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Innowacyjny w skali światowej system w pełni zautomatyzowanego, 
bezzałogowego lekkiego metra. 
System metra AXONIS jest błyskawicznym rozwiązaniem konstrukcyjnym, 
zaprojektowanym dla miast zabytkowych i o gęstej zabudowie miejskiej.  
Przeznaczony jest do eksploatacji na specjalnie zaprojektowanym 
modułowym wiadukcie,  
z możliwością eksploatacji w wydrążonym pod ziemią tunelu lub na 
poziomie ulicy.  

Rozwiązanie dla Miasta Krakowa – Axonis  



 
 Dlaczego unikalny? 



System AXONIS – 5 powodów  

 
• Łatwo dopasowujący się do charakteru miasta 

 
• Szybki w zaprojektowaniu i budowie 

 
• Niski koszt zakupu oraz eksploatacji 

 
• Otwarty, niezastrzeżony system  
 
• Szybki, bezpieczny i komfortowy   

 
 



AXONIS – elastyczne rozwiązanie zapewniające miastu najbardziej wydajną 
komunikację. 

 

• Zdolności przewozowe AXONIS to: 10,000 – 45,000 
pasażerów/godzinę/kierunek. 

• Modułowość: 2 – 5 wagonów / skład.   

• Zdolność pojazdu do pokonywania wzniesień do 6% oraz łuków o 

promieniu nawet 45m. 
• Konstrukcja systemu za pomocą betonowych modułów na specjalnie 

zaprojektowanym wiadukcie, jak również na poziomie ulicy oraz w 
wydrążonych pod ziemią tunelach. 

• Wąski wiadukt: mniej niż 7 metrów szerokości (system ewakuacji 
frontowej).  

• Zasilanie trzecią szyną o mocy 750VDC 

• „Szyty na miarę” system idealnie dopasowany do wymagań klienta i 
zabudowy miasta. 
 
 

Łatwo dopasowujący się do charakteru 
miasta 
 



Szybka realizacja 

Czas budowy inwestycji AXONIS zredukowany znacząco w stosunku do 
systemu tradycyjnego, tj.: 3 – 4 lata od zamówienia do rozpoczęcia 
eksploatacji. 
 
• Modułowy wiadukt: prefabrykowane moduły łatwe do  

transportu oraz szybkiej konstrukcji.  
• Wykorzystanie rozwiązania Alstom APPITRACK – systemu  

szybkiego układania torów.  
• Zintegrowany systemu torów, zasilania, sygnalizacji  

i taboru. 
 

HESOP 

APPITRA
C 

URBALIS 



Niski koszt zakupu oraz eksploatacji 1/2 

 
AXONIS – całkowicie zintegrowany systemem metra zapewniający 
obniżenie kosztów inwestycyjnych (capex) i operacyjnych (opex) w 
porównaniu do standardowych podsystemów metra.   

 
• Wykorzystanie wiaduktu przyczyniające się do  

znacznego ograniczenia prac inżynieryjnych, 
w porównaniu do budowy standardowego tunelu dla metra. 

• Podejście systemowe umożliwiające redukcję  
kosztów inżynieryjnych projektu.  
 



Niski koszt zakupu oraz eksploatacji 2/2 

 
• Zdalne sterowanie pojazdu (pociąg bezzałogowy) poprzez 

wykorzystanie sprawdzonego rozwiązania kontroli pociągów Alstom 
Transport URBALIS. 

• Zmniejszenie kosztów utrzymania pojazdu dzięki wyposażeniu pojazdu 
w koła stalowe w porównaniu do pojazdów ogumionych. 

• Dostosowanie pojazdu do niższego zużycia energii dzięki systemowi 
zasilania energią HESOP (ponad 99% ponownego wykorzystania energii 
wytwarzanej przy hamowaniu). 



Otwarty, niezastrzeżony system  

 
AXONIS wykorzystuje system standardowych torów: stalowe szyny o 
szerokości  
1435 mm (UIC) 
 

• Standardowy system torów zapewniający łatwą rozbudowę linii oraz 
rozszerzenie parku taborowego. 

• Standardowe napędy zwrotnicowe oraz bezzałogowe prowadzenie 

pojazdu zapewniające 99.7% dostępności systemu.  
 



Szybkość, bezpieczeństwo 

Camera 

Intercom 

AXONIS to 50 letnie doświadczenie Alstom Transport w budowie i 
dostawie: metra, szyn, trakcji, zasilania energetycznego, czy systemu 
kontroli pociągu CBTC. 
 
• Sprawdzone, dogodne frontowe drzwi ewakuacyjne.   
• Możliwość wykorzystania torów do ewakuacji pasażerów w 

przeciwieństwie do innych systemów transportowych zlokalizowanych 
na wiaduktach (brak podkładów).  

• Użycie systemu kontroli pociągów metra URBALIS od automatycznego 
(ATO) do sterowanego zdalnie (bez kierowcy: UTO) wybranego przez 
ponad 50 linii metra na całym świecie. 



Komfort 

AXONIS wszystkim pasażerom gwarantuje komfort na najwyższym 
poziomie,  

a mieszkańcom miasta spokój i ciszę.  
 
• Optymalna kompatybilność pociągu i szyn przyczyniająca się do 

zdecydowanego zredukowania poziomu hałasu.   
• Dostosowane do potrzeb Klienta wnętrze  

pociągu spełniające oczekiwania  
najbardziej wymagających odbiorców.  

• Odpowiednio oświetlone wnętrze pojazdu 
zapewniające duży komfort podróżowania. 

• Klimatyzacja.  
• System informacji pasażerskiej. 



 
 Dlaczego Axonis a nie metro 

podziemne? 
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System lekkiego metra AXONIS bazujący na wiaduktach 

• 50% redukcja kosztu budowy metra  - koszt sytemu wiaduktów  jest  
o połowę niższy niż koszt tunelu. 

• Tunele są budowane tylko tam, gdzie jest to konieczne (np. pod starym 
miastem) 

• AXONIS przewozi 10,000 – 45,000 pasażerów na godzinę w jednym 
kierunku. 

• Czas budowy takiego systemu METRA jest zredukowany do minimum. 

• Nie powoduje paraliżu komunikacyjnego miasta  – ulice są zwężane, a nie 
zamykane. 

• Niedogodności dla mieszkańców wynikające z budowy są zdecydowanie 
ograniczone. 

Dlaczego Axonis? 
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Odpowiedzialność Alstom za działanie dostarczanego systemu 

• Cały system METRA AXONIS powstaje w ciągu 4 lat, dzięki zastosowaniu 
m.in.: 

−APPITRACK – sprawdzonego , automatycznego  systemu do szybkiego 
układania torów. 

−Nowej koncepcji modułowych estakad, budowanych przez 
doświadczonego dostawcę. 

•  Koszty operacyjne systemu Axonis są znacząco zredukowane m.in.: 

−Bezzałogowym pociągom.  

−Zainstalowanym urządzeniom do obsługi  
systemu umożliwiającym znaczne  
ograniczenie zużycia energii. 

−Ponownemu wykorzystaniu energii  
wytworzonej przy hamowaniu w ponad 99%  
dzięki nowoczesnemu systemowi HESOP.  

Dlaczego Axonis? 



 
 Metro Axonis dla Rijadu, 

stolicy Arabii Saudyjskiej 



Główny węzeł przesiadkowy – Rijad, 
Arabia Saudyjska 



Wizualizacja stacji – Rijad, Arabia 
Saudyjska 



Wizualizacja stacji – Rijad, Arabia 
Saudyjska 



Wizualizacja stacji – Rijad, Arabia 
Saudyjska 



Wizualizacja stacji – Rijad, Arabia 
Saudyjska 



Wizualizacja stacji – Rijad, Arabia 
Saudyjska 



Metro 
bezzałogowe na 

świecie 



Metro bezzałogowe w Europie 

KOPENHAGA 

BRUKSELA 

PARYŻ RENNES 

BARCELONA 

TULUZA 

LYON 

LOZANNA 

NORYMBERGA 

BRESCIA 

MEDIOLAN 
TURYN 



Bezzałogowe metro na wiadukcie – 
Kopenhaga  

Informacje ogólne 

Rok 
uruchomieni

a 

2012 

Liczba 
pojazdów 

34 

Długość 
pociągu 

3 wagony 

Długość 
systemu 

20.4 km 

Skrajnia 1435 mm 

Napięcie 750V (3 
szyna) 

Średnia 
prędkość 

40 km/h 

Maksymalna 
prędkość 

80 km/h 



Bezzałogowe metro na wiadukcie – 
Tuluza 

Informacje ogólne 

Rok 
uruchomieni

a 

1993 

Długość 
systemu 

 
27,7 km 

 
Liczba linii 

 
2 

 
Liczba stacji 

 
38 

 
Skrajnia 

 
2060 mm 

Napięcie  
750V  

Dzienny 
przewóz 

 
281,000 



Bezzałogowe metro na wiadukcie – 
Rennes 

Informacje ogólne 

Rok 
uruchomieni

a 

 
2002 

Długość 
systemu 

 
9 km 

 
Liczba linii 

 
1 

 
Liczba stacji 

 
15 

 
Skrajnia 

 
1435 mm 

 
Napięcie 

 
750 V 

Dzienny 
przewóz 

 
135,000 



Bezzałogowe metro na wiadukcie – Lozanna 

Informacje ogólne 

Rok 
uruchomieni

a 

 
1991 

Długość 
systemu 

 
13,7 

 
Liczba linii 

 
2 

 
Liczba stacji 

 
29 

 
Skrajnia 

 
1435 mm 

 
Napięcie 

 
750 V 

Dzienny 
przewóz 

 
43,500 



Metro na wiadukcie – Berlin 

Informacje ogólne 

Rok 
uruchomieni

a 

 
1902 

 
Długość linii 

 
9 km 

 
Liczba stacji 

 
13 

 
Skrajnia 

 
1435 mm 

 
Napięcie 

 
750 V 

Dzienny 
przewóz 

 
139,000 



Metro na wiadukcie – Chicago 

Metro na wiadukcie – Rotterdam 

Informacje ogólne 

Rok 
uruchomieni

a 

1892 

 
Długość 
systemu 

164 km 

 
Liczba linii 

8 

 
Liczba stacji 

145 

 
Skrajnia 

1435 mm 

 
Napięcie 

600 V 

Dzienny 
przewóz 

731,242 



AXONIS film 



 
 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 



Załączniki 
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Finansowanie inwestycji 

Sygnalizacj
a 

KONCESJA – 30 LAT  

Spółka celowa SPV 
Koncesjonariusz  

Tabor 
Tory 

3 szyna 
Podstacje 

Prace 
budowlane 

Utrzymanie 
Zaplecze dla 

pociągów 
Eksploatacja 

Rozwiązanie: metro na wiadukcie (pociąg bezzałogowy) 

50% min. 

środki 

publiczne  

(w tym 

dotacja  

z UE)  

50% max. 

środki 

prywatne  

(w tym kredyt 

inwestycyjny) 

 

Zamawiający 

Finansowanie 

cena biletu 

Subwencja  

na eksploatację 



© ALSTOM 2013. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only. No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or 
correct or will apply to any particular project. This will depend on the technical and commercial circumstances. It is provided without liability and is subject to change without 
notice. Reproduction, use or disclosure to third parties, without express written authority, is strictly prohibited.  

Projekt budowy linii metra w Krakowie - 13/05/2014 – P 35 

Finansowanie inwestycji 

Koncepcja połączenia środków publicznych i dotacji unijnej 

50% min. 

środki publiczne  

 

50% max. 

środki prywatne  

 

Finansowanie 

Dotacja unijna jako wkład 
środków publicznych w 
finansowanie inwestycji  

Program 
Operacyjny 

Infrastruktura  
i Środowisko 
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Propozycja przebiegu pierwszej linii metra w Krakowie 

 

NOWA HUTA – BRONOWICE 


