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I. Wstęp 

Zgodnie z zapisami uchwalonej w 2009 r. „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu 
Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne1”, zwanej dalej Strategią, 
komunikacja tramwajowa powinna razem z metrem i koleją stanowić podstawę układu 
transportowego. Sieć tramwajowa w Warszawie liczy 126,1 km toru szlakowego, jednak linie 
tramwajowe odznaczają się, pomimo ponad osiemdziesięcioprocentowego udziału torowisk 
wydzielonych z jezdni, niskimi prędkościami komunikacyjnymi2 – średnio 17,4 km/h. 
Podstawową przyczyną nieefektywnej prędkości tramwajów są sygnalizacje świetlne, 
generujące potężne straty czasu. Drugim powodem jest duże zagęszczenie przystanków. 
Na sieci tramwajowej obsługa niektórych zespołów przystankowych generuje większe straty 
dla pasażerów tranzytowych niż korzyści dla osób wsiadających i wysiadających w danym 
punkcie. 

Na problem niskiej prędkości komunikacyjnej tramwajów uwagę zwracali autorzy Strategii. 
Wskazywali na zagrożenie wzrostem udziału samochodów osobowych w podróżach 
wewnątrzmiejskich oraz konieczność przeciwdziałania temu zjawisku poprzez zwiększenie 
efektywności komunikacji zbiorowej. W odniesieniu do podsystemu tramwajowego działania 
powinny polegać na „podniesieniu standardu tras głównie poprzez zapewnienie priorytetu 
metodami organizacji ruchu, ograniczaniu liczby punktów kolizji z układem drogowym 
i pieszym (…) oraz weryfikacji funkcjonowania najsłabiej wykorzystywanych przystanków”3. 

Pomimo uchwalenia Strategii w 2009 r., nie zwiększył się zakres uprzywilejowania 
komunikacji tramwajowej w mieście. Z tego powodu Stowarzyszenie SISKOM w 2011 r. 
rozpoczęło projekt pod nazwą „Priorytet dla tramwajów”, którego zadaniem było 
wypromowanie zapisanej w planach strategicznych miasta idei uprzywilejowania 
komunikacji szynowej. Reakcja władz Warszawy na wysokie poparcie społeczne dla tej 
inicjatywy przełożyła się na zmianę podejścia jednostek miejskich. Inżynier Ruchu m.st. 
Warszawy, zatwierdzający projekty sygnalizacji świetlnej, wymaga obecnie stosowania 
priorytetów tramwajowych. Ponadto w ich realizację, która przekraczała możliwości 
finansowo-kadrowe Zarządu Dróg Miejskich, włączyły się Zarząd Transportu Miejskiego oraz 
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. w ramach swoich projektów modernizacyjnych. 

W „Ocenie Realizacji Strategii Transportowej m.st. Warszawy”, wykonanej w 2012 r. 
na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji, zwraca się jednak uwagę na zbyt małe tempo 
wdrażania priorytetów. Autorzy powyższego opracowania stwierdzają, że: „Najważniejszym 
zadaniem powinno być pokonanie trudności w zapewnieniu systemowego uprzywilejowania 
tramwajów w ruchu. Działania idące w tym kierunku powinny być zdecydowanie bardziej 
stanowcze niż dotychczas”. Ponadto wskazuje się na potrzebę przygotowania opracowania 
studialnego w postaci raportu obejmującego m.in. „identyfikację (prognozę) dalszych 
potrzeb modernizacji pozostałych tras (głównych oraz o mniejszym znaczeniu), na których 
niezbędne stanie się podniesienie standardu”. Niniejszy materiał stanowi przykład takiego 
opracowania, ukierunkowanego na uzyskanie szybkich efektów w postaci skrócenia czasu 
w systemie transportowym, uwzględniającego interesy poszczególnych jego użytkowników. 

                                                      
1
 Uchwała Nr LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy 

2
 źródło: „Priorytety w ruchu tramwajowym” prezentacja ZTM dla radnych m.st. Warszawy wygłoszona 

na posiedzeniu Komisji Infrastruktury w dniu 10.10.2011 
3
 zob. Zadanie 2 Strategii dotyczące rozwoju systemu transportu publicznego  
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II. Analizowany odcinek na tle programu modernizacji tras tramwajowych 
w Warszawie 

Do 2016 r. planowane jest wprowadzenie priorytetu tramwajowego na odcinkach 
wymienionych w tabeli 1. 

tabela 1.: harmonogram wprowadzania priorytetów tramwajowych w Warszawie  
źródło: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. i opracowanie własne 

lp. odcinek 
rok 

realizacji 
długość 

[km] 
uwagi 

1. 
ZAJEZDNIA WOLA – Wolska – Połczyńska – 
Powstańców Śląskich – al. Reymonta – 
Wólczyńska – Nocznickiego – METRO MŁOCINY 

2014 12 
projekt pilotażowy, 
nie dotyczy nowego 

odcinka (poz. 11 w tabeli) 

2. ul. Obozowa 2015 2,1 pełna modernizacja 

3. ul. Górczewska 2014 0,9 - 

4. 
ciąg ulic Marymoncka – Słowackiego od 
Cm. Włoskiego do ul. ks. Popiełuszki 

2014 4,2 - 

5. 
PIASKI – Broniewskiego – ks. Popiełuszki – 
al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – 
al. Niepodległości – Rakowiecka – KIELECKA 

2015-2016 9,5 pełna modernizacja 

6. ul. Targowa i al. Zieleniecka 2014 2,3 - 

7. 
Trasa Mostu Marii Skłodowskiej-Curie od węzła 
METRO MŁOCINY do ul. Myśliborskiej 

2014 3,5 - 

8. 
OKĘCIE – al. Krakowska – Grójecka – 
Al.  Jerozolimskie – most Poniatowskiego – 
Grochowska – GOCŁAWEK 

2015 15,7 
w tym rekalibracja 

systemu priorytetów w 
Al. Jerozolimskich  

9. 
SŁUŻEWIEC – Marynarska – Wołoska – 
Woronicza – METRO WIERZBNO 

2015 3,2 - 

10. 
Targowa – 11 Listopada – rondo Żaba – 
Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – 
Rembielińska – Annopol – ŻERAŃ WSCHODNI 

2014-2015 6,7 
z wydzieleniem 

fragmentu torowiska na 
ul. 11 Listopada 

11. 
ul. Powstańców Śląskich na odcinku od 
ul. Górczewskiej do ul. Radiowej 

2014 1,5 nowo budowany odcinek 

12. 
ul. Projektowana i ul. Światowida od Trasy 
Mostu Marii Skłodowskiej-Curie do 
ul. Mehoffera 

2015 2,5 nowo budowany odcinek 

13. 
ul. Puławska od pl. Unii Lubelskiej do 
ul. Domaniewskiej 

2015 3,4  

14.  ul. Radiowa i ul. Dywizjonu 303 2015 1,9  

15. pl. Wilsona i ul. Słowackiego 2014 1,0  

  łącznie: 70,4  
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Po zakończeniu powyższych projektów priorytet tramwajowy będzie działał na odcinkach 
o łącznej długości 70,4 km, co stanowić będzie 55% długości sieci tramwajowej. Tramwaje 
zyskają uprzywilejowanie na większości podstawowych tras, ale nie na wszystkich. Brak 
objęcia priorytetem całej sieci tramwajowej w najbliższej przyszłości wynika głównie 
ze wstrzymania dalszej rozbudowy uruchomionego w 2008 r. Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Ruchem (w skrócie: ZSZR). Uprzywilejowanie tramwajów odbywać się będzie 
w ramach wielu mniejszych przedsięwzięć, co może negatywnie rzutować na terminy oraz 
kompatybilność rozwiązań technicznych. Z drugiej strony miasto zyska w ten sposób okazję 
do zebrania doświadczeń i wypracowania własnych szczegółowych wytycznych, które będzie 
można wykorzystać przy określaniu wymagań odnośnie przyszłej rozbudowy ZSZR. 

Pozostałe niewymienione w tabeli nr 1 odcinki powinno się również objąć priorytetem, nie 
czekając na rozbudowę ZSZR, choć z uwzględnieniem docelowej integracji technicznej z nim. 
Inwestycje dotyczące priorytetów tramwajowych należy także poprzedzić wykonaniem analiz 
studialnych, obejmujących dla każdej trasy następujące zagadnienia: 

– weryfikację poprawności topologii linii tramwajowych i ich rozkładów jazdy oraz 
propozycję ewentualnej marszrutyzacji; analiza taka powinna uwzględniać 
powiązanie z innymi podsystemami transportu publicznego, 

– miejsce, wielkość i bardzo precyzyjną przyczynę występowania strat czasu tramwajów 
w punktach sterowanych sygnalizacją świetlną,  

– podatność skrzyżowań na uprzywilejowanie tramwajów przy występujących 
natężeniach ruchu kołowego, tramwajowego i pieszego, uwzględniając 
zrównoważony model zarządzania ruchem, 

– identyfikację wszystkich innych występujących strat czasu tramwajów, włączając w to 
obsługę przystanków, 

– weryfikację liczby i lokalizacji przystanków tramwajowych pod kątem charakteru 
urbanistycznego obsługiwanego rejonu miasta oraz węzłów przesiadkowych; 
podstawowym kryterium weryfikacji przystanków powinien być bilans ogólnych 
korzyści społecznych osób korzystających z przystanków i pasażerów tranzytowych, 

– spójność z innymi projektami miejskimi i zewnętrznymi, zwłaszcza tymi, które są 
dofinansowywane ze środków unijnych, 

– wykonanie prognoz ruchu dla wariantu istniejącego i projektowanego lub kilku 
wariantów projektowanych zróżnicowanych np. pod względem stopnia ingerencji 
w infrastrukturę lub nakładów finansowych. 

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę wykonania takiej analizy. Jako poligon badawczy 
wybrano trasę tramwajową w ciągu: ul. Słomińskiego – most Gdański – ul. Starzyńskiego 
na odcinku od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do ronda Żaba bez skrzyżowań skrajnych, 
które stanowić będą przedmiot analiz w ramach innych opracowań miejskich. Za wyborem 
tego fragmentu sieci przemawiają następujące argumenty: 

– bardzo wysokie potoki pasażerskie związane z obsługą zintegrowanego węzła 
przesiadkowego na Dw. Gdańskim obejmującego: metro, kolej, tramwaje, autobusy 
miejskie i podmiejskie (PKS i prywatne) oraz system roweru publicznego Veturilo,  

– spodziewana duża podatność na priorytet tramwajowy, wynikająca z przebiegu trasy 
tramwajowej wzdłuż głównego potoku samochodowego Obwodnicy Śródmiejskiej 
oraz pełnego (nie licząc skrzyżowań) wydzielenia torowiska z ruchu ogólnego, 
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– różnorodność problemów komunikacyjnych występujących na trasie, pozwalająca 
na przygotowanie opracowania wieloaspektowego, 

– plany wprowadzenia priorytetu tramwajowego w lewo- i prawobrzeżnej Warszawie 
na odcinkach: Piaski – Kielecka i Dw. Wileński – Żerań Wschodni (zob. nr 5 i nr 10 
w tabeli 1); trasa mostu Gdańskiego łączy wymienione odcinki i aby zapewnić 
spójność sieci tramwajowej z priorytetem także powinna być nim objęta. 

Orientacyjną lokalizację trasy tramwajowej analizowanej w niniejszym opracowaniu na tle 
planów Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. przedstawia rysunek 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys.  1. Lokalizacja trasy tramwajowej, będącej przedmiotem opracowania, na tle 
miejskich przedsięwzięć wprowadzenia priorytetu tramwajowego 
(źródło: jak w tabeli 1) 
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III. Rola wybranej trasy w systemie transportu publicznego miasta 

Analizowana trasa tramwajowa przebiega wzdłuż północnej części Obwodnicy Śródmiejskiej 
i spełnia funkcję połączenia międzydzielnicowego Bródna z Wolą i Ochotą z pominięciem 
ścisłego centrum. Relację tę realizuje linia 1 kursująca z wysoką częstotliwością – co 5/7,5/15 
min4. Drugą podstawową rolą komunikacji tramwajowej jest dowóz pasażerów z Bródna do 
stacji metra Dw. Gdański, gdzie dokonywane są przesiadki, przede wszystkim w kierunku do 
centrum. Oprócz tego linie tramwajowe zapewniają szereg relacji międzydzielnicowych, 
bezpośrednich i z przesiadką, łącząc ze sobą następujące, niewymienione wcześniej rejony 
Warszawy: Pragę Południe, Pragę Północ, Żerań, Bielany, Śródmieście, Mokotów. 
W lewobrzeżnej Warszawie linie przebiegające mostem Gdańskim obsługują następujące 
główne ciągi tramwajowe5: ul. Broniewskiego (28), al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – 
al. Niepodległości (16), Andersa – Słowackiego – Marymoncka (6), Andersa – Marszałkowska 
– Puławska (18). W Warszawie prawobrzeżnej są to odcinki: Jagiellońska do pętli Żerań FSO 
(18), Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska (6, 28), Słomińskiego 
– Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – Annopol (1). 

W czasie przygotowywania niniejszego opracowania część wymienionych linii tramwajowych 
była skierowana na objazdy w związku z długofalowym ograniczeniem ruchu w okolicy 
pl. Wileńskiego na czas budowy centralnego odcinka II linii metra. Dodatkowo na układ linii 
wpłynęły prace drogowe prowadzone w obrębie pętli tramwajowej Żerań FSO, prowadzące 
do zmniejszenia jej przepustowości. W rezultacie zmianie uległy trasy linii 6, 16 i 28. 

Dzienna komunikacja autobusowa na moście Gdańskim sprowadza się do dwóch linii: 
zwykłej 227 i przyspieszonej 500. Zaczynają one bieg na pętli Bródno-Podgrodzie, lecz 
do mostu Gdańskiego dojeżdżają inną trasa niż tramwaje, tj. przez ul. św. Wincentego, 
na której autobus stanowi podstawowy środek transportu. Obie wymienione linie 
autobusowe zapewniają dojazd do centrum miasta, lecz funkcjonują według całkowicie 
odmiennych zasad. Linia 500 ma charakter linii głównej, kursującej często (co 7,5/10/10 min) 
i dowożącej do dogodnego węzła przesiadkowego na I linię metra przy Dw. Gdańskim. Linia 
227 łączy bezpośrednio z centrum, ale ma niską częstotliwość (20/30/30 min), dlatego 
w układzie komunikacyjnym pełni rolę marginalną. Stanowi pozostałość z czasów, gdy 
mieszkańcy osiedla Bródno byli dowożeni do centrum bezpośrednio autobusami 
pospiesznymi. Kursująca kiedyś na podobnej trasie linia pośpieszna „M” (później zwykła 127) 
powinna była zostać zlikwidowana, lecz do dnia dzisiejszego egzystuje w szczątkowej formie, 
wykorzystywana przez niewielkie grono wiernych pasażerów. 

Należy zwrócić uwagę, że na odcinku od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do ronda Żaba 
komunikacja autobusowa stanowi wyraźną konkurencję dla komunikacji tramwajowej, 
wbrew wytycznym zawartym w Strategii Transportowej. Główna linia autobusowa 500 
powiela przebieg głównej linii tramwajowej 1, oferując teoretycznie krótszy rozkładowy czas 
przejazdu dzięki przyspieszonemu charakterowi. Oferta autobusowa wypada korzystnie na 
tle często zatrzymującego się tramwaju, pomimo iż porusza się on po wydzielonym, 
niezagrożonym blokowaniem przez pojazdy indywidualne torowisku. Chociaż z obserwacji 
wynika, że szybszy przejazd linią 500 możliwy jest tylko pod warunkiem dużego poziomu 
swobody ruchu, trudnym do spełnienia w godzinach szczytu, to jednak autobus odciąga 

                                                      
4
 zapis ten oznacza częstotliwości dla następujących okresów: szczyt / międzyszczyt / święto 

5
 w nawiasie podano numery linii tramwajowych 
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pasażerów od komunikacji szynowej. Zgodnie z wzorcowym modelem kształtowania 
miejskiej sieci transportowej uzasadnione byłoby odwrócenie ról. Tramwaj powinien 
zatrzymywać się rzadziej, natomiast komunikacja autobusowa powinna zapewniać obsługę 
wszystkich przystanków po drodze, również tych najsłabiej przez pasażerów 
wykorzystywanych. Z samej tylko analizy przebiegu linii 500 w świetle postanowień Strategii 
Transportowej wynikają przesłanki do przekształcenie jej w linię zwykłą. Przyspieszony 
charakter linii stanowi zaszłość z lat siedemdziesiątych, gdy możliwości trakcji tramwajowej 
jako szybkiego środka transportu były deprecjonowane. Zatłoczenie motoryzacyjne każe 
obecnie zrewidować założenia o celowości dalszego utrzymywania sieci linii autobusowych 
pospiesznych w obszarze miejskim na ciągach, gdzie wąski przekrój jezdni (do 2 pasów 
każdym kierunku) wyklucza w praktyce możliwość wydzielenia pasów autobusowych. 

Zestawienie wszystkich tras linii tramwajowych kursujących mostem Gdańskim według stanu 
na styczeń 2013 r. przedstawiono w tabeli 2, a w ramach stałego układu komunikacyjnego – 
w tabeli 3. Trasy linii autobusowych przedstawiono w tabeli 4. 

Zestawienie tras w układzie docelowym jest jedynie rozwiązaniem prawdopodobnym, 
ponieważ należy się spodziewać, że Zarząd Transportu Miejskiego przemodeluje układ 
komunikacyjny po uruchomieniu II linii metra. Dotychczasowa praktyka ZTM pokazuje 
bowiem, że wobec częstych zmian w organizacji ruchu, wymuszanych remontami 
i inwestycjami, układ linii jest niestabilny. Regularni użytkownicy warszawskiej komunikacji 
publicznej zdają się być z takim stanem rzeczy pogodzeni, szczególnie że zmiany przeważnie 
przyczyniają się do poprawy jakości usług. 

tabela 2.: trasy linii tramwajowych przebiegające mostem Gdańskim (stan na dzień 16.01.2013 r.)  
źródło: analiza własna na podstawie archiwalnych rozkładów jazdy ZTM 

numer takt trasa  

1 5/7,5/15 
ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 
Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac 
Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA 

4 10/15/15 

ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – 
Odrowąża – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Międzyparkowa – 
Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – plac Zbawiciela – 
Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WYŚCIGI 

6 10/15/15 

KOŁO – Dywizjonu 303 – Radiowa – Powstańców Śląskich – aleja Reymonta – 
Nocznickiego – Metro Młociny – Zgrupowania Armii Krajowej „Kampinos” – 
Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – 
Mickiewicza – Andersa – Międzyparkowa – Słomińskiego – most Gdański – 
Starzyńskiego – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO 

16 10/15/15 
RATUSZOWA-ZOO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – 
aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – św. 
Andrzeja Boboli – Wołoska – Woronicza – WORONICZA 

28 10/15/15 

KOŁO – Dywizjonu 303 – Radiowa – Powstańców Śląskich – aleja Reymonta – 
Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Słomińskiego – most Gdański – 
Starzyńskiego – Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – Annopol – 
ŻERAŃ WSCHODNI/ANNOPOL (w godzinach wieczornych) 
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tabela 3.:  trasy linii tramwajowych przebiegające mostem Gdańskim (przewidywany stan po przywróceniu ruchu tramwajowego 
w rejonie pl. Wileńskiego)  
źródło: analiza własna na podstawie archiwalnych rozkładów jazdy ZTM 

numer takt trasa  

1 5/7,5/15 
ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 
Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – Towarowa – plac 
Zawiszy – Grójecka – plac Narutowicza – Grójecka – Banacha – BANACHA 

6 10/15/15 

KOŁO – Dywizjonu 303 – Radiowa – Powstańców Śląskich – aleja Reymonta – 
Nocznickiego – Metro Młociny – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – 
Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – 
Mickiewicza – Andersa – Międzyparkowa – Słomińskiego – most Gdański – 
Starzyńskiego –  Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Zamoyskiego – 
Grochowska – GOCŁAWEK 

16 10/15/15 
ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – aleja 
Jana Pawła II – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – św. Andrzeja 
Boboli – Wołoska – Woronicza – WORONICZA 

18 10/15/15 

ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – 
Międzyparkowa – Andersa – plac Bankowy – Marszałkowska – plac Konstytucji – 
plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – Woronicza – 
Wołoska – Marynarska – SŁUŻEWIEC 

28 10/15/15 

KOŁO – Dywizjonu 303 – Radiowa – Powstańców Śląskich – aleja Reymonta – 
Broniewskiego – aleja Jana Pawła II – Słomińskiego – most Gdański – 
Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Kijowska – DWORZEC 
WSCHODNI (KIJOWSKA) 

 
tabela 4.: trasy dziennych linii autobusowych przebiegające mostem Gdańskim (stan na dzień 16.01.2013 r.)  
źródło: analiza własna na podstawie archiwalnych rozkładów jazdy ZTM 

227 20/30/30 

BRÓDNO PODGRODZIE – Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Kondratowicza – 
św. Wincentego – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Szymanowska – 
Zakroczymska – Konwiktorska – Bonifraterska (powrót: Bonifraterska – 
Międzyparkowa – Słomińskiego) – Świętojerska – Andersa – plac Bankowy – 
Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – aleja Jana Pawła II – DWORZEC 
CENTRALNY (powrót: aleja Jana Pawła II – Grzybowska – Królewska – 
Marszałkowska) 

500 7,5/10/10 

RONDO "RADOSŁAWA" – Dzika – Okopowa – Słomińskiego (powrót: Słomińskiego 
– aleja Jana Pawła II – Dzika – RONDO "RADOSŁAWA") – most Gdański – 
Starzyńskiego – św. Wincentego – Kondratowicza – Chodecka – BRÓDNO 
PODGRODZIE 

 

Układ linii dziennych kursujących mostem Gdańskim w czasie obowiązywania czasowej 
organizacji ruchu związanej z budową II linii metra oraz po przywróceniu stałej organizacji 
ruchu przedstawiono na rysunkach 2-3. 
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Rys.  2. Trasy linii przebiegające mostem Gdańskim w czasie obowiązywania czasowych ograniczeń w ruchu 
w rejonie pl. Wileńskiego, związanych z budową II linii metra (źródło: jak w tabelach 2-4) 
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Rys.  3. Przypuszczalne trasy linii przebiegające mostem Gdańskim po zniesieniu obowiązywania czasowych 
ograniczeń w ruchu w rejonie pl. Wileńskiego, związanych z budową II linii metra (źródło: jak w tabelach 2-4) 
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Wielkości natężeń ruchu pasażerskiego w liniach tramwajowych i autobusowych w przekroju 
mostu Gdańskiego kształtują się następująco: 

Rano dominuje ruch w kierunku Warszawy lewobrzeżnej. Potok pasażerski w tramwajach 
osiąga wartość 4080 pas./h, a w autobusach – 1270 pas./h. W przeciwnym kierunku potok 
pasażerski kształtuje się na poziomie 1260 pas./h w liniach tramwajowych i 350 pas./h 
w liniach autobusowych. Blisko 50% pasażerów tramwajowych przewozi linia nr 1 (na lewy 
brzeg miasta 2240 pas./h, w przeciwnym kierunku – 600 pas./h). W komunikacji 
autobusowej prawie wszyscy pasażerowie przewożeni są linią nr 500 (odpowiednio: 1110 
pas./h i 300 pas./h). 

W godzinach popołudniowego szczytu proporcje się odwracają. Główny potok pasażerski 
przewożony jest w kierunku Pragi. W tramwajach osiąga on wartość 4140 pas./h, 
w przeciwnym kierunku – 1190 pas./h. Przewozy w autobusach kształtują się na poziomie 
760 pas./h w kierunku Pragi i 360 pas./h w stronę Warszawy lewobrzeżnej. Udział linii 1 i 500 
w przewozach kształtuje się na podobnym poziomie, co rano. Potok pasażerski w linii 1 
w kierunku Pragi wynosi 2020 pas./h, a w przeciwną stronę – 490 pas./h. Na linii 500 potoki 
pasażerskie wynoszą odpowiednio 630 pas./h i 310 pas./h. 

Zauważalny jest spadek udziału komunikacji autobusowej w kierunku Pragi po południu 
w porównaniu z porannym potokiem ruchu na lewy brzeg Wisły. Zdaniem autora 
opracowania sytuacja ta wynika z występowania utrudnień w ruchu kołowym na moście 
Gdańskim na dojeździe do ronda Starzyńskiego. Kursująca równolegle komunikacja 
tramwajowa nie doznaje większych opóźnień, dlatego liczba pasażerów utrzymuje się na 
poziomie ze szczytu porannego, a jedynie zmienia się kierunek głównego potoku ruchu. 
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Zestawienie danych o wielkościach przewozów przedstawiono w formie wykresów na 
rysunkach 4-7. 

  

 
Rys.  4. Potoki pasażerskie na moście Gdańskim w liniach tramwajowych kursujących w kierunku  

dzielnic prawobrzeżnej Warszawy (źródło: własne) 

  

  
Rys.  5. Potoki pasażerskie na moście Gdańskim w liniach tramwajowych kursujących w kierunku  

dzielnic lewobrzeżnej Warszawy (źródło: własne) 
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Rys.  6. Potoki pasażerskie na moście Gdańskim w liniach autobusowych kursujących w kierunku  

dzielnic prawobrzeżnej Warszawy (źródło: własne) 

 
  

 
Rys.  7. Potoki pasażerskie na moście Gdańskim w liniach autobusowych kursujących w kierunku  

dzielnic lewobrzeżnej Warszawy (źródło: własne) 
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IV. Pomiary ruchu tramwajowego 

W celu identyfikacji miejsc, w których ruch tramwajowy doznaje utrudnień, oraz dla 
określenia obecnej i możliwej do uzyskania prędkości podróży (komunikacyjnej), w dniu 
15.01.2013 r. (wtorek) w ramowych godzinach 7-18 przeprowadzone zostały szczegółowe 
pomiary. Zrealizowano je według następujących zasad: 

1) Pomiar odbywał się metodą obserwacji ruchomej, prowadzonej z wewnątrz tramwaju 
przez pomiarowca obserwującego przebieg procesu podróży i notującego 
z dokładnością do 1 sekundy czas wystąpienia charakterystycznych zdarzeń na trasie. 

2) Przejazdy odbywały się dwukierunkowo pomiędzy rondem Zgrupowania AK 
„Radosław” a rondem Żaba. Oddzielnie badano straty czasu tramwajów kursujących 
ul. Międzyparkową, z pominięciem Dw. Gdańskiego, na skrzyżowaniu wymienionej 
ulicy z ul. Słomińskiego. 

3) Rejestrowane były wszystkie chwile zatrzymania i ruszenia tramwaju z przystanków 
oraz wlotów skrzyżowań sterowanych sygnalizacją świetlną. W przypadku, gdy 
na danym wlocie był także usytuowany przystanek, notowano dodatkowo chwilę 
zakończenia wymiany pasażerów w celu rozdzielania czasu obsługi przystanku 
od czasu traconego w oczekiwaniu na podanie sygnału „jedź”. 

4) Uwzględniona została strata dynamiczna związana z hamowaniem przed 
sygnalizatorem wyświetlającym sygnał zabraniający i koniecznością ponownego 
przyspieszenia po uzyskaniu sygnału „jedź”. Teoretyczna zależność czasu traconego 
od czasu hamowania jest nieliniowa. Dla uproszczenia przyjęto, że czas tracony 
na sygnalizacji świetlnej liczy się od końcowej fazy hamowania do początkowej fazy 
rozruchu. Pozwoliło to na bardziej precyzyjne oszacowanie czasu jazdy i czasu 
traconego na sygnalizacji świetlnej. 

5) Nie został uwzględniony wpływ taktyki jazdy motorniczych polegającej 
na zaprzestaniu przyspieszania, jeśli spodziewają się oni przyjazdu na skrzyżowanie 
w czasie nadawania sygnału czerwonego. Efekt powyższego błędu systematycznego 
zawyżającego wielkość czasu jazdy, przy jednoczesnym umniejszeniu wpływu 
sygnalizacji świetlnej, jest niemożliwy do wyeliminowania w pomiarach.  

6) Czas obsługi pasażerów na przystankach mierzono od momentu otwarcia drzwi lub 
odblokowania mechanizmu umożliwiającego samodzielne otwarcie drzwi przez 
pasażera do momentu ruszenia z przystanku. W celu uwzględniania straty 
dynamicznej wprowadzono dodatkową wielkość „obsługa przystanku”. Jej wartość 
wyliczano w sposób analityczny jako sumę czasu obsługi pasażerów oraz sumę 
wyliczonego analitycznie czasu traconego na zatrzymanie i rozpędzenie tramwaju.  

7) W celu oszacowania czasu jazdy bez jakichkolwiek strat (z zastrzeżeniem p. 4) 
wyliczono różnicę sumarycznego czasu podróży i czasu obsługi przystanków oraz 
czasu oczekiwania na sygnał. Czas ten posłużył do wyliczenia prędkości jazdy. 

Uzyskane wyniki przedstawiono w tabelach 5-6, zestawiając w kolejnych kolumnach 
wielkości pomierzone i obliczone dla poszczególnych odcinków. Ostatnią kolumnę stanowi 
rozkładowy czas przejazdu tramwajów, zamieszczony dla porównania. Ponadto wyliczono 
udział procentowy poszczególnych składników czasu podróży oraz prędkość podróży 
(komunikacyjną) i prędkość jazdy. Składniki czasu podróży przedstawiono na rysunkach 8-9. 
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tabela 5.: wyniki pomiarów czasu podróży tramwajem na odcinku rondo Zgrupowania AK „Radosław” – rondo Żaba  
źródło: własne 

lp. punkty pomiaru czasu jazda  
czekanie  

na 
sygnał 

obsługa 
pasa-
żerów 

obsługa 
przystanku 

suma 
na 

odcinku 

czas 
łączny 

czas 
rozkła- 
dowy 

1. przystanek RONDO RADOSŁAWA 07 0:00  0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
2. skrzyżowanie z ul. Błońską 0:24  0:19 - - 0:44 0:44 - 
3. przystanek BASENY INFLANCKA 03 0:18  - 0:19 0:29 0:37 1:21 1:00 
4. skrzyżowanie przy Dw. Gdańskim 0:35  0:02 - - 0:37 1:58 - 
5. przystanek DW. GDAŃSKI 07 0:14  - 0:23 0:33 0:37 2:35 2:00 
6. przejście przy ul. Bonifraterskiej 0:19  0:04 - - 0:23 2:58 - 
7a skrzyżowanie z ul. Międzyparkową 0:29  0:06 - - 0:35 3:32 - 
7b wyjazd tramwaju z ul. Międzyparkowej* -  0:28* - - - - - 
8. przystanek PARK TRAUGUTTA 05 0:20  - 0:12 0:17 0:32 4:04 4:00 
9. przystanek MOST GDAŃSKI 03 0:45  - 0:13 0:23 0:59 5:03 5:00 

10. przystanek WYBRZEŻE HELSKIE 04 0:58  - 0:08 0:18 1:07 6:10 6:00 
11. przystanek RONDO STARZYŃSKIEGO 04 0:59  - 0:19 0:24 1:18 7:28 8:00 
12. przystanek RONDO STARZYŃSKIEGO 08 0:48  - 0:14 0:24 1:02 8:30 9:00 
13. skrzyżowanie z ul. Namysłowską 0:47 jazda 0:07 - - 0:54 9:24 - 
14. przystanek NAMYSŁOWSKA 04 0:16 bez - 0:13 0:23 0:29 9:52 10:00 
15. dojazd do ronda Żaba 0:53 strat: - - - 0:53 10:45 - 

 suma: 8:06 6:56 0:38 2:02 3:12    
 udział procentowy: 75% 64% 6% 19% 30%    

 prędkość podróży: 21,9        

 prędkość jazdy: 34,0        
 
tabela 6.: wyniki pomiarów czasu podróży tramwajem na odcinku rondo Żaba – rondo Zgrupowania AK „Radosław”  
źródło: własne 

lp. punkty pomiaru czasu jazda  
czekanie  

na 
sygnał 

obsługa 
pasa-
żerów 

obsługa 
przystanku 

suma 
na 

odcinku 

czas 
łączny 

czas 
rozkła- 
dowy 

1. wjazd na rondo Żaba 0:00  0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 
2. przystanek NAMYSŁOWSKA 03 1:05  0:14 0:14 0:24 1:33 1:33 1:00-2:00 
3. przystanek RONDO STARZYŃSKIEGO 07 0:59  - 0:17 0:22 1:16 2:49 2:00-3:00 
4. przystanek RONDO STARZYŃSKIEGO 03 0:50  - 0:19 0:24 1:08 3:58 3:00-4:00 
5. przystanek WYBRZEŻE HELSKIE 03 0:52  - 0:12 0:22 1:04 5:01 4:00-5:00 
6. przystanek MOST GDAŃSKI 04 1:04  - 0:15 0:25 1:18 6:20 5:00-6:00 
7a przystanek PARK TRAUGUTTA 04 0:47  0:01 0:15 0:20 1:03 7:23 6:00-8:00 
7b skręt w ul. Międzyparkową*   0:30*      

8. 
przejście dla pieszych przy ul. 
Bonifraterskiej 

0:43  0:03 - - 0:46 8:09 - 

9. przystanek DW. GDAŃSKI 08 0:30  - 0:31 0:41 1:01 9:10 8:00-10:00 
10. skrzyżowanie przy Dw. Gdańskim 0:07 jazda 0:02 - - 0:09 9:19 - 
11. przystanek BASENY INFLANCKA 04 0:49 bez 0:28 0:20 0:30 1:36 10:56 9:00-11:00 
12. dojazd do ronda "Radosława" 0:41 strat - - - 0:41 11:37 - 

 suma: 8:26 7:21 0:48 2:23 3:28    
 udział procentowy: 73% 63% 7% 21% 30%    

 prędkość podróży: 21,0        

 prędkość jazdy: 33,2        

*) straty czasu tramwajów skręcających nie były uwzględniane przy wyliczaniu parametrów zbiorczych 
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Składniki czasu podróży tramwajem przedstawiają poniższe wykresy.  

 
Rys.  8. składniki czasu podróży w kierunku ronda Żaba (źródło: własne) 

 

 
Rys.  9. składniki czasu podróży w kierunku ronda Zgrupowania AK „Radosław” (źródło: własne) 
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V. Wnioski z pomiarów ruchu tramwajowego 

1) W czasie prowadzenia pomiarów zaobserwowano efektywną technikę jazdy 
motorniczych. Proces rozpędzania i hamowania tramwajów był dynamiczny, ale 
komfortowy dla pasażerów. Na odcinkach międzyprzystankowych tramwaje 
poruszały się z maksymalną dopuszczalną prędkością. Przejazd był na ogół 
niezakłócony ani przez pieszych, ani przez pojazdy. Prowadzący tramwaje znali 
specyfikę trasy i płynnie dostosowywali styl jazdy do występujących na trasie 
punktów zatrzymań i ograniczeń prędkości. 

2) Średni czas podróży na analizowanym odcinku wynosi 10 min 45 s w kierunku ronda 
Żaba (wschodnim) i 11 min 37 s w kierunku ronda Zgrupowania AK „Radosław” 
(zachodnim). Odpowiada to dokładnie czasom rozkładowym, z wyjątkiem czasu 
poranno-wieczornego w kierunku zachodnim, który jest na dzień dzisiejszy o 1 min 
zbyt krótki. 

3) Tramwaje uzyskują średnie prędkości podróży z przedziału 21-21,9 km/h. Można je 
uznać za przyzwoite, zwłaszcza na tle innych odcinków torowisk na sieci 
warszawskiej. Jednak w stosunku do trasy prowadzonej w sposób wydzielony z ruchu 
kołowego i przy małej gęstości skrzyżowań należy oczekiwać prędkości podróży 
na poziomie co najmniej 25 km/h. Przemawia to za potrzebą wprowadzenia 
usprawnień na analizowanym odcinku. 

4) Udział czasu jazdy stanowi 63-64% całkowitego czasu podróży. Średnia prędkość 
jazdy zawiera się w granicach 33-34 km/h. Na tę wielkość ujemny wpływ wywiera 
odcinkowe ograniczenie prędkości na moście Gdańskim do 30 km/h. Z tego powodu 
tramwaj traci 20 s. Pozostałe ograniczenia prędkości o charakterze punktowym 
związane są z rozjazdami na skrzyżowaniach Słomińskiego / Międzyparkowa, rondzie 
Starzyńskiego oraz na odgałęzieniu toru technicznego po południowo-zachodniej 
stronie ronda Żaba. Możliwe byłoby skrócenie czasu przejazdu przez rozjazdy 
w relacji zasadniczej w przypadku zastosowania głębokich krzyżownic, które jednak 
obecnie nie są w Warszawie wykorzystywane. 

5) Obsługa przystanków zajmuje średnio 3 min 12 s w kierunku wschodnim i 3 min 28 s 
w kierunku zachodnim, co stanowi 30% całkowitego czasu podróży. Ograniczenie 
liczby przystanków tramwajowych przyniosłoby istotne skrócenie czasu przejazdu. 
Uzasadniona jest zatem weryfikacja zasadności utrzymywania mniej 
wykorzystywanych przystanków.  

6) Sygnalizacja świetlna dla tramwajów kursujących w relacji zachód-wschód generuje 
straty czasy na sumarycznym poziomie od 38 s do 48 s. Największe straty występują 
na skrzyżowaniu z ul. Błońską (19-28 s) oraz przy ul. Namysłowskiej (7-14 s), gdzie 
wskazane jest zastosowanie priorytetu tramwajowego. Na skrzyżowaniu 
z ul. Międzyparkową na kierunku głównym odnotowano średnie straty od 1 do 6 s. 
Na pozostałych skrzyżowaniach średnie straty czasu były także kilkusekundowe. 
Wniosek, że powyższe sygnalizacje zapewniają priorytet tramwajowy byłby jednak 
błędny. Niewielkie straty wynikają tylko ze znikomego ruchu kolizyjnego z trasą 
tramwajową, co przekłada się na małą liczbę wzbudzeń faz poprzecznych. Jeżeli 
jednak taka faza zostaje załączona, tramwaje notują straty sięgające nawet 35 s przy 
ul. Bonifraterskiej. O skuteczności priorytetu decyduje nie tylko średni, ale też 
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maksymalny czas tracony, a ściślej miara rozproszenia tego czasu. Im mniejsze 
rozproszenie, tym mniejsza musi być rezerwa czasu w rozkładzie jazdy na wypadek 
dodatkowych zatrzymań, choćby występowały one sporadycznie. 

7) Tramwaje skręcające na skrzyżowaniu Słomińskiego / Międzyparkowa ponoszą 
nieproporcjonalnie duże straty czasu – średnio od 28 do 30 s w zależności od relacji. 
Sygnalizacja świetlna na powyższym skrzyżowaniu pracuje w trybie wzbudzanym 
przez tramwaj, co powinno zapewniać znacznie lepsze parametry ruchu 
tramwajowego. Zwraca uwagę brak możliwości przejazdu tramwaju bez zatrzymania 
– minimalna strata czasu wynosi 10 s, chyba że fazę tramwajową wzbudził tramwaj 
na wlocie przeciwbieżnym. Dla tych tramwajów pogram sygnalizacji wzbudzanej 
pracuje więc gorzej niż by funkcjonował program stałoczasowy, który pozwoliłby 
na bezstratny przejazd przynajmniej dla pewnego odsetka kursów. Temat ten będzie 
dokładniej analizowany w dalszej części opracowania. 

8) Odnotowano okresowe zakłócenia w ruchu związane z funkcjonowaniem 
nieosygnalizowanych zawrotek przez torowisko na ul. Słomińskiego. Ruch kołowy na 
tych zawrotkach zmusza motorniczych do redukcji prędkości w celu uniknięcia kolizji 
z pojazdem, który tymczasowo zablokował torowisko. 

9) W godzinach szczytu niewielkie zakłócenia w płynności przejazdu tramwajów 
powstają także na skutek sporadycznego kierowania ruchem przez Policję na 
skrzyżowaniu Słomińskiego / Międzyparkowa. Zaobserwowano, że funkcjonariusze 
Policji nie biorą pod uwagę możliwości przyznania priorytetu dla tramwajów 
lub autobusów i zmuszają je do długotrwałego oczekiwania razem z samochodami. 

10) Na rondzie Starzyńskiego ruch tramwajowy odbywa się z małą prędkością z powodu 
obecności rozjazdów, ale jest płynny. Ponadto mimo wynikającej z organizacji ruchu 
konieczności ustępowania przez tramwaje pierwszeństwa na wlotach nie 
odnotowano istotnych strat czasu pasażerów. Tramwaje przejeżdżają bez utrudnień, 
ponieważ kierowcy pojazdów jadących po obwiedni ronda przepuszczają je. 
Obserwuje się tendencję do profilaktycznego zatrzymywania się przed zbliżającym się 
tramwajem, pomimo posiadania przez pojazd kołowy pierwszeństwa przejazdu, co 
zapewne wynika z chęci uniknięcia potencjalnie ciężkiej w swoich następstwach kolizji 
z pojazdem szynowym, budzącym respekt swoją masą i gabarytami. 

Podsumowując pomiary ruchu tramwajowego, należy stwierdzić, że trasa tramwajowa 
na odcinku od ronda Żaba do ronda Zgrupowania AK „Radosław” kwalifikuje się do 
wprowadzenia usprawnień w ruchu tramwajów. Ich celem powinno być podniesienie 
prędkości komunikacyjnej z przedziału 21-21,9 km/h obecnie do około 25 km/h. Największe 
rezerwy, pozwalające na przyspieszenie przejazdu tramwajów, tkwią w obsłudze 
przystanków (około 3,5 min), co przemawia za weryfikacją zasadności likwidacji zatrzymań 
na niektórych z nich. Czas tracony na sygnalizacji świetlnej to 38-48 s. Powinien on zostać 
skrócony do wartości bliskiej zeru dzięki stosowaniu priorytetów w sygnalizacji. Priorytety te 
powinny prowadzić nie tylko do redukcji średniego czasu traconego, lecz także miary 
rozproszenia tego czasu, gdyż w ten sposób skróceniu ulegną rezerwy (bufory czasowe) 
w rozkładach jazdy. 

Zagadnienia dotyczące sygnalizacji świetlnej będą rozwinięte w rozdziałach IX – XII w dalszej 
części opracowania. 
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VI. Uzasadnienie dla zmian w układzie przystanków autobusowych i tramwajowych 

Na analizowanej trasie tramwajowej funkcjonuje 7 zespołów przystankowych, przy czym 
w zespole Rondo Starzyńskiego tramwaje zatrzymują się dwukrotnie, co daje łącznie 
8 przystanków, tak jak pokazano na rysunku 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  10. rozmieszczenie przystanków tramwajowych w stanie istniejącym (źródło: własne) 

Wykonane pomiary ruchu tramwajowego pozwalają na oszacowanie łącznego czasu 
traconego na obsługę wszystkich przystanków, uwzględniającego straty nie tylko związane 
z postojem, ale także straty dynamiczne w czasie hamowania i rozpędzania składu. 
W kierunku ronda Żaba straty te wynoszą średnio 3 min 12 s. Tramwaje zmierzające 
w kierunku ronda Zgrupowania AK „Radosław” na obsługę przystanków potrzebują średnio 
3 min 28 s. W obydwu przypadkach zajmuje to 30% czasu podróży. 

Średnia odległość międzyprzystankowa na analizowanym odcinku wynosi 450 m, co jest 
wartością zbliżoną do parametrów na całej sieci tramwajowej w Warszawie. Trasa przebiega 
jednak głównie przez obszary o małej gęstości źródeł i celów podróży, a także ma wybitnie 
tranzytowy charakter. Charakter ten bierze się stąd, że linie tramwajowe, które przebiegają 
wzdłuż północnego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej, spełniają funkcje połączeń 
międzydzielnicowych oraz dowożą do metra z odległych osiedli na Bródnie. Powinien to być 
tramwaj szybki. Według dra Marka Bauera6 na odcinkach o zabudowanie ekstensywnej 
tramwaj konwencjonalny powinien się zatrzymywać co 500-800 m, a tramwaj szybki co 600-
1000 m. W strefie obrzeżnej centrum przedziały te wynoszą odpowiednio: 300-500 m oraz 
600-800 m. Z tej pobieżnej analizy ogólnych zasad projektowania układów komunikacyjnych 
wynika, że tramwaj na ciągu Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego zatrzymuje się 
zbyt często. 

Potrzeba szybkiego dowozu pasażerów na tym ciągu została dostrzeżona już wiele lat temu, 
jednak jako szybki środek transportu wybrano autobus, a tramwajom przeznaczono obsługę 
wszystkich, nawet najmniejszych generatorów ruchu pasażerskiego. Według współczesnych 

                                                      
6
 M. Bauer „Zasady projektowania przystanków w układach drogowych”, Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 116, 

Warszawa 2010 

zakres  
opracowania 

1 
2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

Przystanki tramwajowe: 
1.Baseny Inflancka, 2. Dw. Gdański, 3. Park Traugutta, 4. Most Gdański, 
5. Wybrzeże Helskie, 6. Rondo Starzyńskiego, 7. Rondo Starzyńskiego, 
8. Namysłowska 
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reguł kształtowania linii komunikacyjnych zadania te należy wymienionym środkom 
transportu zamienić. Tramwaj dysponujący wydzielonym torowiskiem, jako środek 
transportu o dużej zdolności przewozowej, powinien być kierowany do obsługi największych 
potoków pasażerskich i oferować jak największą prędkość komunikacyjną. Mniej wydajna, 
ale za to bardzo elastyczna trakcja autobusowa może uzupełniać transport szynowy, 
obsługując pomniejsze źródła i cele podróży. 

Do wyznaczenia optymalnego układu przystanków na sieci tramwajowej lub w celu 
wprowadzenia zmian przystankowych na istniejących liniach proponuje się przyjąć 
następujące zasady: 

1) Warunkiem wystarczającym do wyznaczenia przystanku tramwajowego jest istnienie 
węzła komunikacyjnego; warunek ten obejmuje zarówno punkty przesiadkowe do 
innych środków transportu szynowego (metro, kolej), jak również miejsca odbioru 
pasażerów z autobusów. 

2) Innym warunkiem wystarczającym jest obecność w sąsiedztwie trasy tramwajowej 
obiektu generującego duży ruch pasażerski (np. osiedle mieszkaniowe, centrum 
handlowe, szpital, uczelnia, itp.). 

3) Jeżeli niespełnione są warunki 1 i 2, to warunkiem koniecznym do zatrzymywania 
tramwajów na danym przystanku jest, aby zwiększenie pracy przewozowej, 
wynikające z wydłużenia czasu podróży pasażerom tranzytowym, było mniejsze niż 
oszczędność pracy przewozowej dla pasażerów korzystających z tego przystanku.  

Badając zbiór przystanków już istniejących, pod kątem likwidacji niektórych z nich, dla każdej 
lokalizacji sprawdzano, czy spełniony jest dowolny z warunków 1-2. Jeżeli nie, to 
przeprowadzano obliczenia, czy zachodzi warunek konieczny, który można wyrazić 
wzorem (1): 

0N 0 dojwyswsk tpptl ∑∑       (1) 

gdzie: 

N  – średnie napełnienie tramwaju, lk – liczba kursów w ciągu doby, to – czas obsługi 

przystanku przez tramwaj (wyznaczony z pomiarów), ( )∑∑ wysws pp +  – suma wszystkich 

pasażerów wsiadających i wysiadających w ciągu doby, tdoj – czas dojścia do przystanku 
sąsiedniego. 

Ponieważ na całym ciągu Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego istnieje możliwość 
substytucji tramwaju przez komunikację autobusową7, a tramwaj nie jest jedynym środkiem 
transportu, równoczesny brak spełnienia wymagań 1, 2 i 3 stanowi dostateczne uzasadnienie 
dla likwidacji danego przystanku tramwajowego. 

                                                      
7
 linie 227 i 500, przy czym dla tej ostatniej wiązałoby się to z uruchomieniem dodatkowych przystanków 
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VII. Szczegółowa analiza przystanków tramwajowych 

1) przystanki Baseny Inflancka 03, 04 

– Czy znajdują się w węźle przesiadkowym? NIE 

– Czy obsługują obiekty generujące duży ruch pasażerski? TAK  

Lista istotnych źródeł i celów podróży: CH Arkadia, Pływalnia Inflancka, Szpital 
Ginekologiczno-Położniczy przy ul. Inflanckiej, osiedla w rejonie ul. Dzikiej, planowane na 
terenach kolejowych osiedla w rejonie ul. Burakowskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rys.  11. Strefa dojścia w promieniu 400 m od przystanków tramwajowych Baseny Inflancka 03, 04 

Funkcjonowanie przystanków tramwajowych w zespole Baseny Inflancka jest zasadne 
z uwagi na charakter obsługiwanego rejonu oraz dużą liczbę ważnych źródeł i celów podróży. 
Największy z nich stanowi CH Arkadia. 

Ponadto należy wziąć pod uwagę planowaną zabudowę terenów położonych po południowej 
stronie torów kolejowych.  
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2) przystanki Dw. Gdański 07, 08 

– Czy znajdują się w węźle przesiadkowym? TAK  

W węźle tym dostępne są: stacja metra, dworzec kolejowy, przystanki podmiejskich linii 
autobusowych, tramwaje i autobusy na wiadukcie w ciągu ulic Mickiewicza – Andersa oraz 
stacja roweru publicznego Veturilo. Najważniejsza z punktu widzenia ruchu tramwajowego 
jest przesiadka do I linii metra. Tak podróżują głównie pasażerowie linii 1, przemieszczający 
się pomiędzy Bródnem a Śródmieściem. 

– Czy obsługują obiekty generujące duży ruch pasażerski? TAK  

Lista istotnych źródeł i celów podróży: osiedla przy ul. Słomińskiego oraz budynki w dalszej 
w rejonie ul. Inflanckiej, które także znajdują się w strefie dojścia pieszego. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rys.  12. Strefa dojścia w promieniu 400 m od przystanków tramwajowych Dw. Gdański 07, 08 

Zatrzymywanie się tramwajów na przystankach Dw. Gdański 07 i 08 jest bezsprzecznie 
konieczne z uwagi na obecność węzła komunikacyjnego integrującego wszystkie środki 
transportu. 
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3) przystanki Park Traugutta 04, 05 

– Czy znajdują się w węźle przesiadkowym? NIE  

Po zachodniej stronie przystanków trasa tramwajowa odgałęzia się w ul. Międzyparkową, ale 
nie obserwuje się w tym rejonie przesiadek, z wyjątkiem pojedynczych pasażerów. 

– Czy obsługują obiekty generujące duży ruch pasażerski? NIE  

Lista źródeł i celów podróży: pojedyncze budynki mieszkaniowe po północnej stronie 
ul. Słomińskiego, Cytadela, Park Traugutta oraz nieliczne obiekty od strony ulic 
Międzyparkowej i Zakroczymskiej. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Rys.  13. Strefa dojścia w promieniu 400 m od przystanków tramwajowych Park Traugutta 04, 05 

Przeliczenie pracy przewozowej8 w ciągu dnia zgodnie ze wzorem (1): 

– wydłużenie podróży dla pasażerów tranzytowych: + 247 pasażerogodzin, 

– skrócenie podróży dla osób korzystających z przystanku: - 211 pasażerogodzin, 

– bilans: + 36 pasażerogodzin, co oznacza niepożądany wzrost pracy przewozowej. 

Z przeprowadzonej analizy pracy przewozowej wynika, że zatrzymywanie się tramwajów 
na przystankach Park Traugutta 04 i 05 wywiera niekorzystny wpływ na pracę przewozową 
w systemie transportowym. Z tego względu rekomenduje się likwidację powyższych 
przystanków dla linii tramwajowych. 

W ramach rekompensaty proponuje się wprowadzenie przystanków „na żądanie” dla linii 
autobusowej 500. Zmiana taka nie jest jednak niezbędna dla zapewnienia prawidłowej 
obsługi komunikacyjnej rejonu ul. Międzyparkowej. 

                                                      
8
 dane o wykorzystaniu przystanków i rozkładach jazdy na podstawie informacji z ZTM, reszta – analizy własne 
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4) przystanki Most Gdański 03, 04 

– Czy znajdują się w węźle przesiadkowym? TAK  

Przystanki zapewniają skomunikowanie pomiędzy liniami tramwajowymi kursującymi 
w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej a liniami autobusowymi 118 i 185, których trasy 
przebiegają Wisłostradą. W ocenie autora opracowania przesiadki w tym rejonie spełniają 
istotną funkcję w układzie komunikacyjnym. 

– Czy obsługują obiekty generujące duży ruch pasażerski? NIE  

W strefie dojścia do przystanków Most Gdański 03, 04 nie znajdują się żadne istotne źródła 
i cele podróży. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys.  14. Strefa dojścia w promieniu 400 m od przystanków tramwajowych Most Gdański 03, 04 

Przystanki tramwajowe w zespole Most Gdański należy pozostawić ze względu na ich 
znaczenie przesiadkowe oraz trudności w zastąpieniu tramwajów przez komunikację 
autobusową. Istniejące zatoki przystankowe znajdujące się w rejonie wschodniego wjazdu na 
most niezbyt nadają się do wyznaczenia tam postoju autobusów, ponieważ w ich rejonie 
widoczność jest ograniczona, a dodatkowo jezdnia przebiega po łuku. Mogłoby zaistnieć 
zwiększone ryzyko kolizji z włączającym się do ruchu autobusem, zwłaszcza na jezdni 
północnej, prowadzącej w kierunku zachodnim. 

Ponadto strefa dojścia pieszego do przystanków Most Gdański 03 i 04 pokrywa się częściowo 
z zasięgiem obsługi zespołu przystankowego Park Traugutta. Gdyby doszła do skutku 
rekomendowana kasacja przystanków tramwajowych Park Traugutta 04 i 05, to wówczas 
sąsiednie przystanki tramwajowe w zespole Most Gdański mogłyby przejąć ich funkcje. Nie 
należy zatem likwidować dwóch kolejnych zespołów przystankowych. 
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5) przystanki Wybrzeże Helskie 03, 04 

– Czy znajdują się w węźle przesiadkowym? NIE  

Nie są możliwe przesiadki na ciąg poprzeczny ul. Wybrzeże Helskie, którym nie kursuje 
komunikacja autobusowa z wyjątkiem sezonowej linii 444, zapewniającej dojazd do 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. 

– Czy obsługują obiekty generujące duży ruch pasażerski? NIE  

W strefie dojścia do przystanków znajduje się północna brama do ogrodu zoologicznego, 
który jest czynny w godzinach 9.00 – 15.309. W większej odległości znajduje się jeszcze kilka 
budynków mieszkalnych stojących po północnej stronie ul. Wybrzeże Helskie. Są one jednak 
objęte także strefą dojścia do przystanków w zespołach Rondo Starzyńskiego oraz 
Golędzinów od strony ul. Jagiellońskiej. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Rys.  15. Strefa dojścia w promieniu 400 m od przystanków tramwajowych Wybrzeże Helskie 03, 04 

Przeliczenie pracy przewozowej w ciągu dnia zgodnie ze wzorem (1): 

– wydłużenie podróży dla pasażerów tranzytowych: + 180 pasażerogodzin, 

– skrócenie podróży dla osób korzystających z przystanku: - 57 pasażerogodzin, 

– bilans: + 123 pasażerogodziny, co oznacza niepożądany znaczny wzrost pracy 
przewozowej. 

Z przeprowadzonej analizy pracy przewozowej wynika, że zatrzymywanie się tramwajów na 
przystankach Wybrzeże Helskie 03 i 04 wywiera bardzo niekorzystny wpływ na pracę 
przewozową w systemie transportowym. Przystanki kwalifikują się do pilnej likwidacji. 
W ramach rekompensaty proponuje się dopuszczenie zatrzymywania linii 500 „na żądanie”. 

                                                      
9
 informacja ze strony http://www.zoo.waw.pl  
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6) przystanki Rondo Starzyńskiego 03, 04 

– Czy znajdują się w węźle przesiadkowym? TAK  

W tym zespole przystankowym duże znaczenie mają przesiadki na linie autobusowe 
i tramwajowe poruszające się ciągiem ul. Jagiellońskiej. W kierunku północnym realizowany 
jest dojazd na Tarchomin oraz do Legionowa i Nieporętu. W kierunku południowym linie 
autobusowe i tramwajowe dowożą do centrum Pragi, Dw. Wileńskiego, Dw. Wschodniego 
oraz dalszych rejonów prawobrzeżnej Warszawy. Należy podkreślić, że większość przesiadek 
jest bardzo dogodna z uwagi na wzajemną bliskość przystanków tramwajowych 
na krzyżujących się ciągach. Oprócz tego w węźle przesiadkowym dostępne są pociągi 
podmiejskie i aglomeracyjne, zatrzymujące się na przystanku osobowym Warszawa Zoo, 
który także jest korzystnie zlokalizowany względem ronda Starzyńskiego. 

– Czy obsługują obiekty generujące duży ruch pasażerski? TAK  

Główne źródła i cele podróży to osiedla znajdujące się na południowy wschód od ronda 
Starzyńskiego. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rys.  16. Strefa dojścia w promieniu 400 m od przystanków tramwajowych Rondo Starzyńskiego 03, 04 

Przystanki Rondo Starzyńskiego 03, 04 są niezbędne w układzie komunikacyjnym 
prawobrzeżnej Warszawy ze względu na pełnione funkcje przesiadkowe, realizowane 
w obrębie zachodniego i południowego wlotu ronda. Skupienie przystanków blisko siebie, 
wynikające także z położenia torowiska tramwajowego po zachodniej stronie 
ul. Jagiellońskiej, jest wygodniejsze dla pasażerów niż klasyczny układ przystanków „na 
wylotach” skrzyżowania. W konsekwencji jednak linie tramwajowe skręcające w relacji 
zachód – południe – zachód muszą się zatrzymywać dwukrotnie na odcinku około 100 m, co 
wpływa niekorzystnie na ich czas przejazdu. Z uwagi na potrzebę utrzymania dogodnych 
przesiadek można taką sytuację wyjątkowo zaakceptować. 
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7) przystanki Rondo Starzyńskiego 07, 08 

– Czy znajdują się w węźle przesiadkowym? NIE  

Odległości między powyższymi przystankami tramwajowymi, a przystankami tramwajowymi 
i autobusowymi na ciągu poprzecznym są większe, niż w przypadku przystanków Rondo 
Starzyńskiego 03, 04. Tak samo jest w przypadku powiązania z linią kolejową. Należy więc 
uznać, że w omawianym przypadku przystanki nie pełnią funkcji przesiadkowych. 

– Czy obsługują obiekty generujące duży ruch pasażerski: TAK, ale strefa dojścia 
nakłada się na strefę obsługi sąsiednich przystanków w tym samym zespole  

Przystanki obsługują osiedla zlokalizowane na południowy wschód od ronda Starzyńskiego. 
Strefa dojścia nakłada się jednak na strefy dojścia do przystanków rondo Starzyńskiego 03, 
04. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rys.  17. Strefa dojścia w promieniu 400 m od przystanków tramwajowych Rondo Starzyńskiego 07, 08 

Przeliczenie pracy przewozowej w ciągu dnia zgodnie ze wzorem (1): 

– wydłużenie podróży dla pasażerów tranzytowych: + 85 pasażerogodzin, 

– skrócenie podróży dla osób korzystających z przystanku: - 70 pasażerogodzin, 

– bilans: + 15 pasażerogodzin, co oznacza niepożądany wzrost pracy przewozowej. 

Z przeprowadzonej analizy pracy przewozowej wynika, że zatrzymywanie się tramwajów 
na przystankach Rondo Starzyńskiego 07 i 08 nie jest korzystne. Rekomenduje się ich 
likwidację. W ramach rekompensaty powinno się wprowadzić przystanek „na żądanie”  dla 
linii 500 po wschodniej stronie ronda Starzyńskiego. Można rozważyć doprojektowanie 
zatoki autobusowej dla autobusów na wschodnim wlocie ul. Starzyńskiego. Dodatkowy 
przystanek mógłby służyć także linii 227. 
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8) przystanki Namysłowska 03, 04 

– Czy znajdują się w węźle przesiadkowym? NIE  

W zespole Namysłowska nie występują istotne przesiadki, których nie można byłoby 
zrealizować na przystankach węzłowych zlokalizowanych w obrębie ronda Starzyńskiego lub 
ronda Żaba. 

– Czy obsługują obiekty generujące duży ruch pasażerski? TAK  

W promieniu 400 m od przystanków, po południowej stronie ul. Starzyńskiego znajduje się 
zabudowa mieszkaniowa. Oprócz tego przystanki obsługują Zasadniczą Szkołę Zawodową 
Specjalną nr 51, Gimnazjum nr 30 oraz Przedszkole nr 169, które to obiekty w godzinach 
szczytu stanowią źródło lub cel podróży dla wielu pasażerów. Z uwagi na to, że chodzi 
o osoby niepełnosprawne oraz małe dzieci, ewentualna likwidacja przystanku tramwajowego 
mogłaby wywołać silne protesty. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Rys.  18. Strefa dojścia w promieniu 400 m od przystanków tramwajowych Namysłowska 03, 04 

Ze względu na charakter obsługiwanego rejonu zasadne jest utrzymanie funkcjonowania 
przystanków tramwajowych Namysłowska 03 i 04, zwłaszcza że obsługują one placówki 
edukacyjne. Dojazd do takich obiektów powinien być przedmiotem szczególnej uwagi przy 
planowaniu transportu publicznego. 

Ponadto gdyby doszła do skutku rekomendowana kasacja przystanków tramwajowych 
Rondo Starzyńskiego 07 i 08, to wówczas przystanki tramwajowe w zespole Namysłowska 
mogłyby przejąć ich funkcje w zakresie obsługi części osiedli mieszkaniowych po południowej 
stronie ul. Starzyńskiego, na wschód od ul. Jagiellońskiej. Nie należy więc likwidować dwóch 
kolejnych zespołów przystankowych. 
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VIII. Wnioski z analizy zmian w układzie przystanków 

1) Pomiędzy rondem Żaba a rondem Zgrupowania AK „Radosław” tramwaje zatrzymują 
się 8 razy, średnio co 450 m. Gęstość przystanków należy uznać za nadmierną, 
uwzględniając fakt, że trasa ma charakter tramwaju szybkiego, ponieważ przewozi 
duże potoki pasażerskie między dzielnicami lewo- i prawobrzeżnej Warszawy oraz 
łączy ze stacją I linii metra Dw. Gdański. Analizując badania krajowe, można odwołać 
się do prac dra Marka Bauera, który zaleca, aby tramwaj szybki w obszarze, gdzie  
przeważa zabudowa rozproszona, zatrzymywał się w odległościach od 600 m 
do 1000 m. 

2) Czas tracony na obsługę przystanków na analizowanej trasie, wyznaczony z pomiarów 
ruchu, zawiera się w granicach 3-3,5 min, co stanowi 30% czasu podróży. 
Ograniczenie liczby przystanków tramwajowych może przyczynić się do istotnego 
przyspieszenia komunikacji tramwajowej. 

3) Uzasadnione jest pozostawienie przystanków tramwajowych w węzłach 
przesiadkowych: Dw. Gdański 07 i 08, Most Gdański 03 i 04, Rondo Starzyńskiego 
03 i 04 oraz w pobliżu ważnych generatorów ruchu pasażerskiego: Baseny Inflancka 
03 i 04, Rondo Starzyńskiego 03 i 04, Namysłowska 03 i 04. 

4) Dla pozostałych przystanków wyznaczono bilans pracy przewozowej wyrażonej 
w pasażerogodzinach jako różnicę między wydłużeniem czasu podróży pasażerów 
jadących tranzytem a skróceniem czasu podróży dla osób korzystających 
z przystanku. W przypadku następujących zespołów bilans ten jest dodatni, co 
oznacza, że zatrzymanie tramwaju wydłuża czas podróży w systemie transportowym: 

– Park Traugutta 04 i 05 – o 36 pasażerogodzin, 
– Wybrzeże Helskie 03 i 04 – o 123 pasażerogodzin, 
– Rondo Starzyńskiego 07 i 08 – o 15 pasażerogodzin. 

Przystanki wymienione powyżej proponuje się zlikwidować. Kasację nieefektywnych 
przystanków tramwajowych w zespole Wybrzeże Helskie zaleca się przeprowadzić jak 
najprędzej, nawet przed wprowadzeniem innych postulowanych usprawnień. 

5) W ramach rekompensaty, która jednak nie jest bezwzględnie konieczna, proponuje 
się wprowadzenie następujących dodatkowych przystanków „na żądanie” dla linii 
500: Park Traugutta 01 i 02, Wybrzeże Helskie 01 i 02; Rondo Starzyńskiego 12. 
Wprowadzenie dodatkowych zatrzymań dla linii 500 zmniejszy także niepożądaną 
konkurencyjność autobusu względem tramwaju w tym samym korytarzu 
transportowym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Strategii Transportowej miasta. 

6) Likwidacja na trasach linii tramwajowych trzech przystanków w każdym kierunku,  
zgodnie z wykazem podanym w punkcie 4, doprowadzi do skrócenia średniego czasu 
przejazdu w ciągu dnia: 

– w kierunku ronda Żaba: o 59 s (1 min w rozkładzie jazdy), 
– w kierunku ronda Zgrupowania AK „Radosław”: o 64 s (1 min w rozkładzie jazdy). 

W przypadku dodania przystanków dla linii 500, jej czas przejazdu powinien zostać 
równo wydłużony, z wyjątkiem godzin pozaszczytowych, kiedy statystycznie 
najbardziej prawdopodobne jest omijanie przystanków „na żądanie”. 
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IX. Uzasadnienie dla zmian w sygnalizacji świetlnej 

Na trasie tramwajowej objętej zakresem opracowania znajduje się 5 sygnalizacji świetlnych 
obsługujących ruch tramwajowy. Na ul. Słomińskiego sygnalizacja zainstalowana jest: na 
skrzyżowaniu z ul. Błońską10, przy wjeździe na Dw. Gdański, na przejściu w rejonie 
ul. Bonifraterskiej oraz przed torowiskiem odgałęziającym się w ul. Międzyparkową. Ponadto 
sygnalizacja funkcjonuje na skrzyżowaniu ul. Starzyńskiego z ul. Namysłowską. 
Rozmieszczenie wymienionych skrzyżowań przedstawiono na rysunku 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.  19. rozmieszczenie sygnalizacji świetlnych obsługujących ruch tramwajowy (źródło: własne) 

Według informacji przekazanych przez Zarząd Dróg Miejskich wszystkie wymienione 
sygnalizacje świetlne pracują w trybie akomodacyjnym. W koordynacji działa skrzyżowanie 
przy ul. Błońskiej, które jest skoordynowane z sygnalizacją na rondzie Zgrupowania AK 
„Radosław”. Pozostałe skrzyżowania sterowane są w sposób nieskoordynowany 
(odosobniony), chociaż dla niektórych z nich opracowano algorytmy pracy skoordynowanej 
(przejście dla pieszych przy ul. Bonifraterskiej, Namysłowska). W żadnym przypadku nie jest 
zapewniony priorytet tramwajowy. Ocena warunków ruchu tramwajowego oraz 
sprawdzenie możliwości ich poprawy będzie przedmiotem dalszej części opracowania. 

Zgodnie z wynikami wykonanych pomiarów sumaryczny czas tracony przez tramwaje 
z powodu sygnalizacji świetlnej wynosi 38 s w kierunku ronda Żaba i 48 s w kierunku ronda 
Zgrupowania AK „Radosław”. Czas ten należy traktować jako zmienną losową, będącą sumą 
zmiennych losowych opisujących czas tracony na sygnalizacji na poszczególnych 
skrzyżowaniach. Jako zmienna losowa czas tracony na sygnalizacji świetlnej jest obarczony 
rozproszeniem wokół wartości średniej. Podstawową miarą takiego rozproszenia jest 
odchylenie standardowe, które wynosi 56 s w kierunku ronda Żaba i 68 s w kierunku ronda 
Zgrupowania AK „Radosław”. 

                                                      
10

 chodzi o ulicę lokalną przy CH Arkadia; na niektórych mapach figuruje też pod nazwami: ul. Burakowska, 
ul. Kłopot. 

zakres  
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Sygnalizacje świetlne dla tramwajów: 
1. Błońska, 2. Dw. Gdański, 3. Bonifraterska, 4. Międzyparkowa, 
5. Namysłowska 
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X. Przyczyny powstawania strat czasu tramwajów na skrzyżowaniach sterowanych bez 
priorytetu lub z niepełnym priorytetem tramwajowym 

Punktem odniesienia przy analizie sygnalizacji świetlnych z punktu widzenia ruchu 
tramwajowego powinna być sygnalizacja z pełnym priorytetem. Pod tym pojęciem należy 
rozumieć taki sposób sterowania ruchem, który nie wprowadza strat czasu dla pojazdów 
objętych priorytetem, przy określonych założeniach. Takimi założeniami mogą być na 
przykład: maksymalna liczba tramwajów zgłaszających się w ciągu jednego cyklu, 
maksymalny czas oczekiwania na sygnał zielony, spełnienie warunków przepustowości. 

Priorytet pełny wymaga jednoczesnego spełnienia dwóch warunków: 

– wczesnego wykrycia nadjeżdżającego tramwaju, 
– szybkiej reakcji algorytmu sterowania na pojawienie się tramwaju. 

Pierwszy wymóg związany jest ze zjawiskiem bezwładności procesu sterowania sygnalizacją 
świetlną. Stan sygnalizacji świetlnej nie zmienia się natychmiast, ponieważ sterownik 
na skrzyżowaniu musi koniecznie uwzględniać następujące fundamentalne ograniczenia: 
czasy międzyzielone między poszczególnymi grupami sygnałowymi, kolejność wyświetlanych 
sygnałów (np. dla pojazdów: zielone, żółte, czerwone, czerwono-żółte itd.), minimalne czasy 
trwania sygnałów. Stosując pełny priorytet zakłada się, że tramwaj może się zgłosić 
w dowolnym momencie, a i tak powinien być sprawnie obsłużony. Najbardziej niekorzystny 
przypadek wystąpi, jeżeli tramwaj pojawi się w momencie rozpoczęcia przejścia do fazy 
kolizyjnej11. Zanim sterownik załączy sygnał zielony dla tramwaju, musi zrealizować do końca 
bieżące przejście fazowe, a następnie przynajmniej minimalny czas trwania fazy, do której to 
przejście prowadziło. Dopiero wówczas może rozpocząć kolejne przejście, tym razem już 
do fazy tramwajowej. Aby tramwaj mógł przejechać płynnie, to sygnał zielony powinien być 
jeszcze podany z kilkusekundowym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku motorniczy 
musi rozpocząć hamowanie, a to oznacza także stratę czasu. Powyższe zależności można 
opisać wzorem (2): 

rt

N

k
kkbl TPFTmPFt

1

max  (2) 

gdzie: 

tbl – czas od wykrycia tramwaju do jego pojawienia się na linii zatrzymania, N – liczba faz 
kolizyjnych do zrealizowania przed załączeniem fazy tramwajowej, PFk – czas przejścia do 
k-tej fazy kolizyjnej (bez obsługi tramwaju), Tmk – minimalny czas trwania k-tej fazy, PFt – 
czas od momentu załączenia przejścia z ostatniej fazy kolizyjnej do momentu włączenia 
sygnału „jedź” dla tramwaju (może być mniejszy lub równy długości całego przejścia 
fazowego), Tr – czas przejazdu drogi hamowania tramwaju powiększony o czas reakcji 
motorniczego. 

Wzór (2) zachowuje słuszność także w przypadku, gdy kolejne przejścia fazowe nachodzą na 
siebie, co może mieć miejsce w przypadku rozległych skrzyżowań sterowanych programami 
o skomplikowanej strukturze. Jeżeli ma miejsce sytuacja, że sąsiednie przejścia fazowe 
nachodzą na siebie, to czas trwania pośredniej fazy przyjmuje wartość ujemną, równą liczbie 
przeciwnej do długości przedziału czasu nakładania się przejść fazowych. 

                                                      
11

 rozważania przeprowadzono na przykładzie sterowania fazowego 
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Odległość najdalszego czujnika tramwajów od linii zatrzymania musi spełniać nierówność (3): 

 

   sdet ≥ tbl vt   (3) 

gdzie: 

sdet – odległość najdalszego czujnika, tbl – jak we wzorze (2), vt – prędkość tramwaju. 

Jeżeli najbardziej oddalony detektor nie spełnia nierówności (3), to przy niezależnym 
dopływie tramwajów będą powstawać straty czasu niezależnie od zastosowanego algorytmu 
sterowania. Z drugiej strony odsunięcie detektora od skrzyżowania na odległość większą niż 
tego wymaga nierówność (3) powodować będzie wzrost dyspersji czasu dojazdu tramwaju 
do skrzyżowania, a to wywiera ujemny wpływ na algorytm sterowania i może być źródłem 
strat czasu. Straty te mogą dotyczyć w szczególności pojazdów nie posiadających priorytetu. 

Drugi warunek na zapewnienie pełnego priorytetu, to elastyczność algorytmu sterowania 
sygnalizacją świetlną. Wymagane jest, aby algorytm był wyposażony w procedury: 

– blokowania włączania fazy, w której tramwaj nie jest obsługiwany, 
– wzbudzania fazy, w której tramwaj jest obsługiwany. 

Zablokowanie włączenia i-tej fazy, w której tramwaj nie jest obsługiwany, powinno nastąpić 
wtedy, gdy spodziewany czas do pojawienia się tramwaju na wlocie jest mniejszy niż prawa 
strona równania (2). 

Wzbudzenie fazy dla tramwaju powinno nastąpić najpóźniej w chwili, gdy spodziewany czas 
do pojawienia się tramwaju na wlocie skrzyżowania spełnia równanie (4): 

 

rtdoj TPFt  (4) 

gdzie: 

tdoj – spodziewany czas dojazdu tramwaju do linii zatrzymania, PFt – czas od momentu 
załączenia przejścia z ostatniej fazy kolizyjnej do momentu włączenia sygnału „jedź” dla 
tramwaju (może być mniejszy lub równy długości całego przejścia fazowego), Tr – czas 
przejazdu drogi hamowania tramwaju powiększony o czas reakcji motorniczego. 

Jeżeli algorytm uruchamia przejście do fazy tramwajowej później, niż wynika to z równania 
(4), wówczas regularnie występują straty czasu tramwajów. 

Z równań (2) i (4) wynika, że obsługa tramwaju z pełnym priorytetem prowadzi do 
zamrożenia programu sygnalizacji oraz do wymuszania realizacji faz tramwajowych. 
Prowadzi to do zmiany warunków pracy skrzyżowania na teoretycznie gorsze od 
optymalnych z punktu widzenia przepustowości i strat czasu pojazdów indywidualnych. 
Pogorszenie to może wynikać z: 

– konieczności skrócenia czasu trwania sygnału zielonego dla faz kolizyjnych, 
– wymuszenia wydłużenia faz, w których ustało zapotrzebowanie na obsługę 

pojazdów poruszających się równolegle z tramwajami, 
– włączania dodatkowych faz ruchu w przypadku pojawiania się tramwajów krótko 

po sobie w niekorzystnych odstępach czasu. 
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W miarę zwiększania się natężenia ruchu tramwajowego, w celu zapewnienia dostatecznych 
warunków ruchu pojazdów kołowych i pieszych, konieczne może się stać wprowadzenie 
ograniczeń na priorytet w postaci: 

– obsługi tramwajów parami, 
– ograniczenia dozwolonych przedziałów w programach sygnalizacji, kiedy tramwaj 

może otrzymać priorytet. 

Dopuszczalny, bezpieczny z punktu widzenia przepustowości poziom priorytetu przy danych 
warunkach ruchu powinien zostać oszacowany na postawie pomiarów ruchu kołowego 
i tramwajowego oraz w oparciu o analizę programu sygnalizacji świetlnej. Propozycja 
metodyki takiej analizy stanowi treść kolejnego rozdziału. 

We wzorach (2)-(4), wymienionych wcześniej w tym rozdziale podawany był parametr Tr 
oznaczający czas przejazdu drogi hamowania tramwaju. Uwzględnienie tego składnika przy 
określaniu parametrów czasowych algorytmu bierze się z faktu, że motorniczy nie powinien 
antycypować wskazań sygnalizacji świetlnej, chociaż niektóre osoby faktycznie w ten sposób 
prowadzą tramwaje. W przypadku niewyświetlania się sygnału zezwalającego, motorniczy 
powinien rozpocząć hamowanie, dlatego zmiana wskazań sygnalizacji świetlnej musi się 
odbyć wcześniej, zanim tramwaj znajdzie się w odległości hamowania przed sygnalizatorem. 

Jak podaje dr Rychlewski, przyjęcie opóźnienia hamowania na poziomie 1,3 m/s2 pozwala 
określić konieczny czas Tr jako: 

– 5,3 + 1,0 = 6,3 s dla 50 km/h, 
– 4,3 + 1,0 = 5,3 s dla 40 km/h, 
– 3,2 + 1,0 = 4,2 s dla 30 km/h, 
– 2,2 + 1,0 = 3,2 s dla 20 km/h, 
– 1,6 + 1,0 = 2,6 s dla 15 km/h. 

Dla łagodniejszego hamowania z opóźnieniem 1 m/s2 osiąga się wartości: 

– 7,0 + 1,0 = 8,0 s dla 50 km/h, 
– 5,6 + 1,0 = 6,6 s dla 40 km/h, 
– 4,2 + 1,0 = 5,2 s dla 30 km/h, 
– 2,8 + 1,0 = 3,8 s dla 20 km/h, 
– 2,1 + 1,0 = 3,1 s dla 15 km/h. 

Nie zostało na razie zbadane którą wartość z zakresu 1-1,3 m/s2 należy przyjmować.  

Uwzględnienie czasu Tr nie zwiększa istotnie czasu traconego w cyklu. Zgodnie 
z wymaganiami formalnymi12 sygnał zielony dla tramwaju w sygnalizacji akomodacyjnej musi 
trwać co najmniej 5 s. Sygnał żółty dla tramwaju można włączyć w momencie przekroczenia 
linii zatrzymania, wykorzystując informację z detektora zaprojektowanego bezpośrednio 
za sygnalizatorem. Z powyższego wynika, że cały czas trwania sygnału zielonego dla 
tramwaju można utożsamiać z czasem Tr. W konsekwencji podanie sygnału „jedź” 
z należytym wyprzedzeniem dla prędkości 50 km/h wymaga wydłużenia go względem czasu 
minimalnego zaledwie o 1,3 s dla opóźnienia 1,3 m/s2 i o 3 s dla opóźnienia 1 m/s2. 

                                                      
12

 zob. Zał. nr 3 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) 



Koncepcja szybkiej trasy tramwajowej w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej 
na odcinku rondo Zgrupowania AK „Radosław” – rondo Żaba 

 

 

 
 

39 

Ponadto dr Rychlewski podaje, że jeżeli za linią zatrzymania znajduje się rozjazd, to 
w warunkach warszawskich13 tramwaj powinien przejechać przez ten rozjazd z prędkością 
15 km/h.  Ponieważ strata czasu wynikająca z różnicy między hamowaniem do 15 km/h i do 
0 km/h wynosi około 1,5 s (przy 1,3 m/s2), można dopuścić lokalizację detekcji jak dla 
15 km/h, a nie prędkości, z której tramwaj hamuje, np. 50 km/h. 

Uzyskiwane z wzorów (2) i (4) odległości detektorów od sygnalizatora mogą oznaczać 
konieczność ich lokalizacji w rejonie wcześniejszego skrzyżowania. Należy w takim wypadku 
rozważyć wprowadzenie przekazywania informacji między sterownikami, obejmujące 
zarówno zgłoszenie się tramwaju na danym czujniku, jak też przewidywany czas obsługi tego 
tramwaju przez sąsiedni sterownik. Bez informacji o planowanej obsłudze może się bowiem 
zdarzyć, że priorytet dostanie tramwaj, który nie nadjedzie w założonym czasie, ponieważ 
oczekiwał na poprzednim skrzyżowaniu. Dr Rychlewski zwraca ponadto uwagę, że istotną 
kwestią jest szacowanie czasu obsługi na przystankach przed skrzyżowaniami z priorytetem, 
ze względu na duży rozrzut czasu tej obsługi. Proponuje zapisać w programach sterowników 
automatyczne analizowanie czasów postoju tramwaju na przystanku oraz stosowanie tak 
uzyskanych danych statystycznych do kalibrowania algorytmów w przyszłości. Zdaniem 
autora opracowania na obecnym etapie wprowadzania priorytetów tramwajowych 
w Warszawie można z tego typu dodatkowych modułów algorytmów sterowania 
zrezygnować, aczkolwiek pomysł jest godny uwagi w kontekście rozbudowy Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Ruchem. 

W przypadku stosowania sterowania grupowego rozważania prowadzone w tym rozdziale 
zachowują słuszność. We wzorach (2) i (4) czasy trwania przejść międzyfazowych będą miały 
sens czasów trwania przejść pomiędzy grupami konfliktowymi, określonych w matrycy 
minimalnych czasów międzyzielonych. Z kolei minimalne czasy trwania faz będą miały sens 
minimalnych czasów trwania sygnału zielonego w określonych grupach konfliktowych 
względem tramwaju. Ujęcie powyższych zależności w postaci wzorów matematycznych jest 
zadaniem potencjalnie dość złożonym, ponieważ w sterowaniu grupowym mogą istnieć 
dodatkowe uwarunkowania związane ze wzajemnymi sprzężeniami grup, w tym grup 
niekonfliktowych. W praktyce dla zapewnienia priorytetu dla tramwaju może nie wystarczyć 
wyłączenie lub zablokowanie włączenia grup konfliktowych. Jako przykład można podać 
skrzyżowanie z wyspą centralną, na którym występują wewnętrzne linie zatrzymania 
zlokalizowane za torowiskiem tramwajowym. Wjazd tramwaju na takie skrzyżowanie 
uzależniony jest od uprzedniego opróżnienia powierzchni akumulacji na torowisku. 

Zagadnienia związane ze sterowaniem grupowym są bardziej skomplikowane niż te, które 
występują przy sterowaniu fazowym. Z drugiej strony sterowanie grupowe jest zazwyczaj 
bardziej elastyczne od sterowania fazowego, co stanowi zaletę przy realizacji priorytetu 
tramwajowego. Ponadto przy sterowaniu grupowym można korzystać z wbudowanych 
algorytmów optymalizacyjnych zaimplementowanych w dostępnych na rynku sterownikach. 
Ich działanie jest jednak nie zawsze powtarzalne i przewidywalne w przeciwieństwie do 
przeznaczonych dla konkretnego skrzyżowania programów fazowych, które można opisać za 
pomocą diagramu blokowego. Wybór pomiędzy sterowaniem fazowym i grupowym nie jest 
więc oczywisty, a każda z metod ma swoich zwolenników i przeciwników. Niekiedy powstają 
algorytmy hybrydowe, zawierające w sobie pewne cechy obydwu podejść do sterowania 
ruchem. Omówienie tej tematyki przekracza jednak ramy niniejszego opracowania. 

                                                      
13

 ma to związek z niestosowaniem w Warszawie głębokich krzyżownic, o czym była mowa w rozdziale V 
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XI. Wybór optymalnego poziomu priorytetu dla tramwajów 

Pojęcie priorytetu w sterowaniu ruchem oznacza jedynie, że wybrany uczestnik ruchu będzie 
w pewnych warunkach obsługiwany na warunkach preferencyjnych. Do jakiego stopnia 
można pomijać wymagania dla innych uczestników ruchu, jest kwestią w dużej mierze 
arbitralną, związaną z realizowaną w danym mieście lub regionie polityką transportową. 

Jako skrajne przykłady takiej polityki w stosunku do sterowania ruchem pojazdów 
komunikacji publicznej można wskazać: priorytet bezwzględny oraz brak priorytetu. 
W pierwszym przypadku celem sygnalizacji jest zapewnienie w każdych warunkach niczym 
niezakłóconego przejazdu pojazdu uprzywilejowanego, co oznacza możliwość długotrwałego 
wstrzymania ruchu pojazdów samochodowych. Z takim sposobem sterowania można się 
spotkać na przykład na trasach kolei lekkich (LRT) na odcinkach wybiegowych poza miastem 
(np. system Stadtbahn w Kolonii). Drugi skrajny przykład stanowi brak priorytetu, który 
występuje w przypadku, gdy wszystkie pojazdy traktowane są na równi. Oznacza to, że 
chociaż tramwaj jest środkiem o dużej zdolności przewozowej, musi oczekiwać na sygnał 
zielony jak każdy inny pojazd, jeśli pojawi się na skrzyżowaniu w niekorzystnym momencie. 

Na marginesie należy też wspomnieć o możliwości występowania w akomodacji zjawiska tak 
zwanego priorytetu ujemnego, czyli antypriorytetu, który wywołuje warunki ruchu 
tramwajowego gorsze niż program cykliczny stałoczasowy. Priorytet ujemny pojawia się 
wtedy, gdy czujniki tramwajowe zlokalizowane są zbyt blisko skrzyżowania, przez co faza 
tramwajowa bywa pomijana, pomimo występowania na nią faktycznego, lecz zbyt późno 
zarejestrowanego zapotrzebowania. Zjawisko priorytetu ujemnego nie stanowi metody 
z wyboru dla sterowania ruchem na skrzyżowaniu, lecz wynika z błędów projektowych, 
których można uniknąć stosując podane w rozdziale X wzory do określania lokalizacji 
czujników tramwajowych. 

Dla komunikacji tramwajowej właściwe są trzy rodzaje uprzywilejowania, znajdujące się 
pomiędzy skrajnymi przypadkami priorytetu bezwzględnego i braku priorytetu. Zgodnie 
z terminologią używaną w polskich publikacjach poświęconych tej tematyce14, 
a zaproponowaną przez dra Jeremiego  Rychlewskiego, przez analogię do dra Marka Bauera, 
można wymienić: 

1) priorytet pełny, 

2) priorytet wysoki, 

3) priorytet niski (częściowy). 

Priorytet pełny, o którym już była mowa w rozdziale poprzednim, polega na umożliwieniu 
płynnego przejazdu tramwaju, nawet bez konieczności przyhamowania przed sygnalizacją. 
Różnica w stosunku do priorytetu bezwzględnego polega na tym, że zakres stosowania 
priorytetu pełnego jest ograniczony, tak aby wszystkim uczestnikom ruchu zaoferować 
pewne gwarantowane warunki obsługi, na przykład minimalną przepustowość lub 
maksymalny czas oczekiwania. Oznacza to, że tramwaje mogą zostać czasami przytrzymane 
na skrzyżowaniu, zwłaszcza gdy będą się pojawiać na wlocie w niekorzystnych odstępach 
czasu. 

                                                      
14

 zob. np. J. Rychlewski „Doświadczenia ze stosowania priorytetu tramwajowego w Poznaniu”, materiały z 
konferencji Zintegrowany System Transportu Miejskiego str. 77-87, Wrocław 2010 



Koncepcja szybkiej trasy tramwajowej w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej 
na odcinku rondo Zgrupowania AK „Radosław” – rondo Żaba 

 

 

 
 

41 

Priorytet wysoki dopuszcza występowanie przeciętnych strat czasu tramwajów na poziomie 
co najwyżej kilkusekundowym. Poziom ten stosuje się na skrzyżowaniach bardziej 
obciążonych, gdzie brakuje dogodnych warunków dla realizacji priorytetu pełnego. 

Wszystkie pozostałe przypadki uprzywilejowania tramwajów zostały zakwalifikowane 
do poziomu priorytetu niskiego. Priorytet ten, zwany także częściowym, redukuje straty 
czasu tramwajów w stosunku do wariantu bez priorytetu, niemniej straty te są wciąż 
znaczące. Priorytet niski ma zastosowanie na wszystkich skrzyżowaniach tramwajowych, 
gdzie nie jest możliwe wdrożenie priorytetu pełnego lub wysokiego. 

W niniejszym opracowaniu proponuje się przyjąć kompromisowe kryterium wyboru poziomu 
priorytetu, uzależnione od warunków ruchu na konkretnym skrzyżowaniu. Opiera się ona na 
następujących zasadach: 

1) Należy dążyć do wprowadzenia największego możliwego poziomu priorytetu 
tramwajowego, tj. pełnego. Jeżeli to nie jest możliwe, należy zastosować priorytet 
wysoki, a w pozostałych przypadkach częściowy. Z zasady nie należy nigdy całkiem 
rezygnować z uprzywilejowania tramwajów. 

2) Priorytet tramwajowy powinien uwzględniać wymagania odnośnie przepustowości 
dla pojazdów samochodowych, ale może powodować obniżenie poziomu swobody 
ruchu indywidualnego (zwiększać straty czasu). 

3) Nadrzędna w stosunku do priorytetu tramwajowego jest gwarancja nieprzekroczenia 
maksymalnego czasu oczekiwania na sygnał zezwalający. Proponuje się przyjąć próg 
czasu oczekiwania na poziomie 120 s, uwzględniający ryzyko nieprzestrzegania 
wskazań sygnalizacji świetlnej, jeśli czas trwania sygnału czerwonego jest zbyt długi. 

4) W pozostałych przypadkach obowiązują ogólne zasady projektowania sygnalizacji 
świetlnych. 

W praktyce wybór priorytetu powinien wynikać z przeprowadzonych badań analitycznych, 
symulacyjnych lub terenowych. Autor opracowania dla badanych skrzyżowań przyjął metodę 
analityczną, opartą na fundamentalnych zależnościach opisujących sygnalizację świetlną, 
wyprowadzonych przez Webstera15. 

Minimalna długość cyklu umożliwiającego zapewnienie przepustowości dla pojazdów dana 
jest równaniem (5): 

N

1i
i

min

Y -1

L
c  (5) 

gdzie: 

cmin – minimalna długość cyklu, L – czas tracony w cyklu (związany z czasami 

międzyzielonymi), 
i

i
i

s

v
Y  – współczynnik nasycenia „i-tej” krytycznej grupy pasów (przy 

czym: vi – oznacza natężenie dopływu pojazdów, si – natężenia nasycenia w tej grupie 
pasów), N – liczba krytycznych grup pasów. 

                                                      
15

 Webster, F.V. (1958). Traffic Signal Settings. Road Research Technical Paper No. 39. London: Great Britain 
Road Research Laboratory. 
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Możliwe jest rozwinięcie wzoru (5), tak aby uwzględniał on priorytet tramwajowy, ale 
wymaga to poczynienia następujących założeń: 

1) Tramwaj może zgłosić się w najbardziej niekorzystnym momencie programu 
sygnalizacji i zablokować włączenie fazy, na którą jest zapotrzebowanie. 

2) W cieniu tramwaju priorytetowego mogą nie być obsługiwane żadne pojazdy. 

W takim wypadku czas nadawania priorytetu można potraktować jako dodatkowy czas 
tracony (oznaczenie: Lpt), wpływający na wydłużenie czasu cyklu minimalnego cmin, zgodnie 
z charakterem zależności funkcyjnej opisanej wzorem (5). 

Czas nadawania priorytetu nie może wzrastać nieskończenie, gdyż powoduje wydłużenie 
cyklu minimalnego cmin, a w konsekwencji wydłużenie maksymalnych czasów oczekiwania na 
sygnał zielony dla poszczególnych grup. Maksymalny czas oczekiwania na sygnał zielony nie 
powinien przekroczyć wartości krytycznej Tw.max, dla której proponuje się przyjąć wartość 
120 s. Maksymalny czasu oczekiwania na sygnał zielony z długością cyklu wiąże wzór (6): 

jg min  -cTw =max.  (6) 

gdzie: 

Tw.max – maksymalny czas oczekiwania na sygnał zielony, c – czas cyklu, min gj – minimalny 
czas trwania sygnału zielonego w grupach sygnałowych (dla pojazdów: 5 s). 

Uwzględniając we wzorze (5) czas nadawania priorytetu tramwajowego jako czas tracony, 
przyjmując cmin=c podane we wzorze (6) oraz podstawiając Tw.max=120 s można wyprowadzić 
ostateczną postać wzoru na maksymalny czas nadawania priorytetu tramwajowego (7): 

L -gsY-L j

n

ipt )min120()1(
1

 (7) 

oznaczenia – jak we wcześniejszych wzorach (5) i (6). 

Wzór (7) ma zastosowanie także w przypadku sygnalizacji przejazdowych, wzbudzanych 
przez nadjeżdżający tramwaj. Na takich skrzyżowaniach w stanie ustalonym wyświetlany jest 
sygnał zielony ciągły dla pojazdów przecinających torowisko. Dopiero wykrycie tramwaju 
powoduje wzbudzenie realizacji innej fazy. Rozważania przeprowadzone w niniejszym 
rozdziale zachowują słuszność również w takiej sytuacji. 

Minimalną liczbę tramwajów, które można w czasie jednego cyklu obsłużyć z pełnym 
priorytetem, opisuje wzór (8): 

bl

pt

pt t

L
N =   (8) 

gdzie: 

Npt – maksymalna liczba tramwajów, które można obsłużyć z pełnym priorytetem w czasie 
jednego cyklu, Lpt – maksymalny czas nadawania priorytetu tramwajowego – według wzoru 
(7), tbl – maksymalny czas zablokowania programu sygnalizacji przez tramwaj – według 
wzoru (2). 
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Aby odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest wprowadzenie pełnego priorytetu na danym 
skrzyżowaniu, należy wyznaczyć średnią liczbę tramwajów przybywających na skrzyżowanie 
w czasie jednego cyklu obliczonego ze wzoru (6). Zależność tę opisuje wzór (9): 

)min+(= jtc gs120
s3600

Q
Q       (9) 

gdzie: 

tcQ  – średnia liczba tramwajów obsługiwanych w czasie cyklu, Q – natężenie ruchu 

tramwajów (składów/h), pozostałe symbole jak we wzorze (6). 

Priorytet pełny jest możliwy do osiągnięcia na skrzyżowaniu, na którym zachodzi nierówność 
(10): 

1  ≥
tc

pt

Q

N
 (10) 

gdzie: 

Npt – maksymalna liczba tramwajów, które można obsłużyć z pełnym priorytetem w czasie 

jednego cyklu, tcQ  – średnia liczba tramwajów obsługiwanych w czasie cyklu; wielkość 

tc

pt

Q

N
należy interpretować jako odsetek tramwajów, które mogą otrzymać priorytet pełny 

na danym skrzyżowaniu. 

Jeżeli lewa strona nierówności (10) jest nieznacznie mniejsza od 1, możliwe jest 
zastosowanie priorytetu wysokiego. Priorytet taki wystąpi, jeżeli dopuści się krótkotrwałe 
wstrzymanie tramwaju na linii zatrzymania albo obsługę tramwajów parami. 

Jeżeli wyrażenie po lewej stronie nierówności (10) jest znacznie mniejsze od 1, nadanie 
wysokiego lub pełnego priorytetu na poziomie lokalnym nie jest możliwe bez dopuszczenia 
dużych obostrzeń dla pozostałych uczestników ruchu. W takim wypadku zaleca się 
wprowadzenie priorytetu częściowego, a w przypadku arterii – zapewnienie protramwajowej 
koordynacji sygnalizacji świetlnej. 

Wzory przedstawione w niniejszym rozdziale zakładają uproszczenia w podejściu do procesu 
ruchu tramwajowego, który ma charakter procesu losowego i jako taki powinien być 
rozpatrywany w świetle statystyki oraz teorii masowej obsługi, co szczególnie dotyczy 
wzoru (10). Intensywność zgłoszeń tramwajów na skrzyżowaniu ma charakter 
deterministyczny, wynikający z rozkładu jazdy, lecz obarczony losowością wynikającą 
z zakłóceń ruchowych napotykanych wielokrotnie na trasie, głównie na skrzyżowaniach 
i na przystankach. Intensywność obsługi tramwaju priorytetowego jest w skomplikowany 
sposób uzależniona od historii procesu sterowania ruchem na skrzyżowaniu. Na oba zjawiska 
nakłada się jeszcze koordynacja sygnalizacji świetlnych. Autor opracowania stoi na 
stanowisku, że w praktyce projektowej najprostszym sposobem sprawdzenia efektywności 
konkretnego algorytmu na skrzyżowaniu jest skorzystanie z mikroskopowych modeli ruchu. 
Umożliwiają one analizę skomplikowanych procesów ruchowych bez konieczności 
dysponowania analitycznymi wzorami opisującymi ich zachowanie w modelu teoretycznym. 
Próba sformułowania modelu teoretycznego dla priorytetu tramwajowego stanowi jednak 
ciekawy poligon badawczy, zwłaszcza że tematyka ta jest w literaturze rzadko poruszana. 
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XII. Analiza programów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach z punktu widzenia 
możliwości uprzywilejowania komunikacji tramwajowej 

1) skrzyżowanie Słomińskiego / Błońska 

– straty czasu w kierunku ronda Żaba: śr. = 19 s, odch. std. = 23 s 

– straty czasu w kierunku ronda Zgrupowania AK „Radosław”: śr. = 28 s, odch. std. = 24 s  

– Czy czujniki zainstalowane są w odpowiedniej odległości? NIE 

Czujnik na wlocie zachodnim znajduje się w odległości 30 m od linii zatrzymania, co pozwala 
jedynie na przedłużenie sygnału zielonego dla tramwaju przyjeżdżającego na wlot 
skrzyżowania na chwilę przed zapaleniem się sygnału żółtego. Gdyby jednak sygnał żółty 
zapalił się w momencie najazdu tramwaju na detektor, to jadący 50 km/h pojazd szynowy 
i tak mógłby jeszcze zgodnie z prawem przejechać przez linię zatrzymania. Czujnik na wlocie 
wschodnim znajduje się pomiędzy miejscem zatrzymania na przystanku pierwszego 
i drugiego tramwaju. Detektor może być przydatny tylko do zarejestrowania stojącego 
na przystanku drugiego tramwaju. Istniejący układ detekcji uniemożliwia zastosowanie 
skutecznego priorytetu. 

– Czy algorytm szybko reaguje na pojawienie się tramwaju? NIE 

Algorytm traktuje tramwaje na równi z pojazdami i obsługuje je raz na cykl w fazie dla 
kierunku głównego, tj. ciągu ul. Słomińskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Rys.  20. Plan sytuacyjny z rozmieszczeniem urządzeń 
sygnalizacyjnych na skrzyżowaniu Słomińskiego / Błońska 
(zaprojektowany przez Vialis Polska Sp. z o.o., 
udostępniony przez ZDM) 
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Na skrzyżowaniu Słomińskiego / Błońska istnieją dogodne warunki do uprzywilejowania 
komunikacji tramwajowej, z zachowaniem wystarczającej przepustowości dla pojazdów. 
Analizę ruchową przeprowadzono przy założeniu, że obsługa pieszych się nie pogorszy, gdyż 
od niej zależy wygoda skomunikowania CH Arkadia z trasą tramwajową. 

W szczycie porannym możliwe jest nadanie pełnego priorytetu dla 88% zgłaszających się 
tramwajów. Szacowana średnia strata czasu tramwaju wynosiłaby wówczas 5 s. W godzinach 
szczytu popołudniowego możliwe jest nadanie pełnego uprzywilejowania dla 100% 
tramwajów i zredukowanie straty czasu pasażerów tramwajowych do zera. 

Aby możliwe było uzyskanie tak wysokiego stopnia uprzywilejowania tramwajów niezbędne 
jest zainstalowanie w obrębie skrzyżowania dodatkowych czujników tramwajowych lub 
wprowadzenie wysyłania przez tramwaj radiowych meldunków do sterownika. Wykrycie 
tramwaju powinno następować około 30-35 s przed jego pojawieniem się na linii 
zatrzymania. Punkty detekcyjne powinny znajdować się w odległości 100 m na wlocie od 
strony Dw. Gdańskiego, a od przeciwnej strony – na przystanku położonym na wylocie 
z ronda Zgrupowania AK „Radosław”. 

W stanie istniejącym skrzyżowanie Słomińskiego / Błońska jest skoordynowane z rondem 
Zgrupowania AK „Radosław”. Z obserwacji terenowych wynika, że koordynacja ta nie jest 
korzystna dla ruchu tramwajowego. Zerwanie koordynacji może, ale nie musi poprawić 
warunków ruchu tramwajowego. Algorytmy izolowane są co do zasady bardziej elastyczne 
i lepiej nadają się do szybkiego reagowania na pojawienie się tramwaju. Trzeba wziąć jednak 
pod uwagę, że rondo Zgrupowania AK „Radosław” jest mało podatne na lokalny priorytet 
tramwajowy. Próba realizacji priorytetu innego niż niski na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym 
wymaga radykalnego obniżania przepustowości dla samochodów, co nie jest uzasadnione. 
Według dra Rychlewskiego realizacja priorytetu na tego typu skrzyżowaniach powinna 
polegać na ich włączeniu w ciągi skoordynowane. W związku z powyższym korzystniejszym 
rozwiązaniem może być utrzymanie koordynacji skrzyżowania Słomińskiego / Błońska 
z rondem Zgrupowania AK „Radosław”, lecz z modyfikacją offsetów uwzględniającą 
wymagania komunikacji tramwajowej. Za utrzymaniem sterowania skoordynowanego 
przemawia także fakt, iż analizowany ciąg stanowi fragment Obwodnicy Śródmieścia ważnej 
z punktu widzenia ruchu samochodowego. Proponuje się, aby program sygnalizacji świetlnej 
dla powyższego skrzyżowania powstał w dwóch wariantach: izolowanym i skoordynowanym. 
Ostateczny wybór jednego z wariantów lub dopuszczenie każdego z nich w określonych 
godzinach (np. wariant skoordynowany obowiązywałby tylko w dni powszednie w godzinach 
szczytu) powinien należeć do organu zarządzającego ruchem. Zaleca się porównanie obydwu 
wariantów w ramach symulacji mikroskopowej ruchu na etapie opracowywania projektu 
sygnalizacji świetlnej. 

Dodatkowo postuluje się wprowadzenie detekcji zatoru na wylocie ul. Słomińskiego 
w kierunku ronda Zgrupowania AK „Radosław”. Wykrywanie sytuacji, gdy kolejka 
na wschodnim wlocie na wymienione wyżej rondo obejmuje swym zasięgiem poprzednie 
skrzyżowanie, zapobiegnie blokowaniu wyjazdu z ul. Błońskiej. 
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2) skrzyżowanie Słomińskiego / wjazd na Dw. Gdański 

– straty czasu w kierunku ronda Żaba: śr. = 2 s, odch. std. = 5 s 

– straty czasu w kierunku ronda Zgrupowania AK „Radosław”: śr. = 2 s, odch. std. = 5 s  

– Czy czujniki zainstalowane są w odpowiedniej odległości? NIE 

Czujnik na wlocie zachodnim znajduje się w odległości 50 m od linii zatrzymania, co pozwala 
jedynie na przedłużenie sygnału dla tramwaju przyjeżdżającego na wlot skrzyżowania na 
chwilę przed zapaleniem się sygnału żółtego. Zgodnie ze wzorem (2) dla zablokowania 
włączenia fazy kolizyjnej trzeba wykryć tramwaj 21 s przed pojawieniem się na wlocie, co 
wymaga zastosowania czujnika w odległości 290 m od linii zatrzymania. Na wschodnim 
wlocie nie ma czujników wcale, co powoduje, że płynny przejazd tramwaju uzależniony jest 
wyłącznie od ruchu pojazdów. W celu realizacji priorytetu konieczne jest zainstalowanie 
czujników w obrębie przystanku w rejonie zatrzymania czoła (a lepiej przedniego wózka) 
pierwszego i drugiego składu tramwajowego. 

– Czy algorytm szybko reaguje na pojawienie się tramwaju? NIE 

Algorytm traktuje tramwaje na równi z pojazdami i obsługuje je w fazie dla kierunku 
głównego, tj. ul. Słomińskiego. Z powodu braków w detekcji algorytm w ogóle nie bierze pod 
uwagę obecności tramwajów na wschodnim wlocie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Rys.  21. Plan sytuacyjny z rozmieszczeniem urządzeń sygnalizacyjnych na skrzyżowaniu Słomińskiego / 
wjazd na Dw. Gdański (zaprojektowany przez Venessa Sp. z o.o., udostępniony przez Inżyniera Ruchu m.st. 
Warszawy) 

Możliwość uprzywilejowania tramwaju są na tym skrzyżowaniu bardzo wysokie. Przy 
obecnych natężeniach ruchu tramwajowego 100% kursów może otrzymywać pełny priorytet, 
przy zachowaniu rezerwy przepustowości na wypadek nawet dwukrotnego zwiększenia 
częstotliwości kursowania tramwajów. Zaleca się rezygnację z koordynacji, która i tak przy 
pełnym priorytecie tramwajowym musiałaby być naruszana. Spodziewany czas jej 
regeneracji poprzez ponowne zgranie offsetów (kilka-kilkanaście minut) jest o rząd wielkości 
większy niż takt kursowania tramwajów (kilkadziesiąt sekund), dlatego skrzyżowanie 
działałoby de facto jako skrzyżowanie odosobnione. 
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3) skrzyżowanie Słomińskiego / Bonifraterska (przejście dla pieszych) 

– straty czasu w kierunku ronda Żaba: śr. = 4 s, odch. std. = 11 s 

– straty czasu w kierunku ronda Zgrupowania AK „Radosław”: śr = 3 s, odch. std. = 10 s  

– Czy czujniki zainstalowane są w odpowiedniej odległości? NIE 

Na skrzyżowaniu zainstalowano detektory dla pojazdów i pieszych, jednak dla tramwajów ich 
nie przewidziano. W celu nadania pełnego priorytetu konieczne jest wykrycie tramwaju 
najpóźniej z 29-sekundowym wyprzedzeniem. Najbardziej oddalony detektor na wlocie 
zachodnim powinien znajdować się 150 m wcześniej, w czole przystanku Dw. Gdański 07. 
Na wlocie wschodnim konieczne jest wykrycie tramwaju wjeżdżającego na skrzyżowanie 
z ul. Międzyparkową, 350 m przed przejściem dla pieszych przez ul. Bonifraterską. 

– Czy algorytm szybko reaguje na pojawienie się tramwaju? NIE 

Wobec braków w detekcji algorytm w ogóle nie reaguje na tramwaje. 

Możliwości uprzywilejowania komunikacji tramwajowej na przejściu przy ul. Bonifraterskiej 
są ograniczone, pomimo małego natężenia ruchu pieszego, które nie przekracza wartości 
rzędu kilkudziesięciu osób/h łącznie w obu kierunkach.  

Problem stanowi znaczny stopień nasycenia wlotów ul. Słomińskiego wynikający z przekroju 
ulicy, który ma w tym miejscu 2 pasy ruchu w każdym kierunku. W celu zapewnienia 
przepustowości w programach cyklicznych wymagane są duże długości cykli rzędu 120 s. 
Chociaż tramwaje poruszają się równolegle z pojazdami, nadanie im priorytetu może 
powodować naruszanie maksymalnego czasu oczekiwania pieszych na sygnał zielony. Gdyby 
tramwaj zgłosił się pod koniec fazy dla pojazdów i zażądał wydłużenia jej, czas oczekiwania 
pieszych przewyższyłby 2 minuty. 

Dokładne obliczenia wskazują na możliwość nadania pełnego priorytetu dla 55% tramwajów 
w szczycie porannym, natomiast po południu nie ma warunków do nadania pełnego ani 
wysokiego priorytetu, jeśli miałyby zostać spełnione wymagania opisane w rozdziale XI. 
Zwiększenie poziomu priorytetu musiałoby się odbyć za cenę co najmniej jednego z niżej 
wymienionych obostrzeń dla pozostałych uczestników ruchu: 

– obsługi pieszych „na raty”, z dopuszczeniem krótkotrwałego zatrzymania pomiędzy 
jezdnią a torowiskiem; szerokie wyspy azylu pozwalają na taki typ sterowania, 

– dopuszczenie przedłużenia czasu trwania sygnału czerwonego dla pieszych do 
wartości 130-140 s, 

– dopuszczenie niespełnienia warunków przepustowości dla pojazdów w danym cyklu 
i rozładowania kolejki na wlocie w kolejnym cyklu. 

Biorąc pod uwagę, że funkcjonowanie przejście dla pieszych jest problematyczne zarówno 
z punktu widzenia priorytetu dla tramwajów, jak i warunków ruchu kołowego, postuluje się 
jego likwidację. Niewielki ruch pieszy, jaki się tam dzisiaj odbywa, powinien zostać 
przeniesiony na inny poziom, tj. na odbudowany wiadukt w ciągu ulic Mickiewicza i Andersa. 
Rozwiązanie takie będzie efektywne, a zarazem najbezpieczniejsze. Ponadto zmniejszanie 
liczby punktów kolizji na Obwodnicy Śródmiejskiej jest uzasadnione z punktu widzenia 
Strategii Transportowej miasta. 
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4) skrzyżowanie Słomińskiego / Międzyparkowa 

– straty czasu na wlocie zachodnim ul. Słomińskiego: śr. = 6 s, odch. std. = 6 s 

– straty czasu na wlocie ul. Międzyparkowej: śr. = 30 s, odch. std. = 4 s 

– straty czasu na wlocie wschodnim ul. Słomińskiego w relacji: 

prosto: śr. = 1 s (!), odch. std. = 3 s (!); w lewo: śr. = 28 s, odch. std. = 21 s 

Uwaga: Straty czasu w bezkolizyjnej relacji tramwajowej wschód-zachód (na wprost) 
powinny wynosić zero. Z pomiarów wynika, że takie straty jednak występują. Zatrzymywanie 
tramwajów wynika z niepożądanego połączenia przeciwległych strumieni tramwajowych 
w jedną grupę sygnałową. W rezultacie bezkolizyjny strumień tramwajów poruszających się 
w relacji wschód-zachód staje się kolizyjny, identycznie jak strumień tramwajów w relacji 
zachód-wschód. Z tego powodu tramwaj jadący w kierunku Dw. Gdańskiego musi się 
zatrzymać w momencie wyjazdu składu z ul. Midzyparkowej. Rozwiązanie to generuje czyste 
straty czasu dla pasażerów tramwajowych, nie dając w zamian korzyści. Ponadto 
niepotrzebne podawanie sygnału zabraniającego zmniejsza zaufanie motorniczych 
do wskazań sygnalizacji świetlnej16. 

– Czy czujniki zainstalowane są w odpowiedniej odległości? tylko niektóre 

Czujnik do wzbudzania sygnału dla tramwaju na wlocie ul. Międzyparkowej jest ulokowany 
zbyt blisko, bo w odległości zaledwie 25 m. Tramwaj dojeżdża do skrzyżowania 
z ul. Słomińskiego z prędkością 30 km/h, ograniczoną ze względu na łuk i rozjazdy. 
Aby wzbudzić sygnał zielony z wyprzedzeniem zgodnie ze wzorem (4) trzeba wykryć tramwaj 
14 s przed pojawieniem się na wlocie, co wymaga zastosowania czujnika w odległości 115 m 
od linii zatrzymania. W kierunku od strony mostu Gdańskiego tramwaj wykrywany jest na 
przystanku, co stanowi prawidłowe rozwiązanie. 

– Czy algorytm szybko reaguje na pojawienie się tramwaju? w niektórych przypadkach 

Chociaż tramwaj od strony ul. Międzyparkowej wykrywany jest zbyt późno, algorytm reaguje 
nań natychmiast. W relacji przeciwbieżnej tramwaj wykrywany jest na przystanku, ale 
algorytm reaguje z opóźnieniem. Przypuszczalnym zamysłem projektanta było uwzględnienie 
czasu obsługi przystanku, aby sygnał zielony dla tramwaju nie zapalał się przedwcześnie. Czas 
ten został jednak znacznie przeszacowany. Nie można również wykluczyć, że od momentu 
oddania sygnalizacji świetlnej do użytku skróceniu uległ średni czas wymian pasażerskich.  
Niedokładne określenie parametrów czasowych algorytmu przekłada się na zwiększenie strat 
czasu tramwajów, które według pomiarów osiągają wartość średnią aż 30 s. Jest to poziom 
zbyt duży w stosunku do wzbudzanego charakteru sygnalizacji świetlnej oraz braku 
ograniczeń nakładanych na program sygnalizacji świetlnej (np. przez koordynację), które 
mogłyby utrudnić nadanie priorytetu tramwajowego. 

                                                      
16

 po zakończeniu pomiarów ruchu wykonywanych na potrzeby niniejszego opracowania zaobserwowano 
w terenie, że sygnalizator dla tramwajów jadących prosto przez skrzyżowanie z ul. Międzyparkową w relacji ze 
wschodu na zachód został zasłonięty i tym samym doraźnie rozwiązano opisane problemy 
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Rys.  22. Plan sytuacyjny z rozmieszczeniem detektorów na skrzyżowaniu Słomińskiego / Międzyparkowa 
(zaprojektowany przez Venessa Sp. z o.o., udostępniony przez ZDM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys.  23. Plan sytuacyjny z rozmieszczeniem sygnalizatorów na skrzyżowaniu Słomińskiego / Międzyparkowa 
(zaprojektowany przez Venessa Sp. z o.o., udostępniony przez ZDM) 
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Na skrzyżowaniu Słomińskiego / Międzyparkowa możliwe jest nadanie pełnego priorytetu 
dla tramwajów w okresie szczytu porannego. Przy obecnych natężeniach tramwajowych 
(łącznie 24 składy/h w obu relacjach skrętnych) i skrajnie niekorzystnych odstępach między 
zgłoszeniami, stopień wykorzystania przepustowości dla pojazdów nie przekracza 84%. 
W takich warunkach można przydzielić priorytet dla dwóch tramwajów w cyklu. 

W szczycie popołudniowym ze względu na pracę zachodniego wlotu kołowego na granicy 
przepustowości (97%), priorytet może być nadany tylko dla jednego tramwaju w cyklu – 
tego, który wzbudza sygnał. Drugi tramwaj, jadący w odstępie nawet kilku sekund za 
pierwszym, powinien być obsłużony w kolejnym cyklu. W przeciwnym wypadku odłożyłaby 
się znaczna kolejka na zachodnim wlocie, która rozładowywałaby się przez kilka cykli. 

W celu optymalizacji działania priorytetu w trudnych warunkach popołudniowego szczytu 
komunikacyjnego, celowe jest wprowadzenie obsługi tramwajów parami. Gdyby zgłoszenia 
dla przeciwbieżnych relacji następowały w odstępie do kilkunastu sekund po sobie, 
należałoby wstrzymać obsługę pierwszego tramwaju, aby można było w jednej fazie 
przepuścić dwa składy. W takim wypadku sumaryczne straty czasu pasażerów będą niższe, 
przy jednoczesnym zachowaniu większej przepustowości dla pojazdów. 

Odnośnie hierarchii linii tramwajowych występujących na skrzyżowaniu proponuje się jako 
nadrzędną przyjąć relację na wprost w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej, która przewozi 
większe potoki pasażerskie i nie koliduje z głównym strumieniem pojazdów. Tramwaje 
kursujące w relacji skrętnej nie powinny powodować zatrzymania tramwajów poruszających 
się w relacji nadrzędnej. 

5) skrzyżowanie Starzyńskiego / Namysłowska 

– straty czasu w kierunku ronda Żaba: śr. = 7 s, odch. std. = 10 s 

– straty czasu w kierunku ronda Zgrupowania AK „Radosław”: śr. = 14 s, odch. std. = 
26 s  

– Czy czujniki zainstalowane są w odpowiedniej odległości? NIE 

Na skrzyżowaniu zainstalowano detektory dla pojazdów i pieszych, jednak dla tramwajów ich 
nie przewidziano. W celu nadania pełnego priorytetu konieczne jest wykrycie tramwaju z 30-
sekundowym wyprzedzeniem. Najbardziej oddalony detektor powinien znajdować się 
w odległości 415 m od sygnalizatora na wlocie zachodnim i 150 m na wlocie wschodnim. 
Różnica w długości odcinków bierze się stąd, że na wlocie wschodnim jest przystanek, który 
wprowadza dodatkowy czas opóźnienia, zanim tramwaj uzyska gotowość do przekroczenia 
linii zatrzymania. 

– Czy algorytm szybko reaguje na pojawienie się tramwaju? NIE 

Wobec braków w detekcji algorytm w ogóle nie reaguje na tramwaje. Poziom strat czasu 
tramwajów jest wypadkową koordynacji oraz zgłoszeń pojazdów na detektorach. 

Skrzyżowanie Starzyńskiego / Namysłowska jest podatne na priorytet tramwajowy we 
wszystkich okresach doby. Możliwe jest nadanie pełnego uprzywilejowania komunikacji 
szynowej, przy czym w szczycie popołudniowym obecne natężenie ruchu tramwajów jest 
natężeniem granicznym dla priorytetu pełnego. Ze względu na sąsiedztwo ronda Żaba, 
proponuje się opracowanie dwóch wariantów pracy: skoordynowanej i izolowanej. 
Uzasadnienie jest analogiczne jak w przypadku skrzyżowania Słomińskiego / Błońska. 
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Rys.  24. Plan sytuacyjny z rozmieszczeniem urządzeń sygnalizacyjnych na skrzyżowaniu Słomińskiego / Błońska 
(zaprojektowany przez M. Sitarskiego, udostępniony przez ZDM) 
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XIII. Podsumowanie analizy możliwości przydzielenia priorytetów tramwajowych 
w sygnalizacji świetlnej 

1) Pomiędzy rondem Żaba a rondem Zgrupowania AK „Radosław” działa 5 sygnalizacji 
świetlnych. Pomimo iż instalacje są stosunkowo nowoczesne i pracują w trybie 
akomodacyjnym, zależnym od ruchu nie zapewniają priorytetu dla tramwajów. 

2) Czas tracony na wlotach skrzyżowań sterowanych, wyznaczony z pomiarów ruchu, 
zawiera się w granicach 38-48 s, co stanowi 6-7% czasu podróży. Realny wpływ na 
rozkładowy czas jazdy jest jednak około dwukrotnie większy, ponieważ czas tracony 
na sygnalizacji świetlnej wykazuje duże rozproszenie, które musi być ujęte w postaci 
dodatkowych buforów czasowych w rozkładzie jazdy. Niewykorzystanie tych rezerw 
wymusza zwalnianie przez motorniczych na odcinkach szlakowych. 

3) Główną przyczyną strat czasu tramwajów jest deficyt lub wręcz całkowity brak 
detekcji pojazdów szynowych (np. na skrzyżowaniu Starzyńskiego / Namysłowska). 
Drugim powodem jest brak w algorytmach sterowania procedur, które 
uruchamiałyby się w momencie wykrycia tramwaju i zapewniały mu płynny przejazd. 

4) Pomimo braku priorytetu tramwajowego na części skrzyżowań straty czasu są 
relatywnie małe. Wynika to jednak wyłącznie z niewielkiego natężenia ruchu 
kolizyjnego z torowiskiem, a dużego nasycenia ruchu samochodowego w ciągu 
Obwodnicy Śródmiejskiej. Sygnał zielony dla tramwajów jest przedłużany pasywnie, 
dzięki żądaniom poruszających się równolegle pojazdów. Poziom strat czasu 
tramwajów stanowi wypadkową wymagań innych strumieni ruchu. 

5) Największe straty czasu zidentyfikowano na skrzyżowaniu Słomińskiego / Błońska 
oraz dla tramwajowej relacji skrętnej na skrzyżowaniu Słomińskiego / 
Międzyparkowa, na którym występuje priorytet ujemny (antypriorytet). W tych 
miejscach interwencja powinna być podjęta w pierwszej kolejności. 

6) Prawie wszystkie skrzyżowania są podatne na wprowadzenie priorytetu 
tramwajowego w godzinach szczytu. Występujące rezerwy przepustowości pozwalają 
na zaprojektowanie skutecznych algorytmów. Poziom priorytetu może być 
w większości przypadków wysoki lub pełny. 

7) Warunkiem koniecznym dla wprowadzenia priorytetu jest wyposażenie skrzyżowań 
w detekcję tramwajów, umożliwiającą wczesne wykrywanie pojazdów szynowych. 
Konieczne jest także opracowanie nowych algorytmów sterowania. 

8) Dla skrzyżowań z ul. Błońską i ul. Namysłowską, sąsiadujących ze skrzyżowaniami o 
ruchu okrężnym, proponuje się przygotować algorytmy izolowane i skoordynowane. 

9) Najmniej podatne na priorytet tramwajowy jest przejście dla pieszych przy 
ul. Bonifraterskiej. Z uwagi na ten fakt oraz duże obciążenie wlotów kołowych, 
postuluje się jego całkowitą likwidację. Niewielki ruch pieszy byłby przeniesiony 
na nowo zbudowany wiadukt w ciągu ulic Mickiewicza – Andersa. Takie rozwiązanie 
byłoby kompatybilne z przyspieszonym charakterem ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej. 

10) Wprowadzenie postulowanych zmian w sygnalizacji świetlnej, dzięki redukcji czasu 
traconego na skrzyżowaniach oraz, co równie ważne, jego dyspersji, umożliwi 
skrócenie rozkładowego czasu przejazdu tramwajów o 1 minutę w każdym kierunku. 
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XIV. Podsumowanie prognozowanego skrócenia czasu podróży tramwajem w wyniku 
ograniczenia liczby przystanków oraz wprowadzenia priorytetów w sygnalizacji 

Skrócenie czasu przejazdu tramwaju na odcinku między rondem Zgrupowania AK „Radosław” 
a rondem „Żaba” bierze się równocześnie z ograniczenia liczby przystanków oraz 
z wprowadzenia priorytetów w sygnalizacji świetlnej. Działania te uzupełniają się i prowadzą 
do uzyskania największych korzyści na trasie tramwajowej z punktu widzenia pasażera. 

Zestawienie oszczędności czasu przejazdu oraz porównanie obecnej i planowanej do 
uzyskania prędkości komunikacyjnej zaprezentowano w tabeli 7. 

tabela 7.: parametry ruchowe trasy tramwajowej przed i po zmianach  
źródło: własne 

kierunek 

stan istniejący stan projektowany 

czas 
podróży 

średnia 
prędkość 
podróży 

oszczędność 
czasu z 

likwidacji 
przystanków 

oszczędność 
czasu z 

wprowadzenia 
priorytetów 

nowy 
czas 

podróży 

nowa 
średnia 

prędkość 
podróży 

wzrost 
średniej 

prędkości 
podróży 

[min:s] [km/h] [min:s] [min:s] [min:s] [km/h] [km/h] 

rondo Żaba 10:45 21,9 - 1:00 - 0:33 9:12 25,6 3,7 

rondo Zgrupowania AK 
„Radosław” 

11:37 21,0 - 1:04 - 0:43 9:50 24,8 3,8 

W kierunku ronda Żaba czas przejazdu tramwajów skróci się średnio o 1 min 33 s, dzięki 
czemu prędkość komunikacyjna wzrośnie o 3,7 km/h z 21,9 km/h do 25,6 km/h. Jadąc 
w przeciwną stronę tramwaje zaoszczędzą średnio 1 min 47 s, co przełoży się na zwiększenie 
prędkości komunikacyjnej o 3,8 km/h z 21 km/h do 24,8 km/h. 

Uzyskiwane prędkości komunikacyjne w obu kierunkach są zbliżone do poziomu 25 km/h, co 
dla tramwaju poruszającego się w warunkach miejskich należy uznać za wartość dobrą. 
Jednak na tle średniej prędkości komunikacyjnej na sieci warszawskiej, równej 17,4 km/h, 
prognozowane prędkości tramwajów należy ocenić jako bardzo atrakcyjne dla pasażerów. 
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XV. Propozycje dodatkowych usprawnień na trasie tramwajowej 

1) Likwidacja zawrotki po wschodniej stronie skrzyżowania ul. Słomińskiego 
z ul. Bonifraterską 

Autor opracowania proponuje zlikwidować niebezpieczną zawrotkę przez tory tramwajowe, 
która znajduje się w odległości 90 m na wschód od skrzyżowania z ul. Bonifraterską. Stała 
organizacja ruchu w rejonie zawrotki jest problematyczna z punktu widzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, ponieważ brakuje wydzielonych pasów do zawracania i nie ma rezerwy 
w terenie, aby je wyznaczyć. Skutkiem tego jest konieczność wykonywania manewru 
zawracania z najszybszego pasa ruchu, przeznaczonego do jazdy na wprost, a dodatkowo bez 
możliwości bezpiecznego oczekiwania przed torowiskiem, gdyby trzeba było ustąpić 
pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. 

Specjalista od tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, prof. Tomasz Szczuraszek 
zaleca17, aby na drogach „nie dopuszczać do nadmiernych różnic prędkości między 
pojazdami. Dotyczy to nie tylko różnych środków transportowych, ale także samych 
pojazdów samochodowych, np. skrzyżowanie lub zjazd do przydrożnego obiektu powoduje 
zazwyczaj konieczność hamowania przez kierowców pojazdów zjeżdżających z ulicy. W takim 
przypadku, jeśli natężenia ruchu i prędkości na danej ulicy są duże, powinno się projektować 
dodatkowy pas zwalniania, aby uniknąć dużych różnic prędkości.” Dalej prof. Szczuraszek 
podaje, że najgorszy przypadek ma miejsce, gdy wjazd i wyjazd „odbywa się na wewnętrzny 
pas jezdni wielopasowej, na którym prędkości są najwyższe i który służy między innymi do 
wyprzedzania wolniej jadących pojazdów.” 

Według spółki Tramwaje Warszawskie w latach 2009-2013 w omawianym miejscu doszło 
do 2 wypadków i 9 kolizji z udziałem tramwajów. Ponadto codziennie obserwuje się konflikty 
ruchowe, to znaczy sytuacje wymuszania pierwszeństwa przejazdu przez samochody. Kolizje 
nie następują dzięki zachowywaniu szczególnej ostrożności przez motorniczych, którzy są 
nieraz zmuszeni do nagłego zahamowania tramwaju, a to stanowi niebezpieczeństwo dla 
pasażerów, jeśli poprzewracają się w wagonie. Dlatego zaleca się likwidację zawrotki. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Rys.  25. Lokalizacja zawrotki przez torowisko na ul. Słomińskiego (źródło: www.zumi.pl) 

                                                      
17

 zob. T. Szczuraszek i in. „Bezpieczeństwo Ruchu miejskiego” – str. 152-153, WKiŁ, Warszawa 2008 
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2) Podniesienie prędkości tramwajów na moście Gdańskim 

W stanie istniejącym na odcinku mostowym dopuszczalna prędkość tramwajów wynosi 
30 km/h. Podwyższenie prędkości do 50 km/h umożliwiłoby skrócenie czasu jazdy 
tramwajów o 20 s. Zakładając uzyskanie podanych w tabeli 7 oszczędności czasowych 
związanych z ograniczeniem liczby przystanków oraz priorytetem w sygnalizacji świetlnej, 
możliwe będzie uzyskanie czasu przejazdu i wynikającej z niego prędkości komunikacyjnej: 

– w kierunku ronda Żaba: 8 min 52 s; 26,6 km/h, 

– w kierunku ronda Zgrupowania AK „Radosław”: 9 min 30 s; 25,7 km/h.  

Tym samym trasa tramwajowa pod względem parametrów byłaby zbliżona do tramwaju 
szybkiego. 

Uwzględniając powyższe rekomendowane jest przeprowadzenie rewitalizacji lub 
modernizacji torowiska w celu wyeliminowania obecnych odcinkowych ograniczeń prędkości 
szlakowej tramwajów na moście Gdańskim. Dodatkowym argumentem za podjęciem 
interwencji jest brak podobnych ograniczeń na innych mostach, którymi kursują tramwaje 
oraz deklaracje składane przez Tramwaje Warszawskie o możliwym podwyższeniu 
maksymalnej prędkości tramwajów na moście im. Marii Skłodowskiej-Curie do poziomu 
60 km/h. 

Ze względu na bardzo istotną rolę trasy w układzie komunikacyjnym miasta prace 
remontowe powinny się odbywać przy minimalnym czasie trwania wyłączeń ruchu, 
a najlepiej w okresie nocnej przerwy technologicznej w kursowaniu tramwajów 
i ewentualnie w weekendy. Proponuje się również  prowadzenie  ruchu  tramwajowego  
podczas prac budowlanych przy  zastosowaniu  tymczasowych  lub nakładanych rozjazdów i 
ruchu po odcinku jednotorowym.  
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XVI. Prognoza ruchu po wprowadzeniu usprawnień na trasie tramwajowej 

W celu uzupełnienia przeprowadzonej analizy oraz weryfikacji sformułowanych wniosków 
wykonano prognozę ruchu przy wykorzystaniu modelu komunikacyjnego Warszawy. Model 
ten opisuje sieć transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta tj.: sieć 
drogowo-uliczną, przebieg i częstotliwość linii, lokalizację przystanków oraz ich powiązanie 
z rejonami komunikacyjnymi reprezentującymi zagregowane źródła i cele podróży. Oprócz 
tego model zawiera więźbę ruchu, to znaczy przestrzenny rozkład podróży.  

Rozkład więźby ruchu na sieć wykonano dla wariantu istniejącego (W0) oraz projektowanego 
(W1). Wariant W1 uwzględnia postulowane zmiany w układzie przystanków tramwajowych 
oraz oczekiwany odzysk czasu traconego na sygnalizacjach świetlnych. Symulacja była 
przeprowadzona dla godziny szczytu porannego. 

W modelu dla wariantu W0, opisującego stan obecny, parametry analizowanej trasy 
tramwajowej między rondem Żaba a rondem Zgrupowania AK „Radosław” zostały 
skalibrowane w oparciu o przeprowadzone pomiary ruchu. W wariancie W1 
(projektowanym) wprowadzono redukcję rozkładowego czasu przejazdu tramwajów o: 

– czas obsługi przystanków – zgodnie z zebranymi w tabelach 5-6 wynikami pomiarów, 
– czas tracony na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną według wniosków z analiz 

ruchu zawartych w rozdziałach XI-XII; założono pełny priorytet na wszystkich 
skrzyżowań z wyjątkiem skrzyżowania Słomińskiego / Błońska (priorytet wysoki – 
średnia strata czasu na poziomie 5 s) oraz relacji skrętnych tramwajów na 
skrzyżowaniu z ul. Międzyparkową (założono skrócenie czasu przejazdu o 15 s). 

Wyniki przestrzennego rozkładu ruchu wskazują na zwiększenie wykorzystania komunikacji 
tramwajowej na analizowanej trasie. W przekroju pomiarowym na odcinku mostowym 
przewidywany wzrost natężenia ruchu pasażerskiego wynosi 768 pas./h w kierunku Dw. 
Gdańskiego i 286 pas./h w stronę Pragi. Wartości bezwzględne natężenia ruchu 
pasażerskiego w tramwajach są równe odpowiednio 4840 pas./h i 1595 pas./h. Wzrost 
frekwencji dotyczy głównie trasy linii 1, łączącej Bródno z Ochotą. Jest on największy na 
odcinku dojazdowym do stacji metra Dw. Gdański od strony Pragi. Na trasach linii 6 i 18 
zachodzą niewielkie zmiany – wzrost natężenia ruchu pasażerskiego o kilkadziesiąt pas./h. 
Równocześnie odnotowuje się małe spadki wykorzystania tramwajów na moście Śląsko-
Dąbrowskim – o 71-168 pas./h w zależności od kierunku. Wynikają one ze wzrostu 
konkurencyjności połączenia przez most Gdański na tle przejazdu mostem Śląsko-
Dąbrowskim. W komunikacji autobusowej największą zmianą jest spadek wykorzystania linii 
na moście Gdańskim o 53-124 pas./h, w zależności od kierunku. Równocześnie jednak 
następuje zwiększenie natężenia ruchu pasażerskiego na dojeździe ul. św. Wincentego do 
ronda Żaba, gdzie można zrealizować przesiadkę do tramwaju. Widoczne są także minimalne 
spadki wykorzystania połączeń autobusowych na moście Śląsko-Dąbrowskim oraz na 
ul. Krasińskiego na Żoliborzu, którędy biegnie linia 114 dowożąca mieszkańców Bródna do 
stacji metra na pl. Wilsona. Wszystkie wymienione zmiany należy łączyć z poprawą dojazdu 
tramwajem do metra trasą biegnącą mostem Gdańskim i przeniesieniem potoków 
pasażerskich z tras alternatywnych, głównie autobusowych. 

Rozkłady potoków pasażerskich na sieć dla komunikacji tramwajowej i autobusowej, w 
wariantach W0, W1 oraz dla różnicy W1-W0 przedstawiono na rysunkach 26-31, 
zamieszczonych na kolejnych stronach. 
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Rys.  26. Potoki pasażerskie w komunikacji tramwajowej w wariancie W0 (źródło: własne) 
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Rys.  27. Potoki pasażerskie w komunikacji autobusowej w wariancie W0 (źródło: własne) 
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Rys.  28. Potoki pasażerskie w komunikacji tramwajowej w wariancie W1 (źródło: własne) 
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Rys.  29. Różnica potoków pasażerskich w komunikacji tramwajowej pomiędzy wariantami W1 – W0  
(źródło: własne) 
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Rys.  30. Potoki pasażerskie w komunikacji autobusowej w wariancie W1 (źródło: własne) 
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Rys.  31. Różnica potoków pasażerskich w komunikacji autobusowej pomiędzy wariantami W1 – W0  
(źródło: własne) 
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Statystyki wykorzystania poszczególnych podsystemów transportu publicznego wskazują na 
wzrost pracy przewozowej w komunikacji tramwajowej w porannym szczycie o 4769 
pasażerokilometrów i 135 pasażerogodzin. Istotny spadek występuje w komunikacji 
autobusowej – o 3153 pasażerokilometry i 155 pasażerogodzin. Niewielkie spadki dotyczą 
także kolei i metra. Zestawienie wartości pracy przewozowej podano w tabeli 8. 

tabela 8.: praca przewozowa w komunikacji zbiorowej według prognozy ruchu w wariantach W0 i W1 
źródło: własne 

środek 
transportu 

praca przewozowa w szczycie porannym 

[pas∙km / h szczytu] [pas∙h / h szczytu]  

wariant 
W0 

wariant 
W1 

różnica 
W1-W0 

wariant 
W0 

wariant 
W1 

różnica 
W1-W0 

autobus 1365682 1362529 -3153 65061 64906 -155 

kolej 528978 528598 -380 15581 15569 -12 

metro 507765 507061 -704 13325 13306 -19 

tramwaj 339302 344096 4794 17248 17383 135 

Całkowity czas jazdy pasażerów w komunikacji publicznej zmniejszy się w wyniku 
zmodernizowania trasy tramwajowej o 50 pasażerogodzin na godz. szczytu. Czas podróży, 
uwzględniający także straty związane z przesiadkami oraz dostępnością przystanków, ulega 
zmniejszeniu o 16 pasażerogodzin na godz. szczytu.  

Powyższe wyniki pokazują, iż proponowane zmiany są korzystne z punktu widzenia ogółu 
uczestników komunikacji publicznej. 

tabela 9.: całkowity czas jazdy i czas podróży pasażerów komunikacji zbiorowej w wariantach W0 i W1 
źródło: własne 

parametr 

czas [pas∙h / h szczytu] 

wariant 
W0 

wariant 
W1 

różnica 
W1-W0 

czas jazdy 132003 131953 -50 

czas podróży 200163 200147 -16 

Przy modelowaniu makroskopowym pojawia się problem wyznaczania błędu 
prognozowanych natężeń ruchu lub pracy przewozowej. Występuje wiele źródeł błędów 
na różnych etapach tworzenia modelu, np.: podczas zbierania danych w ramach 
kompleksowych badań ruchu (reprezentatywność ankiet), przy wyznaczaniu formuł 
opisujących potencjały ruchotwórcze, przy budowie sieci drogowo-ulicznej. Błędy mogą mieć 
charakter nie tylko statystyczny, lecz również systematyczny, ponieważ opracowywanie 
modelu jest w istotnej części procesem arbitralnym, zależnym od doświadczenia zespołu 
autorskiego opracowującego dany model. Ostateczny wpływ wszystkich tych czynników 
na zgodność modelu z zachowaniem rzeczywistego systemu komunikacyjnego jest bardzo 
złożony. Zagadnienie szacowania błędu bezwzględnego jest słabo rozpoznane. 

Z praktycznego punktu widzenia istotne jest to, że nawet modele generujące wartości 
bezwzględne wyraźnie różniące się danych rzeczywistych stają się bardzo czułe, gdy 
dokonuje się analiz wariantowych, to znaczy porównywania między modelami. W przypadku 
analiz różnicowych większość błędów znosi się wzajemnie, a otrzymany wynik jest zbliżony 
do zachowania rzeczywistego układu komunikacyjnego, gdyby wprowadzono w nim zmiany 
takie, jak w modelach. Z tego względu wyniki podane w tabelach 8-9 mogą być uznane 
za miarodajne. 
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XVII. Podsumowanie i wnioski końcowe 

1) Niniejsze opracowanie powstało w ramach kampanii pod nazwą „Priorytet dla 
Tramwajów”. Wpisuje się ono w postulowane w „Ocenie Realizacji Strategii 
Transportowej m. st. Warszawy” badania dotyczące identyfikacji potrzeb 
modernizacyjnych dla istniejących tras tramwajowych. 

2) Wybrano trasę tramwajową biegnącą ciągiem Słomińskiego – most Gdański – 
Starzyńskiego, ponieważ jest ona podatna na priorytet tramwajowy, a do tego cieszy 
się dużym wykorzystaniem przez pasażerów. Ponadto objęcie wymienionego odcinka 
priorytetem doprowadzi do zwiększenia spójności sieci zmodernizowanych tras 
tramwajowych w lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawie. 

3) Analizowana trasa spełnia funkcję połączenia międzydzielnicowego Bródna z Wolą 
i Ochotą z pominięciem ścisłego centrum oraz realizuje dowóz do stacji Dw. Gdański 
na I linii metra. Potoki pasażerskie w tramwajach, mierzone na odcinku mostowym, 
w szczycie przekraczają 4000 pas./h, a w przeciwpotoku osiągają poziom 1200 pas./h. 
Potoki pasażerskie w komunikacji autobusowej są około trzykrotnie mniejsze, 
z wyjątkiem kierunku na Pragę po południu, gdzie notuje się znaczny spadek 
wykorzystania autobusów do poziomu 760 pas./h z uwagi na korki na dojeździe do 
ronda Starzyńskiego. 

4) Z przeprowadzonych pomiarów ruchu wynika, że tramwaje uzyskują średnią prędkość 
komunikacyjną w granicach  21-21,9 km/h. Głównym źródłem strat czasu jest obsługa 
przystanków (30%), a na drugim miejscu znajduje się sygnalizacja świetlna (6-7%). 
Pomimo niezbyt wysokiej wartości średniej czas tracony na skrzyżowaniach 
sterowanych wykazuje dosyć duże rozproszenie, które niekorzystnie wpływa 
na rozkładowy czas przejazdu. Wynika to z konieczności stosowania buforów 
czasowych, które umożliwiają nadrabianie opóźnienia tramwajom, które były dłużej 
przytrzymane na skrzyżowaniach. 

5) Dla przyspieszenia ruchu tramwajowego uzasadnione jest ograniczenie liczby 
przystanków. Ze względu na małe wykorzystanie przez pasażerów do likwidacji 
kwalifikują się przystanki tramwajowe w zespołach Park Traugutta oraz Wybrzeże 
Helskie, jak również nadmiarowe przystanki znajdujące się po wschodniej stronie 
ronda Starzyńskiego. Obecnie sumaryczne straty czasu pasażerów tranzytowych są 
większe niż oszczędność czasu dla osób korzystających z wyżej wymienionych 
przystanków. W ramach działań rekompensujących można wprowadzić dodatkowe 
przystanki „na żądanie” dla linii 500, ale nie jest to bezwzględnie konieczne. 

6) W sygnalizacji świetlnej największe straty czasu tramwaje ponoszą na skrzyżowaniu 
Słomińskiego / Błońska oraz w relacjach skrętnych na skrzyżowaniu Słomińskiego / 
Międzyparkowa. Z przeprowadzonej analizy wynika, że na prawie wszystkich 
skrzyżowaniach można zredukować straty do zera stosując priorytet pełny. 
W niektórych przypadkach wskazane jest wprowadzenie niższego poziomu priorytetu 
w godzinach szczytu. W każdym przypadku uprzywilejowanie tramwajów jest 
uzasadnione i możliwe do realizacji bez naruszania warunków przepustowości dla 
pojazdów oraz bez przekraczania granicznych wartości czasu oczekiwania na sygnał 
zielony przez pieszych. 
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7) Warunkiem koniecznym dla realizacji priorytetu jest rozbudowanie układu czujników 
na wszystkich skrzyżowaniach oraz zaprojektowanie nowych algorytmów sterowania 
sygnalizacją świetlną. W stanie istniejącym występuje deficyt detekcji, a algorytmy 
w niewielkim stopniu lub nawet wcale nie reagują na tramwaje. Dla skrzyżowań 
z ul. Błońską i ul. Namysłowską, sąsiadujących z mało podatnymi na priorytet lokalny 
skrzyżowaniami o ruchu okrężnym, proponuje się przygotować algorytmy izolowane i 
skoordynowane. 

8) Proponowana jest całkowita likwidacja naziemnego przejścia dla pieszych na 
ul. Słomińskiego przy ul. Bonifraterskiej. Przemawia za tym niewielkie jego 
wykorzystanie przez pieszych oraz możliwość bezpiecznego i dogodnego 
przekroczenia ulicy na poziomie „+1” przy wykorzystaniu nowo odbudowanego 
wiaduktu w ciągu ulic Mickiewicza – Andersa. Pod uwagę należy wziąć również 
przeciążenie zachodniego wlotu kołowego ul. Słomińskiego, które ogranicza 
możliwość stosowania priorytetu tramwajowego ze względu na ryzyko przekroczenia 
maksymalnego czasu oczekiwania dla pieszych.  

9) Wprowadzenie postulowanych zmian w układzie przystanków oraz w sygnalizacji 
świetlnej umożliwi przyspieszenie tramwajów do poziomu 24,8-25,6 km/h. Po 
podniesieniu prędkości na torowisku na odcinku mostowym do z 30 do 50 km/h 
realne jest uzyskanie prędkości komunikacyjnych w granicach 25,7-26,6 km/h, co 
pozwoli zakwalifikować trasę jako trasę tramwaju szybkiego. 

10) W celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu zaleca się likwidację zawrotek przez 
torowisko, położonych po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Bonifraterską. 
Organizacja ruchu w tym miejscu nie zapewnia pasów wydzielonych do zawracania 
ani pasów włączenia, przez co jest niebezpieczna. W szczególności występuje duże 
ryzyko kolizji pojazdów z tramwajami. Każde tego typu zdarzenie, nawet niegroźne 
w skutkach, prowadzi do przestoju ruchu na trasie tramwajowej. Uzasadnione jest 
więc dążenie do eliminacji takich punktów kolizyjnych. 

11) Z przeprowadzonej prognozy ruchu dla szczytu porannego wynika wzrost 
wykorzystania komunikacji tramwajowej na moście Gdańskim, który odbywa się 
kosztem spadku potoków pasażerskich w autobusach w konkurencyjnych relacjach. 
Natężenie ruchu pasażerskiego na moście Gdańskim wzrośnie w tramwajach o 768 
pas./h w kierunku lewobrzeżnej Warszawy i o 286 pas./h w przeciwną stronę. 
Równocześnie potok pasażerski w autobusach zmniejszy się odpowiednio o 124 
i 53 pas./h, ale wzrośnie na dojeździe do ronda Żaba od strony ul. św. Wincentego 
o 148 pas./h. W całym układzie komunikacyjnym sumaryczny czas podróży zmaleje 
o 16 pasażerogodzin na godzinę szczytu, a czas samej jazdy zmaleje 
o 50 pasażerogodzin na godzinę szczytu. 

12) Propozycje zawarte w niniejszym opracowaniu rekomendowane są do wdrożenia 
przez Miasto Stołeczne Warszawę. Szczególnym uzasadnieniem jest fakt, 
iż postulowane zmiany w układzie przystanków, organizacji ruchu i sygnalizacji 
świetlnej wymagają małych ingerencji w istniejącą infrastrukturę drogowo-torową. 

13) W przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji prac następnym etapem powinno być 
opracowanie projektów stałej organizacji ruchu wraz z sygnalizacją świetlną. Projekty 
sygnalizacji świetlnej powinny zawierać symulacje mikroskopowe. 
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Załącznik 1. 
Analiza wykorzystania przystanków tramwajowych proponowanych do likwidacji 
 
tabela 10.: analiza wpływu wybranych przystanków tramwajowych na bilans pracy przewozowej, wyrażonej w 
pasażerogodzinach na dobę 
źródło: własne 

  ( )∑∑ wysws pp +  tdoj N  lk t B 

  
suma 

wymian 
czas 

dojścia 
średnia 

napełnienie 
liczba 

kursów 

czas 
obsługi 

przystanku 

bilans 
pracy 

przew. 

  pas./24h min pas./kurs 
kursów/ 

24h 
s 

pas*h/ 
doba 

1 Wybrzeże Helskie 03/04 536 6,4 43 755 20 +122,9 

2 Park Traugutta 03/04 3045 4,2 60 742 20 +35,9 

3 Rondo Starzyńskiego 07/08 1182 3,6 47 284 23 +14,9 

 
Dodatnia wartość bilansu pracy przewozowej oznacza, że funkcjonowanie przystanku 
przynosi większe wydłużenie czasu podróży dla pasażerów tranzytowych od skrócenia czasu 
podróży dla osób wsiadających lub wysiadających na danym przystanku. 
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Załącznik 2.  
Analiza możliwości wprowadzenia priorytetu tramwajowego na skrzyżowaniach 
z sygnalizacją świetlną 
 
tabela 11.: analiza możliwości uprzywilejowania tramwajów na skrzyżowaniu Słomińskiego / Błońska w szczycie porannym 
źródło: własne 

nazwa skrzyżowania: Słomińskiego / Błońska 

okres analizy: szczyt poranny, godz. 7.00 – 8.00 

i - numer 
grupy 

miarodajnej 
wlot 

grupa 
pasów 

vi [pu/h] 
dopływ 

si [pu/h] 
natężenie 
nasycenia 

yi=vi/si 
współczynnik 

obciążenia 

Li 
czas 

tracony 
 

1 wschodni ZW, W, W 2040 7200 0,28 5  

2 zachodni L, L 48 3000 0,02 6  

3 północny L, L 686 3000 0,23 8  

parametry opisujące poziom priorytetu tramwajowego: 

Tw.max 120 s maksymalny czas oczekiwania 

min gj 10 s minimalny sygnał zielony grup innych niż tramwajowe 

c (bez pr.) 96 s czas cyklu (przy braku priorytetu) 

c (pr.) 130 s czas cyklu (z priorytetem) 

Lpt 34 s dopuszczalny czas nadawania priorytetu w cyklu 

tbl 30 s maksymalny czas obsługi 1 tramwaju priorytetowego 

Npt 1,1 skł./cykl liczba tramwajów z pełnym priorytetem 

Q 36 skł./h natężenie ruchu tramwajowego 

Qtc 1,3 skł./cykl liczba tramwajów w cyklu na obu wlotach 

Npt/Qtc 0,88 - współczynnik priorytetu 

 
tabela 12.: analiza możliwości uprzywilejowania tramwajów na skrzyżowaniu Słomińskiego / Błońska w szczycie 
popołudniowym 
źródło: własne 

nazwa skrzyżowania: Słomińskiego / Błońska 

okres analizy: szczyt popołudniowy, godz. 16.00 – 17.00 

i - numer 
grupy 

miarodajnej 
wlot 

grupa 
pasów 

vi [pu/h] 
dopływ 

si [pu/h] 
natężenie 
nasycenia 

yi=vi/si 
współczynnik 

obciążenia 

Li 
czas 

tracony 
 

1 wschodni ZW, W, W 1377 7200 0,19 5  

2 zachodni L, L 188 3000 0,06 6  

3 północny L, L 661 3000 0,22 8  

parametry opisujące poziom priorytetu tramwajowego: 

Tw.max 120 s maksymalny czas oczekiwania 

min gj 10 s minimalny sygnał zielony grup innych niż tramwajowe 

c (bez pr.) 83 s czas cyklu (przy braku priorytetu) 

c (pr.) 130 s czas cyklu (z priorytetem) 

Lpt 47 s dopuszczalny czas nadawania priorytetu w cyklu 

tbl 30 s maksymalny czas obsługi 1 tramwaju priorytetowego 

Npt 1,6 skł./cykl liczba tramwajów z pełnym priorytetem 

Q 36 skł./h natężenie ruchu tramwajowego 

Qtc 1,3 skł./cykl liczba tramwajów w cyklu na obu wlotach 

Npt/Qtc 1,22 - współczynnik priorytetu 
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tabela 13.: analiza możliwości uprzywilejowania tramwajów na skrzyżowaniu Słomińskiego / wjazd na Dw. Gdański w 
szczycie porannym 
źródło: własne 

nazwa skrzyżowania: Słomińskiego / wjazd na Dw. Gdański 

okres analizy: szczyt poranny, godz. 7.00 – 8.00 

i - numer 
grupy 

miarodajnej 
wlot 

grupa 
pasów 

vi [pu/h] 
dopływ 

si [pu/h] 
natężenie 
nasycenia 

yi=vi/si 
współczynnik 

obciążenia 

Li 
czas 

tracony 
 

1 wschodni W, W, W 2100 5400 0,39 6  

2 zachodni LZ 100 1500 0,07 8  

parametry opisujące poziom priorytetu tramwajowego: 

Tw.max 120 s maksymalny czas oczekiwania 

min gj 5 s minimalny sygnał zielony grup innych niż tramwajowe 

c (bez pr.) 71 s czas cyklu (przy braku priorytetu) 

c (pr.) 125 s czas cyklu (z priorytetem) 

Lpt 54 s dopuszczalny czas nadawania priorytetu w cyklu 

tbl 19 s maksymalny czas obsługi 1 tramwaju priorytetowego 

Npt 2,8 skł./cykl liczba tramwajów z pełnym priorytetem 

Q 36 skł./h natężenie ruchu tramwajowego 

Qtc 1,25 skł./cykl liczba tramwajów w cyklu na obu wlotach 

Npt/Qtc 2,28 - współczynnik priorytetu 

 
tabela 14.: analiza możliwości uprzywilejowania tramwajów na skrzyżowaniu Słomińskiego / wjazd na Dw. Gdański w 
szczycie popołudniowym 
źródło: własne 

nazwa skrzyżowania: Słomińskiego / wjazd na Dw. Gdański 

okres analizy: szczyt popołudniowy, godz. 16.00 – 17.00 

i - numer 
grupy 

miarodajnej 
wlot 

grupa 
pasów 

vi [pu/h] 
dopływ 

si [pu/h] 
natężenie 
nasycenia 

yi=vi/si 
współczynnik 

obciążenia 

Li 
czas 

tracony 
 

1 wschodni W, W, W 1400 5400 0,26 6  

2 zachodni LZ 120 1500 0,08 8  

parametry opisujące poziom priorytetu tramwajowego: 

Tw.max 120 s maksymalny czas oczekiwania 

min gj 5 s minimalny sygnał zielony grup innych niż tramwajowe 

c (bez pr.) 56 s czas cyklu (przy braku priorytetu) 

c (pr.) 125 s czas cyklu (z priorytetem) 

Lpt 69 s dopuszczalny czas nadawania priorytetu w cyklu 

tbl 19 s maksymalny czas obsługi 1 tramwaju priorytetowego 

Npt 3,6 skł./cykl liczba tramwajów z pełnym priorytetem 

Q 36 skł./h natężenie ruchu tramwajowego 

Qtc 1,25 skł./cykl liczba tramwajów w cyklu na obu wlotach 

Npt/Qtc 2,89 - współczynnik priorytetu 
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tabela 15.: analiza możliwości uprzywilejowania tramwajów na skrzyżowaniu Słomińskiego / Bonifraterska (przejścia dla 
pieszych) w szczycie porannym 
źródło: własne 

nazwa skrzyżowania: Słomińskiego / Bonifraterska (przejście dla pieszych) 

okres analizy: szczyt poranny, godz. 7.00 – 8.00 

i - numer 
grupy 

miarodajnej 
wlot 

grupa 
pasów 

vi [pu/h] 
dopływ 

si [pu/h] 
natężenie 
nasycenia 

yi=vi/si 
współczynnik 

obciążenia 

Li 
czas 

tracony 
 

1 wschodni W, W 2100 3600 0,58 36  

parametry opisujące poziom priorytetu tramwajowego: 

Tw.max 120 s maksymalny czas oczekiwania 

min gj 20 s minimalny sygnał zielony grup innych niż tramwajowe 

c (bez pr.) 118 s czas cyklu (przy braku priorytetu) 

c (pr.) 140 s czas cyklu (z priorytetem) 

Lpt 22 s dopuszczalny czas nadawania priorytetu w cyklu 

tbl 29 s maksymalny czas obsługi 1 tramwaju priorytetowego 

Npt 0,8 skł./cykl liczba tramwajów z pełnym priorytetem 

Q 36 skł./h natężenie ruchu tramwajowego 

Qtc 1,4 skł./cykl liczba tramwajów w cyklu na obu wlotach 

Npt/Qtc 0,55 - współczynnik priorytetu 

 
tabela 16.: analiza możliwości uprzywilejowania tramwajów na skrzyżowaniu Słomińskiego / Bonifraterska (przejścia dla 
pieszych) w szczycie popołudniowym 
źródło: własne 

nazwa skrzyżowania: Słomińskiego / Bonifraterska (przejście dla pieszych) 

okres analizy: szczyt popołudniowy, godz. 16.00 – 17.00 

i - numer 
grupy 

miarodajnej 
wlot 

grupa 
pasów 

vi [pu/h] 
dopływ 

si [pu/h] 
natężenie 
nasycenia 

yi=vi/si 
współczynnik 

obciążenia 

Li 
czas 

tracony 
 

1 zachodni W, W 2700 3600 0,75 36  

parametry opisujące poziom priorytetu tramwajowego: 

Tw.max 120 s maksymalny czas oczekiwania 

min gj 20 s minimalny sygnał zielony grup innych niż tramwajowe 

c (bez pr.) 140 s czas cyklu (przy braku priorytetu) 

c (pr.) 140 s czas cyklu (z priorytetem) 

Lpt 0 s dopuszczalny czas nadawania priorytetu w cyklu 

tbl 29 s maksymalny czas obsługi 1 tramwaju priorytetowego 

Npt 0,0 skł./cykl liczba tramwajów z pełnym priorytetem 

Q 36 skł./h natężenie ruchu tramwajowego 

Qtc 1,4 skł./cykl liczba tramwajów w cyklu na obu wlotach 

Npt/Qtc 0,00 - współczynnik priorytetu 
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tabela 17.: analiza możliwości uprzywilejowania tramwajów na skrzyżowaniu Słomińskiego / Międzyparkowa (przejazd 
tramwajowy) w szczycie porannym 
źródło: własne 

nazwa skrzyżowania: Słomińskiego / Międzyparkowa (przejazd tramwajowy) 

okres analizy: szczyt poranny, godz. 7.00 – 8.00 

i - numer 
grupy 

miarodajnej 
wlot 

grupa 
pasów 

vi [pu/h] 
dopływ 

si [pu/h] 
natężenie 
nasycenia 

yi=vi/si 
współczynnik 

obciążenia 

Li 
czas 

tracony 
 

1 zachodni W, WP 2550 3600 0,71 23  

parametry opisujące poziom priorytetu tramwajowego: 

Tw.max 120 s maksymalny czas oczekiwania 

min gj 0 s minimalny sygnał zielony grup innych niż tramwajowe 

c (bez pr.) 108 s czas cyklu (przy braku priorytetu) 

c (pr.) 120 s czas cyklu (z priorytetem) 

Lpt 12 s dopuszczalny czas nadawania priorytetu w cyklu 

tbl 23 s maksymalny czas obsługi 1 tramwaju priorytetowego 

Npt 0,5 skł./cykl liczba tramwajów z pełnym priorytetem 

Q* 12 skł./h natężenie ruchu tramwajowego 

Qtc 0,4 skł./cykl liczba tramwajów w cyklu na obu wlotach 

Npt/Qtc 1,30 - współczynnik priorytetu 

*) Podano 50% natężenia ruchu tramwajowego, przyjmując, że – skoro na trasie z przystankami 
pojedynczymi tramwaje nie kursują parami – co najmniej połowa tramwajów kursujących 
ul. Międzyparkową będzie żądać wzbudzenia sygnału, a co najwyżej połowa – wydłużenia; sytuacja 
taka występować będzie, jeśli tramwaje pojawią się na wlotach przeciwległych w krótkich odstępach 
czasu. 

 
Dodatkowe sprawdzenie przepustowości dla sygnalizacji wzbudzanej z pełnym priorytetem: 
 
tabela 18.: analiza przepustowości sygnalizacji wzbudzanej przez tramwaj na skrzyżowaniu Słomińskiego / Międzyparkowa 
(przejazd tramwajowy) w szczycie porannym 
źródło: własne 

L czas obsługi jednego tramwaju 23 s 

Q natężenie ruchu tramwajowego 24 składy/h 

L*Q czas obsługi wszystkich tramwajów 552 s/h 

%T=(L*Q)/3600 % czasu obsługi tramwajów 15% % 

100%-%T % czasu obsługi pojazdów 85% % 

Sp natężenie nasycenia dla pojazdów 3600 pu/h 

Cp=Sp*(100%-%T) przepustowość dla pojazdów 3048 pu/h 

Qp natężenie ruchu dla pojazdów 2550 pu/h 

Qp/Cp stopnień wykorzystania przepustowości 0,84  
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tabela 19.: analiza możliwości uprzywilejowania tramwajów na skrzyżowaniu Słomińskiego / Międzyparkowa (przejazd 
tramwajowy) w szczycie popołudniowym 
źródło: własne 

nazwa skrzyżowania: Słomińskiego / Międzyparkowa (przejazd tramwajowy) 

okres analizy: szczyt popołudniowy, godz. 16.00 – 17.00 

i - numer 
grupy 

miarodajnej 
wlot 

grupa 
pasów 

vi [pu/h] 
dopływ 

si [pu/h] 
natężenie 
nasycenia 

yi=vi/si 
współczynnik 

obciążenia 

Li 
czas 

tracony 
 

1 zachodni W, WP 2970 3600 0,83 23  

parametry opisujące poziom priorytetu tramwajowego: 

Tw.max 120 s maksymalny czas oczekiwania 

min gj 0 s minimalny sygnał zielony grup innych niż tramwajowe 

c (bez pr.) 120 s czas cyklu (przy braku priorytetu) 

c (pr.) 120 s czas cyklu (z priorytetem) 

Lpt 0 s dopuszczalny czas nadawania priorytetu w cyklu 

tbl 29 s maksymalny czas obsługi 1 tramwaju priorytetowego 

Npt 0,0 skł./cykl liczba tramwajów z pełnym priorytetem 

Q 12 skł./h natężenie ruchu tramwajowego 

Qtc 0,4 skł./cykl liczba tramwajów w cyklu na obu wlotach 

Npt/Qtc 0,00 - współczynnik priorytetu 

*) Podano 50% natężenia ruchu tramwajowego, przyjmując, że – skoro na trasie z przystankami 
pojedynczymi tramwaje nie kursują parami – co najmniej połowa tramwajów kursujących 
ul. Międzyparkową będzie żądać wzbudzenia sygnału, a co najwyżej połowa – wydłużenia; sytuacja 
taka występować będzie, jeśli tramwaje pojawią się na wlotach przeciwległych w krótkich odstępach 
czasu. 

 
Dodatkowe sprawdzenie przepustowości dla sygnalizacji wzbudzanej z pełnym priorytetem: 
 
tabela 20.: analiza przepustowości sygnalizacji wzbudzanej przez tramwaj na skrzyżowaniu Słomińskiego / Międzyparkowa 
(przejazd tramwajowy) w szczycie popołudniowym 
źródło: własne 

L czas obsługi jednego tramwaju 23 s 

Q natężenie ruchu tramwajowego 24 składy/h 

L*Q czas obsługi wszystkich tramwajów 552 s/h 

%T=(L*Q)/3600 % czasu obsługi tramwajów 15% % 

100%-%T % czasu obsługi pojazdów 85% % 

Sp natężenie nasycenia dla pojazdów 3600 pu/h 

Cp=Sp*(100%-%T) przepustowość dla pojazdów 3048 pu/h 

Qp natężenie ruchu dla pojazdów 2970 pu/h 

Qp/Cp stopień wykorzystania przepustowości 0,97  
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tabela 21.: analiza możliwości uprzywilejowania tramwajów na skrzyżowaniu Starzyńskiego / Namysłowska w szczycie 
porannym 
źródło: własne 

nazwa skrzyżowania: Starzyńskiego / Namysłowska 

okres analizy: szczyt poranny, godz. 7.00 – 8.00 

i - numer 
grupy 

miarodajnej 
wlot 

grupa 
pasów 

vi [pu/h] 
dopływ 

si [pu/h] 
natężenie 
nasycenia 

yi=vi/si 
współczynnik 

obciążenia 

Li 
czas 

tracony 
 

1 wschodni W, W, W 2040 5400 0,38 6  

2 południowy L 56 1500 0,04 8  

parametry opisujące poziom priorytetu tramwajowego: 

Tw.max 120 s maksymalny czas oczekiwania 

min gj 26 s minimalny sygnał zielony grup innych niż tramwajowe 

c (bez pr.) 95 s czas cyklu (przy braku priorytetu) 

c (pr.) 146 s czas cyklu (z priorytetem) 

Lpt 51 s dopuszczalny czas nadawania priorytetu w cyklu 

tbl 30 s maksymalny czas obsługi 1 tramwaju priorytetowego 

Npt 1,7 skł./cykl liczba tramwajów z pełnym priorytetem 

Q 36 skł./h natężenie ruchu tramwajowego 

Qtc 1,46 skł./cykl liczba tramwajów w cyklu na obu wlotach 

Npt/Qtc 1,16 - współczynnik priorytetu 

 
tabela 22.: analiza możliwości uprzywilejowania tramwajów na skrzyżowaniu Starzyńskiego / Namysłowska w szczycie 
popołudniowym 
źródło: własne 

nazwa skrzyżowania: Starzyńskiego / Namysłowska 

okres analizy: szczyt popołudniowy, godz. 16.00 – 17.00 

i - numer 
grupy 

miarodajnej 
wlot 

grupa 
pasów 

vi [pu/h] 
dopływ 

si [pu/h] 
natężenie 
nasycenia 

yi=vi/si 
współczynnik 

obciążenia 

Li 
czas 

tracony 
 

1 zachodni ZW, W, WP 2188 5400 0,41 8  

2 południowy L 108 1500 0,07 8  

parametry opisujące poziom priorytetu tramwajowego: 

Tw.max 120 s maksymalny czas oczekiwania 

min gj 26 s minimalny sygnał zielony grup innych niż tramwajowe 

c (bez pr.) 101 s czas cyklu (przy braku priorytetu) 

c (pr.) 146 s czas cyklu (z priorytetem) 

Lpt 45 s dopuszczalny czas nadawania priorytetu w cyklu 

tbl 30 s maksymalny czas obsługi 1 tramwaju priorytetowego 

Npt 1,5 skł./cykl liczba tramwajów z pełnym priorytetem 

Q 36 skł./h natężenie ruchu tramwajowego 

Qtc 1,46 skł./cykl liczba tramwajów w cyklu na obu wlotach 

Npt/Qtc 1,02 - współczynnik priorytetu 
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Załącznik 3.  
Opinia dra Igora Gisterka i dra Jacka Makucha z Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki 
Wrocławskiej 

 



Koncepcja szybkiej trasy tramwajowej w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej 
na odcinku rondo Zgrupowania AK „Radosław” – rondo Żaba 

 

 

 
 

75 

 



Koncepcja szybkiej trasy tramwajowej w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej 
na odcinku rondo Zgrupowania AK „Radosław” – rondo Żaba 

 

 

 
 

76 

 



Koncepcja szybkiej trasy tramwajowej w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej 
na odcinku rondo Zgrupowania AK „Radosław” – rondo Żaba 

 

 

 
 

77 

 



Koncepcja szybkiej trasy tramwajowej w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej 
na odcinku rondo Zgrupowania AK „Radosław” – rondo Żaba 

 

 

 
 

78 

 



Koncepcja szybkiej trasy tramwajowej w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej 
na odcinku rondo Zgrupowania AK „Radosław” – rondo Żaba 

 

 

 
 

79 

 



Koncepcja szybkiej trasy tramwajowej w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej 
na odcinku rondo Zgrupowania AK „Radosław” – rondo Żaba 

 

 

 
 

80 

 


