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Trochę historii

Początki:

• rok 2005: ul. Powstańców Śląskich – system Marathon, 
6 skrzyżowań, umiarkowany sukces (19-21 km/h)
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Początki:

• rok 2005: ul. Powstańców Śląskich – system Marathon, 
6 skrzyżowań, umiarkowany sukces (19-21 km/h)

• lata 2006-2008: Aleje Jerozolimskie – Zintegrowany System 
Zarządzania Ruchem, 9 skrzyżowań, brak zwiększenia 
prędkości podróży (12-17 km/h)  - POPRAWIONO (2017 r., 
+2km/h)

• 10.12.2009 – Zarządzenie prezydenta dotyczące priorytetów dla 
transportu publicznego
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Trochę historii

W świetle powyższego, zobowiązuję
wszystkie jednostki przygotowujące 
i realizujące w imieniu i na terenie 
m.st.Warszawy inwestycje (…) do 
stosowania rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych dotyczących ruchu, 
uwzględniających i umożliwiających 
udzielanie skutecznego priorytetu 
pojazdom publicznego transportu 
zbiorowego.
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Trochę historii

2012 - 2014 – pierwszy własny algorytm 
Kaliskiego – Kocjana + przejazd skośny
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Trochę historii

2014 -2015 – kontynuacja ciągu Powstańców Śląskich:

• Czumy

• Legendy

• Człuchowska

• Synów Pułku

• Połczyńska

• Fort Wola

• Sowińskiego

• Reduta Wolska
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Trochę historii

2016 – ciąg ulicy Marymonckiej

• pierwszy pełny priorytet

• 2,6 km długości

• wydzielone torowisko

• 20 / 30 tramwajów na godzinę 

• mieszana struktura taboru

• 8 skrzyżowań / 5 przystanków
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Trochę historii

2018 – rondo Zgrupowania 

AK „Radosław”

• wydzielenie 8 

skrzyżowań 

częściowych

• skrócenie czasu 

przejazdu o 2,5 

minuty



Priorytet dla tramwajów
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https://www.youtube.com/watch?v=RiNlHO-oM1Q
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Trochę historii

2019 – dedykowana aplikacja 

oparta na SIP
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Trochę historii

2019 – IV generacja algorytmów

• Dodanie obsługi strefy dylematu

• Wykorzystanie wirtualnej detekcji 

tramwajów

2020 – plac Zawiszy



Priorytet dla tramwajów
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Trochę historii

2022 – V generacja algorytmów

• Priorytet dla autobusów
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Efekty i beneficjenci wdrożenia priorytetów

Beneficjent

Efekt pasażer operator

Skrócenie czasu przejazdu i poprawa 
punktualności + +

Ograniczenie zapotrzebowania na tabor (+) +

Redukcja zużycia energii +

Poprawa bezpieczeństwa + +

Wzbudzana obsługa relacji technicznych (+) +
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Skrócenie czasu przejazdu – przykłady linii

Nr 
linii Odcinek

Zaoszczędzony 
czas łącznie w 
obu kier.[min]

Skrócenie czasu 
przejazdu

[%]
1 Annopol - Banacha 12 11
2 Nowodwory - Metro Młociny 11 29
3 Gocławek - Annopol 12 13
6 Metro Młociny - Gocławek 14 11
17 Cm. Włoski - Służewiec 43 29
23 Nowe Bemowo - Czynszowa 14 15
41 Żerań Wsch. - Służewiec 21 14
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Skrócenie czasu przejazdu – przykłady linii
Skrócenie czasu przejazdu skutkuje także zmniejszeniem 
zużycia energii na potrzeby własne pojazdu.

[min]

nr linii
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Ograniczenie zapotrzebowania na tabor

Zmniejszenie liczby brygad potrzebnych do obsługi, a tym 
samym etatów motorniczych.

Nr 
linii Odcinek Zaoszczędzona 

liczba brygad
Zaoszczędzona 
liczba etatów

1 Annopol - Banacha 3 9
2 Nowodwory - Metro Młociny 2 6
3 Gocławek - Annopol 1 3
6 Metro Młociny - Gocławek 2 6
17 Cm Włoski - Służewiec 3 9
23 Nowe Bemowo - Czynszowa 2 6
41 Żerań Wsch. - Służewiec 3 9
S RAZEM wszystkie linie 36 108
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W przeprowadzonym badaniu
stwierdzono, że zużycie energii
przez tramwaje na ul.
Marymonckiej po wyłączeniu
priorytetu rośnie o ok. 13 % w
stosunku do priorytetu
funkcjonującego.

Dla tej jednej trasy oznacza to
kwotę ok. 67 tys. zł rocznie.

Redukcja zużycia energii



Mapa priorytetów 
dla tramwajów

PEŁNY PRIORYTET- 80

WYSOKI PRIORYTET- 72

NISKI PRIORYTET- 35

BRAK PRIORYTETU -74

Priorytet na 71% skrzyżowań

21



22

Rodzaje priorytetu

1.Pełny (brak straty) 

2.Wysoki (średnia strata <5s na skrzyżowanie) 

3.Niski (<15s pozostałe przypadki) 

Złe przypadki

1.Brak priorytetu

2.Priorytet ujemny – zawsze błąd projektanta, np. zła 

koordynacja lub braki w detekcji tramwajowej
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przed po

długość trasy 12,3 km

czas kursu 87’ 75’

przystanki 30 29

sygnalizacje 32 35

prędkość

handlowa
16,9 km/h

19,6 km/h

(+15,9%)

3 GOCŁAWEK - ANNOPOL

ANNOPOL

GOCŁAWEK
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bez pdt z pdt

długość trasy 22,2 km

czas kursu ok. 64’ 48’

przystanki 21 19

sygnalizacje 18 27

prędkość

handlowa
20,8 km/h 27,8 km/h

17 WINNICA – Metro Marymont

linia 2 (Winnica – Metro Młociny)
pr. handlowa: 30 km/h

nowa

nowanowa

nowa
nowa

nowa

nowa

nowa

WINNICA

METRO 
MARYMONT
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11/26 ul. Wolska – ul. Połczyńska –
ul. Powstańców Śląskich

przed po

długość trasy 11,4 km

czas kursu 34’ 28’

przystanki 13

sygnalizacje 19

prędkość

handlowa
20 km/h

24,3 km/h

(+21,2%)
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1 ANNOPOL – PL. ZAWISZY

przed po

długość trasy 23,6 km

czas kursu 82’ 66’

przystanki 27 26

sygnalizacje 26

prędkość

handlowa
17,3 km/h

21,5 km/h

(+24,2%)

ANNOPOL

Pl. ZAWISZY
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przed po

długość trasy 24,9 km

czas kursu 91’ 77’

prędkość

handlowa
16,4 km/h

19,4 km/h 
(+18,2%)

23 CZYNSZOWA – NOWE BEMOWO

NOWE 
BEMOWO

CZYNSZOWA
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Czego się nauczyliśmy?



Złote myśli
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1.  Najpierw testować potem wdrażać
-> Projektować  - testować - wdrażać kolejność 
jest najważniejsza w całym procesie. Przy takiej 
złożoności nie da się tego przeanalizować w 
głowie!

2. Trzeba zrobić model w Vissimie, potraktować go 
jak grę i pracować do skutku

-> Wyzerować stratę dla tramwaju i nie pogorszyć 
innym uczestnikom ruchu 



Złote myśli
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3. Może być najlepszy projekt na świecie, ale słaba realizacja i nie będzie to 
działać jak powinno

4. Nie można projektu wdrożyć i o nim zapomnieć, trzeba na bieżąco sprawdzać 

czy działa



Złote myśli
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5. Żaby gotuje się powoli.

6. Nie od razu Rzym zbudowano. 

-> Warto zacząć od mniejszego, prostszego skrzyżowania, na 

którym przetestuje się wszystkie rozwiązania techniczne



Złote myśli
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7. Najważniejszy jest zgrany zespół z zapałem do idei



Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

ul. Siedmiogrodzka 20

01-232 Warszawa


