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• Czy wpuszczać innych użytkowników na 
buspasy / drogi autobusowe / torowiska:

‒ Obowiązek ustawowy dla buspasa –
samochody elektryczne;

‒ Pojazdy alarmowe;
‒ Taksówki i busy jako element transportu 

zbiorowego?
‒ Inne pojazdy o ograniczonym / 

kontrolowanym natężeniu ruchu, np. karetki 
pogotowia, służby komunalne?

‒ Motocykliści – i tak omijają zator?
‒ Rowerzyści?
‒ Wszyscy (torowisko) – dla przepustowości?
‒ Wszyscy (torowisko) – dla dostępności?
‒ Wszyscy – relacje skrętne.



• Miasto obszarem permanentnego deficytu:
‒ przestrzeni – wpuszczamy innych bo nie ma 

wystarczającej przestrzeni na osobny pas;
‒ pieniędzy – wpuszczamy innych bo nie stać nas na 

zbudowanie buspasa tylko dla autobusów, dążymy do 
lepszego zwrotu z inwestycji;

‒ czasu – ułatwiamy dojazd do bocznych ulic (omijanie 
zatoru), posesji (dojazd dwukierunkowy zamiast 
jednokierunkowego), ułatwiamy przejazd ważnym 
pojazdom (w tym alarmowym).

• Wpuszczanie innych nie może podważyć idei 
buspasa, autobus ma jechać płynnie / bez zatoru:

• Kończenie buspasa aby zapewnić przepustowość.



• Buspas się wplata w pas ruchu, jak osygnalizować:
‒ zakaz sterowania pasami;
‒ sygnały dla autobusów

tylko dla transportu
zbiorowego – Konwencja
Wiedeńska;

‒ sygnały dla autobusów
zazwyczaj traktowane jako
dotyczące wszystkich na
buspasie, 

‒ ale są kierowcy znający
przepisy:

‒ zablokują wyjazd (czerwone
na sygnale ogólnym), lub

‒ będą wciskać się w strumień
samochodów (zielone
na sygnale ogólnym).



• Buspas kończy 
się jezdnią 
autobusową?  
Torowiskiem 
tramwajowo-
autobusowym?

• Torowisko 
tramwajowo-
autobusowe staje 
się torowiskiem 
bez nawierzchni 
samochodowej?

Mapa: Openstreetmap



• Konieczność przepuszczenia pojazdów 
korzystających z buspasa – strata czasu;

• Pojazdy na buspasie – większa prędkość.



• Prawoskręt z buspasa – czy nie?
‒ Zależy od natężenia pojazdów;
‒ Zależy od natężenia pieszych;
‒ Kiedy kierowca może wjechać na 

buspas?
‒ Sygnał kierunkowy w prawo.
Mapa: Openstreetmap



• Obsługa miejsc 
parkingowych.

• Obsługa posesji.

• Bezpieczeństwo na 
buspasie pojazdów:

‒ małych,
‒ szybkich,
‒ szczególnie w

razie zatoru.



• Rowerzysta powinien jechać 
prawą stroną pasa ruchu:

‒ Jeżeli jedzie innym pasem niż 
prawy – blokuje oba pasy (Al. 
Jerozolimskie w Warszawie);

‒ Jeżeli skrajny prawy pas jest 
buspasem i nie ma drogi dla 
rowerów – należy dopuścić 
rowerzystę na buspasie.

• Do sprawdzenia prędkość i 
odległość:

‒ Rowerzysta za tramwajem;
‒ Nie wyprzedza na przystanku.



• Ulica Wołyńska – ruch
o małym natężeniu –
tramwaj w ruchu
wspólnym bez zakłóceń.

• Kończenie buspasa
przed skrzyżowaniem:

‒ w precyzyjnie policzonej odległości – tak aby autobus 
przejeżdżał na zielonym jako ostatni;

‒ w ten sposób obsługa autobusów w
jednym cyklu, bez straty przepustowości;

‒ ale autobus obsłużony na końcu fazy.
‒ W razie istnienia śluzy na szerokiej jezdni problem: brak 

sterowania pasami = muszę zatrzymać wszystkie pasy!



• Most Królowej Jadwigi:
‒ wąskie pasy samochodowe, czasami tramwaj / autobus i 

tak staną w zatorze samochodowym;
‒ czasami zator na wprost (łatwy do bramkowania), 

czasami w lewo (trudny); można puścić tramwaj / 
autobus przed samochodami;

‒ do centrum – a może jednak wydzielić torowisko – strata 
100 poj./h?;

‒ z centrum – długi odcinek akumulacji.



• Bramkowanie wlotu na wąski odcinek –
wypuszczanie tylu samochodów ile statystycznie 
przejedzie przez krytyczne skrzyżowanie;

• Odcinek z wysepką = bufor na strukturę kierunkową 
odbiegającą od średniej;

• Wypuszczenie tramwaju przed samochodami.



• Autobus z 
prawego pasa na 
lewy aby jechać 
po torowisku.

• Następnie z 
lewego pasa na 
prawy.

• Utyka w zatorze 
samochodowym.

• Problem
sterowania.



• Istnieje szeroka gama rozwiązań dotyczących buspasów 
(lub ich braku), których stosowanie zależy od lokalnych 
czynników.  Wybór rozwiązania:

‒ Powinien elastycznie szukać korzyści również dla innych 
użytkowników ulicy;

‒ Powinien być ograniczony do kilku typowych w danym 
mieście, inaczej kierowcy pogubią się;

‒ Wskazane może być szukanie rozwiązań hybrydowych –
kończenie buspasa przed skrzyżowaniem, odcinki bez 
buspasa itp.

‒ Nie może podważać zasadniczego celu jakim jest płynny 
lub omijający zatory przejazd autobusu.

• Jest problem swobodnej legislacji i wpisanych ograniczeń 
technicznych – przykład organizacji ruchu samochodów 
elektrycznych.
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