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A MOŻE BY TAK
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• przeznaczanie na buspas:
• skrajnego prawego pasa ruchu jezdni
• z pominięciem ważniejszych skrzyżowań

• zastosowanie jako środków służących wydzieleniu jedynie
oznakowania pionowego i poziomego

klasyczny sposób wydzielania buspasów

efekt: niska skuteczność !!!

(Poznań - Al. Niepodległości)



• skrajne prawe pasy ruchu jezdni są najbardziej narażone na 
zakłócenia wynikające ze:
• źle zaparkowanych albo zepsutych pojazdów,
• samochodów dokonujących zaopatrzenia przyległych 

obiektów
• pojazdów chcących skręcić w prawo

• wydzielane są odcinki z pominięciem ważniejszych skrzyżowań
(co prawda niekiedy z zastosowaniem śluz sygnalizacyjnych 
ułatwiających wjazd autobusom na wloty takich skrzyżowań) ale 
to przecież właśnie skrzyżowania generują największe straty 
czasu

• elementy oznakowania pionowego i poziomego nie stanowią
bariery fizycznej, a przez to nie zabezpieczają wystarczająco 
skutecznie przed wjazdem pojazdów indywidualnych

WADY
klasycznego sposobu wydzielania buspasów

Na świecie już od dawna stosowane są znacznie
bardziej skuteczne rozwiązania !!!



nawierzchnie w odmiennym kolorze

Rouen we Francji:

[źródło: www.sutp.org/publications.aspx]



Leicester
w Wielkiej Brytanii

[źródło: www.buspriority.org]



[źródło: www.stadtbus.de]

nawierzchnie niekonwencjonalne

Essen:



[źródło: "First. Superbus", FirstGroup plc Kirkstall Road, Leeds]

a ponadto „odstraszające”

Leeds w Wielkiej Brytanii:



buspasy „pod prąd” ulic jednokierunkowych

Paryż:



[źródło: Transport Miejski 10/92]

albo umieszczane centralnie

Nagoja:



[źródło: www.itdp.org/seminar.html]

Taipei:

przed wydzieleniem (2000) po wydzieleniu (2001)



[źródło: 

www.itdp.org/seminar.html]

Taipei -
zakres systemu 

wydzielonych tras 
autobusowych



[źródło: Kleevens P.-J. F., Dynamic Traffic Management and Traffic Information in the city of Utrecht]

buspasy wydzielane sygnalizacją świetlną

Utrecht w Holandii:



[źródło: Kleevens P.-J. F., Dynamic Traffic Management and Traffic Information in the city of Utrecht]



[źródło: "Phileas an essential part of an innovative public transport system", Advanced Public Transport Systems bv]

centralne osobne wydzielone jezdnie dla autobusów

Eindhoven w Holandii:



[źródło: www.sutp.org/publications.aspx]

... albo dla trolejbusów

Quito w Ekwadorze:



zabezpieczenia na wjeździe

Amsterdam - szlabany:



Gouda w Holandii 

- opuszczane słupki przeszkodowe



PRZYKŁADY

NEGATYWNE



buspasy funkcjonujące czasowo:
- w godzinach szczytu dni roboczych

czy poza okresami szczytów natężenie ruchu pojazdów indywidualnych 
jest tak duże, że potrzebują one aż trzy pasy ruchu ?



- jedynie w okresie dziennym

miasta w Niemczech

od wieczora do poranka buspas jest wykorzystywany na parkowanie 
przykrawężnikowe



buspasy z dopuszczeniem innych uczestników ruchu

taxi, samochody z minimum dwoma pasażerami, rowery, 
„busy”, motocykle, samochody elektryczne oraz policja, 

pogotowie i straż miejska - nie poruszające się „na sygnale”



wydzielać – ale komu ?

slajd, który pokazywałem rok temu:

jestem za ! jestem przeciw !!!

(ul. Grabiszyńska)

(ul. Sienkiewicza)

(ul. Piastowska)

(ul. Jedności Nar.)





BUSOWISKO

???



dlaczego taka dziwna nazwa ?

analogia do słowa ”torowisko”
(dla tramwajów)

choć oczywiście nie każdego,

a tylko takiego, jak pokazane obok →



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



Zintegrowany system komunikacji
tramwajowo - autobusowej

busowiska

• o ile nie udało mi się przekonać władz Wrocławia do rozwinięcia PAT do poziomu 
rozwiązania systemowego

• to jedno „busowisko” powstało – na osiedlu Nowy Dwór wzdłuż ul. Strzegomskiej



wykonano je w latach 2009-2010 - podczas przebudowy ul. Strzegomskiej

pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Nowodworską i Rogowską
odcinek ten posiada długość 850 metrów i obejmuje trzy zespoły przystanków

[źródło: 

https://www.openstreetmap.org]



[źródło: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=572772]

rysunki z projektu:



[źródło: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=572772]



[źródło: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=572772]



[źródło: https://www.google.pl/maps]

zdjęcia:



źródło: https://www.google.pl/maps/



źródło: https://www.google.pl/maps/



źródło: https://www.google.pl/maps/



źródło: https://www.google.pl/maps/



źródło: https://www.google.pl/maps/



źródło: https://www.google.pl/maps/



źródło: https://www.google.pl/maps/



źródło: https://www.google.pl/maps/



przyszłość „busowiska” na ul. Strzegomskiej

niedługo przestanie ono funkcjonować w zaprezentowanej formie

obecnie realizowana jest budowa nowej trasy tramwajowej do osiedla 
Nowy Dwór

[https://gazetawroclawska.pl/wroclaw-tedy-ma-pojechac-tramwaj-na-nowy-dwor-trasa-schemat/ar/3850323]

obecne „busowisko” na ul. Strzegomskiej
stanie się częścią tej trasy

w postaci PAT



buspasy we Wrocławiu

zrealizowane wdrożenia
innych

bardziej skutecznych
rozwiązań

(albo przynajmniej ich wybranych 
elementów)



buspasy wydzielone centralnie
wraz z przystankami na wysepkach

Wrocław - ul. Zielińskiego oraz pl. Orląt Lwowskich



buspasy przebiegające przez środek skrzyżowania

Wrocław - pl. Jana Pawła II (dawniej pl. 1 Maja )



zabezpieczenia na wjeździe

Wrocław - wjazd na most Milenijny

(tymczasowy buspas uruchamiany na uroczystość Wszystkich Świętych



zabezpieczenia wzdłuż buspasa

Wrocław - most Milenijny

(tymczasowy buspas uruchamiany na uroczystość Wszystkich Świętych



odmienny (żółty) kolor symboli „BUS”
i strzałek na oznakowaniu pionowym i poziomym

niezgodne z przepisami !!! (kolor żółty – oznakowanie tymczasowe)



moja propozycja:

może zamiast koloru żółtego zastosować inny
na przykład zielony ?

(komunikacja zbiorowa jest ekologiczna, a ekologia kojarzy się z zielenią)

a generalnie – może by do oznakowania poziomego 
wprowadzić też inne kolory 



w okresach szczytów komunikacyjnych - korki:
mogą powodować blokowanie zjazdu ze skrzyżowania 

[źródło: https://wmeritum.pl/ekstremalnie-zakorkowane-skrzyzowanie-w-warszawie-stoi-nawet-karetka-na-
sygnale-zdjecie-blyskawicznie-podbilo-internet-foto/246817]

jak temu zaradzić ?



wrocławski eksperyment:
pomarańczowe malowanie „tarczy” skrzyżowania

[źródło: Gazeta.pl Wrocław] [źródło: Gazeta Wrocławska]

– eksperyment się nie przyjął – malowania nie były odnawiane

– moim zdaniem korzystniej byłoby malować nie całe skrzyżowanie –
a tylko samo torowisko albo buspas czy „busowisko”

2009
Powstańców Śl. / Swobodna:

2010
pl. Legionów:



i może lepiej nie malować całej powierzchni
tylko zastosować jakiś wzór malowania ?

Strasbourg Bruksela

Francuzi i Belgowie stosują szachownice



Croydon Barcelona

ale tu również: może lepiej zamiast koloru żółtego - dać zielony !

Brytyjczycy i Hiszpanie – tzw. „yellowbox-y”



DZIĘKUJĘ

ZA

UWAGĘ


