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Poc. dużej prędkości Talgo 350 przewoźnika SRO na podłożu Rheda2000 na linii Haramain (5.04.2016 r.) fot. Talgo

Marek Graff

Haramain –  
kolej dużych prędkości w Arabii Saudyjskiej
Haramain to jedyna istniejąca linia dużych prędkości w Arabii 
Saudyjskiej, biegnąca z Mekki do Medyny o długości 453 km, 
dwóch świętych miejsc islamu. Linia jest odseparowana od sieci 
kolejowej w Arabii Saudyjskiej, przy czym sieć kolejowa należąca 
do SRO (ang. Saudi Railways Organization) jest wykorzystywana 
głównie do przewozu towarów. Jednak jak pokazała już wstępna 
frekwencja, linia Haramain szybko zdobyła uznanie pasażerów, 
pomimo powszechnej dostępności w Arabii Saudyjskiej samo-
chodów prywatnych, istniejącej sieci autostrad czyli rozwiniętej 
komunikacji lotniczej. Saudyjska linia dużej prędkości ma prze-
znaczenie zupełnie inne niż praktykowane dotychczas w innych 
krajach – biznesowe czy komercyjne, i powstała w celu obsługi 
wysokiego ruchu pielgrzymkowego do ośrodka religijnego (Mekki).

Słowa kluczowe: Arabia Saudyjska, kolej dużych prędkości, Talgo, 
Haramain.

Władze Arabii Saudyjskiej zdecydowały się zbudować linię dużych 
prędkości biegnącą z Mekki do Medyny oraz przekazać do eksplo-
atacji w 2018 r. Linia nazwana Haramain łączy 2 święte miejsca 
islamu, będące celem pielgrzymek wiernych z całego świata. Linia 
nie ma połączenia z siecią kolejową należąca do SRO (ang. Saudi 
Railways Organization), przy czym kolej w Arabii Saudyjskiej ma 
zastosowanie głównie do przewozu ładunków masowych.  

Ze względu na znaczny obszar kraju (2,15 mln km2), niską 
gęstość zaludnienia (13,3 os./km2) oraz trudny klimat, czy spe-
cyfikę terenu (większość obszaru Arabii Saudyjskiej pokrywają 
pustynie) w Arabii Saudyjskiej kolej pełni kluczową rolę w prze-
wozie towarów niż pasażerów, dla których preferowany jest 
transport lotniczy. Dla linii Haramain1 / HHR wybór obu miast 
jako stacji terminalnych kolei dużej prędkości jest związany 
z faktem pielgrzymek wynikających z zaleceń islamu – każdy 
muzułmanin (jeśli pozwalają na to np. fundusze czy stan zdro-
wia) powinien odbyć raz w życiu pielgrzymkę do Mekki (Hadżdż, 
5. filar islamu). Zatem znaczne potoki pasażerskie – głównie 
osób przyjezdnych (przybywających do Arabii głównie samolo-
tami) spowodowały podjęcie decyzji przez saudyjskie władze 
centralne o budowie linii dużych prędkości. Wpływ na decyzję 
o budowie linii mógł mieć fakt, iż w Mekce nie ma lotniska cywil-
nego, zatem pielgrzymi musieli poruszać się autobusami (czas 
podróży z Dżuddy ewentualnie Medyny to ok. 4-5 h). O nietypo-
wej sytuacji świadczy fakt, iż przeważnie pierwsze linie dużych 
prędkości w poszczególnych krajach, jak dotychczas, łączyły sto-
lice państw z głównymi ośrodkami miejskimi czy gospodarczymi. 
Natomiast w Arabii Saudyjskiej stolica kraju – Rijad (6,5 mln 
mieszkańców, 2016 r. [34]) została pominięta. Najważniejsze 
parametry technicznie kolei dużych prędkości w Arabii Saudyj-
skiej zamieszczono w tab. 1 [33]. 
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Budowa linii 
HHR powstała w ramach 3 kontraktów obejmujących budowę: 
stacji, sieci kolejowej oraz takich konstrukcji jak mosty i tunele2 
oraz przyszłej eksploatacji linii [1,2,4,7,8,19]. Decyzja o budowie 
zapadła w październiku 2006 r., a szczegóły dotyczące wykonaw-
stwa przyjęto w 2008 r. i zaprezentowano ostatecznie całość na 
początku lipca 2010 r. Wybrano 3 konsorcja:
1) konsorcjum Al Shoula grupujące 12 hiszpańskich firm i 2 firmy 

saudyjskie;
2) Siemens i DB plus Saudi Bin Laden Group;
3) koreańsko-japońską firmę Badr Consortium i chińską CSR 

Consortium.
Firma konsultingowa Scott Wilson obliczyła koszt budowy 

pierwszego etapu (sieci kolejowej) na 1,485 mld euro (koszt wyli-
czenia 19,7 mln euro), plus 78,8 mln za nadzór podczas budowy 
dla Dar Al Handasa Consultants i hiszpańskiej firmy Getinsa; su-
marycznie 1,564 mld euro. Natomiast koszty wykonania projek-
tów budowy drugiego etapu (stacji) oszacowano na 31,1 mln euro, 
co obejmowało zaprojektowanie 4 – 5 stacji oraz ich budowę za 
sumę 2,051 mld euro oraz stacji KAIA znajdującej się przy lotni-

sku cywilnym w Dżuddzie (wykonano za środki przekazane przez 
saudyjski urząd lotnictwa cywilnego), czyli sumarycznie 2,508 mld 
euro. Trzeci etap, czyli budowa mostów oraz drążenie tuneli plus 
zakup taboru otrzymała budżet w wysokości 6,74 mld euro. Koszty 
budowy całości wyniosły zatem 10,355 mld euro, jednak w trakcie 
realizacji inwestycji musiano zbudować kolejne obiekty w 2012 r. 
(m.in. kilka mostów), zatem całość wzrosła do 11,705 mld euro 
(wg kursu z 2012 r.). W 2015 r. SRO skorygowały koszty na 13,8 
– 14,7 mld euro. Wg oceny saudyjskiego ministerstwa transportu, 

Tab. 1. Parametry techniczno-eksploatacyjne kolei dużych prędkości 
Haramain [33] 
Państwo Arabia Saudyjska
Rodzaj linii linia dużych prędkości
Właściciel SRO
Konsorcjum odpowiedzialne  
za eksploatację i utrzymanie linii Al Shoula

Przebieg Mekka – Medyna
Długość linii (całkowita) [km] 452,9
Napięcie 25 kV 60 Hz
Rozstaw szyn [mm] 1435
Prędkość maksymalna /  
eksploatacyjna [km/h] 320 / 300

Rozpoczęcie eksploatacji: 
odcinek Mekka – Rabigh-KAEC
odcinek Rabigh-KAEC – Medyna

03.2018 r. 
09.2018 r.

Stacje (duże) Mekka, Yeddah Central (Dżudda), 
Yeddah Airport KAIA, Rabigh-KAEC, Medyna

Tabor Talgo 350
Liczba pociągów do obsługi taborowej 35 pociągów + 1 pociąg VIP (hybrydowy)

Rys. 2. Przebieg linii dużych prędkości Haramain

Rys. 1. Schemat linii dużych prędkości Haramain [1]
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w okresie pierwszych 12 lat eksploatacji linii amortyzacja powin-
na być równa 75%. Budowa została podzielona na etapy:
1) Pierwszy etap – budowa sieci kolejowej: kontrakty podpi-

sano na początku lutego 2009 r. za kwotę 1,453 mld euro 
(3,2 mln euro za 1 km) z konsorcjum Al Rajhi (firmy Mada 
Group, Al Rajhi Holding, Al Arrab Contracting, Arup, Bouygues 
i China Railway Engineering Corporation (CRECG). 

2) Drugi etap – budowa stacji: kontrakty podpisano w kwietniu 
2009 r. z projektantami Foster & Partners i Buro Happold za 
kwotę 28 mln euro, wliczając 4 stacje, których budowa rozpo-
częła się w lutym 2011 r.:

 – stacji Mekka – wykonawcą było Saudi Bin Ladin Consortium 
za kwotę 681 mln euro, stacja ma powierzchnię 447,6 tys. m2;

 – stacji Medyna – ten sam wykonawca, co powyżej, za kwotę 
331 mln euro, stacja ma powierzchnię 172 tys. m2; 

 – stacji Dżudda i King Abdullah Economic City (Rabigh-KAEC) 
– wykonawca Saudi Oger Joint Venture; koszty były równe 
odpowiednio 621 i 375 mln euro, oraz powierzchnie stacji 
– 461 tys. m2 i 274 tys. m2.

Podczas budowy stacji starano się nawiązać do miejscowych 
wzorców kulturowych, zatem powstały łuki o wysokości 25 m, z po-
szczególnymi kolorami wybranymi dla każdej stacji – złotej dla 
Mekki (nawiązanie do złotego koloru Kaaby, centralnego miejsca 
w głównym meczecie miasta), zielonej dla Medyny (kolor meczetu 
proroka Mahometa w mieście), niebieskiej i srebrnej dla Rabigh-
-KAEC jako symbolu nowoczesnego i rozwijającego się miasta 
oraz purpurowej dla Dżuddy (nawiązanie do kultury regionu). 
Stacje zbudowano tak, aby słońce maksymalnie oświetlało cały 
budynek. Wyjątkiem jest stacja w Medynie, zwrócona w kierunku 
wschodnim, tj. do Mekki. Na każdej stacji znajduje się meczet, 
oddział straży pożarnej, lądowisko dla helikopterów, galerie han-
dlowe oraz parkingi samochodowe. 

Etap drugi (porozumienie podpisano w październiku 2011 r.) 
był realizowany przez konsorcjum Al Shoula Group tworzone 
w 88% przez firmy z Hiszpanii, takie jak ADIF, Renfe Operadora, 
INECO, Talgo, Cobra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Inabensa 
(Abengoa), Imathia, Indra i OHL oraz 2 saudyjskie Al Shoula Group 
i Al Rosan Contracting [27]. Za budowę sieci kolejowej odpowia-
dały firmy: OHL, Copasa i Imathia, za elektryfikację i montaż urzą-
dzeń srk – Inabensa i Cobra, a systemu bezpieczeństwa ruchu – 
Dimetronic (obecnie własność Siemensa). W październiku 2011 r. 
utworzono konsorcjum Español Alta Velocidad Meca Medina, S.A. 

(CEAMM), które miało zarządzać eksploatacją saudyjskiej kolei 
dużej prędkości we współpracy z dwoma saudyjskimi firmami. 

Faza 2 (budowa i eksploatacja; Faza 1 to projektowanie) zosta-
ła podzielona na 2 części:

 � etap CAPEX – budowa mostów i drążenie tuneli, odbiór linii 
oraz dostarczenie taboru;

 � etap OPEX – eksploatacja linii, utrzymanie taboru przez 12 lat, 
z możliwością przedłużenia do 17 lat. Włączono także zapew-
nienie bezpieczeństwa i zarządzanie stacjami.
Faza 2 była realizowana przez DB International i libańską firmę 

Dar Al Handasah. Personel zatrudniony przez HHR docelowo – 70-
75% – mają stanowić obywatele saudyjscy, przy czym saudyzacja 
zatrudnienia ma zwiększać się o 9% rocznie. Wydatki na realiza-
cję HHR były równe: 

 � łącznie 6,736 mld euro:
 � budowa infrastruktury – sumarycznie 2,557 mld euro, czyli 
5,62 mln euro za 1 km.

 � zakup taboru – sumarycznie 1,257 mld euro, czyli 34,92 mln 
euro za 1 pociąg. 

 � utrzymanie taboru – 2,932 mld euro, czyli średnio 244,33 mln 
euro rocznie. 
Choć formalnie budowa rozpoczęła się pod koniec 2009 r. 

i planowano całość ukończyć w kwietniu 2012 r., jednak musiano 
zmodyfikować projekt i dodać kilka mostów, co kosztowało 853 
mln euro i podniosło koszty o 55% wobec planowanych. Wówczas 
przesunięto termin ukończenia budowy linii na grudzień 2014 r. 
Emir (gubernator) prowincji Mekka oświadczył, iż konieczne było 
wyburzenie zabudowy w uboższych dzielnicach miasta. W połowie 
maja 2015 r. ukończono budowę odcinków 4–6 (km 255 – 447). 
Jedną z przyczyn opóźnienia prac była konieczność drążenia 3 
km tunelu w okolicach Dżuddy, a także problemy techniczne takie 
jak: brak stabilnego podłoża (linia biegnie przez pustynię) oraz 
konieczność wzmacniania, co oznaczało budowę na podłożu bez-
podsypkowym (betonowym). Problemy miało zwłaszcza chińsko-
-saudyjskie konsorcjum, które własną część wykonywało nierzetel-
nie – stosowano inne materiały niż w projekcie, a często o niższej 
jakości (np. beton o mniejszej gęstości). Również samo wytycza-
nie/tarasowanie linii trudno nazwać idealnym, często rozbieżnym 
w porównaniu z dokumentacją projektową. Budowę odcinka nr 2 
ukończono w maju 2016 r. Podczas budowy zdarzały się wypadki 
np. zalanie tunelu w pobliżu stacji Dżudda Lotnisko KAIA we wrze-
śniu 2015 r., czy przewrócenie się jednego z żurawi na budowie 

Poc. dużej prędkości Talgo 350 przewoźnika SRO na podłożu Rheda2000 
na inii Haramain (12.04.2016 r.) fot. Talgo

Dworzec na stacji Medyna (7.02.2020 r.) fot. Chaosone21 / CC BY-SA 4.0
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meczetu w Mekce. Ostatecznie w kwietniu 2015 r. stacje Medyna 
i Rabigh-KAEC były gotowe, a pod koniec grudnia 2015 r. 95% 
długości odcinka Mekka – Dżudda zostało ukończone. 

W lipcu 2015 r. firma Pandrol CDM Track podpisała umowę na 
dostarczenie mocowań do szyn na sumarycznej długości 17 km, 
które zaplanowano zastosować na wszystkich stacjach. Układanie 
szyn na całej linii rozpoczęto w maju 2013 r. i realizowano w tem-
pie 13 km linii miesięcznie, choć zapisy w kontrakcie określały 
tempo jako 8 km miesięcznie. Pierwszy pociąg pokonał całą trasę 
w grudniu 2014 r. Testy linii zostały wykonane od kwietnia 2015 r. 
do listopada 2016 r., a w październiku 2015 r. pociąg Talgo 350 
osiągnął prędkość 180 km/h. W marcu 2016 r. było ukończonych 
72% prac związanych z ułożeniem torów, elektryfikacją, czy budo-
wą mostów i tuneli. Regularna eksploatacja linii rozpoczęła się we 
wrześniu 2018 r. Podstawowe parametry techniczne linii podczas 
budowy zamieszczono w tab. 2 [31].

W grudniu 2019 r. przekazano do eksploatacji odcinek o długo-
ści 6,6 km biegnący do lotniska w Dżudzie o prędkości eksploata-
cyjnej 300 km/h, na którym znajduje się 4,4 km tunel, gdzie tory 

położono na podłożu bezpodsypkowym [17]. Połączenie wykonano 
w postaci tzw. trójkąta, tzn. możliwy jest zjazd do lotniska z obu 
kierunków, bez zmiany kierunku jazdy pociągu. Stacja przy lotni-
sku w Dżuddzie ma 6 torów odjazdowych/przyjazdowych oraz pe-
rony o długości 518 m, co pozwala przyjmować pociągi kursujące 
w trakcji podwójnej (maksymalnie 832 pasażerów). Powierzchnia 
kompleksu budynków stacyjnych jest równa 12 tys. m2 oraz jest 
przystosowana do obsługi potoków pasażerskich na poziomie 
3,2 tys. osób/h (rocznie do 20 mln). Pociągi na lotnisko mogą kur-
sować w takcie 10 min w szczycie komunikacyjnym (początkowo 
założono kursowanie 5 par pociągów na dobę na trasie Medyna 
– KAIA, od środy do niedzieli) [20].

W październiku 2019 r. na dworcu w Dżudzie na górnych kon-
dygnacjach wybuch pożar, w którym 11 osób odniosło obrażenia, 
oraz spowodowało zawieszenie kursowania pociągów [16]. Szczę-
śliwie instalacja przeciwpożarowa zapobiegła rozprzestrzenieniu 
się ognia na niższe piętra oraz uchroniła obszar peronów, jednak 
strażacy walczyli z żywiołem ponad 15 h. Zdecydowano się zbudo-
wać tymczasowy 1,5 km by-pass omijający stację na czas remon-
tu oraz do chwili przywrócenia stacji do użytku. Okres niezbędny 
na wykonanie remontu stacji określono na 30 dni (całość została 
wyłączona z eksploatacji). Musiano także zamknąć odcinek bie-
gnący na lotnisko. Przywrócenie stanu sprzed pożaru nastąpiło na 
początku grudnia 2019 r. 

Opis linii 
Linia została zbudowana jako normalnotorowa (1435 mm), ze-
lektryfikowana napięciem 25 kV 60 Hz, wyposażona w system 
ERTMS, składający się z systemów: bezpieczeństwa ruchu ETCS 
oraz łączności GSM-R. Maksymalne pochylenia na linii są równe 
33,9‰, zatem linia może być używana wyłącznie przez pociągi 
pasażerskie. Długość linii jest równa 449,1 km, plus 6,6 km od-
cinek biegnący do lotniska cywilnego w Dżuddzie (Yeddah Airport 
KAIA), 3 odcinki prowadzące do ośrodków utrzymania taboru 
w Mekce i Medynie, oraz przy km 125 linii. Cała linia jest podzie-
lona na 6 odcinków (tab. 3). 

Zaplecze do utrzymania taboru w Mekce znajduje się 23 km 
od miasta i zajmuje powierzchnię całkowitą 55 ha. Wykonywa-
ne są zarówno prace serwisowe, utrzymaniowe jak i remontowe. 
Pierwszy poziom utrzymania jest realizowany na terenie budynku 
wyposażonego w 4 tory o długości po 450 m, co pozwala na wy-
konywanie napraw przy 8 pociągach jednocześnie. Na linii znaj-
duje się ponadto 7 stacji technicznych, 8 przejść dyspozytorskich, 
2 centra sterowania ruchem (główne i zapasowe) zlokalizowane 
w Dżuddzie oraz 6 podstacji trakcyjnych (rozmieszczonych co 
90 km). Długość toru pojedynczego jest równa 785,6 km na pod-
łożu podsypkowym, 128,88 km – na podłożu betonowym (bez-
podsypkowym), oraz 32,6 km torów znajdujących się na stacjach. 
Planowano zbudować sumarycznie 136 mostów, o długości suma-
rycznej 35,6 km (7,9% długości linii), jednak po zmodyfikowaniu 
projektu liczbę mostów ograniczono do 105. Na linii znajduje się 
12 przejść dla wielbłądów (linia przecina istniejące szlaki kara-
wan) o długości jednostkowej 52,9 m. Stacje pasażerskie znaj-
dujące się na linii to: Mekka, Dżudda Centralna (Jeddah Central), 
Dżudda KAIA (odcinek biegnący do King Abdullah International 
Airport, tj. lotniska cywilnego w Dżuddzie), Rabigh-KAEC (King 
Abdullah Economic City) i Medyna. Ostatecznie zrezygnowano 
z budowy stacji Abyar Ali w pobliżu Medyny, która miała powstać 
poza strefą zamkniętą (tj. dostępną wyłącznie dla muzułmanów). 
W pobliżu Medyny linia biegnie częściowo wzdłuż autostrady (km 

Tab. 2. Parametry techniczne linii Haramain [31] 
Długość linii km 450
Masa zużytego tłucznia mln t 4,1
Liczba podkładów mln 1,310
Masa szyn mln t 0,2
Długość sieci trakcyjnej km 4450
Liczba słupów sieci trakcyjnej tys. 15
Długość przewodów elektrycznych niskiego /  
wysokiego napięcia km 2300 / 267

Długość przewodów systemów łączności km 1900
Długość przewodów systemów sygnalizacyjnych km 1910
Liczba stacji nadawczo-odbiorczych GSM-R 147
Liczba podstacji trakcyjnych 6
Liczba stacji transformatorowych 39
Liczba ośrodków utrzymania linii 2
Liczba ośrodków sterowania ruchem 2

Poc. dużej prędkości Talgo 350 przewoźnika SRO (6.04.2016 r.) fot. Talgo
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94,1 – 107,2) o liczbie pasów 3-4 
w każdym kierunku. 

Na stacji Dżudda linia zostanie 
połączona z planowaną w przyszło-
ści linią Saudi Landbridge, biegną-
cą od wybrzeża do wybrzeża (Morza 
Czerwonego do Zatoki Perskiej). 
Szczegółowo, zaplanowano budo-
wę 2750 km linii kolejowych w celu 
połączenia portu Ras Al Khair nad 
Zatoką Perską z Rijadem (stolica 
Arabii Saudyjskiej), ośrodków miej-

skich leżących w centrum oraz na północy kraju plus biegnących 
do ośrodków wydobycia surowców mineralnych [24]. Pierwsze 
1392 km nowej sieci kolejowej otwarto w 2011 r. Obecnie SAR 
planuje budowę 950 km linii biegnącej z Rijadu do Dżuddy, będą-
cej portem nad Morzem Czerwonym. Poza tym, przewoźnik – SRO 
uruchomił szybkie przewozy pasażerskie na trasie Rijad – Dam-
man w lipcu 2016 r. z użyciem spalinowych zt, co pozwoliło skró-
cić podróż o 40 min do 2 h 20 min (449 km). 

Spółka ADIF (zarządca infrastruktury kolejowej w Hiszpanii) 
zdecydowała się w ramach innowacji na prowadzenie nadzoru linii 
z użyciem dronów wariantu RPAS (odmiana zdalnie sterowanego 
helikoptera), wyposażonego w 2 precyzyjne kamery działające 
w świetle widzialnym oraz jedną kamerę pracującą w podczer-
wieni. Opisane urządzenia pozwalają na dokładne skanowanie 
elementów infrastruktury – torów, sieci trakcyjnej czy wiaduktów 
oraz szybkie wykrywanie potencjalnych uszkodzeń. Skanowanie 
odbywa się z wykorzystaniem georeferencji, tj. powiązaniu współ-
rzędnych geograficznych z rejestrowanymi obrazami. 

Wg opinii Talgo i ADIF, amplitudy temperatur powietrza w Hisz-
panii i Arabii Saudyjskiej są porównywalne, zatem podczas budo-
wy można korzystać ze zbliżonych technologii. Różnice dotyczą 
bardziej wydajnego systemu klimatyzacji w pociągach, czy izo-
lacji przewodów elektrycznych oraz efektywnego systemu chło-
dzenia silnika spalinowego przez 2 godziny pracy, czy silników 
elektrycznych (tj. niemożliwa jest wentylacja swobodna). Zatem 
odpowiednia norma powinna określać dokładną specyfikę tech-
niczną zastosowanych urządzeń w zakresie temperatur od 0°C do 
60°C. Zabezpieczenie przed piaskiem i pyłem definiuje regulacja 
IP65 (6 – silna ochrona przed pyłem, 5 – ochrona przed desz-
czem o średniej intensywności, ewentualnie wilgocią). Szczegól-
nej uwagi wymaga ochrona przed piaskiem pustyni oraz wiatrem 
powodującym przemieszczanie piasku – doraźnie w postaci burz 
piaskowych oraz długofalowo powodującym przemieszczanie się 
wydm. Istotnym problemem jest fakt, iż podczas burzy piaskowej 
unoszone przez wiatr ziarna piasku są naelektryzowane, co przy 
linii zelektryfikowanej jest dużym problemem, czyniącym ruch 
pociągów praktycznie niemożliwym. Zdecydowano się także na 
wprowadzenie monitoringu wydm z użyciem satelitów geosta-
cjonarnych w ramach programu Arid-Lap, a odpowiedzialność 
przekazano do ośrodka Cedex Geotechnical Laboratory. Zostały 
także wzniesione bariery ochronne w celu uniemożliwienia inwa-
zji wydm na linię kolejową o wysokości 1,6 m. Tory położono na 
podłożu bezpodsypkowym Rheda 2000 (niemiecka technologia) 
na dystansie 39 km (odcinek 4) oraz 30 km na pozostałej części 
linii. Zgodnie z informacją Grupy ZUE: „RHEDA 2000® jest mo-
nolitycznym systemem bezpodsypkowym, który można stosować 
na wszystkich typach podłoża, który może być układany zarówno 
na gruncie, moście czy też w tunelu. Elementami składowymi ww. 

systemu są: szyny, dwublokowe podkłady betonowe z dźwigarami 
kratowymi, elastyczne przytwierdzenie szyn, betonowa warstwa 
nośna oraz dodatkowo hydraulicznie związana warstwa nośna 
wykonana z chudego niezbrojonego betonu” [32].

Ponieważ linia nie jest wyposażona w obwody torowe, koniecz-
ne stało się zamontowanie systemu wykrywającego pęknięcia 
szyn. Po przeprowadzeniu badań i porównaniu dostępnych tech-
nologii oraz rodzajów detektorów (ultradźwięki, światłowód i po-
wrót prądu trakcyjnego), zdecydowano się także na montaż liczni-
ków osi, zbliżonego do odpowiednika zastosowanego na linii dużej 
prędkości Valladolid – Palencia – León w Hiszpanii. Zamontowany 
system łączności radiowej to RFID (Radio Frequency Identifica-
tion) pracujący przy prędkościach do 300 km/h. 

Jednym z bardziej skomplikowanych elementów było zbudowa-
nie mostów na odcinku Dżudda – Mekka. Jednak w maju 2016 r. 
okazało się, iż opóźnienie przekazania linii do eksploatacji będzie 
równe 14 miesięcy. Po negocjacjach SRO zgodziły się wypłacić 
dodatkowe fundusze dla wykonawcy – konsorcjum Al Shoula, któ-

Tab. 3. Odcinki linii Haramain  
/ HHR 

Odcinek Początek Koniec
km

nr 1 1,30 75,00
nr 2 75,00 109,25
nr 3 109,25 180,00
nr 4 180,00 291,30
nr 5 291,30 375,00
nr 6 375,00 449,00

Tab. 4. Najważniejsze obiekty techniczne na linii dużych prędkości Ha-
ramain [33] 

km Obiekt na linii Uwagi

001,000 stacja Mekka (czołowa) (modyfikacja przebiegu linii 
przez miasto)

005,400 centrum serwisowe taboru pierwszy poziom
006,200 ST 1
034,800 ST 2
036,000 podstacja trakcyjna nr 1
063,000 PD 1
078,500 stacja Dżudda Centralna
092,800 odgałęzienie 1 do lotniska  

w Dżuddzie-KAIA (km 96,100)
100,900 odgałęzienie 2 do lotniska  

w Dżuddzie-KAIA
112,000 podstacja trakcyjna nr 2
125,000 główny zakład taboru i ST 3
157,900 PD 4
181,800 stacja Rabigh-KAEC
189,200 podstacja trakcyjna nr 3
224,000 PD 5
251,300 podstacja trakcyjna nr 4
254,500 ST 4
281,700 PD 6
312,200 ST 5
336,100 podstacja trakcyjna nr 5
340,300 PD 7
350,600 centrum serwisowe taboru nr 3 początkowo nieplanowane
361,500 ST 6
394,700 PD 8
420,700 ST 7
422,000 podstacja trakcyjna nr 6
426,000 centrum serwisu i napraw taboru pierwszy i drugi poziom
449,117 stacja Medyna (czołowa)

ST – stacje techniczne – stacje zbudowane w celu umożliwienia przejazdu wolniej-
szych pociągów, a także wykorzystywane do celów technicznych (konserwacja, 
bezpieczeństwo linii, itp.); odpowiednikiem na sieci linii dużych prędkości w Hiszpanii 
jest PAET (hiszp. Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes).
PD – przejścia dyspozytorskie – stacje zbudowane w celu umożliwienia zmiany toru 
podczas jazdy pociągów (nr 1 ↔ nr 2)3; odpowiednikiem na sieci linii dużych prędko-
ści w Hiszpanii jest PB (hiszp. Puesto de Banalización). 



Systemy transportowe

42   3–4 /2020

rego przewodniczący Pablo Vázquez złożył rezygnację. Porozumie-
nie zawarto w listopadzie 2016 r., określając termin inauguracji 
ruchu na marzec 2018 r. (15 miesięcy później niż przewidziano 
pierwotnie w kontrakcie). Zatem SRO wypłaciły 150,9 mln euro 
na rachunek konsorcjum, w tym 50 mln za przekroczenie termi-
nu ukończenia inwestycji, 38 mln za konieczność wykonania nie-
planowych prac, plus 63 mln za zbudowanie stref VIP pierwotnie 
nieujętych w projekcie [10,23]. Sumaryczny koszt budowy linii 
i zakupu taboru, łącznie z utrzymaniem, był równy 6,7 mld euro 
(bez budowy budynków dworców czy towarzyszącej infrastruktury) 
[9,12,22]. Dworce skrajne – Mekka i Medyna są dworcami czo-
łowymi. Najważniejsze obiekty na linii dużych prędkości w Arabii 
Saudyjskiej zamieszczono w tab. 4.

Wkrótce odnotowano problemy związane z piaskiem pustynnym 
– na 110 km linii z sumarycznych 449 km pojawiały się burze 
piaskowe (podobne zjawisko może osiągać do 6 km wysokości), 
zakłócające ruch pociągów, które musiały zwalniać do 5 km/h. Po-
stawiło to całą inwestycję pod znakiem zapytania, oraz zagroziło 
stratom dla wykonawcy w wysokości 1,8 mld euro. O powyższych 
trudnościach zawiadomiono DB, recenzenta całej inwestycji. 

Tabor
Zdecydowano się pozyskać pociągi zespolone Talgo 350 wypro-
dukowane wspólnie z Bombardierem, w oparciu o serię AVE 112 
już dostarczoną dla RENFE. Wartość zakupu to 1,257 mld euro, 
co obejmuje pozyskanie 35 pociągów plus jeden w klasie VIP, 
różniący się, poza wyposażeniem, także dodatkowym modułem 
napędowym (silnik spalinowy). Ostatni pociąg jest przeznaczony 
dla rodziny królewskiej [3]. Jednostkowa cena zakupu była równa 
34,92 mln euro, plus koszty utrzymania przez 12 lat. Kontrakt 
przewiduje także opcję na zakup dodatkowych 20 pociągów za 
kwotę 800 mln euro. Wobec pierwowzoru (serii AVE 112) zmie-
niono stylistykę wagonu napędowego na bardziej aerodynamiczny. 

Każdy pociąg jest zestawiony z 13 wagonów pasażerskich, 
oferujących łącznie 417 miejsc. W składzie pociągu znajduje się 
8 wagonów klasy turystycznej (po 38 miejsc), 1 wagon barowy 
(oprócz części gastronomicznej, 20 miejsc), 2 wagony z miejsca-
mi biznesowymi (20 miejsc), 2 wagony z miejscami biznesowymi 
(26 miejsc), sumarycznie do 416 miejsc. Jako maksymalną pręd-
kość eksploatacyjną ustalono 300 km/h. We wrześniu 2013 r. 
przewoźnik zaakceptował wystrój wnętrza, a na początku 2014 r. 

rozpoczęła się produkcja pociągów. Pierwsze składy dostarczono 
odbiorcy w grudniu 2014 r., po czym rozpoczęto próby technicz-
no-ruchowe w lipcu 2015 r. Początkowo poruszano się z pręd-
kością 100 km/h, którą stopniowo podnoszono do docelowej 
300 km/h (maksymalnie osiągnięto 330 km/h). Podczas prób 
w okresie 3 miesięcy nie zanotowano żadnych większych proble-
mów wywołanych przez wysokie temperatury czy burze piaskowe. 
W połowie 2016 r. rozpoczęto próby pomiędzy stacjami Medyna 
i Rabigh-KAEC. 

Dla projektantów pociągów tak szeroka obecność piasku 
oznaczała konieczność wzmocnienie izolacji okien, a także ogra-
niczenie do minimum miejsc, gdzie mógłby gromadzić się piasek: 
zastosowano materiały o nazwie Aeroepoxy Composites Andalu-
cía i Cetemet opracowane przez Talgo, zbliżone własnościami do 
poliuretanu. Wzmocniono również sztywność połączeń elektrycz-
nych i mechanicznych, zamontowano wydajne filtry ograniczają-
ce do minimum penetrację urządzeń pokładowych przez piasek. 
Chłodzenie przekształtników wykonano jako wodne. Wzmocnioną 
izolację otrzymały drzwi wejściowe, a koła w pociągu mają większą 
średnicę w porównaniu z taborem eksploatowanym w Hiszpanii, 
co wpływa na wydłużenie ich czasu eksploatacji. Zamontowano 
również niewielkie pługi przed osiami skrajnymi, które mają usu-
wać nadmiar piasku z powierzchni szyn. 

Na początku października 2013 r. otwarto w Dżuddzie ośro-
dek szkolenia maszynistów zorganizowany przez RENFE – ETPCO 
(hiszp. Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones 
de Renfe). Kandydaci po wstępnym zakwalifikowaniu, począwszy 
od końca lutego 2014 r. byli wysyłani do Hiszpanii w celu odbycia 
szkolenia praktycznego zakończonego egzaminem. Pretendenci 
musieli zaliczyć 605 godzin szkolenia (od początku marca do 
końca czerwca 2014 r.), włączając wizyty w lokomotywowniach 
i zakładach taboru RENFE w celu poznania specyfiki kolei dużych 
prędkości. Szczegółowo, po wstępnym szkoleniu na symulatorze, 
oraz personel kierowano w kolejnym etapie – do jazd lokomotywą 
oraz docelowo – na linię dużej prędkości Madryt – Barcelona / 
Walencja, w obecności maszynisty instruktora z ośrodka ETPCO 
(wymagana liczba godzin do zaliczenia części praktycznej, to prze-
jechane 450 godzin). Sumarycznie przeszkolono 160 maszyni-
stów, a władze saudyjskie zadbały, aby było to osoby pochodzące 
z Arabii, zgodnie z prowadzoną polityką saudyzacji zatrudnienia 

Pociąg dużej prędkości Talgo 350 przewoźnika SRO: a) wagon 2 klasy, b) wagon 1 klasy, fot. Talgo

a b
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(stopniowe odchodzenie od zatrudniania obcokrajowców na rzecz 
ludności miejscowej). 

W lipcu 2017 r. podczas jazd próbnych osiągnięto prędkość 
310 km/h na odcinku King Abdullah Economic City (KAEC) – Me-
dyna. W celu dopuszczenia linii do eksploatacji, niezbędny był 
przejazd z prędkością 330 km/h (prędkość maksymalna +10%). 
Należy dodać, iż w celu dostosowania pociągu Talgo 350 do wa-
runków panujących w Arabii Saudyjskiej, producent opracował tzw. 
desert pack, czyli sumarycznie 30 nowych technologii uwzględnia-
jących miejscową specyfikę (temperatury 50°C oraz szeroką obec-
ność piasku i pyłu pustyni) [30]. Przykładowo, zasilanie urządzeń 
pomocniczych (w tym klimatyzacji) w pociągu musi działać powyżej 
2 godzin w przypadku awarii zasilania (np. zerwanie sieci trakcyj-
nej). Pociągi są również wyposażone w urządzenia umieszczone 
blisko kół, aby usunąć piasek z powierzchni szyny z pomocą sprę-
żonego powietrza, a wewnątrz pociągów panuje dodatnie ciśnienie 
atmosferyczne. Zamontowano także wydajne filtry powietrza (ang. 
military-grade air filters), oraz wzmocnione uszczelki drzwi za-
pobiegające przedostawaniu się pyłu oraz pokrycie z poliuretanu 
w oknach kabiny maszynisty, aby zmniejszyć zużycie spowodowane 
zwiększoną obecnością piasku i pyłu w miejscowym powietrzu. Dane 
techniczne pociągów Talgo 350 dla SRO zamieszczono w tab. 5.

Eksploatacja linii
Jazdę inauguracyjną – dla gości VIP – wykonano w połowie lipca 
2017 r. na trasie Dżudda – King Abdullah Economic City (KAEC) 
w Rabigh, z prędkością 300 – 330 km/h. W ramach testów tabo-
ru, pociągi Talgo 350 pokonały łącznie 430 tys. km. Wykonanie 
prób linii wiązało się z realizacją 111 przejazdów, co zrealizowano 
od stycznia do lipca 2018 r., przewożąc 15,88 tys. pasażerów. 
Początkowo przewidziano kursowanie 12 par pociągów na dobę, 
w tym 8 na całej trasie. Inaugurację ruchu zaplanowano na sty-
czeń 2017 r. [13,25], jednak ostatecznie linia została uroczyście 
otwarta we wrześniu 2018 r. przez centralne władze Arabii Saudyj-
skiej, w tym JW. Króla Salmana ibn Abd al-Aziz Al Su’ud’a na dwor-
cu w Dżuddzie (odcinek Mekka – Rabigh-KAEC otwarto w marcu 

2018 r.) [21,26]. Początkowo założono maksymalną prędkość 
eksploatacyjną 200 km/h, aby do września 2018 r. podnieść do 
docelowej wartości 300 km/h [11] (linia jest przystosowana do 
prędkości maksymalnej 360 km/h [5,29]). 

W październiku 2015 r. SRO zapowiedziały, iż liczba kursują-
cych par pociągów będzie równa 7 w relacji Mekka – Dżudda, 
4 pary Mekka – Rabigh-KAEC, 2 pary Mekka – Medyna. Podczas 
zwiększonego ruchu pielgrzymkowego zostanie wprowadzony 
osobny rozkład jazdy: wymagane jest przewiezienie 3 mln pielgrzy-
mów w terminie 15 dni (okres Hadżdż – Wielka Procesja), zatem 
165 tys. dziennie. Konieczne jest zatem wprowadzenie częstotli-
wości kursowania na poziomie 4 min. przy założeniu kursowania 
przez 24 h na dobę, ewentualnie stosowania trakcji podwójnej po-
ciągów, 6 min odstępów oraz kursowania pociągów przez 18 h na 
dobę. SRO oszacowały maksymalny poziom przewozów na 30 mln 
rocznie ew. 182 tys. dziennie. Szczegółowo, pomiędzy poszczegól-
nymi stacjami będzie przewożonych 11,4-12,4 tys. pasażerów na 
godzinę i docelowo 19,1 tys. pomiędzy Dżuddą i Mekką 3,8 tys. 
pomiędzy Mekką i Medyną plus 8 tys. pomiędzy Rabigh-KAEC 
i Medyną. Przejazd całej linii przy prędkości średniej 225 km/h 
zabiera 2 h, przy 180 km/h – 2,5 h. 

Pierwszy pociąg pokonał całą linię w grudniu 2017 r. w czasie 
2 h 52 min (450 km) [18]. We wrześniu 2016 r. SRO ogłosiły, 
iż czas przejazdu odcinka KAIA-KAEC zabierze 39 min. Przykła-
dowe ceny przejazdów są równe Dżudda – Medyna (371 km) 
≥ 23,58 euro, Dżudda – Mekka (78 km) ≥ 4,72 euro. Podczas 
pierwszych 4 miesięcy eksploatacji frekwencja w pociągach była 
równa 82%, a przewieziono 250 tys. pasażerów, osiągając punk-
tualność kursowania 93% [14,28]. Tabor pokonał 0,6 mln km 
od chwili inauguracji do maja 2019 r. [15]. Liczba par pociągów 
ustalona początkowo na 40 tygodniowo (luty 2019 r.), będzie 
stopniowo podnoszona do 60 pociągów (maj 2019 r.) oraz 100 
(koniec 2019 r.). Władze saudyjskie liczą, iż szybka kolej obsłuży 
pielgrzymów przybywających do tego kraju w liczbie 30 mln osób 
rocznie. Główny meczet Mekki, czyli cel pielgrzymek (oraz cel bu-
dowy linii) jest oddalony od dworca kolejowego o 5 km. Miasto jest 
dostępne tylko dla muzułmanów, a na rogatkach miasta znajdują 
się policyjne posterunki kontrolne, a podczas zwiększonego ruchu 
pielgrzymkowego – także wojskowe4. 

Tab. 5. Dane techniczne pociągów Talgo 350 dla SRO [33] 
Rodzaj pociągu pociąg zespołowy dużej prędkości
Producent Talgo (cześć mechaniczna),  

Bombardier (cześć elektryczna i wózki)
Lata produkcji 2014-
Liczba pociągów 35 + 1 VIP dual (hybrydowy)  

+ 20 opcjonalnie
Zestawienie pociągu S-13D-S
Układ osi Bo’Bo’+1’1’1’1’1’1’1’1’1’1’1’1’1’1’+Bo’Bo’
Długość całkowita mm 215 000
Szerokość mm 2942
Wysokość  
wagony pasażerskie  
wagony silnikowe

mm 3365 
4000

Rozstaw szyn mm 1435
Napiecie 25 kV 60 Hz
Predkość maksymalna km/h 300
Moc ciągła / godzinna kW 8000 / 8400 
Rodzaj silników trakcyjnych AC 3~, asynchroniczne
Przekszatłtniki kW IGBT
Liczba miejsc pasażerskich 417
Trakcja wielokrotna 2 pociągi

Tab. 6. Początkowe czasy przejazdu pociągów po linii Haramain 

Odcinek Czas przejazdu Średnia prędkość 
[km/h]

Dżudda – Mekka 0 h 30 min 155
Mekka – Jeddah Airport-KAIA 0 h 25 min 190
Jeddah Airport-KAIA – Rabigh-KAEC 0 h 25 min 185
Mekka – Rabigh-KAEC 0 h 55 min 197
Rabigh-KAEC – Medyna 0 h 55 min 292

Tab. 7. Czasy przejazdu pociągów po linii Haramain z lutego 2018 r. 

Odcinek Czas przejazdu Średnia prędkość 
[km/h]

Mekka – Dżudda 0 h 21 min 224
Mekka – Jeddah Airport 0 h 35 min 165
Mekka – Rabigh-KAEC 0 h 57 min 191
Rabigh-KAEC – Medina 1 h 01 min 263
Mekka – Medyna* 1 h 50 min 245
*bez postojów



Systemy transportowe

44   3–4 /2020

Podsumowanie 
Władze saudyjskie dzięki swej determinacji zrealizowały budowę 
linii dużej prędkości, pomimo znacznych trudności technicznych 
spowodowanych obecnością pustyni. Jednak jak pokazała już 
wstępna frekwencja, nowa linia szybko zdobyła uznanie pasaże-
rów, pomimo powszechnej dostępności w Arabii Saudyjskiej sa-
mochodów prywatnych, istniejącej sieci autostrad czyli rozwiniętej 
komunikacji lotniczej. Saudyjska linia dużej prędkości ma prze-
znaczenie zupełnie inne niż praktykowane dotychczas w innych 
krajach – biznesowe czy komercyjne, i powstała w celu obsługi 
wysokiego ruchu pielgrzymkowego do ośrodka religijnego (Mekki). 
Lokalną specyfiką jest także pominięcie stolicy Arabii, choć z miej-
scowej perspektywy wydaje się to uzasadnione (saudyjska stolica 
nie pełni doniosłych funkcji religijnych). 
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Przypisy
1 / al haramajn – arab. 2 święte miejsca / meczety.
2 znaczną część praktycznie każdej pustyni pokrywają formacje 
skalne (np. dla Sahary – ponad 80%), a pustynie piaszczyste sta-
nowią zdecydowaną mniejszość; zatem drążenie tuneli podczas 
budowy dróg czy linii kolejowych jest konieczne.
3 w Polsce podobne przejścia są kwalifikowane jako posterunki 
odgałęźne.
4 Arabia Saudyjska ma bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące 
wjazdu i pobytu obcokrajowców – praktycznie wydawane są tylko 
wizy biznesowe i religijne, a wizy turystyczne czy tranzytowe obej-
mują bardzo krótki okres - 1-2 dni. Powyższe przepisy są równie 
skrupulatnie egzekwowane.  

High-speed railway in Saudi Arabia
Haramain is the only existing high-speed line in Saudi Arabia, operating 
from Mecca to Medina 453 km long, and connecting two holy sites of 
Islam. The line is separated from the rail network in Saudi Arabia, and 
the SRO (Saudi Railways Organization) rail network being used mainly 
to freight transport. However, as the initial turnout has shown, the Hara-
main line quickly gained passenger acceptance, despite the widespread 
availability of private cars in Saudi Arabia, the existing highway network, 
and developed air transport. The Saudi high-speed line has a completely 
different destiny than that previously practiced in other countries - busi-
ness or commercial - and was established to service the high pilgrimage 
movement to a religious center (Mecca). 
Keywords: Saudi Arabia, high-speed railway, Talgo, Haramain.


