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Multimodalny dworzec  
dla komunikacji autobusowej w Łodzi
Przebudowa łódzkiego węzła kolejowego, w tym budowa podziemne-
go dworca w centrum miasta, stała się także okazją do gruntownych 
zmian w zakresie obsługi pasażerów komunikacją autobusową re-
gionalną, dalekobieżną i miejską. W ich efekcie powstał w centrum 
miasta duży i nowoczesny multimodalny węzeł skupiający wszystkie 
środki transportu. Nowy dworzec wraz z otaczającą go infrastruktu-
rą drogową został otwarty w grudniu 2016 r. Ocena funkcjonalności 
tego dworca jest przedmiotem niniejszego artykułu.

Koncepcja budowy nowego dworca kolejowego w Łodzi – w miej-
sce istniejącej od 1866 r. stacji kolejowej – powstała w 2007 r. Jej 
opracowanie było związane z realizacją projektu restrukturyzacji wę-
zła kolejowego w celu przystosowania go do obsługi systemu kolei 
dużych prędkości. Wypracowana idea zakładała, że główny dworzec 
kolejowy powstanie w miejscu dworca Fabrycznego, a jego infra-
struktura będzie służyć pasażerom korzystającym także z innych 
środków transportu. Na nowym dworcu planowano obsługę pocią-
gów wszystkich kategorii: dużych prędkości, konwencjonalnych – da-
lekobieżnych oraz regionalnych i aglomeracyjnych. Założono także 
wybudowanie (obok dworca kolejowego) stanowisk dla autobusowej 
komunikacji dalekobieżnej i regionalnej. Wokół dworca zaplanowano 
lokalizację przystanków tramwajowych oraz miejskiej komunikacji 
autobusowej. Powstanie takiego centralnego węzła multimodalnego 
do obsługi całej aglomeracji łódzkiej miało na celu ułatwienie podró-
ży pasażerom poprzez lepsze skomunikowanie środków transportu 
publicznego, zwiększenie ich atrakcyjności i stopnia wykorzystania. 

Autorem koncepcji dworca multimodalnego był zespół pod kierun-
kiem Jana Raczyńskiego, a opracowanie koncepcji zostało przygo-
towane przez ekspertów SITK Oddział w Łodzi na zlecenie Zarządu 
Dróg i Transportu w Łodzi z inicjatywy jej dyrektora Aliny Giedryś 
[1]. Prace projektowe zostały zrealizowane w części kolejowej przez 
hiszpańską firmę Sener, a następnie uzupełnione i poszerzone 
przez francuską firmę Systra, która na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi 
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opracowała projekt multimodalnego węzła z uwzględnieniem komu-
nikacji autobusowej i tramwajowej. Wykonawcą prac budowlanych 
było konsorcjum włoskiej firmy Astaldi i polskiej Torpol. W trakcie 
budowy zanotowano ponad roczne opóźnienie, głównie z powodu 
przeciągających się procedur dotyczących udostępnienia terenu pod 
inwestycję. Kompleks dworcowy został oddany do użytku w grudniu 
2016 r. W kolejnym etapie, w najbliższych latach, będą dodatkowo 
realizowane prace związane z budową infrastruktury drogowej wokół 
dworca [6, 5].

Nowy łódzki dworzec oraz jego funkcje i otoczenie zostały – po-
cząwszy od fazy koncepcji (2007), studiów wykonalności (2011) 
i dokumentacji technicznej (2013), poprzez etapy realizacji (2012–
2016) – zaprojektowane z wykorzystaniem najlepszych doświadczeń 
zagranicznych w zakresie kształtowania multimodalnych hubów in-
tegrujących różne środki transportu. Jego wielofunkcyjność umoż-
liwia dogodny system przesiadek na różne środki transportu, przy-
czyniając się do skrócenia czasu w łańcuchu podróży „drzwi-drzwi”. 
Przebudowa dworca i rozbudowanie jego infrastruktury podziemnej 
umożliwiło uwolnienie znaczących obszarów kolejowych, stanowią-
cych przykład zdezurbanizowanej strefy w centrum miasta i pozwo-
liło na nowe inwestycje miejskie, tj. na tworzenie Nowego Centrum 
Łodzi [4]. 

Założenia dla komunikacji autobusowej i regionalnej
Przed opracowaniem koncepcji nowego multimodalnego dworca 

na terenie miasta Łodzi funkcjonowały 2 dworce autobusowe. Głów-
ny dworzec – Łódź Centralna – zlokalizowany był przed budynkiem 
dworca kolejowego Łódź Fabryczna. Obsługiwał on połączenia da-
lekobieżne, w tym międzynarodowe, oraz część połączeń regional-
nych. Drugim dworcem, o charakterze pomocniczym, był dworzec 
Łódź Północna, który obsługiwał połączenia regionalne w kierunku 
północnym. W przeszłości planowano jeszcze budowę trzeciego 
dworca w południowej części miasta, w okolicy placu Niepodległo-
ści, dla ruchu regionalnego w kierunku południowym. Oprócz tego 
na terenie miasta zlokalizowane było także kilkanaście przystanków 
umożliwiających podróżnym wsiadanie/wysiadanie bez konieczno-
ści dojazdu do dworców. Wraz z przemianami gospodarczymi i roz-
wojem motoryzacji liczba kursów autobusowych malała i z czasem 
funkcja dworca Północnego została ograniczona. Teren został sprze-
dany na inne cele i z dawnego dworca pozostało jedynie kilka sta-
nowisk odjazdowych. Dworzec Centralny, pełniący funkcję dworca 
głównego, przejął obsługę części połączeń z dworca Północnego.

Infrastruktura techniczna dworca Centralnego była stosunkowo 
uboga. Składała się z wąskich stanowisk wyspowych dla pasaże-
rów bez zadaszenia ich. Kasy biletowe i poczekalnia znajdowały się 
w budynku dworca kolejowego Łódź Fabryczna. 

Nowa koncepcja obsługi komunikacyjnej miasta zakładała skon-
centrowanie obsługi wszystkich kierunków i kategorii kursów auto-
busowych na jednym dworcu zintegrowanym z dworcem kolejowym. 
Na okres budowy dworca został utworzony tymczasowy punkt obsłu-
gowy przy dworcu kolejowym Łódź Kaliska i przystanku autobusów 
miejskich. 

Komunikacja miejska w obsłudze nowego dworca
Zaletą lokalizacji historycznego dworca Łódź Fabryczna było jego 
dobre powiązanie z miejską komunikacją tramwajową i autobuso-
wą. Dworzec znajdował się w pobliżu przecięcia 2 ważnych ciągów 
komunikacyjnych: północ – południe (ul. Kilińskiego) i wschód – za-
chód (ul. Narutowicza). Obsługiwało je 8 linii tramwajowych. 

W pobliżu dworca, na placu Dąbrowskiego, znajdowało się kilka-
naście przystanków autobusowych, z czego większość była krańco-Perony kolejowe
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wa. Linie autobusowe zapewniały dojazdy do większości regionów 
miasta. Rozwiązanie to miało charakter tymczasowy, ponieważ wa-
runki obsługi podróżnych nie zapewniały odpowiedniego komfortu. 
Przeniesienie tych przystanków w inną lokalizację było planowane 
jeszcze w ubiegłym wieku.

Koncepcja nowego dworca zakładała lokalizację wszystkich 
okolicznych przystanków autobusowych wzdłuż północnej ściany 
budynków kompleksu dworcowego. Zaplanowano dla wygody po-
dróżnych przesunięcie linii tramwajowych przebiegających w okoli-
cy dworca bliżej budynku dworca, a lokalizację przystanków po jego 
zachodniej i północnej stronie. Założono także budowę nowej linii 
tramwajowej przebiegającej po północnej stronie dworca w kierun-
ku wschodnim aż do ul. Kopcińskiego i włączenie jej w istniejącą 
linię tramwajową na osi północ – południe.

Układ funkcjonalny węzła
Na projekt nowego węzła składają się następujące przedsięwzięcia:
1) nowy podziemny dworzec kolejowy;
2) nowy dworzec autobusowy regionalny 

i dalekobieżny;
3) system przystanków tramwajowych i au-

tobusowych komunikacji miejskiej; 
4) zespół parkingów dla samochodów 

prywatnych;
5) parking dla taksówek i samochodów 

„Kiss & Ride”;
6) system dróg dojazdowych do dworca.

W projekcie węzła multimodalnego za-
stosowano szereg innowacyjnych rozwiązań 
komunikacyjnych, w tym:

 � wysoki stopień integracji różnych środków 
transportu poprzez maksymalne skróce-
nie dróg przejścia między nimi;

 � pełne dostosowanie systemu dla potrzeb 
osób z ograniczoną mobilnością;

 � funkcjonalne i przejrzyste systemy infor-
macji pasażerskiej w czasie rzeczywistym.
W celu uzyskania pełnej integracji tech-

niczno-funkcjonalnej nowego dworca już na 
etapie jego projektowania i zlecania reali-
zacji opracowane zostały wspólnie części 
kolejowe i miejskie. 

Dworzec posiada 3 poziomy funkcjonalne:
1. Poziom 0 (poziom ulicy):

 – pasaż  główny dworca;
 – dwa główne wejścia: wschodnie i zachodnie;
 – boczne wejścia od strony północnej i południowej;
 – 8 przystanków autobusowych;
 – dworzec tramwajowy z 4 peronami.

2. Poziom -1 (8 m pod ziemią):
 – dworzec kolejowy z poczekalnią;
 – 18 kas biletowych, obiekty komercyjne oraz centrum zarzą-

dzania dworcem i stacją;
 – wielostanowiskowe przystanki autobusowe;
 – pomieszczenia służbowe i techniczne.

3. Poziom -2 (16,5 m pod ziemią):
 – 4 perony kolejowe z wejściami poprzez system ruchomych 

schodów, wind oraz schodów stałych z poziomu -8 m; 
 – 8 torów kolejowych.

Rys. 1. Przekrój poprzeczny projektowanego dworca Łódź Fabryczna – widok od strony zachodniej

Rys. 2. Połączenia komunikacyjne dla pieszych pomiędzy poziomami dworca
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Po północnej stronie dworca przewidziany został trzypoziomowy 
(na głębokościach -11,0 m, -14,0 m i -17,0 m) parking podziemny 
przeznaczony dla samochodów osobowych, zlokalizowany pod wie-
lostanowiskowym przystankiem autobusowym.

W całej przestrzeni dworca podróżni otrzymali czytelną informa-
cję, którą zapewniają zintegrowane systemy komunikacji głosowej 
i wizualnej. 56 elektronicznych podświetlanych tablic (w tym 24 na 
peronach kolejowych dodatkowo wyposażone w zegary), 14 wyświe-
tlaczy LCD i megafony umożliwiają skuteczne dotarcie do podróżu-
jących z komunikatami oraz informacjami o przyjazdach i odjazdach 
pociągów. Rozmieszczone na każdym z 3 poziomów specjalne słupki 
SOS pozwalają na szybkie wezwanie ochrony w sytuacjach zagroże-
nia i kryzysowych.

Kierunki głównych potoków pieszych przewidziano wzdłuż osi 
wschód – zachód i północ – południe.

Lokalizacja głównych wejść jest następująca:
1) od strony zachodniej, gdzie znajduje się główna strefę przyjęcia 

ruchu pieszych z kierunku centrum oraz środków komunikacji 

tramwajowej i autobusowej, pochylnią prowadzącą wprost na 
poziom hali dworcowej,

2) od strony wschodniej dla przyjęcia całej obsługi pojazdów do-
wożących podróżnych samochodami prywatnymi, taksówkami 
i innymi środkami komunikacji kołowej (parkingi krótko- i długo-
terminowe, autobusy dalekobieżne); 

3) dodatkowe wejście główne z poziomu terenu zlokalizowano na 
osi Plac Dąbrowskiego – Rynek Kobro, prostopadłej w stosunku 
do osi torów.
Oprócz akcentowanych architektonicznie 3 wejść głównych zloka-

lizowano szereg wejść pośrednich z poziomu terenu do przestrzeni 
hali dworcowej, wielostanowiskowego przystanku autobusowego czy 
poziomu podziemnego Specjalnej Strefy Sztuki. 

Cały kompleks, mimo znacznej rozległości, charakteryzuje czy-
telne rozdzielenie jego różnych użytkowników, co pozwoliło na 
określenie wewnątrz dworca 2 głównych przestrzeni dystrybucji 
pasażerów, które w sposób niezależny doprowadzają pasażera na 
poziom peronów zarówno kolejowych, jak autobusowych. Założe-
niem projektowym było zapewnienie maksymalnie intuicyjnej orien-
tacji w całej przestrzeni dworca, z kasami, perony, poczekalniami, 
toaletami, i przestrzenią komercyjną. Rozwiązania te pozwalają na 
stworzenie odpowiednich stref wymiany pasażerów kolei i autobu-
sów oraz prowadzą pieszych przybyłych z przystanków komunikacji 
miejskiej do miejsc docelowych.

Dworzec autobusowy
Wielofunkcyjny dworzec dla autobusów dalekobieżnych i regional-
nych jest zlokalizowany w ramach całego kompleksu po jego północ-
nej stronie. Jego zdolność przepustowa została zaprojektowana dla 
72 odjazdów i przyjazdów w godzinie szczytu. Posiada on 24 stano-
wiska ulokowane na poziomie -1, tj. 8 m poniżej poziomu terenu. 

Dworzec autobusowy posiada odrębny od kolejowego własny 
system informacji pasażerskiej oraz zlokalizowane przy stanowi-
skach pomieszczenia na potrzeby kas biletowych.

Pomiędzy częścią kolejowa a częścią autobusową znajdują się 
wspólne poczekalnie o przeszklonych ścianach dla pasażerów. 
Część autobusowa – oprócz wejść bezpośrednio z hali głównej 
dworca – posiada także własne wejścia poprzez windy i klatki 
schodowe na poziom przystanków komunikacji miejskiej oraz na 
poziom parkingów dla samochodów osobowych.

Stanowiska dla komunikacji autobusowej regionalnej i dalekobieżnej

Wspólne przystanki dla tramwajów i autobusów miejskich
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Układ drogowy i miejski transport publiczny
Głównym założeniem projektu nowego węzła multimodalnego 

było maksymalne zbliżenie publicznego transportu zbiorowego do 
budynku dworca. Dlatego też w ramach projektu przebudowany 
został układ torowisk tramwajowych. Wyremontowane zostały toro-
wiska w ul. Narutowicza oraz ul. Kilińskiego oraz zostało wybudo-
wane nowe torowisko wzdłuż północnej ściany dworca. Większość 
linii tramwajowych zatrzymuje się na przystanku tramwajowym zlo-
kalizowanym przed głównym wejściem do dworca. 

Nowa infrastruktura umożliwia bardzo szybką i bezbarierową, 
także dla osób z ograniczoną mobilnością ruchową oraz rodzin 
z małymi dziećmi, przesiadkę z pociągów i autobusów dalekobież-
nych i regionalnych na pojazdy komunikacji miejskiej. 

Pojemność podziemnych parkingów dla samochodów osobo-
wych, wynosząca 900 miejsc, została określona na podstawie 
porównań z podobnymi obiektami w Europie Zachodniej – przy za-
łożeniu, że dojazd do dworca zapewniony jest głównie dzięki gęstej 
miejskiej sieci transportu publicznego.

W obszarze wokół dworca przewidziane zostały ciągi dróg ro-
werowych tworzących sieć tras doprowadzających do wszystkich 
istotnych obiektów. Główny ciąg drogi rowerowej, o szerokości 4,0 
m, poprowadzony jest od rejonu skrzyżowania ulic Kilińskiego/
Traugutta przez plac przeddworcowy do rejonu centrum konferen-
cjo-biurowego „Brama Miasta” i głównego budynku dworca. Dalej 
trasa drogi rowerowej przechodzi przez rejon obiektu EC1 Zachód 
i Specjalnej Strefy Sztuki do południowo-wschodniego narożnika 
budynku dworca Łódź Fabryczna (poziom -8 m) i dalej na wschód 
terenami zielonymi położonymi wzdłuż ul. Nowowęglowej. 

Przewidywany dla okresu docelowego (roku 2040) udział po-
szczególnych środków transportu wykorzystywanych do dojazdu 
do dworca Łódź Fabryczna (część kolejowa i autobusowa daleko-
bieżna i regionalna) przedstawia tab. 1.

Perspektywy rozwoju 
Budowa dworca multimodalnego jest pierwszym etapem restruk-
turyzacji Łódzkiego Węzła Komunikacyjnego. Do końca 2021 r. 
zostanie wybudowana linia kolejowa średnicowa w tunelu pod 
centrum miasta, łącząca nowy dworzec z dworcem Łódź Kaliska. 
W tunelu zostaną wybudowane 2 przystanki kolejowe podziemne 
zintegrowane z systemem komunikacji miejskiej. Inwestycja ta ma 
m.in. na celu zwiększenie dostępności centrum miasta dla pa-
sażerów dojeżdżających z obszarów aglomeracji i województwa. 
Wzrastająca atrakcyjność nowej lokalizacji dworca autobusowego 
będzie związana ze zwiększonym przepływem podróżnych pomię-
dzy różnymi środkami transportu na terenie Łodzi. Obecnie jesz-
cze nie wszystkie autobusy odjeżdżają z nowego dworca. Część 
linii jest nadal obsługiwana na tymczasowym, peryferyjnie położo-
nym dworcu Łódź Kaliska. 
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The new multimodal railway and buses station  
in Łódź

The new history of a new Łódź multimod-
al station, its functions and surroundings 
has few milestones – in 2007 (concept), 
the feasibility study (2011) and the 
technical documentation (2013), than 
implementation stages (2012–2016). 
Designed using the best foreign experi-
ence in the field of multimodal railway 
and buses hubs. Its multifunctionality 
facilitates interchanges between differ-
ent means of transport, contributing to 
the time reduction in the door-to-door 
journey. At the same time, the building 
an underground station enabled free-
ing a significant space for urban func-
tions which was up till now an example 
of a deurbanized part of the city center.Rys. 3. Układ komunikacyjny dworca Łódź Fabryczna 

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi.

Tab. 1. Podział zadań przewozowych w dojazdach do dworca Łódź Fabryczna – 
prognoza dla 2040 r. [1]

Ruch pieszy 
i rowerowy

9%

Taxi 
6%

Samochody 
osobowe 24%

Autobusy miejskie  
18%

Tramwaje  
34%

Pociągi  
regionalne 9%

Samochody – 30% Transport zbiorowy – 61%


