
TRASOWANIE TRAS 
TRAMWAJOWYCH



• Aby być konkurencyjny wobec samochodów, 
uwzględniając (dotyczy też autobusów):

‒ Konieczność zatrzymywania się na przystankach;
‒ Mniejsze przyspieszenia i opóźnienia (samochód 3,5 

m/s2, tramwaj maksymalnie 2,5 m/s2, ale uwzględniając 
bezpieczeństwo pasażerów ≈ 1,1 m/s2);

‒ Jak wyżej na łukach.

• Aby być ekonomiczny – uzasadnić koszty:
‒ Koszt budowy torowiska (nie dotyczy autobusów);
‒ Koszt zakupu taboru (autobus jest tańszy);
‒ Koszt energetyczny hamowania pojazdu;
‒ Koszty osobowe (mniejsze niż dla autobusów).



• Pożądana ekonomicznie V handlowa > 18-21 km/h.

• Trasy szybkie pożądana V handlowa > 30 km/h.

• Geometria trasy o prędkości maksymalnej 50 km/h:
‒ Przystanek kosztuje (przy 7 s obsługi pasażera)        20 s;
‒ Węzeł tramwajowy samodzielny, podobnie łuk trasy o 

kącie prostym i małym promieniu czy pętla pośrednia 
(uwaga: dodatkowe zużycie energii!) kosztuje 34 s;

‒ Węzeł tramwajowy z przystankiem kosztuje (przy 7 s 
obsługi pasażera) 20 + 28 = 48 s;

‒ Jw. ale z podwójnym peronem za węzłem (+ 9 s)     57 s;
‒ Rozplot z przystankiem kosztuje 16 + 20 = 36 s;
‒ Przeplot z przystankiem w środku: 29 + 20 = 49 s.



• Jak przyspieszyć 
(geometria trasy):

‒ Ograniczyć przystanki – no 
ale co z pasażerami;

‒ Ograniczyć liczbę węzłów 
– węzeł 4-wlotowy lepszy 
niż dwa 3-wlotowe;

‒ Rozplot – niski koszt;
‒ Uwaga na podwójne perony 

za węzłami tramwajowymi:  
trzeba dobrego sterowania!;

‒ Unikać rozległych węzłów;
‒ Promienie łuków powinny 

być R > 150/300/600 m.
To i kolejne zdjęcia 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



• Dla pasażera liczy się czas
podróży:

‒ Prędkość handlowa tramwaju;
‒ Czas oczekiwania wynikająca z

częstotliwości;
‒ Długość dojścia na peron – potrzebne

dojścia z obu stron i z obu krańców;
‒ Utrudnienia w dojściu, np. sygnalizacja świetlna;
‒ Czas przesiadki – jakość węzłów przesiadkowych.

• Prędkość = przystanki jak najrzadziej, długość 
dojścia = przystanki jak najgęściej.  Decyduje ilość 
pasażerów, stąd w centrum przystanki są gęściej.





• Tramwaj powinien hamować jak samochód:
‒ dla 2,5 m/s2 oznacza to ograniczenie prędkości o 16%,
‒ dla 1,1 m/s2 oznacza to ograniczenie prędkości o 44%.

• Ale na drogach zamiejskich dopuszczamy 70-90 
km/h bez przejść dla pieszych, a w terenie 
zabudowanym 50 km/h z przejściami?:

‒ dużo pieszych,
‒ dużo samochodów;

• Tramwaj co 1-2 minut (w obu kierunkach) = pieszy 
może poczekać i będzie miał wolne przejście, w 
ruchu samochodowym gdy N < 50 poj./h/pas;





• Teoretycznie do 11 
km/h motorniczy ma 
możliwość ustępo-
wania pierwszeńs-
twa pieszym.

• Lepsze byłoby pierw-
szeństwo tramwaju, 
ew. shared space.

• Niemcy: 15-25 km/h.

• Uzasadnione przy 
przystanku lub na 
węzłach 
tramwajowych.



• Małe natężenie ruchu 
samochodów (klasa 
L), parkowanie.

• Piesi – swobodne 
(małe natężenie poj.) 
przechodzenie bez 
pierwszeństwa.

• Strefa 30 (40) km/h.

• Obszary śródmiejskie 
i niekiedy inne.

• Nadal dobra 
dostępność!



• 50 km/h – bezpieczna dla pieszych jeżeli pieszy ma 
świadomość że musi ustąpić tramwajowi (wysoki 
krawężnik, słupki).  Na przecięciach z jezdniami 
samochodowymi wskazana sygnalizacja świetlna.

• 60-80 km/h – kolizje tylko na sygnalizacji.  Można 
rozważyć rozwiązania kolejowe.

• Samodzielna ulica „tramwajowa” (PST, Kórnicka) lub 
wyodrębnione torowisko w ramach ulicy.



• Łatwość trasowania.
• Utrudnione dojście 

pasażerów do peronów:
‒ tylko z jednej strony –

ograniczenia prawa;
‒ bywa skomplikowane;
‒ sygnalizacja świetlna 

niekorzystna dla 
pieszych,

‒ oddalenie od celów / 
źródeł podróży,

‒ obszar oddziaływania 
mniejszy 7-19%.

• Ważna arteria – dla 
kogo priorytet (tramwaj 
czy samochód)?  
Zwłaszcza gdy X gęsto.



• Skrzyżowania – często przesycone = brak możliwości 
priorytetu tramwajowego.

• Węzeł tramwajowy 
czterokierunkowy: na 
130 s cyklu programu 
stałoczasowego
minimalne grupy 
zajmą: 120-136 s.

• Ale … poza ulicami 
układu podstawowego 
węzeł tramwajowy nie 
jest problemem.



• W środku pasa zabudowy = krótkie dojścia na 
przystanek.  Ulice przelotowe na zewnątrz pasa.

• Jako wydzielone trasy lub w pasie ulic klasy Z i L.

• Z ograniczeniem ilości przystanków, łuków o 
małych promieniach i węzłów sieci tramwajowej.  
Powyższe ograniczenia prędkości warto łączyć.

• W miarę prosto – aby prędkość podróży pasażerów 
(źródło – cel) była odpowiednio duża.

• W poziomie terenu (poza pojedynczymi miejscami 
krytycznymi) = lepsza dostępność.

• Trasy obwodowe powinny charakteryzować się 
dużą prędkością i rzadszą lokalizacją przystanków.



• Istniejące trasy tramwajowe są często w przestrzeni 
ulic układu podstawowego.  W takich lokalizacjach 
należy dążyć do:

• Bezkolizyjnego i priorytetowego (może być 
koordynacja) przejazdu tramwaju na sygnalizacji;

• Zapewnienia dobrej dostępności pasażerów do peronów 
– drogi dojścia, programy sygnalizacji świetlnej;

• Kształtowania geometrii i bezpieczeństwa ruchu dla 
prędkości co najmniej takich jak na przyległych 
jezdniach samochodowych (przy liczeniu hałasu zwracać 
uwagę że to samochody są większym problemem 
ekologicznym).

• Jaka prędkość tramwaju bezpieczna: na ulicy, na 
wydzielonej trasie, w tunelu, na rozjazdach?
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