szwecji i Turcji. Usługi w agencji Pininfarina zamawiały 
już takie koncerny, jak Bombardier i AnsaldoBreda. Pierwsze 
zmodernizowane pociągi TGV Eurostar pojawią się eksploatacji 
w 2012 r. Wartość projektu wynosi 42 mln euro, natomiast obec-
ny wystrój wnętrza pociągu z 2003 r. jest autorstwa francuskiego 
stylisty, Philippe’a Starck’a.

Planowane jest uruchomienie połączeń Londyn – Eurotunnel 
– Amsterdam/Kolonia – Frankfurt od 2014 r. z użyciem zespołów 
e320 będących modyfikacją ICE4 (  10/2010).  

Pociągi Nightstar
Ponieważ upadł początkowy pomysł BR, aby do obsługi po-
ciągów kursujących Eurotunnelem wytypować konwencjonalne 
składy (wagony prowadzone lokomotywą), na rzecz francuskich 
jednostek TGV Eurostar, strona brytyjska zaproponowała urucho-
mienie tradycyjnych pociągów zestawionych z 18 wagonów do 
obsługi nocnych połączeń między Londynem i Europą kontynen-
talną. Pociągi te nazwane Nightstar nawiązywałyby do sławnego 
Night Ferry, kursującego między Paryżem i Londynem aż do lat 
80. XX w. Jako datę uruchomienia pociągów Nightstar przyjęto 
początkowo czerwiec 1993 r., a później przesunięto na koniec 
1994 r. Pociągi Nightstar miałyby wyjeżdżać np. z Glasgow ok. 
godz. 21., zatrzymywać się w Carlisle, Lancaster, Preston i Crewe 
oraz w Kensington Olympia w zachodnim Londynie (postój tech-
niczny) i docierać do Brukseli czy Paryża ok. godz. 9. Do tego 
wspólnego projektu kolei SNCF, SNCB/NMBS i BR planowano 
włączyć także NS, czy DB, przy czym większościowe udziały 
(61,5%) miałyby zachować koleje brytyjskie (rozmowy prowadzo-
no także z kolejami szwajcarskimi SBB/CFF/FFS). Fundusze na 
zakup taboru pochodziłyby z pożyczek bankowych, jakie uzyskał-
by operator – ENS. W Eurotunnelu, ze względów bezpieczeństwa, 
przewidziano podwójną trakcję dla pociągów. W wagonach znaj-
dowałyby się 3 klasy: A (przedział dwuosobowy plus własna ła-
zienka), B (przedział czteroosobowy, wspólna łazienka) i C (wa-
gon typu sleeperette, wspólna łazienka). W każdym wagonie 
znajdowałyby się 4 przedziały kl. A i 8 kl. B (oprócz sleeperette). 
Liczba wszystkich wagonów wynosiłaby 135 szt. – 81 wagonów 
kl. A/B, 36 kl. C i 18 restauracyjnych/barowych, dla osób niepeł-
nosprawnych, bagażowych i obsługi. Długość każdego wagonu 
– 22 570 mm, koszt zakupu jednej sztuki ok. 1,5 mln euro, wa-
gon byłby wyposażony w jedną parę drzwi (na jednym końcu). 
Zostałaby zamontowana osłona ognioodporna o wytrzymałości 
30-minutowej na jednym końcu każdego wagonu, a także na ko-
rytarzach wagonów. Wagony byłyby całkowicie klimatyzowane 
i dostosowane do kursowania z prędkością maksymalną 
200 km/h. Na producenta wagonów wybrano GEC Alsthom. Od-
prawa pasażerów następowałaby 15–30 min przed odjazdem  
pociągu, przy czym np. pociąg jadący z Amsterdamu nie zatrzy-
mywałby się w Brukseli ani na innych stacjach, aby nie wprowa-
dzać dezorientacji między pasażerami odprawionymi i nieodpra-
wionymi. Wagony zostałyby zgrupowane w 6. wagonowniach 
w Europie kontynentalnej i 4. na terenie Wielkiej Brytanii (London 
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North Pole). Ponieważ pociągi kursowałyby między kilkoma pań-
stwami, a zwłaszcza Wielką Brytanią, mającą rygorystyczne prze-
pisy imigracyjne, przewidziano sporządzanie przez obsługę po-
ciągu list pasażerów.

Ostatecznie wyprodukowano 139 wagonów – 72 sypialne, 47 
sleeperette oraz 20 barowych i restauracyjnych, jednak pociągi te 
nigdy nie były skierowane do eksploatacji z powodu negatywnej 
opinii spółki Eurostar z 1999 r. Rząd brytyjski zapłacił koncerno-
wi Alstom, producentowi wagonów, wyrównanie w wysokości 
160 mln euro, za wyprodukowane już wagony. Pod koniec 
2000 r. tabor ten zgodziły się odkupić koleje kanadyjskie Via  
Rail do obsługi nocnych połączeń między Toronto, Halifax 
i Montrealem. Nowy właściciel nazwał wagony Nightstock, nato-
miast transport wszystkich wagonów na drugą stronę Atlantyku 
zakończył się w połowie 2001 r.

Pociągi serii CTRL-DS (395)
W październiku 2004 r. brytyjskie ministerstwo transportu podpi-
sało umowę z koncernem Hitachi z Japonii na dostawę 29 sze-
ściowagonowych pociągów (seria CTRL-DS, ob. 395, Javelin), 
które miałyby kursować na nowej linii CTRL z prędkością maksy-
malną 225 km/h i 160 km/h na liniach konwencjonalnych. Pierw-
sze cztery jednostki oddano do eksploatacji wiosną 2009 r. (kon-
trakt za 370 mln euro został zrealizowany do grudnia 2009 r.). 
Koncepcja tych pociągów została zaczerpnięta z japońskich jed-
nostek Mini–Shinkansen serii 400, przeznaczonych do kursowa-
nia po liniach dużych prędkości oraz konwencjonalnych. W Wiel-
kiej Brytanii kursy pociągów serii 395 zaplanowano na trasie 
London St. Pancras – Ashford – Cantenbury – Ramsgate. Pocią-
gi te miały pudło wykonane ze stopu aluminium (analogiczne po-
ciągi kolei japońskich mają pudła stalowe) i są jednostkami dwu-
napięciowymi (sieć trakcyjna – 25 kV 50 Hz; trzecia szyna 
– 750 V DC). Cztery środkowe wagony są napędne, a dwa skrajne 
– sterownicze (układ osi 2’2’+4×(Bo’Bo’)+2’2’). 

Dane techniczne serii 395 
Długość całkowita  [mm] 121 300 
Szerokość  [mm] 2800 
Wysokość [mm] 3800 
Baza wózka  [mm] 2600 
Moc jednostki  [kW] 3360 
Masa w stanie służbowym  [t] 269 
Siła pociągowa przy prędk. maksymalnej  [kN] 250 kN 
Średnica kół  [mm] 870 

Sterowanie silnikami trakcyjnymi zapewniają falowniki zbudo-
wane z wykorzystaniem tranzystorów IGBT. Pantografy są zamon-
towane na wagonach skrajnych (po jednym na wagon). W każ-
dym pociągu liczba miejsc pasażerskich waha się od 300 do 
354, została także zamontowana klimatyzacja, elektroniczny sys-
tem informacji dla pasażerów i miejsca dla osób niepełnospraw-
nych. Pociągi te wprawdzie zostały zbudowane w Japonii, ale 
w oparciu o podzespoły brytyjskie (fabryka w Dormer) oraz prze-
testowane na torze doświadczanym koncernu Hitachi w Japonii. 
Pierwsze jednostki zostały dostarczone do Wielkiej Brytanii 
w sierpniu 2007 r., po czym skierowano je na testy, a po ich 
ukończeniu przekazano do nowej lokomotywowni w Kent. 
Eksploa tację tych pociągów zaplanowano na podstawie Integra-

TGV Eurostar 3215/3216, Dworzec Północny (Gare du Nord, 23.10.2002 r.)  
  Fot. R. Tomasik

ted Kent Franchise. Ostatni z pociągów dostarczono w sierpniu 
2009 r. – rozładunek miał miejsce w porcie w Southampton (za-
ładunek w japońskim Kobe). Na czas transportu statkiem ezt mia-
ły dla bezpieczeństwa zamontowane gumowe zabezpieczenia na 
koła. Ezt serii 395 skierowano do eksploatacji w grudniu 2009 r., 
a czas przejazdu na trasie Dover – Londyn (via HS 1) skrócił się 
z 2 godz. do 1 godz., natomiast Londyn – Ashford – z 65 min do 
37 min. 

q
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