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• czas jazdy, utożsamiany z prędkością przemieszczania, 

• regularność jazdy, jako interwał pomiędzy kolejnymi kursami, 

• częstotliwość kursowania, także jako kryterium oceny sprawności, 

• punktualność jazdy jako wskaźnik ilościowo - jakościowy, 

• dogodność połączeń związana z więźbą ruchu, 

• wygoda podróżowania: ogrzewanie, klimatyzacja, łatwość wejścia do 
pojazdu, 

• bezpieczeństwo jazdy, 

• informacja o przebiegu linii i układu, wewnątrz pojazdów i na 
przystankach, 

• kultura obsługi - zachowanie pracowników  

Składniki atrakcyjności transportu zbiorowego 
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Drezno – udziały czasu 2012 
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• czas jazdy – przy założonym rozmieszczeniu przystanków, 
węzłów zwiększenie prędkości jazdy przynosi 
kilkusekundowe zyski; możliwa optymalizacja geometrii 
oraz nawierzchni 

• wymiana pasażerów – zależna od współpracy 
(dopasowania) peronu i wagonu, liczby i szerokości drzwi, 
wielkości potoku pasażerskiego, spory potencjał 

• straty na sygnalizacji świetlnej – pożądany brak, w praktyce 
niemożliwe do uzyskania (spotkania KZ na wlotach węzła), 
znaczny potencjał do optymalizacji 

• pozostałe – w pewnym zakresie nie do wyeliminowania 

Krótka analiza udziałów czasu 
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• Wyższa prędkość przejazdu, do 40km/h na kierunku 
zwrotnym i 50km/h na zasadniczym 

• Mniejsze oddziaływania dynamiczne, najczęściej 
spowodowane użyciem krzyżownic głębokorowkowych 

• Zwiększenie trwałości konstrukcji, nawet dwukrotne, z 
powodu zmniejszenia kąta natarcia koła i siły odśrodkowej 

• Zwiększenie przepustowości odcinków krytycznych, 
zwłaszcza węzłów silnie obciążonych ruchem 

• Wybrane węzły trudno przystosować do nowego układu 

Rozjazdy o ulepszonej geometrii 
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Przykład lokalizacji Rz – 100 – 1:7 (Jena, D)  
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Jena, Löbdergraben (fot. z peronu) 
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Przykład lokalizacji Rz – 150 (Chemnitz, D)  
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Chemnitz Hauptbahnhof  
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• Oparcie na obręczy zamiast obrzeżu 

• Dłuższe zachowanie geometrii 

• Stabilniejsze prowadzenie pojazdu 

  

• Inna geometria dla relacji obciążonej i sporadycznej 
(ciągłość toku szynowego) 

• Zdecydowane zwiększenie trwałości przez eliminację 
efektów dynamicznych 

Krzyżownice głębokorowkowe, asymetryczne,  
z ruchomym dziobem 



Bochum Langendreer 
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• Bezpieczeństwo podróżnych 

• Szybkość wymiany pasażerów 

• Brak konieczności rozkładania rampy 

• Brak stopnia w drzwiach 

• Rozwiązania bezstopniowe znane od dekad 

• Zmniejszenie kosztów 

• Zwiększenie przepustowości odcinków krytycznych 

 

Dopasowanie taboru i peronów 



2006 



Brak progu, drzwi uchylne przechodzą nad peronem 



Próg jako „trzecie skrzydło” drzwi 



Próg: otwieranie drzwi odskokowych niezależne od peronu 



Umieszczenie drzwi „dostępnych”, Genewa  





Nakładki naprawcze do peronów 



Przystanek dostępny (Strasburg, F) 
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Nakładka na peron – ok. 20cm 
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Listwa na peronie – ok. 2cm 
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• Remarszrutyzacja linii – uproszczenie tras 

• Skrócenie dublujących tramwaje linii autobusowych do 
węzłów przesiadkowych lub przeniesienie na inne ulice 

• Reorganizacja wlotów skrzyżowań 

• Przenoszenie peronów w inne lokalizacje 

• Wydzielanie torowisk 

• Wyższy priorytet w sygnalizacji świetlnej 

• Oznakowanie ulicy z torowiskiem jako głównej 

Metody organizacyjne 
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• W większości miast układ tras powstawał ewolucyjnie, linie 
nieraz wielokrotnie „przekładano”, np. 16 we Wrocławiu 

• Po zmianie ustroju potrzeby transportowe uległy nagłej 
zmianie, podobnie po masowej motoryzacji 

• Badania przemieszczeń nie dają pełnego obrazu, zaś 
badania preferencji opierają się na zbyt małych próbach 

• Najczęściej remarszrutyzacja opiera się na propozycji 
zmniejszenia liczby linii (wymuszenie przesiadek) z 
korzyścią dla taktu kursowania 

Remarszrutyzacja 
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• Szersze niż dotychczas wprowadzanie torów kierunkowych 

• Jeżeli z przyczyn technicznych niemożliwe (np. tor 
obudowany wlotami tuneli), wcześniejszy rozplot toru 

• Przy rozplotach konieczne jest znaczne wydłużenie fazy 
zezwalającej, ponieważ tramwaje i tak wjeżdżają jeden za 
drugim 

• Krytyczna analiza stosowania wcześniejszych rozplotów na 
długości peronów (niewskazane, chociaż istnieją przykłady 
peronów wysokich przy splocie) 

Reorganizacja wlotów 
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• Badania i wdrożenie w Dreźnie: QLSA + COSEL 

• Założenie: skrócenie sygnału zezwalającego z 40s do 7-12s, 
ale przydzielonego precyzyjnie 

• Motorniczy (kierowca) w każdej chwili otrzymuje 
podpowiedź na ekranie, co powinien robić i co się wydarzy 

Straty czasu na sygnalizacji świetlnej 
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• Transport zbiorowy w miastach ma jeszcze znaczny, nie 
wykorzystany potencjał poprawy atrakcyjności, prędkości, 
zdolności przewozowej bez nadmiernego zwiększania 
nakładów 

• Nowa infrastruktura powinna mieć możliwość elastycznego 
dostosowania do przyszłych wymagań, np. tramwajów o 
szerokości 2,65m, długości 45m, dwusystemowych, … 

• Skrócenie czasu jazdy pozwoli na oszczędności tysięcy 
wozokm w skali roku lub poprawę taktu bez wprowadzania 
dodatkowych wagonów i brygad 

 

Podsumowanie 1/2 
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• Dla uzyskania oszczędności rzędu 15-20% nie potrzeba 
spektakularnych i kosztownych inwestycji, wystarczy lepsze 
wykorzystanie posiadanych zasobów 

• Proporcjonalnie większe oszczędności są do uzyskania na 
obszarze centrum – nawet niewielki zysk mnożony przez 
dużą liczbę linii w węźle da dobry wynik ogólny 

• Dotychczasowe badania wskazują, że sprawny transport 
zbiorowy poprawia swobodę ruchu samochodowego w 
mieście (paradoks Downsa - Thomsona) 

Podsumowanie 2/2 
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• Slajd 3, 29:  folder informacyjny DVB Eingebaute gruene Welle, tłum. własne 

• Slajd 6: fragment dokumentacji projektowej Stadt Jena, HiBauprojekt 2013 

• Slajd 8: fragment dokumentacji projektowej VMS CVAG, aut. Arge Spiekermann, 
Emch+Berger, Elbas 2011 

• Slajd 14: bahn-infoforum.de 

• Slajd 12: eisenbahnforum.de, fot. Dietmar Sailer 

• Slajd 13: materiały firmy Prazska Strojirna 

• Slajd 16: fot. Tomasz Sielicki, fot. Michał Korban 

• Slajd 17: flickr.com, fot. Andrew Nash 

• Slajd 20: Wytyczne projektowania tramwajów - fragment, Genewa 2013 

• Slajd 21: fot. 1,2 własne, fot. 3 railpassion.fr 

• Slajd 23: rue89strasbourg.com 

• Slajd 24, 25: fot. Michał Korban 

• Jeżeli nie zaznaczono inaczej, fot. własne autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały źródłowe 


