15

Artykuäy

Autokuszetki – propozycja reaktywacji oferty
Janusz POLIýSKI1

Streszczenie
Artykuł zawiera informacje o europejskich ofertach przewozu samochodów podróżnych w autokuszetkach włączanych do
pociągów pasażerskich. Opisano stosowane rozwiązania wagonów i terminali ładunkowych na liniach normalnotorowych
w: Polsce, Niemczech, Austrii, Francji, we Włoszech, w Czechach i Słowacji, a także szerokotorowych w Finlandii, Rosji i na
Ukrainie. W aspekcie historycznym przybliżono rozwój oferty i jej wycofanie w wybranych krajach, a także wskazano państwa, w których oferta jest obecnie rozwijana. W związku z koniecznością wprowadzania ograniczeń emisji zanieczyszczeń,
istotną rolę odgrywa elektromobilność. Rosnący udział w transporcie indywidualnym samochodów z napędem elektrycznym wiąże się z poszukiwaniem w przewozach kolejowych rozwiązań wspomagających rozwój elektromobilności. W te
działania wpisuje się opracowanie autokuszetki nowej generacji, umożliwiającej w Polsce powrót do oferty przewozu samochodu wraz z podróżnymi.
Słowa kluczowe: transport kolejowy, elektromobilność, autokuszetka, nowa oferta przewozowa kolei

1. Wstęp

2. Przeszłość

W odległej przeszłości usługi transportowe, na wybranych trasach dotyczące przewozu samochodów osobowych
razem z podróżnymi, były wykonywane tzw. autokuszetkami przez Polskie Koleje Państwowe, a po restrukturyzacji kolei
przez PKP Intercity S.A. wagony z samochodami były dołączane do składów pociągów dalekobieżnych, łączących aglomeracje z miejscami o dużym ruchu turystycznym. Podróżny wykupywał u przewoźnika kolejowego bilet z miejscem w przedziale wagonu osobowego oraz miejsce dla pojazdu w wagonie przeznaczonym do transportu samochodów. Ta forma
przewozów była wówczas traktowana jako element integracji
transportu publicznego z transportem indywidualnym.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi problematyki przewozu samochodów osobowych autokuszetkami oraz wskazanie niezbędnych działań poprzedzających wprowadzenie rozwiązania do nowej oferty przewozowej kolei tak, aby była ekonomicznie uzasadniona i wpisywała się w programy wynikające z Zielonego Ładu.
Obecnie istnieje wiele okoliczności przemawiających za
koniecznością reaktywacji tej formy przewozów kolejowych.
Niektóre kraje europejskie, tę formę przewozu systematycznie włączają do ofert przewozowych. Artykuł przedstawia
różne rozwiązania techniczne i określa kierunek, który może
zainteresować kolej i producentów taboru kolejowego.

W latach 80. XX w. na Dworcu Głównym w Warszawie
(rys. 1), stworzono możliwość załadunku / wyładunku pojazdów podróżnych do wagonów autokuszetek (rys. 2).
Usługa polegała na przewozie tym samym pociągiem podróżnych (w wagonach sypialnych lub kuszetkach) oraz ich
samochodów (autokuszetkami). Usługa była bardzo popularna z powodu racjonowania benzyny.

1

Rys. 1. Rozładunek pojazdów na dworcu Warszawa Główna [16]
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obowiązującym od 31.05.1987 r. do 28.05.1988 r., były dostępne przewozy samochodów w relacjach:
x Warszawa Główna – Zakopane – Warszawa Główna,
x Warszawa Główna – Trzebiatów – Warszawa Główna,
x Kraków Główny – Gdynia Główna – Kraków Główny,
x Katowice Bogucice – Trzebiatów – Katowice Bogucice,
x Katowice Bogucice – Gdynia Główna – Katowice
Bogucice.

Rys. 2. Wagon autokuszetka w składzie pociągu [18]

Służbowa strona rozkładu jazdy, Dodatek część II B,
obowiązującego od dnia 1 czerwca 1986 roku (rys. 3),
przedstawia zestawienie wagonów w składzie pociągu relacji Warszawa Główna Osobowa – Trzebiatów.

W początkowym okresie funkcjonowania usługi planowano jej rozszerzenie. Ograniczeniem był brak autokuszetek. Stosowane autokuszetki, którymi dysponowała kolej, nie zapewniały należytej ochrony przewożonych samochodów przed uszkodzeniami pochodzącymi zarówno ze
zwykłej eksploatacji (np. zanieczyszczenie przewożonych
samochodów smarem z pantografu elektrowozu), jak i aktów wandalizmu (np. obrzucanie kamieniami). Dodatkowo
w okresie zimowym, podróżni odbierali samochody oblodzone, którymi niejednokrotnie trudno było zjechać z wagonów. Warunki przewozu wagonami serii „L” obrazuje poglądowy rysunek 4.

Rys. 4. Warunki przewozu w okresie zimowym [fot. Grzegorz Radliński]

Rys. 3. Zestawienie wagonów w składzie pociągu relacji Warszawa Gł. Os.
– Trzebiatów [19]

Do uruchomienia oferty przewozowej przeznaczono 20
wagonów platform 2-poziomowych serii Lekss, przypisanych do stacji Warszawa Główna Osobowa i Gdynia Główna.
Przewozy były realizowane na długich trasach, między stacjami, na których istniała możliwość załadunku / wyładunku pojazdów podróżnych. W rozkładzie jazdy pociągów PKP,
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Roszczenia klientów o naprawę poniesionych szkód,
generowały dodatkowe koszty dla przewoźnika. Z tego
względu PKP rozważało możliwość zawarcia umowy ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności za szkody.
Rozwiązanie to jednak okazało się zbyt kosztowne i skutkowałoby podwyżką cen świadczonej usługi, co powodowałoby spadek popytu.
Możliwość przewozu pojazdów podróżnych autokuszetkami z dworca Warszawa Główna Osobowa została zlikwidowana w pierwszej połowie lat 90. XX w. Usługi były
realizowane na innych trasach do 2004 roku. Najdłużej
były one dołączane do nocnego pociągu „Tetmajer” na trasie Gdynia – Zakopane – Gdynia. W 2004 roku PKP Intercity
zrezygnowało ze świadczenia tej usługi i na drodze przetargu sprzedało posiadane autokuszetki.
W odpowiedzi na interpelację grupy posłów w sprawie przywrócenia kursowania autokuszetek w składach
pociągów dalekobieżnych, w dniu 20.10.2008 r. minister
Engelhard [20] stwierdził: (…) Odnosząc się do zawartych
w interpelacji pytań, uprzejmie wyjaśniam, iż podejmując decyzję o zawieszeniu realizacji przedmiotowej oferty przewozowej
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PKP Intercity SA kierowała się kryteriami efektywności ekonomicznej realizowanych przewozów. Prowadzony przez ww.
spółkę monitoring kosztów i przychodów funkcjonowania autokuszetek w okresie ich kursowania, wykazał bardzo niską
rentowność tego typu oferty przewozowej. Uzyskiwane przychody z realizacji przedmiotowej oferty nie zapewniały pokrycia kosztów świadczonej usługi przewozowej, a jednocześnie
usługa, w znanej już usługobiorcom formie, nie mogła być kontynuowana. (…) przewozy kolejowe tego rodzaju nie są obecnie realizowane, jak również PKP Intercity SA nie planuje w najbliższym czasie ich podjęcia (…).
W 2010 roku Siemieniec [21] wskazał, że (…) aby rozpocząć przewozy samochodów w autokuszetkach niezbędna jest
odpowiednia infrastruktura tzn.: droga dojazdowa, plac manewrowy, rampa czołowa. Oczywiście dodatkowo, wagony
specjalistyczne. (…) Typowych ramp na dużych stacjach pasażerskich nie buduje się. Można wykorzystać peron z torem zakończonym kozłem oporowym. Po adaptacji, peron będzie stanowił rampę najazdową. Takie możliwości, po adaptacji, istnieją np. na stacji: Wrocław, Szczecin, Zakopane. Na stacji Kraków
Łobzów – około 5 km od Krakowa istnieje rampa czołowo boczna (…). PKP Polskie Linie Kolejowe nie posiadają wymaganej
infrastruktury na dworcach kolejowych, a pomysł włączania
do składów pasażerskich autokuszetek został w 2010 roku
„uznany za pochodzący z poprzedniej epoki” [21].
Brak perspektywicznego patrzenia na kolej, wobec zakrojonego na wielką skalę rozwoju sieci autostrad, uśpił
czujność strategów w rozwijaniu transportu kolejowego.
Także plany równie wielkiej modernizacji sieci kolejowej
i dworców nie przewidywały budowy na końcowych stacjach linii peronów czołowo-bocznych lub pozostawienia
wolnego miejsca na rampy czołowe.
Pomimo potrzeby uwzględniania wszelkich rozwiązań prowadzących do ograniczeń zanieczyszczeń powietrza spalinami, przy znacznym wzroście liczby używanych
w Polsce samochodów, ich przewozy koleją na długich trasach nie były brane pod uwagę przez autorów strategii rozwoju transportu. W dokumentach, które powstały na przestrzeni ostatnich piętnastu lat, nawet w kilku z nich nie
uwzględniono potrzeby reaktywacji takiej usługi w przyszłości. Także możliwości terenowe niektórych stacji dotyczące wymaganej infrastruktury terminala dla autokuszetek, są obecnie wynikiem przypadku.

3. Przewozy samochodów osobowych
autokuszetkami w innych krajach
3.1. Koleje niemieckie (DB)
W Niemczech autokuszetki zostały wprowadzone przez
Deutsche Reichsbahn w kwietniu 1930 roku, jako przewóz
bagażowy. Przewóz samochodu odbywał się „za podróżnym” i był realizowany na konwencjonalnych platformach
kolejowych. Po kilku latach zrezygnowano z przewozu samochodów podróżnych na zwykłych platformach. Z uwagi

na bezpieczeństwo przewozu wskazano na konieczność
opracowania specjalnego taboru, chroniącego samochody
przed warunkami atmosferycznymi podczas zimy i aktami
wandalizmu na trasie przewozu. W latach 40. XX w. opracowano plany piętrowych, zamkniętych pojazdów do transportu samochodów, które nie były zrealizowane ze względu na II wojnę światową [9].
Po wojnie, do przewozu samochodów i bagażu w pociągach pasażerskich koleje niemieckie (DB) zaprezentowały w 1956 r. dwa prototypy wagonu piętrowego.
Wyprodukowała je firma „Wegmann & Co” w Kassel. Pojazdy
otrzymały oznaczenie DPw4ümg-56 i spełniały wymagania
dla ówczesnych wagonów pasażerskich. Jeździły na 2-kołowych wózkach typu Minden-Deutz o dopuszczalnej prędkości 140 km/h i otrzymały zieloną kolorystykę, przez co
nie wyróżniały się w składzie pociągu pasażerskiego [9].
W środku wagonu znajdowała się unoszona platforma
z mimośrodową obrotnicą a po obu stronach pudła wagonu
umieszczono rolowane, szerokie drzwi. Dzięki takiemu rozwiązaniu można było załadować samochody z obu stron wagonu. Na górnym poziomie można było umieścić pięć samochodów, a na dolnym trzy pojazdy. Alternatywnie, wagony
mogły być również załadowane bagażem, na którym znajdowało się 38 palet rolkowych i dodatkowe drzwi przesuwne na
końcach wagonów. Wagony wyposażono w przedział serwisowy i generator do zasilania elektrycznie uruchamianych rolowanych drzwi i podnoszonej platformy. Pierwszą próbę załadunku samochodu do wagonu pokazano na rysunku 5.

Rys. 5. Wyładunek samochodu na peron [22]

Planowe wykorzystywanie wagonów rozpoczęto od
1956 roku. Pierwsze połączenie „Auto im Reisezug” (ARZ)
uruchomiono między Hamburgiem a Chiasso. Do pociągu
dołączono jeden wagon tego typu, pociąg mógł przewozić
8 samochodów w jedną stronę. W latach 1957−1958 dostarczono dwa kolejne piętrowe wagony bagażowe o niemal identycznej konstrukcji.
W 1957 roku koleje duńskie (DSB) wypożyczyły od kolei
DB jeden wagon tego typu do zaprezentowania go publiczności na stacji Østerport w Kopenhadze (rys. 6). Ze względu
na mniejszą wysokość peronów na kolejach duńskich, obrotowa platforma musiała być przy każdym wjeździe / wyjeździe samochodu przedłużana specjalnymi pochylniami.
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Rys. 6. Niemiecki wagon z 1957 r. typu DPw4ümg-56 na pokazie w Kopenhadze, stacja Østerport [23]

Na rysunku 7 pokazano załadunek samochodu do wagonu pociągu relacji Hamburg-Altona – Hameln – Bazylea
– Chiasso na dworcu Hamburg-Altona. Zdjęcie wykonano w czerwcu 1958 roku. Ogólny widok modelu wagonu
w składzie pociągu zamieszczono na rysunku 8.

przewozu samochodów typu Mpw4yg-59, rysunek 9.
Wagony były ładowane od czoła i umożliwiały samochodom przejazd z jednego wagonu na drugi. Ściany czołowe
zabezpieczono rolowanymi bramami i gumowymi uszczelkami. Od 1969 roku przewozy kolejowe samochodów do
Danii odbywały się otwartymi wagonami piętrowymi (autokuszetkami), rysunek 10.

Rys. 7. Załadunek samochodu na dworcu Hamburg-Altona [22]

Od 1961 roku w „Kattegat Express” relacji Hamburg
– Frederikshavn były używane niemieckie wagony do

Rys. 9. Wnętrze wagonu do przewozu samochodów
typu Mpw4yg-59 [29]

Rys. 8. Wagon typu DPw4ümg-56 [24]
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Rys. 10. Wyładunek samochodów z autokuszetek
na dworcu Hamburg-Altona [37]: a) z pomostu
dolnego, b) z pomostu górnego

Ożywienie gospodarcze Niemiec w latach 60. XX w.
przyniosło wzrost liczby podróży oraz odpowiadający temu wzrost liczby przewożonych samochodów, która w 1969 roku wzrosła ośmiokrotnie do 80 000 pojazdów. Liczba przewiezionych samochodów osiągnęła szczyt
w 1973 r. i wyniosła 185 550 pojazdów. Pociągi obsługiwały
m.in. miejsca w Grecji, Turcji (Stambuł), Francji (Narbonne,
Awinion, Bordeaux), Jugosławii i południowych Włoszech
(Neapol). Kryzys naftowy znacznie ograniczył te przewozy,
a oferta stała się niszowa. W 1978 roku Bundesbahn ograniczył o 40% liczbę terminali z powodu braku popytu na
usługę [37, 58].
Wzrost liczby posiadanych wagonów do przewozu samochodów w latach 80. XX w. pomógł biznesowi opartemu
na przewozie podróżnych oraz ich samochodów jednym pociągiem, chociaż zaobserwowano trend, że ludzie często decydowali się na jazdę samochodem do miejsca docelowego. Dodatkowo, sezonowy charakter takich jazd sprawiał,
że kupowanie nowych wagonów było nieopłacalne. Tym
niemniej w latach 1980, każdego roku uruchamiano około
1200 pociągów z autokuszetkami. Należy zaznaczyć, że wykorzystywany tabor przewozowy stanowiły piętrowe wagony otwarte. Pomimo różnych ograniczeń przewozowych,
w 1987 roku około 397 000 podróżnych skorzystało z 26 połączeń krajowych i 61 międzynarodowych, w których oferowano przewóz podróżnego z samochodem [34, 58].
Po połączeniu w 1996 roku Deutsche Bundesbahn
i Deutsche Reichsbahn, rok później utworzono spółkę
DB AutoZug do przewozu samochodów koleją. W 1999 roku
kontrolą firmy objęto również nocne pociągi Deutsche Bahn,
w tym marki UrlaubsExpress i DB NachtZug. Od 1 stycznia
2003 r. pociągi Euro Night oraz D-Night Trains i City Night
Line były w gestii DB AutoZug. W 2002 roku firma przekształciła się w DB AutoZug GmbH, trudniąc się uruchamianiem
pociągów nocnych i przewozami samochodów osobowych
podróżnych [34, 58]. Odpowiadała za ten rodzaj przewozów
krajowych oraz międzynarodowych (rys. 11).

Rys. 11. Skład pociągu DB AutoZug na dworcu w Alessandrii (Włochy) [27]

W 2007 roku firma przewiozła 183 000 samochodów
podróżnych, w 2008 roku firma zakupiła nowe wagony,
które zastąpiły niektóre, eksploatowane od 40 lat. W latach
2007 i 2008, przewoźnik DB AutoZug zastosował rygorystyczne środki oszczędnościowe, w wyniku czego wiele połączeń zlikwidowano. Również w ciągu następnych kilku lat
podaż spadała niemal nieprzerwanie. Zrezygnowano z terminali w Berlinie, Hildesheim i Frankfurcie / Neu-Isenburg.
W 2015 roku firma rozpoczęła częściowo wyśmiewaną
i ostatecznie nieudaną próbę z koncepcją „Auto und Zug”,
która zakładała, że samochody pasażerów kolei będą przewożone ciężarówkami do miejsca przeznaczenia [58].
W przybliżeniu, z wakacyjnych podróży pociągami z autokuszetkami w 70% korzystają stali bywalcy, a pozostałą część stanowią emeryci. Statystycznie, klienci tej usługi mieli ponadprzeciętne dochody [25]. Ostatnimi połączeniami kolejowymi były trasy krajowe: Hamburg-Lörrach
i Hamburg-Monachium. We wrześniu 2016 r. zlikwidowano
również te połączenia i rozwiązano DB Autozug GmbH. Na
sieci kolei niemieckich odpowiednia infrastruktura do załadunku / wyładunku autokuszetek pozostała na dworcach:
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Berlin-Wannsee, Düsseldorf, Hamburg-Altona, Hildesheim,
Kornwestheim, Lörrach, Monachium Ost, Neu-Isenburg [25].
DB AutoZug został przejęty przez BTE, niemiecką firmę zajmującą się turystyką kolejową, która jest powiązana z amerykańską korporacją Railroad Development
Corporation (RDC). Rynek przewozu samochodów podróżnych ożywił się od początku 2017 roku.
Również w 2021 r. w krajach niemieckojęzycznych funkcjonuje czterech usługodawców, którzy rezerwują w spółce DB Netz AG odpowiednią przepustowość linii na potrzeby ruchu pociągów z autokuszetkami. W latach 2020−2021
z powodu pandemii Covid-19 wystąpiły ograniczenia
w kursowaniu tych pociągów. Współczesny załadunek pojazdów na wagon z możliwością wjazdu na poziom górny
od czoła i z boku na dolny poziom oraz transport pojazdów
pociągiem pasażerskim pokazano na rysunku 12.

3.2. Koleje austriackie (ÖBB)
Pierwszy w Austrii dalekobieżny pociąg z autokuszetkami, uruchomiono w rozkładzie jazdy 1962/1963

w relacji Düsseldorf – Villach [9, 36], we współpracy
z Deutsche Bundesbahn. W latach 70. XX w. były uruchamiane pociągi z autokuszetkami w różnych relacjach, np.
w rozkładzie jazdy 1977/1978 wagon serii DDm (kolei
ÖBB), kursował w relacji Wiedeń – Nisz (Serbia) na potrzeby
CK Rail Tours [4]. Od 1989 roku w pociągach z autokuszetkami umożliwiono przewozy motocykli [36].
Latem 2014 roku w Wiedniu oddano do użytku nowy
terminal do obsługi autokuszetek (Wien Hauptbahnhof
Autoreisezug) z dwoma rampami do obsługi tych wagonów, przejściami podziemnymi łączącymi terminal z dworcem pasażerskim i poczekalniami [14]. Oprócz budowy nowego terminala w Wiedniu, podjęto prace nad opracowaniem specjalnego rozwiązania autokuszetki w celu włączenia do składu zespolonego Railjet, eksploatowanego przez
koleje ÖBB. Opracowano nawet wstępny projekt wagonu
o nazwie „carjet”, rysunek 13.
Projekt nie został jednak zrealizowany. Prawdopodobną
przyczyną była mała pojemność wagonu (wagon z jednym
poziomem ładunkowym), co było ekonomicznie nieuzasadnione [1].

Rys. 12. Współczesna autokuszetka w Niemczech [26]

Rys. 13. Projekt autokuszetki „carjet” [1]
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Koleje austriackie od kilku lat chcą odgrywać znaczącą
rolę w pociągach nocnych oraz przewożących samochody
i motocykle w Europie Środkowej. Obecnie największym
graczem na rynku uruchamianych pociągów z autokuszetkami jest kolej ÖBB, która z powodzeniem przejęła nie tylko
rzekomo nierentowny biznes DB AutoZug, ale także przewozy związane z pociągani nocnymi. Dzięki temu realizuje przewozy na niektórych dawnych trasach, które były obsługiwane przez koleje niemieckie, a na których przewozy utrzymuje jeszcze ÖBB Nightjets, Urlaubs-Express UEX
(prywatna firma niemiecka, rysunek 14) i grupa Train4you.

samochodów z zakładów produkcyjnych [5]. Trasa pociągu
o długości 1405 km, wiodąca przez Słowenię, Chorwację,
Serbię i Bułgarię jest pokonywana w ciągu 30 godzin,
a przewóz samochodu tym pociągiem kosztuje 26 Euro.
Załadunek w innej części Villach odbywa się na torach specjalnie dzierżawionych dla tego pociągu (rys. 16). W latach
2020−2021 kursowanie pociągu zawieszono z powodu
pandemii Covid-19.

Rys. 16. Wyładunek samochodów z tureckiego Optima Expressu
w austriackim Villach [32]

Rys. 14. Załadowane autokuszetki w pociągu oczekującym na odjazd [31]

Na rysunku 15 pokazano sposób załadunku samochodów na autokuszetki, jaki zastosowano na stacji Villach. Na
uwagę zasługuje ruchoma pochylnia, specjalnej konstrukcji, poruszająca się po torze równoległym do czoła rampy.
Dzięki rampie są możliwe czynności ładunkowe na górne
pomosty autokuszetek. Na dolne pomosty wagonów pojazdy wjeżdżają bezpośrednio z rampy czołowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu skraca się czas postoju wagonów podczas czynności ładunkowych.

Na uwagę zasługuje ruchoma pochylnia do obsługi
dwóch torów. Samochody są ładowane do obudowanych
(zamkniętych) autokuszetek (patrz rys. 16). Do dyspozycji
podróżnych są wagony 1 i 2 klasy oraz wagon restauracyjny, wszystkie bez klimatyzacji. Pociąg Optima Express jest
wysyłany raz w tygodniu w obie strony od połowy kwietnia do połowy listopada. Należy zaznaczyć, że z tego pociągu korzysta wielu pracowników tureckich, pracujących
w Niemczech i Austrii, stąd też corocznie jest on w pełni wykorzystany (rys. 17), o czym świadczy liczba dołączanych autokuszetek [34].

Rys. 17. Wagony autokuszetki pociągu Optima Express do Turcji [33]

Rys. 15. Czołowa rampa załadunkowa na dworcu w Villach [28]

Oprócz pociągów kolei ÖBB, od ponad 30 lat odjeżdża z Villach do Edirne pociąg pasażerski kolei tureckich. Samochody są przewożone krytymi wagonami serii
Laaeilprs, przeznaczonymi głównie do przewozu nowych

W 2020 roku koleje ÖBB obsługiwały sześć dalekobieżnych pociągów z autokuszetkami: trzy krajowe (Wiedeń –
Feldkirch, Graz – Feldkirch, Graz – Villach), dwa do Niemiec
(Wiedeń – Hamburg, Innsbruck – Düsseldorf ) i jeden do
Włoch (Wiedeń – Livorno). Z powodu pandemii, pociąg
Optima Express został czasowo zawieszony.
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3.3. Koleje francuskie (SNCF)
Eksploatację dalekobieżnych pociągów z autokuszetkami rozpoczęto we Francji w 1955 roku. Usługa była określana jako Auto Train lub Autotrain. Szczyt przewozów osiągnięto w 1980 roku, kiedy pociągi z autokuszetkami przewiozły 200 000 samochodów. Potem zainteresowanie tą
usługą zaczęło słabnąć w związku z rozwojem sieci autostrad i rozwojem usług pociągami dużych prędkości TGV.
Francuskie przewozy samochodów na wagonach autokuszetkach z Calais kursujących na południe Francji zamknięto w 2010 roku [32].
W 2016 roku autokuszetkami przewieziono tylko
62 000 samochodów. Przy obrotach 9,7 mln euro, eksploatacja pociągów samochodowych przyniosła stratę w wysokości 9,6 mln euro [2, 15]. W odpowiedzi na gospodarcze wyniki, koleje SNCF podniosły stawki w 2017 roku średnio o 3%. Cena za przewóz auta wynosiła wtedy 163 euro.
Ruch był bardzo sezonowy, 70% pojazdów przewożono latem od czerwca do września. Wykorzystanie autokuszetek
w 2017 roku wyniosło 51% [2, 15].
Ta usługa była kiedyś dostępna między 13 stacjami kolejowymi. Dworzec Gare de Bercy w Paryżu był głównym
terminalem w tym systemie przewozów. Terminale były
zlokalizowane na stacjach: Avignon (oddzielna stacja),
Biarritz, Bordeaux, Briançon, Brive, Fréjus – St.-Raphaël (oddzielna stacja), Lyon – Perrache, Marseille – Saint Charles,
Nicea, Narbonne (oddzielna stacja) oraz Tulon i Tuluza.
Samochody przewożono w otwartych wagonach, rysunek 18. Oferta Auto Train we Francji, była w przeszłości znana pod nazwą „pociągi autokuszetowe” i świadczyła następujące usługi: dostawa przywiezionego samochodu do
domu, dodatkowe ubezpieczenia, bezpłatny autobus dojazdu do stacji przybycia, bezpłatny parking itp. Usługę zlikwidowano w 2017 roku [34].
W 2018 roku zamknięto 7 z 13 terminali, zachowało się
tylko 6 najczęściej używanych, z których każdy umożliwiał
przeładunek ponad 6000 pojazdów rocznie. Najmniejszy
obrót na terminalu wynosił tylko 2500 pojazdów/rok.
Łącznie funkcjonowało 6 linii łączących Paryż z takimi
miastami, jak: Nicea, Fréjus, Tulon, Marsylia, Awinion
i Perpignan. Ta optymalizacja miała na celu zmniejszenie
strat do około 5,5 mln euro. Obłożenie pociągów samochodowych w 2018 r. wzrosło do 68%, w sumie przewieziono

J. Poliþski

33 500 pojazdów, mimo to, wynikająca z tego strata wyniosła 6 milionów euro przy obrotach około 6 milionów euro
[2, 15]. To spowodowało, że usługa stała się ekonomicznie
nieuzasadniona.
Do opłacalnej eksploatacji pociągów samochodowych
wymagane byłoby obłożenie wynoszące 85% przy ówczesnym wzroście cen taryfy, jednak przez 2/3 klientów, wielkości opłat były już wówczas postrzegane jako bardzo
wysokie. Pociągi z autokuszetkami były używane głównie przez określonych klientów, których liczba stopniowo
malała. Liczni użytkownicy tej usługi mieszkali w Paryżu
i w najbliższej okolicy, inni użytkownicy zaś mieli ponad
60 lat, a 90% użytkowników należało do wyższej klasy społecznej, którzy wykorzystywali pociągi z autokuszetkami
jako dojazd do letnich rezydencji na południu Francji. Ze
względu na niekorzystne wyniki ekonomiczne i konieczność asygnowania dużych środków na utrzymanie działalności, w 2018 roku zrezygnowano z usługi.
Dla klientów jadących pociągiem do miejsca przeznaczenia, kolej SNCF we współpracy z firmą Expedicar (obecnie Hiflow) [6], zaoferowała alternatywne przewozy. Klient
podróżuje pociągiem, a w tym czasie jego samochód jest
przewożony samochodem ciężarowym. W ofercie AutoTrain, koleje SNCF oferowały całoroczne usługi auto-pociągu z Paryża do Awinionu, Marsylii, Tulonu, St-Raphael,
Nicei, jednak w grudniu 2019 roku zostały one zlikwidowane. W 2010 zlikwidowano przewozy na wagonach,
a w 2019 usługę towarzyszącą realizowaną samochodami
ciężarowymi.

3.4. Koleje włoskie (FS)
Pociągi włoskiego przewoźnika Trenitalia, przewożące
samochody autokuszetkami zostały wycofane w 2011 roku.
Ponieważ Włochy są najpopularniejszym celem podróży dla zmotoryzowanych podróżnych, do 2014 roku istniały dwie zagraniczne firmy oferujące przewozy samochodów i motocykli do Włoch. Było to DB AutoZug oraz
Autoslaaptrein (holenderski Motorail). Jednak w 2016 roku
zrezygnowano z autokuszetek.
W 2018 r. tego typu przewozy wznowiła holenderska firma Treinreiswinkel, uruchamiając pociąg UrlaubsExpress z Düsseldorfu do Werony. Pociąg kursował od początku czerwca do końca września w piątkowe wieczory

Rys. 18. Załadowane samochody na
terminalu w Narbonne ekspediowane do
Paryża (2012 rok) [32]
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Rys. 19. Czeski wagon z autokuszetką [38]

w kierunku południowym i sobotnie w kierunku północnym. W 2020 i 2021 roku przewozy wstrzymano ze względu na Covid-19. Planuje się ich przywrócenie w 2022 roku.

3.5. Koleje czeskie (ČD) i słowackie (ZSSK)
Pierwsze dalekobieżne pociągi z autokuszetkami w ówczesnej Czechosłowacji uruchomiono w 1973 roku na trasie Praga − Warna (Bułgaria). W następnych latach nie były
uruchamiane. W latach 80. XX w. przez Czechosłowację
przejeżdżały tylko pociągi z autokuszetkami z Niemiec (np.
poc. Saxonia) [4, 8].
Do pomysłu wrócono dopiero w 1997 roku, kiedy w sezonie letnim, prowadzono autokuszetkę nocnym ekspresem Hornád między Pragą i Popradem (Słowacja).
Autokuszetka serii Laekks była wypożyczona od przewoźnika Altman Rail System GmbH [3]. Ponieważ ten wagon był przeznaczony do transportu nowych samochodów, maksymalna prędkość pociągu była ograniczona do
100 km/h. W pierwszym roku działania tej usługi przewieziono 107 samochodów [57]. Od 1998 roku autokuszetka
kursowała dwa razy w tygodniu.
Latem 2003 roku po raz pierwszy uruchomiono sezonowy pociąg samochodowy Jadran Express jadący z Pragi do
Splitu (Chorwacja). Do przewozu samochodów użyto krytych autokuszetek serii MDDlm, wypożyczonych od kolei
chorwackich (HŽ), o maksymalnej dopuszczalnej prędkości 120 km/h. Usługę zlikwidowano w 2009 roku. Z Czech,
pociągi z autokuszetkami odjeżdżają obecnie tylko na
Słowację na trasach: Praga – Koszyce, Praga – Poprad –
Tatry i Praga – Humenné, rysunek 19.
W zależności od konstrukcji wagonu dwupoziomowego, zależy dopuszczalna wysokość załadowywanego samochodu na dolny pokład wagonu, dlatego musi być on
skontrolowany przed wjazdem, do czego służy skrajnik
sprawdzający obrys samochodu umieszczony na bramce
przed pochylnią. Pochylnię terminala w Koszycach przedstawia rysunek 20.

Rys. 20. Rampa wjazdowa na terminalu w Koszycach [39]

3.6. Koleje rosyjskie (RŻD) i ukraińskie (UZ)
Na kolejach rosyjskich usługa przewozu samochodów
w składach pociągów pasażerskich jest świadczona od 26
listopada 2012 roku. Pierwszym pociągiem, do którego dołączono wagon autokuszetkę, był ekspres Lew Tołstoj relacji Moskwa – St. Petersburg – Helsinki, który całą trasę
o długości 1108 km przebywa w ciągu 14,5 godziny. Wagon
autokuszetki jest włączany do pociągu na życzenie. Może
jednocześnie przewozić od trzech do pięciu samochodów,
w zależności od ich wielkości. Wagon jest wewnątrz wyposażony w specjalne urządzenia do zabezpieczania pojazdów, a także w systemy przeciwpożarowe i alarmowe.
Autokuszetka jest wagonem zamkniętym, umożliwiającym
przewóz pojazdów na jednym poziomie. Dostosowano ją
do prędkości 200 km/h. Załadunek rosyjskiej autokuszetki
pokazano na rysunku 21.

Rys. 21. Załadunek samochodu do autokuszetki pociągu relacji Moskwa
– Helsinki [42]

Na potrzeby tej relacji przewozowej wybudowano trzy
wagony na zlecenie Federalnej Spółki Pasażerskiej FPK (spółki zależnej od Kolei Rosyjskich), które po pomyślnych próbach
uzyskały certyfikację. Koszt transportu jednego samochodu
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Rys. 22. Autokuszetki kursującepo sieci RŻD [43]

w obie strony wynosi 450 Euro. W ciągu pierwszego roku
funkcjonowania usługi przewieziono 3100 samochodów.
Finlandia została wybrana jako miejsce docelowe do realizacji projektu pilotażowego z wielu powodów. Po pierwsze, w Finlandii jest taki sam rozstaw torów jak w Rosji.
W Helsinkach znajduje się nowoczesny terminal do obsługi autokuszetek, umożliwiający dokonanie operacji przeładunkowych. Wśród Rosjan, Finlandia cieszy się dużą popularnością związaną z turystyką po Skandynawii [40, 41, 47].
Atak Rosji na Ukrainę i restrykcje nałożone na agresora
spowodowały zerwanie pasażerskich połączeń kolejowych
Finlandii z Rosją, przez co odnotowanie takich możliwości
może być rozpatrywane w aspekcie historycznym.
Obecnie, przewóz samochodu autokuszetką w ramach
regularnych pociągów odbywa się na następujących trasach krajowych: Moskwa – Kazań – Moskwa, Moskwa – Adler
– Moskwa, Moskwa – Rostów, Rostów – Adler, Petersburg –
Adler, Moskwa – St. Petersburg, Moskwa – Pietrozawodsk,
Petersburg – Astrachań. Na tych trasach wykorzystuje się
wagony autokuszetki starszej produkcji (rys. 22) o maksymalnej prędkości 120–140–160 km/h.
W rozkładzie jazdy pociągów 2020/2021 Koleje
Ukraińskie wznowiły przewozy samochodów w autokuszetkach, w ośmiu relacjach. Zainteresowanie tą usługą
było duże, co sprawia, że oferta powinna być rozszerzona.
Wagony do przewozu aut są umieszczane na końcu
składów pociągów. Autokuszetki mogą przewozić pojazdy na dwóch poziomach i są zadaszone. Jednorazowo jeden wagon może przewozić od 4 do 8 samochodów. Koszt
przewozu jest uzależniony od masy pojazdu i określonej relacji. W pociągu Dniepr – Kijów koszt za każde 100 kilogramów auta wynosi 77 hrywien (ponad 10 złotych), a w pociągu o dłuższej relacji Charków – Lwów wynosi 126 hrywien (prawie 17 zł). Przewóz aut odbywa się pod nadzorem
odpowiedzialnego pracownika kolei [44].
Do opłaty za przejazd pojazdu wliczana jest m.in. rezerwacja miejsca, koszty załadunku i wyładunku. Osoba podróżująca z pojazdem musi wykupić bilet na przejazd. Usługa
jest dostępna na pięciu stacjach, w ośmiu relacjach pociągów, z których nie każdy kursuje codziennie [44]. Stanowisko
załadunku autokuszetek w Kijowie pokazano na rysunku 23.
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Rys. 23. Stanowisko obsługi autokuszetek w Kijowie [48]

Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała zawieszenie
wielu połączeń kolejowych, w tym świadczenia usług autokuszetkami. Z uwagi na zniszczenie infrastruktury kolejowej i taboru przewozowego, informacja dotycząca kolei
UZ ma charakter historyczny. Reaktywacja tych przewozów
będzie możliwa w bliżej nieokreślonym terminie.

3.7. Koleje fińskie (VR)
Na szersze omówienie zasługuje oferta kolei fińskich
(VR – fiń. Valtion Rautatiet). Na stronach internetowych kolei nie ma informacji o planowanym ograniczaniu przewozów z tytułu przesłanek ekonomicznych. Wyjątek stanowią
prace torowe związane z modernizacją sieci oraz ograniczenia podyktowane przez Covid-19.
Koleje fińskie rozpoczęły przewozy autokuszetkami
w latach 70. ubiegłego stulecia. Początkowo do przewozu samochodów używano wagonów platform serii Oe
oraz wagonów krytych serii Gfo [45]. W 1973 r. zamówiono 12 piętrowych wagonów serii Gfot, z zadaszoną dolną
podłogą, które wyprodukowano w 1974 i 1975 roku, rysunek 24 [46]. Kolejna poważna reorganizacja przewozów
autokuszetkami nastąpiła w 2004 roku. Zakupiono wówczas 15 autokuszetek serii Hccmqqr za 6,4 mln Euro. Były
to zadaszone wagony piętrowe, które wyposażono m.in.
w przyłącza elektryczne do niezależnego zasilania ogrzewania [47].
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autokuszetek istnieje możliwość przejazdu samochodem
przez cały skład zarówno na dolnym, jak i górnym pokładzie.

Rys. 24. Wagony autokuszetki serii Gfot [46]

W 2012 roku w Helsinkach uruchomiono nowy terminal
Pasil Autojuna-asema do obsługi ładunkowej autokuszetek, rysunek 25. Jego koszt wyniósł 20 mln Euro. Terminal
obsługuje 6 pociągów krajowych z autokuszetkami na
dobę oraz przewozy z Moskwy i St. Petersburga. W 2021
roku koleje VR obsługiwały w ruchu krajowym cztery pociągi z Helsinek do: Rovaniemi, Oulu, Kolari i Kemijärvi oraz
dwa łączące Tampere z Rovaniemi i z Kolari. Corocznie pociągi z autokuszetkami przewożą około 40 000 samochodów [50]. Wielkość przewozów ulegnie zmniejszeniu z powodu zlikwidowania tej usługi w relacjach z Rosją.

Rys. 25. Terminal samochodowy Pasila Autojuna-asema w Helsinkach [48]

Aktualną sieć przewozów autokuszetkami pokazano
na rysunku 26. Terminale przeładunkowe znajdują się w:
Helsinkach, Turku, Tampere, Oulu, Rovaniemi, Kemijärvi,
Kolari. Zgodnie z rozkładem jazdy pociągów [53] czas operacji ładunkowych wynosi od 15 do 50 minut i jest uzależniony od relacji i rodzaju pociągu.
Rozwijając usługi z zakresu przewozów pojazdów podróżnych, Fińskie Koleje Państwowe zakupiły 17 nowoczesnych wagonów dla pociągów nocnych: 9 wagonów sypialnych oraz 8 autokuszetek. Dostawa taboru z tego zamówienia ma zakończyć się najpóźniej latem 2022 roku. Jego wartość szacuje się na prawie 40 mln Euro [49, 50, 51]. Tabor
przeznaczony do realizacji opisanej usługi składa się obecnie z 80 wagonów sypialnych i 33 autokuszetek. Fińskie autokuszetki są wagonami piętrowymi. Najnowszy wagon pokazano na rysunku 27, natomiast wnętrze dolnego pokładu wagonu na rysunku 28. W przypadku połączenia kilku

Rys. 26. Sieć przewozu pojazdów klientów kolei fińskich [49]

Rys. 27. Najnowszy wagon autokuszetki przygotowany do załadunku [52]

Rys. 28. Dolny pomost fińskiego wagonu autokuszetki [50]
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Rys. 29. Mapa
funkcjonujących terminali
dla autokuszetek [30]

Starsze autokuszetki stanowią rezerwę w przypadku
uszkodzenia, planowego przeglądu lub rewizji wagonu
będącego stale w eksploatacji, wykorzystywane są także
w okresach zwiększonego zapotrzebowania na przewozy, co ma miejsce w sezonie letnim lub zimowym. Fińskie
Koleje Państwowe (VR) przez cały rok obsługują pociągi nocne z Helsinek i Turku do Rovaniemi, Kemi i Kolari. Ze
względu na duże obciążenie tych tras przewozami, wykorzystywany jest najnowszy tabor przewozowy.
Latem 2021 roku podczas obchodów roku kolei, dyrektor VR ds. transportu pasażerskiego (Topi Simola) stwierdził,
że (…) Chcemy rozwijać nocne podróże pociągiem i zwiększyć popularność podróży pociągiem przyjaznym dla klimatu, który jest idealny na długie podróże. (…) Naszym celem
jest zwiększenie udziału pociągu do 10% całego ruchu w 2030
roku. Nowoczesny tabor odgrywa kluczową rolę w umożliwieniu tego rozwoju (…). Ważne z punktu widzenia rozwoju nocnych przewozów z autokuszetkami jest to, że fińskie
Ministerstwo Transportu i Komunikacji (LVM – fiń. liikenne- ja
viestintäministeriö) finansuje w całości nocne pociągi uruchamiane przez VR, a kontynuacja przewozów lub ich rozwój jest w każdym przypadku negocjowany z LVM [35].
Podróże koleją i segment rynku związany z usługami
przewozu samochodów podróżnych wpisuje się w akcje
elektromobilności i zielonego ładu. Nawet elementy malowania autokuszetek nawiązują do ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwą emisją zanieczyszczeń generowanych przez inne środki transportu.
Dla podróżnych interesujących się aktualnymi połączeniami w Europie, z usługą przewozu samochodu autokuszetką, uruchomiono stronę Internetową [30], gdzie na interaktywnej mapie zaznaczono czynne terminale ładunkowe dla autokuszetek wraz z relacjami pociągów. Mapę pokazano na rysunku 29.
Prace Instytutu Kolejnictwa – Zeszyt 169 (2022)

4. Autokuszetki
W europejskich przewozach podróżnych z ich pojazdami stosuje się wagony o konstrukcji zamkniętej i otwartej. Przedstawiono je na rysunkach w poprzednim rozdziale.
W przypadku linii szerokotorowych (Finlandia, Rosja) w większości były stosowane wagony o konstrukcji zamkniętej, chroniącej przewożone pojazdy przed warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.
Na europejskich liniach normalnotorowych dla autokuszetek dominują wagony o konstrukcji otwartej, ponieważ takie pociągi są uruchamiane w letnich okresach wakacyjnych.
Wyjątkiem jest całoroczne połączenie Austrii z Turcją, w którym autokuszetki są wagonami o konstrukcji zamkniętej.
Wynika to głównie z konieczności zabezpieczenia pojazdów
przed aktami wandalizmu podczas przejazdu przez Bałkany.
Przykładem wagonu otwartego, stosowanego w Europie
Środkowo-Wschodniej jest wagon serii DDm, rysunek 30.

Rys. 30. Wagon serii DDm [4]

Autokuszetka serii DDm to wagon dwupoziomowy na
wózkach o długości nadwozia 26,4 m i maksymalnej dopuszczalnej prędkości 160 km/h. Jego konstrukcja została specjalnie dostosowana do przewozu samochodów
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w pociągach pasażerskich (wagon posiada elektryczny
przewód zasilający ciągły i przewód UIC). Długość przestrzeni ładunkowej wynosi 25,10 m. Przy masie własnej
25 ton, może przewozić pojazdy samochodowe o łącznej
masie 15 ton. Załadunek wagonu może odbywać się z obu
stron od czoła, co dotyczy obu pomostów. Widok pomostu
dolnego przedstawia rysunek 31. Pojazdy umieszczane na
tym pomoście są podczas jazdy chronione siatką, umieszczoną pomiędzy konstrukcją nośną pudła wagonu.

skierować zainteresowanie społeczne na elektromobilność, co rozpocznie proces niezbędnych zmian w świadomości. W tej fazie zachęty do zakupu pojazdów indywidualnych, firmowych lub publicznych będą miały na
celu wykreowanie oczekiwania powstania rynku, co powinno przełożyć się na intensyfikację działań w zakresie
budowy infrastruktury oraz rozwoju przemysłu elektromobilności. Określone zostaną warunki i narzędzia, których wdrożenie pozwoli rozpocząć wzmacnianie polskiego przemysłu elektromobilności.
x Faza II – okres uruchamiania projektów pilotażowych,
na podstawie których zostanie sporządzony katalog
dobrych praktyk komunikacji społecznej w zakresie
elektromobilności; realizacja w latach 2019−2020.
x Faza III – elektromobilność będąca odpowiedzią na wezwania zmieniającej się rzeczywistości; realizacja w latach 2020−2025. (…) Coraz większa popularność pojazdów elektrycznych w gospodarstwach domowych
i w transporcie publicznym doprowadzi do wykreowania
mody na ekologiczny transport, co w sposób naturalny
będzie stymulować popyt. Dodatkowym czynnikiem propopytowym będzie zbudowana infrastruktura ładowania.
Sieć będzie w pełni przygotowana na dostarczenie energii
dla 1 mln pojazdów elektrycznych i dostosowana do wykorzystania pojazdów jako stabilizatorów systemu elektroenergetycznego. Administracja będzie wykorzystywać
pojazdy elektryczne w swoich flotach, przy okazji udostępniając infrastrukturę ładowania mieszkańcom w celu dalszej popularyzacji elektromobilności. Polski przemysł będzie wytwarzał wysokiej jakości podzespoły dla pojazdów
elektrycznych, produkował same pojazdy oraz niezbędne
dla rozwoju elektromobilności oprzyrządowanie i infrastrukturę (…) [12].

Rys. 31. Wnętrze dolnego pomostu wagonu serii DDm [4]

W przypadku połączenia kilku wagonów jest możliwy
przejazd samochodu z jednego wagonu na drugi dzięki
specjalnym rozkładanym trapom o nośności 2,5 tony. Trapy
stanowią wyposażenie wagonu. W autokuszetce zastosowano wózki typu Y30 SNCF o rozstawie osi 2,30 metra i zestawach kołowych o średnicy 840 mm.

5. Elektromobilność
Rozwój zrównoważonego transportu i poszukiwanie
rozwiązań spełniających zasady ochrony środowiska naturalnego jest istotną sprawą polityki transportowej Unii
Europejskiej, ponieważ elektromobilność w transporcie jest
bardzo ważnym czynnikiem ograniczającym emisję zanieczyszczeń wynikających z jego funkcjonowania. Przewozy
autokuszetkami mogą spełniać ważną rolę zarówno w ograniczaniu emisji zanieczyszczeń przez pojazdy tradycyjne, jak
również wspomagać szersze wykorzystywanie pojazdów
elektrycznych. Strategia tworzenia systemu elektromobilności w Polsce została określona w trzech fazach [12]:
x Faza I – okres przygotowawczy zrealizowany w latach
2016−2018. Wdrożone programy pilotażowe powinny

Analiza Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych
oraz firmy Frost & Sullivan wskazała, że przy optymistycznych założeniach liczba pojazdów elektrycznych w Polsce
w 2025 roku wyniesie około 300 000 [13]. W eksploatacji
pojazdów elektrycznych ważną rolę odgrywa możliwość
ich ładowania, co określa norma IEC 62196 [11] oraz czas
standardowego ładowania. Przykładowe czasy ładowania
baterii podano w tablicy 1.
Rozwój elektromobilności głównie przez systematyczne zwiększanie udziału w rynku pojazdów z napędem elektrycznym, jest związany z zapewnieniem odpowiedniej sieci punktów ich ładowania. Istotny jest przy tym zwiększony
Tablica 1

Czasy ładowania baterii pojazdu samochodowego od 10–80% w godzinach [54]
8 kWh

13 kWh

30 kWh

40 kWh

60 kWh

75 kWh

95 kWh

Ładowarka 3,6 kW

Pojemność baterii

1,5

2,5

6

8

12

15

19

Ładowarka 7,3 kW

1

1,5

3

4

6

7,5

9

Ładowarka 11 kW

<1

<1

2

2,5

4

5

6

Ładowarka 22 kW

0,5

0,5

1

1,5

2

3,5

3
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popyt na energię elektryczną i związane z nim rosnące obciążenie systemu energetycznego.
Jednocześnie w wielu miastach planuje się tworzenie
stref niskoemisyjnego transportu, zamykając dla pojazdów
z napędem spalinowym centra miast i organizując dla nich
wysokopłatne parkingi. Innym rozwiązaniem, które zapewne za kilka lat będzie wprowadzane w Polsce, to miejskie
systemy poboru opłat emisyjnych za wjazd do centrów
miast pojazdami spalinowymi. Opłatami mogą zostać objęte także miejscowości o szczególnych walorach uzdrowiskowych, klimatycznych i krajobrazowych.
Wszelkie ograniczenia dla pojazdów samochodowych
z napędem spalinowym, wynikające z rosnących opłat np.
za emisję CO2, powinny być podstawą poszukiwania ekologicznych rozwiązań. Dużą rolę w tych działaniach mogą
odegrać innowacyjne działania w przewozach pasażerskich, które powinna podjąć polska kolej, rozwijając sieć
pociągów z autokuszetkami nowej generacji. Oprócz przewozu pojazdów z napędem spalinowym autokuszetka powinna umożliwiać ładowanie samochodów z napędem
z możliwością magazynowania energii elektrycznej.

6. Wnioski i rekomendacje
Przedstawiona w artykule krótka analiza dotycząca przewozu pociągami pasażerskimi pojazdów samochodowych
w autokuszetkach, pozwala twierdzić, że ten rodzaj usługi
w większości państw europejskich nie funkcjonuje. W Europie
Środkowej inicjatywę związaną z rozwojem tej usługi przewozowej wykazują koleje austriackie, które obecnie są kolejami wiodącymi w segmencie rynku przewozów pasażerskich,
oferowanych przez koleje normalnotorowe. W odniesieniu do
kolei szerokotorowych, usługa jest dostępna na sieci kolei fińskich. Jest także rozwijana przez koleje rosyjskie.
Rosnące ceny paliw i energii elektrycznej, przy konieczności rozwoju elektromobilności jako drogi do osiągnięcia celów zielonego ładu, stawia przed koleją nowe zadania, z których jednym powinno być zaprojektowanie wagonu autokuszetki nowej generacji.
Na sieci PKP nie ma odpowiedniej infrastruktury technicznej, która przy niewielkich nakładach umożliwiłaby
przywrócenie takiej usługi. Sytuację pogłębia brak odpowiedniego taboru przewozowego [13]. Ta sytuacja z pozoru zła, jest jednak dobrym punktem wyjścia do opracowania nowej oferty, uwzględniającej najnowsze technologie
i wpisującej się w ochronę środowiska naturalnego.
Wobec nieudanych prób wdrożenia w polskich przewozach towarowych technologii transportu tirów koleją, warto opracować strategię przewozu samochodów podróżnych pociągami pasażerskimi z nowoczesnymi autokuszetkami. Analiza autora dotycząca obszaru prezentowanych
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osiągnięć na największych europejskich targach2 technicznych dla kolejnictwa pozwala twierdzić, że ta problematyka
jest od wielu lat pomijana. Powrót kolei do usług świadczonych autokuszetkami nowej generacji wymaga przeprowadzenia wielu analiz i podjęcia wstępnych prac, związanych
z etapem przygotowawczym w następujących obszarach:
1. Tabor przewozowy – autokuszetka nowej generacji.
Wymagania ogólne:
x Wagon do przewozu pojazdów samochodowych powinien mieć konstrukcję zamkniętą, co zapewni ochronę przewożonych pojazdów przed warunkami atmosferycznymi, zanieczyszczeniami z pantografu lokomotywy elektrycznej, uszkodzeniami zamierzonymi (wandalizm) i uszkodzeniami niezamierzonymi (np. poderwanie tłucznia w trakcie mijania pociągów).
x Konstrukcja nadwozia powinna umożliwiać załadunek/wyładunek samochodów przez ściany czołowe,
z obu stron wagonu.
x W przypadku połączenia kilku wagonów, konstrukcja nadwozia powinna umożliwiać przejazd samochodu między wagonami.
x Wnętrze wagonu powinno być wyposażone w nowoczesne elementy zabezpieczenia oraz mocowania pojazdów na czas transportu, oświetlenie umożliwiające dokonywanie operacji ładunkowych po zapadnięciu zmroku itp.
x W czasie opracowywania konstrukcji nadwozia, należy uwzględnić najnowsze technologie oraz materiały (w tym materiały kompozytowe), podnoszące
trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji.
x Zainstalowanie we wnętrzu autokuszetki urządzeń
przeciwpożarowych i gaśnic.
x Podczas jazdy pociągu wyposażenie wagonu autokuszetki powinno umożliwiać ładowanie baterii samochodów elektrycznych.
x Konstrukcja wózków powinna umożliwiać jazdę
z prędkością 160–200 km/h.
x Długość przestrzeni ładunkowej wagonu – 24,0–25,0 m.
x Wagon powinien mieć system diagnostyki pokładowej i monitoring wizyjny.
x Instalacje wzdłuż wagonu analogiczne jak w wagonach pasażerskich.
Przykłady tematów do analiz i badań:
x Rozwiązań wagonu jedno- i dwupokładowego (hałas, opory ruchu wagonu dwupokładowego w składzie pociągu tradycyjnego i złożonego z wagonów
piętrowych, przy prędkościach powyżej 160 km/h).
x Możliwości zasilania gniazd ładowania baterii samochodów elektrycznych z sieci trakcyjnej lub prądnic
zainstalowanych w wózkach wagonowych.
x Możliwości magazynowania energii przez autokuszetkę.

TRAKO – Gdańsk, InnoTrans – Berlin, Międzynarodowe Targi Kolejowe „PRO // Dvizhenie.Expo”, Szczerbinka, Rosja.
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x Zasadności instalowania w wagonach autokuszetkach
urządzeń wybiórczo-przełączających w czasie ruchu
w obszarach o różnych systemach zasilania trakcyjnego w przypadku poboru prądu z sieci trakcyjnej.
x Wpływ zakłóceń i pól magnetycznych generowanych przez wagon autokuszetkę na urządzenia sterowania ruchem kolejowym.
x Badanie materiałów i wyrobów użytych w konstrukcji
i wyposażeniu wagonu autokuszetki pod względem palności, toksyczności, kwasoodporności oraz właściwości
dymotwórczych i rozprzestrzeniania się płomienia.
x Określenie optymalnej wielkości składu pociągu
w zależności od liczby autokuszetek (uniknięcie ryzyka przekroczenia dopuszczalnej maksymalnej pobieranej mocy przez pociąg na cele nietrakcyjne,
wraz z propozycją rozwiązań docelowych).
2. Tabor przewozowy – towarzyszący autokuszetce
wagon sypialny lub z miejscami do leżenia:
x Analiza eksploatowanych przez PKP Intercity wagonów sypialnych i kuszetek pod względem wymagań dla nowoczesnej oferty przewozowej i spełnienia przez ten tabor wymagań klienta. Nowoczesne
rozwiązania wagonów sypialnych są ukierunkowane na zapewnienie jak największej prywatności podczas podróży, jaką zapewnia jazda samochodem,
stąd oferta powinna być kierowana do tych osób.
Zapewnienie określonego poziomu prywatności
może być ważnym elementem popytu na tę usługę, także z uwagi na efektywniejsze wykorzystanie
czasu podróży. W wagonach kolei austriackich, które będą eksploatowane w 2022 roku i umożliwią powstanie pociągów nocnych nowej generacji, będą
tzw. mini kabiny. Takie przedziały jedno-, dwu- i trzyosobowe, będą stanowiły część każdego wagonu sypialnego (rys. 32). Obecnie trwają projekty związane
z kolejnym rozwiązaniem zapewniającym w każdym
przedziale standard i luksus (ang. deluxe) dysponowania własną toaletą i prysznicem. Oczywiście tradycyjne przedziały będą również dostępne, jednak zostaną zmodernizowane do wymagań współczesnych
czasów i możliwości technicznych.

Rys. 32. Miniprzedział dla dwóch osób [55]
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x Analiza wnętrza eksploatowanych wagonów na długich trasach w pociągach dziennych z uwzględnieniem najnowszych trendów wynikających z potrzeb potencjalnych podróżnych. Oferta usług autokuszetkami powinna także obejmować ten segment rynku przewozów pasażerskich. Poziom prywatności w pociągu z autokuszetkami może znacznie wpłynąć na zdolność efektywnego wykorzystania czasu przez podróżnych. W celu podwyższenia
jakości oferty w wagonach produkowanych przez
koncern CRRC Corporation Limited, Chińczycy starają się wdrażać rozwiązania zapewniające maksymalny komfort. Sprowadza się to m.in. do dostępu do fotela bez konieczności przeciskania się przed innym
pasażerem, oddzielenia od innych osób za pomocą
specjalnych ścian, rozkładanych i regulowanych siedzeń umożliwiających „stworzenie” łóżka, a także stołu do pracy lub systemu rozrywki, przedstawia rysunek 33. W celu skutecznego wykorzystania przestrzeni, siedzenia są obrócone ukośnie w stosunku do osi
wzdłużnej wagonu i są umieszczone na przemian.

Rys. 33. Nowoczesne rozwiązanie wnętrza wagonu koncernu CRRC [56]

3. Infrastruktura terminala:
x Czynności ładunkowe powinny odbywać się w wydzielonym miejscu, odizolowanym od przypadkowych podróżnych.
x Terminal powinien być wyposażony w ruchome
urządzenia ładunkowe specjalnej konstrukcji, umożliwiające operacje załadunku / wyładunku z dwóch
poziomów autokuszetki. Jeśli nawet polska autokuszetka nowej generacji byłaby wagonem jednopoziomowym, terminal powinien obsługiwać także
wagony dwupoziomowe innych przewoźników.
x Prowadząc modernizację linii kolejowych należy
rezerwować teren dla nowych technologii, które
w przyszłości mogą wpłynąć na zmianę dotychczasowych warunków przewozu podróżnych. Chodzi
o ostatnie stacje linii (np. Zakopane, Hel), modernizowane lub odtwarzane dworce (np. Warszawa
Główna).
x Zapewnienie dogodnego połączenia z układem
drogowym.
Prace Instytutu Kolejnictwa – Zeszyt 169 (2022)
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4. Marketing i ekonomiczne uzasadnienie opłacalności przedsięwzięcia:
x Z uwagi na rosnącą świadomość społeczeństwa,
związaną z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, jak również wnoszonymi opłatami za nadmierną emisję zanieczyszczeń, należy wszelkimi możliwymi sposobami promować ekologiczne rozwiązania. Obecnie taka akcja jest prowadzona w Finlandii,
gdzie w odniesieniu do przewozu samochodów autokuszetkami, przy rozkładzie jazdy dla konkretnej relacji, umieszcza się dodatkowe informacje
przedstawione na rysunku 34 (w relacji Helsinki –
Rovaniemi podano wartości emisji CO2 wydzielane
przez różne środki transportu pokonujące odległość
między tymi miastami).

Rys. 34. Tablica ilustrująca dane ograniczenia emisji CO2 na konkretnej
trasie pociągu z autokuszetkami [49]

Informacje są wzbogacone dodatkowym opisem,
jak np.: (…) Pociąg to najbardziej zielony wybór na północy. Pociąg jest zdecydowanie najbardziej przyjaznym dla
środowiska środkiem transportu. Podróżujesz pociągiem
z Helsinek do Rovaniemi (705 km) i z powrotem 50 razy,
podczas gdy taka sama ilość emisji jest generowana przez
samochód z jednej podróży (…) [49].
x Oferta powinna być skierowana do dwóch grup
klientów, tj. klientów udających się na urlop i do
klientów biznesowych. Określenie elementów oferty dla obu grup powinno być poprzedzone badaniami rynku.
x Przewozy sezonowe w okresach wzmożonych urlopów powinny być realizowane raczej pociągami
nocnymi. Podróż na duże odległości z wykorzystaniem samochodu łączy się z noclegiem, a ten generuje dodatkowe koszty. Zmniejszenie tych kosztów
zapewnia podróż pociągiem w wagonie sypialnym,
a samochodu w autokuszetce – podróżny śpiąc
przemieszcza się.
x Klienci biznesowi są z reguły świadomi wartości
swojego czasu. Należałoby przeprowadzić analizy,
czy dla tej grupy osób ważniejsze są podróże nocne, czy dzienne. W przypadku np. pilotowego połączenia Warszawa Główna – Bruksela odpowiednie warunki podróży dziennej, umożliwiającej pracę w wydzielonym miejscu, mogłyby przyciągnąć
stałą klientelę, która przez cały rok korzystałaby
z pociągów z autokuszetkami. Odpowiednie ceny
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i marketing prawdopodobnie ograniczyłyby wahania sezonowe takich przewozów. Przy braku termiala dla autokuszetek w Brukseli, należałoby wspólnie
np. z kolejami austriackimi i belgijskimi zainicjować
potrzebę takiej budowy.
x W początkowym okresie funkcjonowania pociągu
z autokuszetkami przewozy powinny być dotowane przez państwo. Należałoby rozważyć możliwość
dofinansowania takich działań np. z funduszu niskoemisyjnego transportu. Fundusz Niskoemisyjnego
Transportu (FNT) utworzono na podstawie ustawy
z dnia 6 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Zadaniem Funduszu jest finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz z transportem opartym na paliwach
alternatywnych. Dzięki środkom z funduszu realizowane są działania wymienione m.in. w Krajowych
Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw
Alternatywnych, Planie Rozwoju Elektromobilności
w Polsce oraz w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, czyli dokumentach implementowanych do polskiego
prawa założenia regulacji UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.
x W przypadku innowacyjnych rozwiązań autokuszetek wytwarzających podczas jazdy prąd wraz z możliwością jego magazynowania, należy podkreślić
walory rozwiązania odciążającego system energetyczny kraju. Rozwiązanie umożliwiające ładowanie samochodów elektrycznych podczas przewozu autokuszetkami nowej generacji przysporzy dodatkowych zysków przewoźnikom. Analizy rozwiązania technicznego autokuszetki nowej generacji
wraz z jej projektem i budową prototypu, powinny
być traktowane priorytetowo. W obecnych warunkach, oprócz zaspokojenia potrzeb krajowych, równie istotnym elementem opłacalności przedsięwzięcia byłby eksport autokuszetek nowej generacji.
5. Relacje przewozowe i współpraca międzynarodowa:
x Pod koniec pierwszej dekady XXI w., w okresie zwiększonego ruchu turystycznego, w Polsce, kursowało kilkadziesiąt sezonowych pociągów nocnych.
Liczba ta zmalała w ciągu dekady o ponad połowę.
Przyczynił się do tego istotny rozwój szybkich połączeń dziennych. Pociągi prowadzące wagony z miejscami do leżenia wciąż są chętnie wybierane przez podróżnych. Wskazało na to przeprowadzone latem 2018
roku badanie potencjału przewozowego na podstawie danych dotyczących frekwencji w pociągach PKP
Intercity. Wśród najpopularniejszych połączeń połowę stanowiły pociągi nocne. Świadczy to o ich ważnej
funkcji w przewozach pasażerskich. Istotną rolą połączeń nocnych powinno być skomunikowanie ze sobą
przeciwległych regionów peryferyjnych, pozwalające
na poprawę ich dostępności transportowej [10].
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x Pociągi nocne w Polsce mogą stanowić trzon kolejowych przewozów międzynarodowych, m.in. z krajów
Europy Środkowej w kierunku Bałtyku lub nad Balaton
czy Adriatyk. Szansą na rozwój siatki tego typu połączeń jest rozszerzenie współpracy z innymi przewoźnikami, takimi jak Austriackie Koleje Federalne, w kwestii
uruchomienia nowych pociągów kategorii Nightjet,
w tym pociągów z autokuszetkami.
6. Wniosek o dofinansowanie:
x W zaprezentowanej tematyce istnieje wiele bloków
tematycznych, które wymagają przeprowadzenia poszerzonych badań i analiz w zakresie zastosowania inteligentnych rozwiązań konstrukcji i wykorzystania
odpowiednich materiałów przy opracowaniu projektu autokuszetki i terminala do czynności ładunkowych. Oprócz zadań typowo technicznych będą konieczne analizy obowiązującego prawa, badania rynku pod względem nowych ofert dla klientów kolei,
a także ekonomiczne uzasadnienie podejmowanych
działań prowadzących do uruchomienia usługi.
x Z uwagi na wieloaspektowość zadania i jego złożoność,
w celu przygotowania zadania do realizacji, w prace powinni zostać zaangażowani pracownicy jednostek naukowo-badawczych (branże kolejowe, energetyczne
oraz infrastrukturalne), biura projektowo-konstrukcyjne, wybrany producent prototypu i serii autokuszetek,
licencjonowany przewoźnik (PKP Intercity), zarządca infrastruktury terminali (PKP PLK S.A.).
x Rozważyć udział w projekcie kolei austriackich lub/i
kolei fińskich.
x Wybór źródła finansowania projektu np. Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju (NBCiR).
Działania należy podjąć jak najszybciej, aby w przeciwieństwie do nieudanych działań „Tiry na tory” zostać prekursorem europejskich usług kolejowych „Elektryki na tory”.
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