
 
 
 

DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII 

DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA 
I POLITYKA SPÓJNOŚCI 

 
TRANSPORT I TURYSTYKA 

 
 
 

OGRANICZENIE HAŁASU KOLEJOWEGO 
 
 

OPRACOWANIE 
 
 

Streszczenie 
 
 

Abstrakt 
 
Dwanaście milionów mieszkańców UE doświadcza problemów związanych z 
hałasem kolejowym w ciągu dnia, a dziewięć milionów – w nocy. W niniejszej 
ekspertyzie opisano środki, fundusze i regulacje mające na celu jego 
ograniczenie. Wprowadzenie nowoczesnego taboru kolejowego pozwoli na 
największe obniżenie hałasu. W krótkim okresie wymiana żeliwnych klocków 
hamulcowych na kompozytowe w towarowych wagonach kolejowych ma 
największe znaczenie. Opracowanie systemu regulacji dla przygotowanego 
procesu wprowadzania cichego taboru kolejowego jest podstawowym 
elementem strategii ograniczania hałasu kolejowego. 
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STRESZCZENIE 

Według sprawozdań państw członkowskich, zebranych przez Europejską Agencję 
Środowiska w 2010 r., hałas kolejowy stanowi problem dla około 12 mln mieszkańców UE w 
dzień, narażonych na hałas powyżej 55 dB(A), oraz dla około 9 mln w nocy, narażonych na 
hałas powyżej 50 dB(A). Rzeczywiste wartości są niewątpliwie wyższe, ponieważ inicjatywa 
Europejskiej Agencji Środowiska dotycząca tworzenia map hałasu koncentruje się na 
aglomeracjach liczących ponad 250 000 mieszkańców oraz na głównych liniach kolejowych, 
którymi kursuje ponad 60 000 pociągów rocznie. Hałas kolejowy to problem głównie w 
środkowej Europie, czyli tam, gdzie mieszka większość zmagających się z nim obywateli, a 
wielkość kolejowych przewozów towarowych jest najwyższa (głównie Niemcy, Włochy i 
Szwajcaria, ale natężenie ruchu jest wysokie także w Polsce, Austrii, Holandii i Francji, a 
mapy hałasu wskazują, że negatywnie wpływa on również na znaczną liczbę ludności w 
Belgii i Luksemburgu). 
 
Hałas jest szkodliwym zjawiskiem, zanieczyszczającym środowisko i negatywnie 
oddziałującym na zdrowie ludzi narażonych na działanie wysokich poziomów hałasu 
otoczenia powyżej 70 dB(A) – a także mniejszych. Dyskusja na temat hałasu kolejowego 
stała się bardzo ważna w kilku krajach europejskich, ponieważ wielkość transportu 
kolejowego wzrasta i odgrywa on coraz ważniejszą rolę w ekologizacji transportu. Aby 
osiągnąć cele dotyczące zrównoważonego rozwoju, sformułowane w 2011 r. w białej 
księdze KE w sprawie transportu i w przepisach odnoszących się do ekologizacji transportu, 
wpływ na środowisko (węgiel, energia, hałas itp.) wywierany przez kolej musi zostać 
zminimalizowany, aby utrzymać jej pozycję jako ekologicznego środka transportu i tym 
samym promować przejście na transport kolejowy, w celu zmniejszenia ogólnego wpływu 
transportu na środowisko. 
 
W celu przeanalizowania sytuacji dotyczącej hałasu w Europie, z uwzględnieniem 
obowiązującego prawodawstwa UE, państwa członkowskie muszą dostarczyć mapy i plany 
działania w sprawie hałasu. W planach działania w sprawie hałasu opisuje się środki 
przedsięwzięte w celu obniżenia poziomu hałasu w środowisku w odniesieniu do 
określonych poszkodowanych mieszkańców. Uwarunkowania prawne różnią się jednak 
znacznie w całej Europie, ponieważ państwa członkowskie stosują różne limity i wartości 
progowe dla emisji hałasu w środowisku i zazwyczaj te granice są badane tylko podczas 
budowy nowej infrastruktury lub dużej przebudowy. 
 
Ogólnie rzecz biorąc, określono trzy różne źródła hałasu kolejowego: 
 

 hałas silnika; 
 hałas toczenia; 
 hałas aerodynamiczny. 

 
Hałas kolejowy to w dużej mierze problem związany z funkcjonowaniem pociągów 
towarowych i pociągów składających się ze starszych wagonów lub lokomotyw i szczególnie 
dotkliwy w nocy. Poziom hałasu toczenia jest z reguły wyższy w przypadku źle utrzymanych 
pojazdów szynowych oraz w przypadku pociągów wykorzystujących do jazdy infrastrukturę 
w złym stanie. Hałas aerodynamiczny jest szczególnie istotny dla linii kolei dużych 
prędkości, ponieważ w większości przypadków stosowane są środki ograniczające hałas, 
takie jak ekrany dźwiękochłonne, które zmniejszają wpływ hałasu toczenia, ale zwykle są 
zbyt niskie, aby w jakikolwiek sposób oddziaływać na hałas pochodzący z pantografu. Hałas 
silnika ma największe znaczenie przy niższych prędkościach do około 30 km/h, hałas 
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toczenia – przy prędkościach powyżej 30 km/h, a hałas aerodynamiczny – przy 
prędkościach powyżej 200 km/h. Najważniejszym źródłem hałasu jest hałas toczenia, który 
dotyczy wszystkich rodzajów pociągów. 
 
Wśród środków służących ograniczeniu hałasu kolejowego wyróżnia się środki pasywne, 
stosowane w miejscu występowania zakłóceń, oraz środki aktywne, stosowane u źródła 
hałasu. Najważniejsze pasywne metody stosowane w celu zmniejszenia wpływu hałasu 
kolejowego na środowisko to ekrany dźwiękochłonne i okna izolacyjne – większość planów 
działania i inwestycji państw członkowskich koncentruje się na tych metodach. Są one 
jednak skuteczne tylko miejscowo i wymagają ogromnych inwestycji w celu zabezpieczenia 
dużych części sieci kolejowych. 
 
Natomiast środki skoncentrowane na źródle, jeśli są powszechnie wprowadzane, obniżają 
poziom hałasu w całym systemie kolejowym. Dla przykładu, problem głośnych towarowych 
wagonów kolejowych można zmniejszyć poprzez wymianę klocków hamulcowych z 
żeliwnych na kompozytowe. Ta kwestia jest obecnie badana przez branżę kolejową i 
dotyczy około 370 000 starych wagonów towarowych. Ponadto amortyzatory kół, 
aerodynamiczny projekt pantografów i izolacja dźwiękowa urządzeń trakcyjnych (np. 
silników lokomotyw) to środki służące ograniczeniu hałasu u źródła. Zgodnie z aktualną 
techniczną specyfikacją interoperacyjności (TSI „Hałas”) tabor kolejowy, który został 
wprowadzony od 2000 r. (w tym lokomotywy i wagony pasażerskie lub głowice napędowe 
do przewozu pasażerów) musi charakteryzować się obniżoną emisją hałasu o mniej więcej 
10 dB(A) w porównaniu z urządzeniami z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku. 
 
W opinii autorów najlepszym rozwiązaniem jest obniżenie poziomu emisji hałasu u źródła, 
ponieważ obniżenie to oddziałuje na całą sieć. Jeśli infrastruktura trakcyjna emituje hałas 
na wysokim poziomie (np. hałas pochodzący z elementów infrastruktury – wytwarzany 
przez wiadukty lub pisk na zakrętach o wąskim promieniu) lub gdy lokalne środowisko jest 
szczególnie wrażliwe na hałas (np. obszary o wysokiej wartości przyrodniczej lub 
środowiska miejskie, w których mieszkania znajdują się bardzo blisko linii kolejowej), może 
się okazać konieczne zastosowanie dodatkowych środków ograniczających hałas z 
torowiska. Takie środki obejmują modyfikatory tarcia, amortyzatory kolejowe, pływające 
(lub izolowane) podkłady kolejowe oraz oczywiście ekrany i bariery dźwiękochłonne różnej 
wysokości. Wszystkie pojazdy i tory powinny być konserwowane w celu wyeliminowania 
zbędnych źródeł hałasu, np. pofałdowań. 
 
Wyposażenie istniejących towarowych wagonów kolejowych w kompozytowe klocki 
hamulcowe typu K lub (w przypadku zatwierdzenia) LL jest najbardziej opłacalnym 
środkiem dla samego pojazdu. Dodatkowe środki możliwe do zastosowania w pojeździe to 
amortyzatory kół, montowane na pojeździe modyfikatory tarcia (najbardziej skuteczne w 
sieciach miejskich lub podmiejskich) oraz (dla kolei dużych prędkości) aerodynamicznie 
zoptymalizowane pantografy (np. osłona lub powłoka). Środki te są skuteczne w całej sieci. 
Można by przeprowadzać dodatkowe badania dotyczące zmodyfikowanych konstrukcji kół, 
ponieważ są one bardzo skuteczne, ale doświadczenia z wypadków powodują niechęć do 
korzystania z nowych konstrukcji kół zastępujących struktury monoblokowe. 
 
Jeśli chodzi o infrastrukturę, opłacalnymi środkami ograniczania hałasu są modyfikatory 
tarcia, amortyzatory kolejowe i podkłady kolejowe. Na gęsto zaludnionych terenach i na 
obciążonych ruchem odcinkach kolejowych nieuniknione jest wykorzystywanie ekranów 
dźwiękochłonnych lub specjalnych pokryć. Jeśli jednak w szerokim stopniu wprowadzone 
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zostaną środki związane z pojazdami, liczba ekranów dźwiękochłonnych lub specjalnych 
pokryć będzie mogła zostać w znacznym stopniu ograniczona.  
 
Dodatkowo koła i szyny wymagają częstego monitorowania i konserwacji w celu 
ograniczenia hałasu. Jakość powierzchni kół i szyn jest kluczowym czynnikiem decydującym 
o poziomie hałasu toczenia, a powierzchnia ta niszczy się wraz z upływem czasu; głównym 
źródłem hałasu są poważnie uszkodzone powierzchnie (wypaczone koła lub pofałdowane 
tory). 
 
Parlament Europejski i Komisja Europejska starają się zachęcać państwa członkowskie do 
podjęcia większej ilości działań służących ograniczeniu hałasu kolejowego, np. poprzez 
wprowadzenie uzależnionych od poziomu hałasu systemów pobierania opłat za korzystanie 
z torów. Takie bodźce ekonomiczne (opłaty za korzystanie z torów kolejowych 
zróżnicowane w zależności od poziomu emisji hałasu) mogą przyczynić się do: 
 

 promowania wykorzystania niskoszumowych technologii w taborze kolejowym; 
 sprzyjania wykorzystywaniu tras, pozwalających na uniknięcie punktów 

generujących najwyższy poziom hałasu; 
 promowania procedur operacyjnych i prędkości ograniczających hałas na obszarach 

wrażliwych. 
 
Jeśli chodzi o przepisy, japoński program efektywności1może służyć za przykład obniżenia 
poziomu hałasu w dłuższej perspektywie czasowej. TSI „Hałas” jest odpowiednią podstawą 
przepisów dotyczących emisji hałasu w średnim i długim okresie. Obecnie normy dotyczące 
emisji hałasu mają zastosowanie tylko dla nowych lub zmodyfikowanych pojazdów. W 
perspektywie średnio- i długoterminowej TSI może stać się obowiązkowa dla wszystkich 
pojazdów. Poziomy hałasu określone na podstawie TSI „Hałas” również powinny być od 
czasu do czasu obniżane w zależności od rozwoju technicznego, podobnie jak w Japonii. 
 
W zasadzie istnieją trzy podejścia do ustalania zależnych od emisji hałasu opłat za 
korzystanie z torów, a każdy może być ułożony jako połączenie komponentów premiowych i 
karnych: 
 

1. Emisje hałasu przez pociągi mogą być mierzone w punktach krytycznych na gęsto 
zaludnionych obszarach lub w małych odległościach od stref mieszkalnych, a 
następnie przypisywane pociągom wytwarzającym hałas. Opłaty za korzystanie z 
torów związane z emisją hałasu będą się wówczas różnić w zależności od lokalnego 
poziomu hałasu i ostatecznie od narażenia na hałas lokalnych społeczności. 

2. Wagony mogą być klasyfikowane wg kategorii emisji hałasu, a ich używanie – 
obłożone opłatami lub premiowane w zależności od kategorii emisji. Operator 
kolejowy będzie uiszczał opłatę u zarządcy infrastruktury lub otrzymywał od niego 
premię i przekazywał rachunek lub przyznawał premię właścicielowi lub operatorowi 
pojazdu. 

3. Pociągi mogą być klasyfikowane na podstawie typów wagonów kolejowych, z których 
się składają. W przypadku pociągów towarowych, kategoria emisji pociągu może się 
zmieniać wraz z każdą zmianą w składzie pociągu na stacjach rozrządowych. 

 
Pierwsze podejście bezpośrednio odpowiada zasadzie „zanieczyszczający płaci”, ale 
powoduje wysokie koszty transakcji w przypadku realizacji i kontroli. Drugie podejście jest 

                                                 
1  Ten program ma na celu zmniejszenie zużycia energii i wpływu na klimat poprzez dynamiczne ustalanie celów 

dotyczących emisji na podstawie aktualnych najlepszych praktyk (wydajność „najlepszych technologii”). 
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najprostsze i najłatwiejsze do wdrożenia, ale pomija charakter hałasu kolejowego; do 
osiągnięcia znaczącej redukcji emisji hałasu przez pociągi niezbędny jest wysoki udział 
procentowy wagonów o obniżonej emisji hałasu. Trzecie podejście nie wymaga 
wprowadzania zaawansowanego systemu płatności, ale w jego ramach konieczne by było 
utworzenie (ostatecznie międzynarodowego) informacyjnego systemu kontroli wagonów. 
 
Systemy opłat mogą wynikać z odpowiednich przepisów ustawowych, ustanawiających 
jasne ramy prawne dla działań długoterminowych w celu ograniczenia hałasu kolejowego. 
Możliwe jest zastosowanie następujących instrumentów regulacyjnych: 
 

 limitów dla hałasu wytwarzanego przez wagony i lokomotywy podczas postoju i 
ruchu; 

 
 zasad obsługi i konserwacji; 
 
 technologii ograniczania hałasu dla nowego taboru kolejowego według japońskiego 

programu efektywności. Ten program ma na celu zmniejszenie zużycia energii i 
wpływu na klimat poprzez dynamiczne ustalanie celów dotyczących emisji na 
podstawie aktualnych najlepszych praktyk (wydajność „najlepszych technologii”); 

 
 programów modernizacji dla obecnie eksploatowanych pojazdów (harmonogram 

stopniowego spełniania wymogów). 
 
Należy wprowadzić system uzależnionych od emisji hałasu opłat za dostęp do torów (ang. 
„Noise depending track access charges” – NDTAC), aby zachęcić właścicieli pojazdów do 
inwestowania w środki ograniczania hałasu. Na pierwszym etapie należy skupić się na 
wagonach kolejowych przewozów towarowych, ale program może na późniejszym etapie 
obejmować inne pojazdy lub środki lub skupić się na limitach hałasu bez względu na 
sposoby osiągania tych limitów. 
 
Co ważne, system NDTAC powinien być wprowadzany w sposób nieszkodzący 
konkurencyjności w sektorze kolejowym. Należy pokryć koszty inwestycji i wyższe koszty 
operacyjne. System NDTAC powinien być zharmonizowany w państwach członkowskich i 
powinien obejmować każdy pojazd wykorzystywany w krajowej sieci (również pojazdy 
zagraniczne). Z uwagi na to, że znaczne ograniczenie hałasu może zostać osiągnięte tylko 
wtedy, gdy pociągi będą kompleksowo wyposażane w urządzenia o niskim poziomie emisji 
hałasu, w ramach systemu NDTAC powinno się sprzyjać korzystaniu z pociągów, które są 
niemal całkowicie złożone z tego typu pojazdów. Aby uniknąć strat w konkurencyjności z 
tytułu niższych opłat za dostęp do torów dla pojazdów o niskim poziomie emisji hałasu, 
znaczną część środków finansowych powinny zapewniać państwa członkowskie. Aby 
zachęcić do szybszego przejścia na pojazdy o niskim poziomie emisji hałasu lub 
modernizacji istniejących wagonów towarowych, należy również rozważyć bezpośrednie 
finansowanie inwestycji na okres kilku lat. 
 
Podsumowanie zaleceń 
 
Ponieważ towarowe wagony kolejowe często przemierzają duże odległości między różnymi 
krajami, konieczne jest zharmonizowanie przepisów dotyczących hałasu w całej Europie. W 
związku z tym autorzy zalecają skupienie się na następujących działaniach: 
 

 Wyposażeniu istniejącego taboru wagonów towarowych w układy hamulcowe o 
niskim poziomie hałasu, zwłaszcza przez zastąpienie żeliwnych klocków 
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hamulcowych klockami kompozytowymi, jako na najważniejszym i 
najskuteczniejszym początkowym działaniu w ograniczaniu hałasu u źródła. 

 
 Tworzeniu systemów finansowania na rzecz pokrycia kosztów modernizacji i 

dodatkowych kosztów operacyjnych związanych z nowymi technologiami redukcji 
hałasu, aby uniknąć obniżenia konkurencyjności sektora kolejowego; znaczna część 
kosztów powinna być pokryta przez państwa członkowskie, ponieważ cichsze pociągi 
zmniejszą potrzebę przedsiębrania infrastrukturalnych środków ograniczania hałasu i 
tym samym ich koszt. 

 
 Wprowadzeniu systemów pobierania opłat za dostęp do torów, w ramach których 

różnicuje się opłaty dla pociągów w zależności od kategorii emisji hałasu przez 
pociąg. Klasyfikacja emisji hałasu przez pociąg powinna być określona w odniesieniu 
do wagonu o najwyższym poziomie emisji hałasu. 

 
 Uzależnieniu działań dotyczących systemu NDTAC lub regulacji dotyczących limitu 

hałasu od tych samych działań w transporcie drogowym, aby uniknąć obniżenia 
konkurencyjności sektora kolejowego. 

 
 Ustaleniu limitów hałasu na podstawie TSI „Hałas” (TSI „Hałas” 2011) 

obowiązkowych również dla istniejącego taboru kolejowego 10 lub 12 lat po 
wprowadzeniu systemów finansowania oraz limitów hałasu dla nowego taboru 
kolejowego. 

 
 Dostosowaniu limitów określonych w TSI „Hałas” w podzielonym na etapy procesie, 

w perspektywie średnio- i długoterminowej, w celu wspierania rozwoju nowych 
technologii redukcji hałasu. 

 
 Monitorowaniu i utrzymaniu poziomu hałasu wynikającego ze ścierania się 

materiału, w celu zapewnienia niskiego poziomu hałasu również podczas pracy w 
długich okresach. 


