Us∏ugi logistyczne

Nowa towarowa trasa kolejowa
Rotterdam - Duisburg
Projekt trasy kolejowej Betuweroute,
która po∏àczy niemiecki region Ruhry
z portem w Rotterdamie, wszed∏ w faz´ realizacji. W grudniu 2000 roku
poproszono oferentów do przetargu
na stworzenie superinfrastruktury na
terenie Holandii – po∏o˝enie podk∏adu, torowiska oraz stworzenie trakcji
elektrycznej i technologii sygnalizacyjnej. Ostateczny termin sk∏adania
ofert up∏ywa w listopadzie 2001 r.
Realizacja tego projektu umo˝liwi
kolei istotny wzrost udzia∏u w iloÊci
transportowanych towarów pomi´dzy
Rotterdamem – portem u ujÊcia Renu,
a Regionem Ruhry (Renu). Jak dotàd towary transportowane sà g∏ównie ci´˝arówkami. Zakoƒczenie inwestycji
ma nastàpiç w roku 2005.
Tylko dla pociàgów towarowych.

Duisburg jest koƒcowym punktem
160-kilometrowego odcinka Betuweroute, który zaczyna si´ w porcie Rotterdam. Jest to nie tylko pierwsza dwutorowa linia kolejowa konstruowana wy∏àcznie do transportu towarów, lecz
równie˝ najwi´kszy projekt infrastrukturalny kraju – jego koszt szacowany jest
na blisko 9 mld guldenów, w przybli˝eniu 4,5 mld euro. G∏ównym wykonawcà projektu b´dzie NS Railinfrabeheer, oddzia∏ Dutch Railway (kolei holenderskich). Ocenia si´, ˝e w 2010
roku trasà tà transportowanych b´dzie
blisko 43 miliony ton towarów. Jak mówi rzecznik prasowy Han Kok, jest to
75% prognozowanego na rok 2010
ruchu towarów w Holandii.
Jakie pojazdy b´dà kursowaç
na trasie Betuweroute?

W zwiàzku z tym, i˝ przebieg projektowanej linii kolejowej budzi∏ kontrowersje, rzàd holenderski chce
zwi´kszyç pr´dkoÊç przemieszczania
∏adunków ze wzgl´du na zwiàzane
z tym korzyÊci ekologiczne. Projektowany odcinek powinien spe∏niaç nie
tyko europejskie wymagania dotyczà-
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ce transgranicznego ruchu towarów,
ale wykorzystywaç równie˝ ca∏kowicie bezpieczne pociàgi oraz ma∏e
bezza∏ogowe sk∏ady kolejowe dzia∏ajàce w oparciu o nowoczesnà technologi´ sygnalizacyjnà. Holenderskie ministerstwo transportu ju˝ rozpocz´∏o
rozmowy z potencjalnymi dostawcami
tych technologii w celu sprawdzenia
ich opinii w zakresie zastosowania
nowych, alternatywnych metod transportu towarów na trasie Betuweroute.
„Truck-on-Trains”
- jak ci´˝arówki „podbijajà koleje”

Oprócz konwencjonalnego wykorzystania pociàgów towarowych przepustowoÊç trasy Betuweroute pozostawia równie˝ miejsce dla innych form
transportu. W ramach tych form alternatywnych istnieje kilka koncepcji znanych pod wspólnà nazwà „Truck-on
Train” (Tir’y na tory). Zgodnie z opinià
holenderskiego ministerstwa transportu
jedynym warunkiem wykorzystania
tych innych form transportu, jest koniecznoÊç adaptacji do 25 kV ich êród∏a zasilania, jak równie˝ uruchomienie planowanego systemu bezpieczeƒstwa „ERTMS/ET CS Level 2”.
Rail wagon (ryc. 1)
– metoda „Wagon kolejowy”

Ten sposób opiera si´ na idei trans-

portu kombinowanego – ca∏e ci´˝arówki sà ∏adowane na przystosowane
do tego wagony.
Rail Escort Wehicles (ryc. 2)
– metoda „Pojazdy eskortowane”

Sama ci´˝arówka stanowi êród∏o
nap´du. Pojazd eskortujàcy jest niezb´dny dla utrzymania ci´˝arówki na
przystosowanej do takiego transportu
linii kolejowej. W tym celu ci´˝arówka wje˝d˝a na pojazd eskortujàcy
przednià osià.
Rail Tractors (ryc. 3)
– „Ciàgniki kolejowe”.

Pojazd szynowy (ciàgle jeszcze
trwajà prace nad jego konstrukcjà)
przewozi pojedyncze naczepy siod∏owe. W tym celu tylna oÊ ci´˝arówki
musi byç zaopatrzona w odpowiednie prowadnice.
Two – way Variant (ryc. 4)
– „Rozwiàzanie dwuwariantowe”.

Ca∏a ci´˝arówka jest skonstruowana jako pojazd o podwójnym zastosowaniu. Na drodze jest to pojazd wymagajàcy kierowcy. Na torach staje
si´ pojazdem bezza∏ogowym. Si∏a
nap´du pochodzi z ci´˝arówki.
Na podstawie InnoTrans 2002 Report
opracowa∏ – Piotr Nowak

