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Podsystemy transportu intermodalnego. Część III – ruchoma droga

Janusz POLI SKI1

W artykule opisano podsystem transportu intermodalnego „ruchoma droga”. Przedstawiono charakterystykę taboru prze-
wozowego, technologię prac ładunkowych oraz wymagania dla frontów ładunkowych i niezbędnego wyposażenia tech-
nicznego. Wskazano wady i zalety podsystemu.
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1 Dr inż.; Instytut Kolejnictwa, Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów; e-mail:jpolinski@ikolej.pl.
2 Podsystem jest często nazywany Ro-La od niemieckiego Rollende Landstrasse.
3 Według największego operatora rozpatrywanych przewozów w Europie – ŐKOMBI.

Streszczenie

1. Wstęp

Podsystem transportu intermodalnego „ruchoma droga”2 
polega na wykorzystaniu wagonów niskopodwoziowych do 
przewozu zestawów drogowych (ciągników siodłowych z na-
czepami lub ciężarowych pojazdów drogowych z przyczepa-
mi). Szybki rozwój ciężarowego transportu drogowego w II po-
łowie XX wieku spowodował poszukiwanie rozwiązań umoż-
liwiających przeniesienie części tych przewozów na transport 
kolejowy. Sytuację potęgowały problemy tego rodzaju trans-
portu w dużych aglomeracjach miejskich, a także w przewo-
zach m.in. przez tunele alpejskie. Alpy skutecznie utrudniają 
wymianę handlową między północą a południem Europy.

Na opłacalność stosowania ciężarowego transportu 
drogowego wpływają m.in. następujące czynniki3:

opłaty za korzystanie z autostrad,
kontrole pojazdów pod względem m.in. przeładowania 
i stanu technicznego,
prawo UE regulujące czas pracy, przerw i  odpoczyn-
ku kierowców (respektowanie tego prawa jest często 
kontrolowane, a jego nieprzestrzeganie karane dużymi 
mandatami; narzędziami przestrzegania prawa są cyfro-
we tachografy i cyfrowe karty kierowcy),
wprowadzanie ograniczeń prędkości dla pojazdów cię-
żarowych i wyprzedzania przez te pojazdy,
zakazy jazdy w określone dni tygodnia lub w nocy,
brak miejsc parkingowych na drogach.

Warto przy tym zaznaczyć, że te czynniki sprzyjają poszu-
kiwaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych, wykorzy-
stujących w łańcuchach transportowych transport kolejowy. 

Można zatem stwierdzić, że myślą przewodnią inicjują-
cą rozwój tego podsystemu było przede wszystkim zmniej-
szenie zatłoczenia na drogach, a w przypadku dróg alpej-
skich stale rosnących opłat za przejazd i  wprowadzanych 
ograniczeń przewozowych, jak również zmniejszenie emisji 
spalin pochodzących od pojazdów ciężarowych.

W Europie podsystem „ruchoma droga” znalazł zastoso-
wanie w kolejowych przewozach tranzytowych przez Alpy. 
Uczestniczą w nim przedsiębiorstwa przewozowe z: Austrii, 
Szwajcarii, Słowenii, Włoch, Węgier i Chorwacji. Przykładowe 
relacje pociągów ruchomej drogi: Salzburg – Trieste, Wörgl 
– Trento, Wels – Maribor, Graz – Regensburg, Wels – Szeged, 
Freiburg – Novara, Regensburg – Trento. Warto zauważyć, 
że w 2010 roku tylko w Austrii i Szwajcarii przetransporto-
wano koleją 448 tysięcy pojazdów ciężarowych i 281 tysię-
cy naczep i  przyczep samochodowych. Austria, pomimo 
niewielkiego ogólnego wolumenu przewozów oraz małej 
powierzchni terytorialnej, transportuje około 350 tysięcy po-
jazdów ciężarowych rocznie. To ponad dziesięciokrotnie wię-
cej niż w Niemczech. Tak wysoki poziom przewozów w tym 
segmencie rynku uzyskano przez bezpośrednie dopłaty do 
każdego przetransportowanego pojazdu i  naczepy oraz 
wprowadzone restrykcje w  transporcie drogowym (np. za-
kazy poruszania się pojazdów ciężarowych w weekendy) [4].

2. Jednostki ładunkowe podsystemu 
„ruchoma droga”

W podsystemie „ruchoma droga” transportem kolejo-
wym mogą być przewożone: 
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praktycznie wszystkie rodzaje naczep siodłowych wraz 
z ciągnikami,
pojedyncze samochody ciężarowe,
samochody ciężarowe z przyczepami.

Podsystem nie wymaga specjalnej konstrukcji pojaz-
dów drogowych. Warto zauważyć, że wiele ciężarowych 
pojazdów drogowych niedostosowano do innych sposo-
bów przewozu transportem kolejowym. Ma on uzasadnie-
nie ekonomiczne przy przewozach, np. przez Alpy, a także 
na większych odległościach, zwłaszcza w przewozach mię-
dzynarodowych. Wówczas kierowcy tych pojazdów mogą 
odpoczywać w  wagonie kuszetce dołączonym do składu 
pociągu. Przejazd pociągiem podsystemu „ruchoma droga” 
prawnie jest uznany jako przerwa w kierowaniu pojazdem 
drogowym i jako czas odpoczynku kierowcy.

Na rysunku 1a przedstawiono wagon kuszetkę dla kie-
rowców pojazdów drogowych przewożonych pociągiem 
podsystemu „ruchoma droga”, natomiast na rysunku 1b po-
ciąg tego podsystemu.

Rys. 1. (a) Wagon kuszetka do przewozu kierowców na punkcie ładunko-
wym [5], (b) węgierski pociąg podsystemu „ruchoma droga” [7]  

3. Przewozy transportem kolejowym

W podsystemie „ruchoma droga” są wykorzystywane 
wagony platformy niskopodwoziowe (np. typ Ro-La Alpin 
lub RL 690) z obniżoną powierzchnią ładunkową od 450 
do  600  mm nad główką szyn. Pierwszy i  ostatni wagon 
składu pociągu jest wyposażony w czołownice odchylne, 
mające standardowe urządzenia cięgłowo-zderzne, przez 
co umożliwiono połączenie z  lokomotywą i  innymi wa-
gonami. Niską powierzchnię ładunkową uzyskano dzięki 
zastosowaniu kół o małej średnicy. W zależności od roz-
wiązania, średnica kół w  wózkach wagonowych może 
wynosić od 335 do  410  mm. Wykorzystywanie kół o  ta-
kiej średnicy pociąga za sobą wiele ograniczeń, do któ-
rych należy zaliczyć przejazdy przez rozjazdy i  jazdę po 
łukach, a  także przejazdy drogowe zwłaszcza w  okresie 
zimowym. Rozwiązanie to wymusiło złożoną konstruk-
cję układu jezdnego wagonu. Wagon niskopodwoziowy, 
10-osiowy typu Ro-La Alpin (serii Saadkkms) pokazano 
na rysunku 2.

Wagonami niskopodwoziowymi mogą być także prze-
wożone kontenery wielkie, wymienne nadwozia oraz na-
czepy bez ciągników siodłowych. Jednak te przypadki 
wymagają wyposażenia wagonów w  trzpienie mocujące 
dla kontenerów i wymiennych nadwozi lub specjalnej kon-
strukcji belki z siodłami do podparcia naczep siodłowych, 
jednak takie przewozy obecnie nie znalazły szerszego za-
stosowania.

Kolejowe przewozy w  podsystemie „ruchoma droga” 
odbywają się zwartymi pociągami wyposażonymi w  wa-
gon kuszetkę lub wagon sypialny przeznaczony do prze-
wozu kierowców pojazdów. Jest to tzw. transport kon-
wojowany. Pociągi Intermodalne podsystemu „ruchoma 
droga” muszą być wyłączone z obsługi na stacjach rozrzą-
dowych.

4. Technologia przeładunku pojazdów 
drogowych

Załadunek i  wyładunek wagonów odbywa się na spe-
cjalnie przygotowanych do tego celu frontach ładunko-
wych. Mogą one stanowić element terminala transportu 
intermodalnego lub innego rodzaju punktu ładunkowe-
go, ponieważ nie ma potrzeby dysponowania maszynami 
lub urządzeniami ładunkowymi. Do wjazdu lub wyjazdu 
z wagonu są wykorzystywane ciągniki siodłowe pojazdów 
drogowych. W  literaturze zagranicznej można spotkać 
stwierdzenie zaczerpnięte z logistyki związanej z magazy-
nowaniem, że załadunek odbywa się według techniki FIFO4. 

4 Technika FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło) w odniesieniu do czynności ładunkowych polega na tym, że pojazdy drogowe opuszczają skład 
pociągu w takiej samej kolejności, w jakiej na niego wjechały.
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Podstawowym wymaganiem wynikającym z tej technolo-
gii przewozu jest konieczność dysponowania:

przynajmniej jednym torem ładunkowym prostym 
o  długości dostosowanej do długości obsługiwanych 
pociągów; tor może być położony na łuku o  minimal-
nym promieniu 500 m,
czołową rampą najazdową umożliwiającą wjazd lub zjazd 
pojazdu drogowego z wagonu niskopodwoziowego,
utwardzonym międzytorzem poza rampą czołową na 
długości około 25 m, które jest połączone z drogą dojaz-
dową lub placem postojowym dla pojazdów drogowych.

Technologia wyładunku pojazdów drogowych sprowa-
dza się do następujących czynności:

podstawienie składu pociągu na front ładunkowy 
(w tym przypadku mogą być dwa warianty, tj. wepchnię-
cie składu pociągu na tor ładunkowy przez lokomo-
tywę manewrową lub wjazd składu na tor ładunkowy 
ciągniętego przez lokomotywę liniową; ten przypadek 
występuje wówczas, kiedy istnieje możliwość wyjazdu 
z toru ładunkowego w obu kierunkach);
opuszczenie przez kierowców wagonu kuszetki i  doj-
ście do swoich pojazdów;
odłączenie wagonu kuszetki od składu pociągu i jej od-
jazd wraz z lokomotywą poza front ładunkowy;
rozłączenie czołownicy od konstrukcji ostoi skrajnego 
wagonu składu pociągu i  jej obrót w  taki sposób, aby 
było możliwe podstawienie rampy najazdowej;

dosunięcie do składu pociągu rampy najazdowej wraz z jej 
zabezpieczeniem przed przesunięciem wzdłuż osi toru;
w czasie trwania wymienionych czynności, kierowcy 
uwalniają pojazdy z  zabezpieczenia i  mocowania nie-
zbędnego podczas jazdy pociągu;
zjazd pierwszego pojazdu drogowego z wagonu niskopo-
dwoziowego; kolejne pojazdy przemieszczają się w kierun-
ku zjazdu, zachowując miedzy sobą odległość 20–40 m.

W tym podsystemie, na froncie ładunkowym odbywają 
się podwójne operacje ładunkowe. Oznacza to, że po zjeź-
dzie pojazdów drogowych ze składu pociągu, wjeżdżają 
pojazdy jadące w przeciwnym kierunku. W takim przypad-
ku czynności są następujące:

pierwszy wjeżdżający pojazd drogowy przejeżdża przez 
cały skład pociągu, aby zająć skrajny wagon składu po-
ciągu; za nim wjeżdżają następne pojazdy, zajmując ko-
lejne wagony;
kierowcy zabezpieczają pojazdy drogowe na wago-
nach, unieruchamiając je przed ewentualnym prze-
mieszczeniem podczas jazdy;
w tym czasie lokomotywa z przestawioną względem niej 
kuszetką przemieszcza się na drugą stronę składu pocią-
gu, a po ukończeniu czynności załadunkowych jest połą-
czona ze składem wagonów niskopodwoziowych;
rewidenci sprawdzają poprawność zamocowania po-
jazdów drogowych na wagonach niskopodwoziowych, 
a kierowcy zajmują miejsca w kuszetce;

Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne:

– długość całkowita – 19 390 mm,
– długość powierzchni ładunkowej – 18 890 mm,
– wysokość powierzchni ładunkowej nad główką szyny – 480 mm,
– masa własna – 21 000 kg,
– ładowność – 54 000 kg,
– dopuszczalne naciski na oś – 7,5 t/oś,
– średnica okręgu tocznego koła – 380 mm,
– liczba osi – 10,
– maksymalna prędkość 120 km/h.

Rys. 2. Wagon typu Ro-La Alpin [3] 
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następuje kolejno: odsunięcie rampy najazdowej, obró-
cenie wraz z zamocowaniem czołownicy skrajnego wa-
gonu składu pociągu, sprawdzenie i  przeprowadzenie 
próby hamulców oraz oględziny techniczne wagonów; 
pociąg jest gotowy do wyprawienia w drogę powrotną.

Należy przy tym zaznaczyć, że pojazdy drogowe są 
ustawiane w taki sposób, aby ciągniki siodłowe były usta-
wione przodem do kierunku jazdy pociągu. Powoduje to 
wydłużenie czasu trwania operacji ładunkowych, ponieważ 
wjazd następnego pojazdu drogowego następuje dopiero 
po opuszczeniu ostatniego pojazdu przywiezionego przez 
pociąg.

Elementy techniczne technologii przeładunku jedno-
stek ładunkowych przedstawiono na rysunku 3, wymagane 
elementy punktu ładunkowego zamieszczono na rysun-
ku 4, natomiast widok rampy czołowej i przejeżdżającego 
po niej wjeżdżającego na wagon pojazdu drogowego po-
kazano na rysunku 5.

Rys. 3. Elementy technologii przeładunku w podsystemie „ruchoma droga” [1] 

Rys. 4. Wymagane elementy infrastruktury technicznej terminala 
i technologii dla podsystemu „ruchoma droga” [1]

Załadunek pojazdów drogowych na wagony niskopo-
dwoziowe jest poprzedzony czynnościami formalno-praw-
nymi, do których należy m.in. sprawdzenie:

całkowitej masy zestawu drogowego,
wymiarów pojazdu drogowego (głównie wysokości 
i  szerokości) z  punktu widzenia zachowania skrajni ła-
dunkowej podczas transportu koleją,
dokumentacji ekspedycyjno-przewozowej.

Rys. 5. Wjazd pojazdu z naczepą na wagon niskopodwoziowy typu RL690 
[fot. A. Etmanowicz]

Spełnienie przez pojazd drogowy określonych wyma-
gań dotyczących naczepy siodłowej lub przyczepy jest 
równoznaczne z  możliwością wjazdu na plac postojowy 
w  oczekiwaniu na załadunek lub bezpośredni wjazd na 
skład niskopodwoziowy. Przykładowe rozwiązanie frag-
mentu frontu ładunkowego wraz z  charakterystycznymi 
wymiarami, pokazano na rysunku 6.

Rys. 6. Przykładowe rozwiązanie frontu ładunkowego do obsługi 
ładunkowej podsystemu „ruchoma droga” [2]

Długość frontu ładunkowego zależy od przyjętej tech-
nologii pracy punktu ładunkowego. W przypadku podwój-
nych operacji ładunkowych i  przygotowania pociągu do 
odjazdu na torach ładunkowych, minimalną długość toru 
należy obliczyć ze wzoru:

 min 2 2wn wn rn wk pt rdtl n l l l l l  (1)

gdzie:
l
min

 –  minimalna długość toru punktu ładunkowego 
lub terminala [m],

n
wn

 –  liczba wagonów niskopodwoziowych w składzie 
pociągu,

l
wn

 –  długość całkowita wagonu niskopodwoziowego [m],
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l
rn

 – długość rampy najazdowej [m],
l

wk
 – długość całkowita wagonu kuszetki [m],

l
pt

 – długość pojazdu trakcyjnego [m],
l

rdt
 – rezerwa długości toru [m].

Oprócz obliczeniowej długości toru, istotnym elementem 
jest minimalny czas pobytu składu pociągu pod czynnościami 
ładunkowymi. W  przypadku podwójnych operacji ładunko-
wych czas trwania czynności ładunkowych będzie wynosił:

 T
p
 = T

w
 + T

n
 (2)

gdzie:
T

p
 –  czas trwania podwójnej operacji ładunkowej 

w  odniesieniu do składu pociągu (pobyt wago-
nów pod czynnościami ładunkowymi) [min],

T
w
 –  czas trwania operacji związanych z wyładunkiem 

pojazdów drogowych [min],
T

n
 –  czas trwania operacji związanych z  naładunkiem 

pojazdów drogowych [min].

Czas trwania operacji związanych z wyładunkiem pojaz-
dów drogowych (T

w
) można obliczyć ze wzoru:

 1

n

w uz rn i

i

T t t t  (3)

gdzie:
t

uz
 –  czas usunięcia zamocowania pierwszego pojazdu 

drogowego opuszczającego skład pociągu (analo-
giczne czynności dotyczące kolejnych pojazdów nie 
mają wpływu na czas trwania wyładunku, ponieważ 
kierowcy wykonują tę czynność jednocześnie, warto 
przy tym zaznaczyć, że w tym czasie można odłączyć 
od konstrukcji czołownicę skrajnego wagonu i obró-
cić ją w celu dostawienia rampy najazdowej) [min],

t
tn

 –  czas ustawienia i unieruchomienia rampy najazdo-
wej dla pojazdów drogowych [min],

n –  liczba wagonów niskopodwoziowych w  składzie 
pociągu,

i – kolejny pojazd drogowy opuszczający skład pociągu,
t

i
 – czas wyładunku i-tego pojazdu drogowego [min].

Czas trwania operacji związanych z naładunkiem pojaz-
dów drogowych (T

n
) można obliczyć ze wzoru:

 1

n

n j z oz or ph

j

T t t t t t  (4)

gdzie:
t

j
 –  czas załadunku j-tego pojazdu drogowego [min],

t
z
 –  czas zamocowania ostatniego pojazdu drogowe-

go na wagonie (warto zaznaczyć, że w tym czasie 
można odsunąć rampę najazdową i  obrócić czo-
łownicę wagonu oraz zamocować ją do konstruk-
cji wagonu) [min],

t
oz

 –  czas oceny zamocowań pojazdów drogowych na 
wagonach [min],

t
or

 – czas oględzin składu pociągu przez rewidenta [min],
t

ph
 –  czas wykonania próby hamulca i przekazanie ma-

szyniście stosownych dokumentów [min],
n –  liczba wagonów niskopodwoziowych w  składzie 

pociągu,
j –  kolejny pojazd drogowy załadowywany na skład 

pociągu.

Czas pobytu pociągu na punkcie ładunkowym T można 
obliczyć ze wzoru:

 1 2op ps p ps owT T T T T T  (5)

gdzie:
T

op
 – czas oczekiwania na czynności ładunkowe [min],

T
ps1

 –  czas przygotowania składu pociągu do czynności 
ładunkowych [min],

T
p
 – czas czynności ładunkowych [min],

T
ps2

 –  czas przygotowania składu pociągu do jazdy po-
wrotnej [min],

T
ow

 – czas oczekiwania na wyprawienie pociągu [min].

5. Ogólna charakterystyka podsystemu 
„ruchoma droga”

Zalety podsystemu

szybki załadunek i  wyładunek poziomy ciężarowych 
pojazdów drogowych przez ruchomą lub stałą czołową 
rampę najazdową,
możliwość załadunku na torach zelektryH kowanych 
(pod warunkiem wyłączonego zasilania sieci trakcyjnej 
na czas prowadzenia prac ładunkowych) i na torach bez 
utwardzonych placów wzdłuż składu pociągu,
oszczędność czasu pracy kierowców: występuje wów-
czas, gdy kierowcy ciężarowych pojazdów drogowych, 
po określonym czasie pracy, muszą odpoczywać; od-
poczynek kierowców odbywa się w  wagonie kuszetce 
doczepionym do składu pociągu; ten czas zalicza się do 
czasu wymaganego odpoczynku na trasie,
uproszczenie procedur granicznych i rozładowanie ko-
lejek na przejściach granicznych,
ograniczenie przyspieszonej degradacji dróg kołowych 
(zwłaszcza w  okresach letnich o  wysokiej temperatu-
rze), co w  polskich warunkach nabiera szczególnego 
znaczenia z uwagi na stan nawierzchni istniejącej sieci 
drogowej,
ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (np. 
CO

2
 – tabl. 1),

przedmiotem przewozu są tradycyjne ciężarowe pojazdy 
drogowe i zestawy drogowe, które nie wymagają żadnej 
adaptacji do przewozu w rozpatrywanym podsystemie,
czynności ładunkowe odbywają się przy użyciu czoło-
wej rampy najazdowej (ruchomej lub stałej), eliminując 
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potrzebę użycia urządzeń dźwignicowych, co zmniejsza 
koszty wyposażenia terminala w maszyny i urządzenia 
przeładunkowe oraz ogranicza nakłady na wymaganą 
infrastrukturę techniczną miejsca przeładunku,
podsystem wpływa na:
− ograniczenie zużycia paliw płynnych,
− zmniejszenie zatorów na drogach,
− poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach kołowych,
− skrócenie czasu przejazdu od nadawcy do odbiorcy 

ładunku,
− rozwój transportu intermodalnego w  przewozach 

ładunków,
− realizację przewozów w  nowoczesnych systemach, 

takich jak np. „dostawa na czas”, co pozwala spełniać 
coraz większe wymagania ze strony popytu,

podsystem ma ekonomiczne uzasadnienie w  odnie-
sieniu do przewozów na odległość 500–800  km lub 
na znacznie krótsze odległości w przypadku przejazdu 
przez tunele pod masywami górskimi,
niska energochłonność przewozów,
wysoki poziom bezpieczeństwa oraz mniejsze ryzyko 
wystąpienia wypadków.

Wady podsystemu

przewóz tzw. martwej masy (ciągnika siodłowego i nacze-
py siodłowej), co charakteryzuje niekorzystny wskaźnik 
tary (stosunek masy ładunku do masy brutto przesyłki),
wymagany bardzo dobry stan nawierzchni kolejowej 
(torów) z uwagi na małą średnicę kół wagonów nisko-
podwoziowych,
niezbędny bardzo dobry stan techniczny przejazdów 
drogowych; w przypadku podniesienia płyt przejazdo-
wych powyżej 30 mm od główki szyny (np. podczas du-
żych opadów śniegu i  intensywnego ruchu pojazdów 
drogowych, których koła wciskają śnieg pod płyty prze-
jazdowe), może dojść do kolizji podwozia wagonu z pły-
tą przejazdową, co może doprowadzić do wykolejenia 
pociągu,
duże koszty utrzymania w sprawności technicznej wa-
gonów niskopodwoziowych,
z uwagi na odmienny sposób łączenia wagonów niskopo-
dwoziowych mogą wystąpić duże utrudnienia związane z:
− wyłączeniem ze składu pociągu uszkodzonego wa-

gonu, 

− wyładunkiem pojazdu drogowego znajdującego 
się na wagonie (z uwagi na to, wyładunek pojazdu 
może odbyć się na najbliższym terminalu transportu 
intermodalnego o  ile uszkodzenie nie dotyczy ele-
mentów biegowych wagonu). 

długość torów ładunkowych terminala musi odpowia-
dać długości składu pociągu, co wynika z braku możli-
wości jego dzielenia.

6. Podsumowanie

W Polsce jak dotąd nie wykorzystuje się tego podsyste-
mu do przewozu ciężkich pojazdów drogowych. Warto za-
znaczyć, że w przeszłości były podejmowane próby takiego 
transportu towarów. Wydaje się, że jest to spowodowane 
wieloma czynnikami tworzącymi bariery w  jego rozwoju. 
Zaliczyć do nich należy:

wysokie koszty związane z  zakupem taboru przewo-
zowego i jego bieżącego utrzymania, co w efekcie po-
woduje brak takiego taboru w gestii licencjonowanych 
przewoźników towarów,
systematycznie poprawiany stan dróg kołowych, co wpły-
wa na skrócenie czasu dostawy ładunku do odbiorcy,
brak mecenatu państwa nad rozwojem technologii po-
wodującej ograniczenie zanieczyszczeń w  transporcie 
towarowym, przez stworzenie ulg H nansowych dla tej 
formy przewozów, czyli brak doH nansowania przewo-
zów intermodalnych przez państwo,
wysoki poziom stawek za dostęp do infrastruktury kole-
jowej,
wciąż słaba jakość infrastruktury kolejowej powodo-
wana prowadzeniem prac modernizacyjnych na wielu 
liniach kolejowych, co skutkuje niską prędkością han-
dlową pociągów,
duże koszty inwestycji infrastrukturalnych dotyczących 
przygotowania punktów przeładunkowych i frontów ła-
dunkowych,
wciąż niewystarczająca liczba terminali i punktów przeła-
dunkowych, na których byłaby możliwa obsługa składów 
pociągów złożonych z wagonów niskopodwoziowych,
utrudnienia w  dostępie do infrastruktury punktowej 
(terminali przeładunkowych), powodowane złym sta-
nem torów łączących te obiekty z siecią kolejową,

Tablica 1
Redukcja emisji CO

2
 w wyniku przewozu jednego pojazdu drogowego na wagonie niskopodwoziowym [6]

Relacja Odległość [km] Emisja CO
2
 droga [kg] Emisja CO

2
 kolej [kg] Zmniejszona emisja CO

2
 [kg]

Wörgl – Brenner 92 90 20 70

Wörgl – Trento 229 207 83 124

Regensburg – Trento 467 414 166 248

Wels – Maribor 272 235 94 141

Wels – Szeged 608 543 217 326

Salzburg – Villach 201 171 68 103

Salzburg – Triest 378 329 132 197
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duża konkurencja przedsiębiorstw drogowych oferu-
jących klientom niższe stawki przewozowe i  brak me-
chanizmów zachęcających do korzystania z transportu 
kolejowego.

W polskim systemie transportowym widać wyraźne 
tendencje w  międzygałęziowym podziale rynku, przeja-
wiające  się spadkiem roli transportu kolejowego i  wzro-
ście znaczenia transportu samochodowego. Nie jest to 
zgodne z  długoletnią polityką Unii Europejskiej, zawartą 
m.in. w „Białej Księdze – polityki transportu do roku 2050” 
– zalecającą w  transporcie towarów m.in. wzrost znacze-
nia i  udziału transportu kolejowego.  Stąd też wszelkie 
proekologiczne rozwiązania transportu towarów powinny 
być wspierane przez państwo (pomoc prawna i  H nanso-
wa). Warto zaznaczyć, że rozwój tego podsystemu w  Pol-
sce może przyczynić się do znacznego spadku kosztów 
zewnętrznych ponoszonych przez polskie społeczeństwo, 
w tym m.in. kosztów związanych z wypadkami drogowymi, 
skutkami hałasu emitowanego przez transport drogowy, 
zanieczyszczeniami i degradacją środowiska naturalnego.
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