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• W Polsce podstawą systemu transportowego 
największych miast jest:

‒ W Warszawie metro – ale 2 linie nie są w stanie 
zapewnić przewozu wielu podróżnym z innych 
kierunków;

‒ Szybka kolej miejska w Trójmieście;
‒ Tramwaje – praktycznie poza Górnym Śląskiem 

obsługują miasto;
‒ Koleje metropolitalne – ale obsługują one głównie 

aglomerację, a nie miasto.

• Tramwaje, w przeciwieństwie do metra i SKM, 
tworzą sieć połączeń.  Sieciowy charakter wymaga 
uwzględnienia przesiadek, ale też interakcji
między liniami.



• W rozbudowanej sieci nie da się zapewnić 
bezpośrednich połączeń między wszystkimi 
przystankami.

• Efektywność tramwaju wymaga trasowania „mniej 
więcej” na wprost – wtedy uzyskuje się dobrą 
prędkość dla pasażera (raczej: klienta „podróży od 
drzwi do drzwi”).

• Tendencja: dobra częstotliwość linii kosztem 
ograniczenia bezpośredniości połączeń.  Dobra 
częstotliwość – krótki czas oczekiwania na 
przesiadkę.

• Przesiadki między trasami, linie mniej ważne.





A. Główne linie aglomeracyjne – kolej metropolitalna lub 
BRT.

B. Główne linie miejskie – metro, tramwaj (trolejbus), BRT.
C. Linie uzupełniające – dostęp do innych ważnych celów w 

mieście, łączenie węzłów przesiadkowych – tramwaje, 
autobusy (ew. metro).

D. Linie dowozowe – do węzłów przesiadkowych – autobusy 
(ew. tramwaje, przy węźle pierścieniowo-czołowym 
kolej).

E. Linie obsługujące – wolniejsze, ale z lepszą dostępnością 
– autobusy

Dalej autobusy i mikrobusy, docelowo pojazdy autonomiczne.  
F: Linie uzupełniające aglomeracyjne – jak C ale mała 
częstotliwość.  G: Linie systemowe.  H: Linie lokalne – dostęp 
do linii A,B,C.  I: Linie specjalne.



• Trzecia obligatoryjna przesiadka w mieście i 
czwarta w aglomeracji „zabija” połączenie.

• Rola tramwaju: łącznik dla lokalnych linii 
autobusowych.  W ramach miasta wszystkie 
przystanki powinny być połączone w następujący 
sposób (może być wariant mniej rozbudowany):

• Autobus lokalny -> tramwaj ->
tramwaj;

• Autobus lokalny -> węzeł
przesiadkowy -> tramwaj lub
autobus (główny lub
uzupełniający) -> węzeł
przesiadkowy -> autobus lokalny.

Źródło: 
Openstreetmap



PRZESIADKI W TRANSPORCIE 
ZBIOROWYM - SIEĆ

Schemat cząstkowy

B

C

D

F,G,H
1. Połączenia węzłów

2. Dowiązanie do węzłów
lub odpowiednich linii

linie kropkowe pokazują ciągłość linii

Linie C i D powinny być dowiązane do węzła przesiadkowego (1 lub więcej)



• Potrzeba:
‒ Jeżeli możliwe jest zastąpienie dużej liczby autobusów –

zyskowne finansowo;
‒ Zmniejszenie potrzeb przesiadkowych.

• Problemy:
‒ Stary węzeł przesiadkowy staje się lokalnym centrum –

wydłużenie tramwaju i skrócenie tras autobusowych 
może oznaczać przesiadki przy dojeździe z zewnątrz;

‒ Pojawia się nowy węzeł przesiadkowy na końcu trasy 
tramwajowej – często gorzej skomunikowany.

• Nie dotyczy sytuacji gdy trasę tramwajową 
wydłużamy ze względu na budowę osiedla czy 
zakład przemysłowy.



• Integracja z 
koleją (!), ale 
skrócenie tras 
autobusowych 
oddali je od 
węzła 
tramwajowego.

• Możliwe 
wzmocnienie 
autobusami na 
północy.

• Może Zawady 
zamiast 
Wschodu?

Źródło: 
Openstreetmap



Przesiadka ↓

Obecnie –
Rondo 
Śródka

Poznań 
Wschód

Silny 
Poznań 
Wschód

Poznań 
Zawady

Liczba linii B+C
tramwajowych

6 3 3 6

Liczba linii B+C
autobusowych

2 1 3 2

Tras przez Wartę 4 3 3 4

PKM nie tak tak tak

Integracja 94% 77% 96% 96%

Skrócenie tras 
autobusowych

nie tak
tak ale 

będą nowe
nie



• Wydłużenie o 700 m do Bramy Zachodniej lub
• Wydłużenie o 3 km do Smochowic
• Skrócenie linii autobusowych z zachodu.

Źródło: 
Openstreetmap



• Brama Zachodnia – co z linią 191:
‒ Przez Bramę Zachodnią – ominie silne lokalne centrum;
‒ Przed obecny węzeł Ogrody – skrócone autobusy z 

zachodu bez połączenia z północą Miasta;
‒ Przez oba węzły – zauważalne wydłużenie linii + 

konieczność budowy torowiska TA;
‒ Problem się rozwiązał dzięki linii 193.

• Smochowice:
‒ Tylko 2 linie z 4 kończących obecnie na Ogrodach.
‒ Konieczne nowe trasy autobusów dla skomunikowania z 

węzłami przesiadkowymi – utrata połączeń do 3 
kluczowych węzłów przesiadkowych.



• Koncentracja linii w jednym miejscu:
‒ Ograniczenie czasu przesiadek – tramwaje podjeżdżają 

„co chwila”;
‒ Ale wydłużenie drogi jeżeli podróż po linii prostej omija 

centrum;
‒ Ale mogą być problemy z przepustowością (np. zatory 

autobusowe w Shieffield sprzed rozbudowy tramwaju);
‒ Ale jaka jest odporność sieci w razie awarii / wypadku…

Źródło: 
Openstreetmap



• Zmniejszenie liczby linii w Poznaniu do 8-10 (o 45-
55%) przy zwiększeniu częstotliwości:

‒ 5-6 linii przez centrum;
‒ 2-3 linii obwodnicą centrum, ale z przesiadkami na linie 

„centralne” – 2 linie z podwójnymi przesiadkami;
‒ 1 linia obwodnicą

śródmieścia,
również z
przesiadkami na
wszystkie linie
„centralne”.

Źródło: 
Openstreetmap



• Tramwaj musi być szybki.  
Węzły tramwajowe 
ograniczają prędkość, 
powinny być więc: 

‒ kompaktowe,
‒ powiązane z peronami 

przystanków tramwajowych,
‒ rzadko występujące. 

• Węzły tramwajowe 
najlepiej poza głównymi 
ulicami, w szczególności 
poza głównymi 
skrzyżowaniami.

To zdjęcie lotnicze ze strony www.poznan.pl





Trasa Odległość 
[km]

Liczba 
przystanków

Gęstość
przystanków 

Centrum 3,1 8 2,58
I rama (wokół centrum) 6,2 13 2,10
II rama (wokół 
śródmieścia)

9,9 (-1)  18 1,82

Wilda-Dębiec 3,7 (-1)  10 2,70
Głogowska 3,3 7 2,12
Grunwaldzka 6,4 13 2,03
Kórnicka (szybka) 3,0 (+1)  5 1,67
PST (szybka) 6,6 (+1)  6 0,91
Naramowice (budowa) 3,3 (-1) 7 2,12
Szelągowska (planow.) 1,5 (-1)  2 1,33



Jak wygląda 
sieć w 
niedzielę, 
wieczorami?  
Przesiadki?
Może 
zamiast 
redukować 
częstotliwość 
zredukować 
niektóre 
linie?



• W Polsce ~9 miast + konurbacja górnośląska ma 
rozbudowaną sieć tramwajową.  W takiej sytuacji 
istotne są powiązania między liniami i trasami 
tramwajowymi – w zakresie przesiadek i 
wzajemnego oddziaływania na ruch.

• W dobrej sieci (pominąć można miasta z bardzo 
rozbudowaną siecią metra) przejazd między 
dowolnymi dwoma przystankami tramwajowymi 
powinien być możliwy z maksymalnie jedną 
przesiadką.

• Wskazane jest zapewnienie połączeń między 
wszystkimi węzłami przesiadkowymi – część z nich 
może być realizowana autobusami.



• W małych „sieciach” wskazana jest koncentracja 
linii tramwajowych w centrum.  W dużych warto 
rozważyć linie obwodowe, zarówno dla poprawy 
oferty transportowej, jak też dla zapewnienia 
większej odporności sieci.

• Linie obwodowe powinny zapewniać 
skomunikowanie z maksymalnie dużą liczbą tras 
wiodących do centrum.

• Przy wydłużaniu tras tramwajowych należy wziąć 
pod uwagę skomunikowanie linii autobusowych 
dowożących do tramwaju – ich skrócenie może 
pogorszyć możliwości przesiadania się.
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