
Katedra
Mostów i Kolei

dr inż. Jacek Makuch
jacek.makuch@pwr.edu.pl

TRAMWAJ TO TAKI AUTOBUS
I NA ODWRÓT

II Seminarium              INNOWACYJNY TRAMWAJ 2020             15.10.2020



Zasada:

sieć komunikacji zbiorowej
w miastach

należy kształtować tak,

aby linie tramwajowe
nie pokrywały

się z autobusowymi



TRAMWAJE

• środek transportu miejskiego 
korzystniejszy niż autobusy:

– bardziej pojemne

– mniej uciążliwe dla środowiska

– bardziej niezależne od ruchu ulicznego 
(mniej wrażliwe na zakorkowanie ulic)



TRAMWAJE
• obszary centralne
• główne trasy wylotowe
• główne trasy obwodowe

AUTOBUSY
• pozostałe trasy wylotowe
• pozostałe trasy obwodowe
• obszary peryferyjne



TRAMWAJE   i   AUTOBUSY
prowadzone równolegle

• brak współdziałania 
• konkurowanie ze sobą



wrocławska sieć komunikacji zbiorowej

ponad połowa długości tras tramwajowych jest zdublowana liniami autobusowymi

[źródło: 

https://www.

wroclaw.pl/ro

zklady-jazdy]



Pomysł MPK z 2005 roku

[źródło:

Gazeta Wrocławska]



• podstawą systemu komunikacji zbiorowej 
aglomeracji wrocławskiej będzie transport 
szynowy:
– kolej aglomeracyjna

– tramwaj plus i klasyczny

• autobusy będą pełniły rolę podrzędną
(komunikacja dowożąca do transportu 
szynowego)

[źródło: http://infotram.pl/zintegrowany-system-transportu-szynowego-we-wroclawiu-i-aglomeracji-

wroclawskiej_more_68243.html]

Zintegrowany System
Transportu Szynowego

(Wrocław 2006)



TRAMWAJE   i   AUTOBUSY
różnice

kryterium porównawcze:

1. zdolność przewozowa

2. koszt eksploatacji

3. żywotność pojazdu

4. cena pojazdu

5. elastyczność zmian przebiegu 
trasy

6. udział wydzielonych tras

7. skuteczność klasycznego 
sposobu wydzielania tras

8. emisja spalin

9. emisja drgań

10.emisja hałasu

tramwaje

większa

?wyższy?

ok. 30 lat

?wyższa?

mała

duży

wysoka

brak

większa

mniejsza

autobusy

mniejsza

?niższy?

ok. 10 lat

?niższa?

duża

niski

niska

jest

mniejsza

większa



TRAMWAJE   i   AUTOBUSY
wnioski z porównania

• remis ! (5 do 5) - ale nie o to tutaj chodzi

• ani tramwaje, ani autobusy nie są rozwiązaniem 
idealnym

• to co u jednego jest wadą, u drugiego staje się zaletą

• wspólne przystanki
• wspólne pasy, wydzielone z ruchu

wniosek ogólny:

tramwaje i autobusy są wręcz stworzone do tego 
aby się nawzajem uzupełniać
na wspólnych odcinkach tras

ale pod następującymi dwoma warunkami:



TTA
torowiska tramwajowo-autobusowe

PAT
pasy autobusowo-tramwajowe

TAT
trasy autobusowo-tramwajowe



Modele rozwiązań PAT
• ze względu na dwa główne cele:

– ułatwienie przesiadek
– ominięcie korków

• PAT obejmujące:
– tylko przystanki
– tylko odcinki międzyprzystankowe
– przystanki wraz z odcinkami pomiędzy nimi 

• ze względu na zakres - rozwiązania o charakterze:
– punktowym - pojedyncze odcinki ulic
– obszarowym - rejony ulegające zakorkowaniu
– systemowym - wszystkie wspólne odcinki (tram+bus)
– zupełnym - cała sieć tramwajowa

(moja autorska propozycja klasyfikacji)



PAT za granicą

Amsterdam

Geteborg

Zurich

Oberhausen



PAT w Polsce

Warszawa

Kraków

Poznań

Wrocław



• wydzielanie buspasów analogicznie jak w 
przypadku torowisk tramwajowych - większa 
skuteczność wydzielenia

• uzupełnienie tras wyłącznie tramwajowych 
liniami autobusowymi - zmniejszenie braku 
elastyczności zmian przebiegu trasy

• zastąpienie niektórych linii autobusowych 
tramwajowymi - zmniejszenie emisji spalin

TRAMWAJE   i   AUTOBUSY
wzajemne uzupełnianie się

↓↓↓↓

przenoszenie zalet jednego środka na drugi:



SAMOCHÓD
• 30 lat temu - LUKSUS
• obecnie - dostępny za niewielkie pieniądze

↓↓↓↓

skutek:

masowy odpływ pasażerów z komunikacji 
zbiorowej na rzecz indywidualnej

↓↓↓↓

wniosek:

z pasażerem komunikacji zbiorowej
"jak z jajkiem”



Nowa zasada:

w miastach należy
dopuścić pokrywanie się tras linii 
autobusowych z tramwajowymi

w formie PAT,
tak aby mieć możliwość

rekompensowania niedoskonałości 
systemu opartego wyłącznie na 

komunikacji tramwajowej



przykład Wrocławia

PAT-y utworzone w 
latach 1995 - 2008



• początkowy okres rozwoju PAT-ów:
̶ model punktowy →→→→ obszarowy

• korzyści ale i nowe problemy:
̶ pogorszenie bezpieczeństwa oraz płynności 

ruchu na włączeniach PAT
̶ dezorientacja pasażerów - w niektórych 

miejscach tramwaje i autobusy odjeżdżają z 

przystanków wspólnych, w innych zaś z osobnych

Problemów tych można uniknąć - jeśli przejdziemy do
modelu systemowego

(np. K, 132, 142) →



I Konwersatorium Urzędu Miejskiego Wrocławia i Politechniki 
Wrocławskiej na temat

„Problemy infrastruktury inżynieryjnej miasta Wrocławia”
26 listopada 2003 [1]

sesja I:
Infrastruktura podziemna miasta

sesja II
Ulice i drogi: problemy 
komunikacji samochodowej

sesja III
Ulice i drogi: problemy 
komunikacji szynowej

sesja IV
Obiekty mostowe w mieście



moja propozycja:

PAT jako rozwiązanie systemowe



obszar centralny (stan ze stycznia 2001)



• miasto posiadało wyraźnie określony obszar centrum, z gęstą
siatką połączeń komunikacji zbiorowej, w którym w okresach 
szczytów autobusy i tramwaje na niewydzielonych
torowiskach grzęzły w korkach

• w granicach analizowanego obszaru:
– trasy autobusowe w znacznym stopniu (81%) pokrywały się z 

tramwajowymi, natomiast wykorzystanie PAT było znikome 
(około 2 %)

– bardzo mały procent (2,6%) stanowiły torowiska usytuowane z 
boku jezdni dwukierunkowych

– duży procent torowisk tramwajowych posiadał konstrukcję
wbudowaną w nawierzchnię ulic (78 %)

– torowiska tramwajowe posiadały rezerwy przepustowości 
(średnie obciążenie torowisk wyniosło 15 poc/h)

– występowała duża ilość skrzyżowań (55) o ruchu sterowanym 
sygnalizacją świetlną

wysoka podatność analizowanego układu

dla zastosowania PAT w formie rozwiązania 
systemowego



1. Opracowanie projektu restrukturyzacji połączeń i 
systemu taryfowego, w celu określenia rozwiązania 
docelowego, otwartego na dalszy rozwój

2. Określenie granic systemu PAT oraz tras wchodzących 
w jego skład

3. Określenie docelowych konfiguracji PAT (przekrojów 
poprzecznych) na wszystkich trasach systemu

4. Stopniowe korekty lokalizacji elementów kolidujących z 
przebiegiem planowanych PAT (słupy trakcyjne, 
oświetleniowe, uzbrojenie podziemne) - najlepiej w 
ramach ich wymiany spowodowanej zużyciem 
eksploatacyjnym

proponowany scenariusz działań
dla wdrożenia systemu PAT

(w dłuższej perspektywie czasowej)



5. Stopniowa modernizacja istniejących tras (przy okazji 
ich remontów wynikających ze zużycia 
eksploatacyjnego) oraz budowa nowych tras.

6. Stopniowe uruchamianie odcinków systemu PAT na 
trasach nie wymagających nowego systemu sterowania 
ruchem.

7. Opracowanie i wdrożenie centralnego systemu 
sterowania ruchem składającego się z dwu 
podsystemów: nadzoru ruchu pojazdów komunikacji 
zbiorowej (z możliwością określania lokalizacji tych 
pojazdów) oraz sterowania sygnalizacją świetlną.

8. Ostateczne uruchomienie systemu PAT



Możliwość rozszerzenia systemu PAT



Międzynarodowa konferencja i wystawa
„Transport publiczny w Warszawie kluczem harmonijnego 

rozwoju stolicy Polski”
Warszawa, 10-11 października 2005 [2]

sesje:

Modelowanie i zarządzanie ruchem

Obniżanie społecznych kosztów 
transportu publicznego

Nowe metody wnoszenia opłat za usługi 
miejskie

Transport szynowy w Warszawie

Tramwaje w miastach europejskich



Propozycja nowego modelu
kształtowania infrastruktury 

ulicznych środków transportu

(samochody, tramwaje, autobusy, 
trolejbusy)



dotychczasowy model:
zwiększanie liczby ogólnodostępnych pasów ruchu

[źródło: https://www.google.pl/maps]



obecny model



PAT jako „pasy sąsiadujące”



PAT: „pasy sąsiadujące” + „klasyczny”



PAT jako „pasy sąsiadujące”

problem blokowania linii pośpiesznych



Bogota
pasy autobusowe zewnętrzne dla linii ekspresowych

źródło: www.sutp.org/publications.aspx



PRZYKŁADY
z

wrocławskich
ulic



ul. Dubois po przebudowie z roku 1998

autobus pospiesznej linii C stoi w korku i jest wyprzedzany 
przez autobus zwykłej linii 128 korzystającej z PAT-a



ul. Podwale około roku 2005

to już historia !!!
od 2013 torowisko funkcjonuje jako wydzielony PAT



ul. Piłsudskiego – zdjęcie sprzed 2011

tu podobnie

choć dopiero od zeszłego roku !!!



a tu niestety - tak jest do dzisiaj !!!
przejazd odcinka między dwoma przyst. zabiera autobusom kilka razy 

więcej niż czas rozkładowy, a trasą tramw. kursują tylko dwie linie !!!

ul. Hallera między Al. Pracy a ul. Grabiszyńską



ul. Drobnera między pl. Bema a ul. Dubois

analogiczna sytuacja !!!
a nawet gorzej - trasą tramwajową kursuje tylko jedna linia !!!



Kierowcy autobusów sami sobie „robią” PAT !!!

pl. Bema - jeszcze przed przebudową z 2010 roku



wlot na obecne rondo Reagana od strony Biskupina
- jeszcze przed przebudową z 2008 roku



ul. Małachowskiego

tu się zaczyna PAT, ale dopiero za przystankiem !!!



na koniec - przykład najbardziej ekstremalny

ul. Jedności Narodowej około roku 2008

kierowca autobusu jedzie pod prąd !!!



zamiast podsumowania
• muszę się przyznać, że na początku swojej kariery zawodowej 

(praca w ZDiK w latach 1993-96) sam byłem przeciwnikiem PAT-
ów, ale stosunkowo szybko zmieniłem zdanie

• w okresie od 2000 roku podejmowałem różnego rodzaju starania 
(konferencje, spotkania, udział w zespołach projektowych) mające 
na celu przekonanie władz miasta Wrocławia do zastosowania 
PAT w formie rozwiązania systemowego

• niestety nie udało mi się - Wrocław nadal pozostaje przy modelu 
punktowo-obszarowym, moim zdaniem znacznie mniej 
korzystnym niż systemowy

• około roku 2009 zniechęcony niepowodzeniem swoich działań
przestałem się zajmować tymi zagadnieniami

• obecnie postanowiłem wrócić do tej tematyki - zarówno artykułem 
na zeszłorocznej poznańskiej konferencji zatłoczeniowej, jak i 
niniejszym wystąpieniem

• nie wiem czy to starość, a może rodzaj swego rodzaju testamentu 
(ile jeszcze pożyjemy z powodu pandemii ?)

• może jednak uda mi się w końcu kogoś przekonać do 
proponowanych przeze mnie rozwiązań ?



problem nieosygnalizowanych wyjazdów z PAT

pierwszeństwo przed samochodami mają jedynie tramwaje
autobusy już nie !!!

MOJA PROPOZYCJA:
ujednolicenie zasad zapewniających priorytet

środkom transportu zbiorowego (tramwajom i autobusom)
przed pojazdami indywidualnymi 
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