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WYKORZYSTANIE REWITALIZACJI LOKALNYCH LINII KOLEJOWYCH DLA 

ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU TRANSPORTU 

 

W artykule omówiony został problem znaczenia rewitalizacji lokalnych linii kolejowych w aspekcie zrównoważenia rozwo-

ju transportu poza obszarami ścisłych centrów aglomeracji. Przedstawiono również koncepcję metodyki służącej zrównoważe-

niu rozwoju transportu. Problem jest istotny z uwagi na słabe wykorzystanie lokalnych połączeń kolejowych w ruchu towaro-

wym na terytorium Polski. Wynika to z wielu różnorodnych przy-czyn, stanu infrastruktury kolejowej na liniach lokalnych, 

braku lub niedostatecznej liczby punktów przeładunkowych, złego stanu istniejących. Często temu stanowi rzeczy towarzyszy 

zły stan techniczny sieci drogowej w oko-licach punktów dostępu do lokalnych linii kolejowych. Z drugiej strony degradacja 

linii kolejowych o znaczeniu lokalnym lub regionalnym związana jest w pewien sposób z przeniesieniem zbyt wielu potoków 

ładunków do sieci transportu drogowego. Sieć drogowa postrzegana jest w znacznej części obszaru Polski jako bardziej atrak-

cyjna, również w związku z problemami transportu tzw. ostatniej mili w przypadku korzystania z połączeń kolejowych. Między 

innymi dlatego lokalne linie kolejowe są omijane w transporcie towarów na terytorium Polski. Zjawiskom tym towarzyszy 

przeciążenie sieci drogowej połączone często z degradacją jej stanu przez pojazdy ciężarowe. Konieczne jest więc przerzucenie 

wielu potoków ruchu w drogowym transporcie towarowym na linie kolejowe. W konsekwencji odciążona zostanie również sieć 

dróg krajowych i autostrad. Panaceum na istniejący stan rzeczy w przedmiotowej problematyce może być próba zrównoważe-

nia rozwoju transportu w rejonie obszarów potencjalnego oddziaływania lokalnych linii kolejowych. W artykule poruszono 

dwa problemy związane z przedmiotowym zagadnieniem. Problem doboru optymalnej lokalizacji punktu przeładunkowego na 

lokalnej linii kolejowej oraz problem doboru odpowiedniej dla niego technologii. Celem zastosowania takiego podejścia jest 

minimalizacja nakładów na tego typu rozwiązania. Autorzy wskazują dwa rozwiązania techniczne pomocne w realizacji rów-

no-ważenia rozwoju transportu z wykorzystaniem lokalnych linii kolejowych. 

 

WSTĘP 

W ostatnich latach coraz większa uwaga w kształtowaniu sys-
temów transportowych przywiązywana jest do problemów zrówno-
ważenia rozwoju transportu. Zrównoważenie to polega na odpo-
wiednim wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków transportu 
w racjonalny sposób. Wykorzystaniu z jak najmniej negatywnym 
oddziaływaniem na środowisko naturalne i z poszanowaniem po-
trzeb przyszłych pokoleń [1,2,3]. W obszarach gęstej sieci transpor-
towej w ścisłych centrach aglomeracji takie podejście natrafia na 
podatny grunt z uwagi na dużą dostępność różnych środków trans-
portu i dobre parametry sieci transportowej, w tym w odniesieniu 
również do sieci kolejowej. Podejście te ma zwłaszcza sens dla 
intensyfikacji wykorzystania środków transportu zbiorowego korzy-
stających z trakcji szynowej w obszarze dużych miast. W ten spo-
sób poprzez zmniejszenie ruchu w komunikacji indywidualnej za-
pewnia się zmniejszenie niekorzystnych emisji substancji szkodli-
wych do środowiska, a przez mniejszy popyt na indywidualne środki 
transportu zachowuje się zasoby naturalne dla przyszłych pokoleń. 
W tych przypadkach działania administracyjne mogą być skuteczne 
(instrumenty prawne i administracyjne, mała liczba przewoźników). 
W aspekcie zrównoważenia rozwoju transportu największe proble-
my dotyczą jednak, głównie przeniesienia transportu towarów z sieci 
drogowej na sieć kolejową. Zasadniczą przeszkodą na drodze do 
realizacji tego celu w warunkach polskich jest duża liczba ma-łych i 
średnich producentów jak również rozdrobniony rynek usług spedy-
cyjnych.  

Problem ze zrównoważeniem rozwoju transportu dotyczy głów-
nie tych obszarów, w których dostępność konkurencyjnych środków 

transportu jest ograniczona. Dotyczy to głównie transportu kolejo-
wego, który z natury rzeczy poza obszarami ścisłych centrów miast 
charakteryzuje się ograniczona dostępnością. Gęstość sieci drogo-
wej (poza specyficznymi przypadkami) jest znacznie wyższa aniżeli 
sieci kolejowej (rysunek 1). W praktyce oznacza to brak lub ograni-
czenie możliwości zrównoważenia rozwoju transportu towarowego 
poza obszarami ścisłych centrów aglomeracji.  

 

 
Rys. 1. Porównanie rozkładu przestrzennego węzłów dostępowych-
sieci kolejowej (zielone punkty) i drogowej (pozostałe punkty, w tym 
tramwaj) w aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej. Źródło: opra-
cowanie własne. 

 
W tym artykule poruszono problem zrównoważenia rozwoju 

transportu poza obszarami ścisłych centrów aglomeracji poprzez 
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intensyfikację wykorzystania lokalnych linii kolejowych. W artykule 
ponadto skupiono się wyłącznie na ruchu towarowym. Zasadniczym 
problemem w tym zakresie jest utrudniony dostęp potencjalnych 
klientów do infrastruktury kolejowej. Brak w istniejącej lokalnej sieci 
kolejowej dużej liczby sprawnych punktów przeładunkowych, a 
sama dostępność linii kolejowych jest również ograniczona.  
   

 
Rys. 2. Niszczejąca stara rampa kolejowa wraz z magazynem 
zlokalizowana w jednej z gmin aglomeracji górnośląsko-
zagłębiowskiej. Źródło: opracowanie własne. 
 

Stare (historyczne) punkty dostępowe do infrastruktury ko-
lejowej, zachowane jeszcze na sieci, popadają w ruinę, nie spełnia-
ją zresztą współczesnych standardów dla punktów przeładunko-
wych (rysunek 1 i 2). Ich rola współcześnie jest ponadto inna niż 
pierwotnie (pomieszczenia gospodarcze, obiekty handlowe, parkingi 
itp.) 
 

 
Rys. 3. Nieczynna rampa kolejowa (zagospodarowana pod kolektor 
ruchu) zlokalizowana w jednej z gmin aglomeracji górnośląsko-
zagłębiowskiej. Źródło: opracowanie własne 
 

Pierwszym problemem na drodze do zrównoważenia rozwoju 
transportu w tych przypadkach, w których na danym obszarze zlo-
kalizowana jest jakakolwiek linia kolejowa, jest odpowiedni dobór 
miejsca dostępu do infrastruktury kolejowej (lokalizacja punktu 
przeładunkowego). Miejsca, które będzie optymalne z punktu wi-
dzenia  lokalnej sieci transportowej (głównie drogowej) i sieci ośrod-
ków produkcji, handlu i usług. Chodzi o to aby wybrać na lokalnej 
sieci kolejowej taki punkt (lub obszar), który będzie najdogodniejszy 
dla transportu towarów z otoczenia zewnętrznego do tego punktu z 
wykorzystaniem lokalnej sieci drogowej.  

W celu rozwiązania tego problemu postuluje się wykorzy-stanie 
specjalizowanych planerów podróży. Takie narzędzie na podstawie 
analizy potencjalnych ścieżek przemieszczenia towarów w lokalnej 
sieci transportowej pozwala na określenie optymalnego punktu 
dostępowego (czasem obszaru) umiejscowionego w lokalnej sieci 
kolejowej. Punktu najbardziej dogodnego dla przeładunku towarów 
na środki transportu kolejowego. Drugim problemem jest dobór 
technologii pracy przeładunkowej dla tego punktu zlokalizo-wanego 

pomiędzy siecią transportu drogowego i kolejowego. W tym zakre-
sie istnieje stosunkowo niewiele rozwiązań godnych zaintere-
sowania z punktu widzenia przedmiotu rozważań. 

Potencjalne korzyści jakie mogą wynikać z tego podejścia do 
problematyki równoważenia rozwoju transportu poprzez intensyfika-
cje wykorzystania (w perspektywie rewitalizacje) lokalnych linii 
kolejowych, sprowadzają się do : 
– dalszej modernizacji linii kolejowych lokalnych, dzięki zwiększo-

nym dochodom z obsługi linii (zwiększona praca przewozowa), 
– pośrednio może nastąpić intensyfikacja ruchu pasażerskiego na 

tych linach lokalnych (przy podniesieniu klasy linii), 
– odciążenia lokalnej sieci drogowej w wybranych przekrojach, 
– odciążenie sieci drogowej na drogach krajowych i wojewódzkich 

(w tym przypadku praktycznie wszystkich), 
– ogólny pozytywny wpływ na rynek kolejowy (producenci kolejo-

wych środków transportu, zakłady remontowe, dostawcy ele-
mentów infrastruktury, sterowania itp.) 

– rozwój transportu multimodalnego (środki, infrastruktura, produ-
cenci, pośrednicy), 

– wsparcie drobnych przewoźników lokalnych operujących w 
spedycji towarowej, 

– wsparcie sektora usług logistycznych, zwłaszcza magazynów o 
charakterze lokalnym. 
Zasadniczym minusem tego typu rozwiązania jest wzrost ob-

ciążenia ruchem pojazdów ciężkich na drogach lokalnych prowa-
dzących do ustalonych lokalizacji punktów dostępowych do infra-
struktury kolejowej (ogólnie w ich najbliższej okolicy). Ten ostatni 
negatywny aspekt, paradoksalnie może przyczynić się do poprawy 
lokalnej infrastruktury drogowej- wymuszonej bieżącymi potrzebami, 
które powinny się pojawiać wraz z rozwojem takich punktów dostę-
powych jakie postuluje się w tym artykule. Infrastruktura ta (w okoli-
cy dworców i węzłów kolejowych) często znajduje się w fatalnym 
stanie. Ilustruje to rysunek 4 i 5. 
 

 
Rys. 4. Stan dróg lokalnych na dojściach do lokalizacji potencjal-
nych punktów przeładunkowych. Źródło: opracowanie własne 
 

 
Rys. 5. Stan dróg lokalnych na dojściach do lokalizacji potencjal-
nych punktów przeładunkowych, dojazd do starej rampy. Źródło: 
opracowanie własne 
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1. LOKALIZACJA PUNKTU DOSTĘPOWEGO  

Problemem podstawowym w przedmiotowym zagadnieniu jest 

wybór w pewnym obszarze analizy S (reżimie przestrzennym) 

odpowiedniej lokalizacji punktu dostępowego do infrastruktury kole-
jowej (rysunek 6). Jeśli nie ma w tym obszarze takiego punktu, 
konieczność jego wyboru jest oczywista. Jeśli istnieje - być może 
jego dotychczasowa lokalizacja nie spełnia oczekiwań potencjal-
nych klientów lub jego stan (wykorzystywana technologia przeła-
dunkowa) nie jest satysfakcjonująca. Problem ilustruje rysunek 6. 
Na rysunku 6 poza obszarem analizy zaznaczonym niebieską linia 
przerywaną, zielonymi punktami zaznaczono potencjalne punkty 
popytu na usługi przewozowe realizowane w sieci kolejowej, Kolo-
rem pomarańczowym oznaczono hipotetyczną lokalizację punktu 
dostępowego do sieci kolejowej. Strzałkami w kolorze czarnym 
oznaczono symbolicznie odległości punktów popytu do punktu 
dostępowego, ale liczone po sieci drogowej. Nie zaznaczano tych 
odległości po sieci drogowej graficznie z uwagi na nie zaciemnianie 
obrazu. Problem wyznaczenia lokalizacji takiego punktu tylko po-
zornie jest banalny, albowiem we współczesnych sieciach produkcji 
i usług obserwowana jest duża dynamika rozkładu absorbentów 
i generatorów ruchu w sieci. Zmieniają się lokalizacje potencjalnych 
klientów na skutek restrukturyzacji przemysłu ciężkiego. Zmienia się 
charakter tych punktów (np. kopalnie zastępuje w danej lokalizacji 
hipermarket). Proces ten jest zwłaszcza silny w sektorze małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 10% w skali roku (ok. 300 tys. 
podmiotów). To właśnie głównie firmy z tego sektora powodują 
rozdrobienie potoków ruchu w całej sieci drogowej. Przy czym w 
danej lokalizacji zmienia się często nie tylko dany podmiot, ale 
również charakter świadczonych przez niego usług/produkcji. 
 

 
Rys. 6. Ilustracja graficzna problemu wyboru punktu dostępu do 
infrastruktury kolejowej. Źródło: opracowanie własne. 
 

Problem ponadto ma charakter dynamiczny, z roku na rok ob-
serwowane jest jego nasilanie się. Zatem należy poszukiwać narzę-
dzia, które dla problemu przedstawionego na rysunku 6 będzie 
w stanie dynamicznie wyznaczać optymalne lokalizacje punktu 
dostępowego do infrastruktury kolejowej. Jest to problem znalezie-

nia minimalnej sumy odległości dla n - punktów popytu na usługi 

transportu kolejowego, o znanej lokalizacji geocentrycznej i -tego 

punktu ),( LoWGi , do poszukiwanej lokalizacji punktu dostępo-

wego o współrzędnych ),(0 LoWG , co zapiszemy jako: 

 





n

i

iL
0

min  (1) 

gdzie: 

iL - odległość i -tego punktu popytu do punktu dostępowego, 

LoW, - szerokość i długość geograficzna odpowiednich punktów 

w układzie geocentrycznym, 

i - numer kolejny punktu popytowego },....,2,1{ ni , 

o - punkt dostępowy }1{o . 

Zakłada się, że obszary analizy S (reżimy) wyznaczane są w 

taki sposób aby w ich przestrzeni znajdował się wyłącznie jeden 

punkt dostępu do infrastruktury sieci kolejowej. Odległości iL wy-

znaczane są bezpośrednio po odcinkach sieci drogowej. Natural-
nym narzędziem do rozwiązywania problemu tego typu są tzw. 
planery podróży. 
 

 
Rys. 7. Planer podróży OTP jako narzędzie analizy lokalizacji punk-
tu dostępowego do infrastruktury kolejowej. Źródło: [4] 
 

Na rysunku 7 przedstawiono jeden z popularnych planerów po-
dróży o nazwie Open Trip Planer (w skrócie OTP) [4]. Taki planer 
jest w stanie wyznaczyć ścieżkę podróży w sieci transportowej 
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami, o ile współrzędne tych 
dwóch punktów zostały zakodowane w opisie sieci transportowej 
w postaci węzłów grafu (siec transportowa odwzorowywana jest 
w formie grafu płaskiego). Co najważniejsze z punktu widzenia 
klienta punktu dostępowego do sieci kolejowej najkrótsza ścieżka 
w sieci drogowej prowadząca do niego może zostać wyznaczona 
w oparciu o różne kryteria: 
– najkrótszą odległość przemieszczenia, 
– najszybszą odległość przemieszczenia, 
– drogą o najmniejszej emisji substancji szkodliwych, 
– drogą najbezpieczniejszą, 
– drogą spełniająca określone wymogi techniczne.  
– inną specyficzną droga (o ile w opisie sieci transportowej wy-

stępują stosowne parametry techniczne odpowiadające specyfi-
ce wyznaczania ścieżki w sieci). W tym ostatnim przypadku ko-
rzysta się ze specyficznych funkcji heurystycznych (heurystyki 
zaimplementowane są w algorytmie planera, np. A*) 
Nie wszystkie z wymienionych wyżej kryteriów przemieszcze-

nia w sieci transportowej dostępne są w podstawowej wersji planera 
OTP. Planer ten jednak jest oparty na architekturze otwartej. Kod 
planera został napisany na platformę java. Natomiast struktury 
danych oparto na popularnym standardzie otwartych map danych 
Open Street Map (w skrócie : OSM). Z tych powodów przystosowa-
nie planera OTP do indywidualnych kryteriów użytkownika jest 
wyłącznie kwestią pozyskania i opracowania formatu wymiany 
danych. Przykłady wykorzystania planera o różnych formatach 
i źródłach danych przedstawiono w pozycji [5,6]. Wyznaczenie 
optymalnego punktu lokalizacji punktu dostępowego jest zatem 
kwestią iteracyjnego wyznaczenia połączeń o zadanym kryterium 
pomiędzy nim, a punktami popytu. W najprostszej formie planer 
OTP ma zaimplementowany algorytm A STAR (A*) , z pomocą 
którego można wyznaczyć najkrótsze ścieżki w sieci transportowej 
pomiędzy każdym z punktów popytowych a punktem dostępowym 
(każda ścieżka wyznaczana jest niezależnie). Na rysunku 7 przed-
stawiono jeden z planerów powstałych na bazie implementacji dla 
potrzeb systemu transportu zbiorowego w mieście Portland, planera 
OTP [7]. Poszukiwanie lokalizacji optymalnego punktu dostępowego 
w danym obszarze analizy dla zdefiniowanych lokalizacji punktów 
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popytowych wymaga uruchamiania algorytmu A* w kilku pętlach. W 
efekcie znajdowane jest optymalne położenie punktu dostępu w 

danym obszarze S ograniczone punktami opisującymi lokalną linię 

kolejową. 
Warto zauważyć, że jeżeli zastosowany planer podróży wyko-

rzystuje mechanizm dynamicznego pozyskiwania danych kon-
gestyjnych  (dynamicznych danych o natężeniu ruchu drogowego) 
to jednocześnie dany przewoźnik zapewnia sobie minimalizację 
strat czasu na odcinku od punktu nadania (odbioru) ładunku do 
punktu przeładunkowego (dotyczyć to może również minimalizacji 
kosztów transportu do tego punktu). Nie bez znaczenia, taka funk-
cjonalność planera, jest dla przewoźników transportujących materia-
ły wrażliwe i niebezpieczne. Trasę przewozu można wybrać również 
w oparciu o odcinki sieci transportowej jak najbardziej bezpieczne 
jak również o odpowiednich pochyleniach niwelety (elewacjach). 
 

Tab. 1. Kryteria wpływające na wyboru lokalizacji  
punktu dostępowego [5]  

Kryterium wyboru 
ścieżki 

Uwagi 

Najkrótsza Wystarczą dane na temat geometrii i organizacji sieci 

Najszybsza Konieczne dane  kongestyjne 

Najtańsza Konieczna jest znajomość lokalizacji dróg płatnych i taryf 

Ekologiczna 
Konieczność znajomości danych elewacyjnych i informacje 
na temat pojazdów wykorzystywanych we flocie klienta 

Bezpieczna Jeśli takie informacje umieszczono w danych OSM 

Dowolne 
Zdefiniowane na podstawie dowolnych danych, którymi 
można opisać krawędzie grafu wykorzystywanego w danym 
planerze 

 
Rys. 7. Planer podróży TriMet (przykład implementacji platformy 
OTP) jako narzędzie analizy lokalizacji punktu dostępowego do 
infrastruktury kolejowej. Na rysunku wyznaczone położenie miedzy 
dwoma punktami. Źródło: TriMet Trip Planner [7] 

 
Wybrany w powyższy sposób punkt dostępowy nie musi jesz-

cze spełniać wszystkich kryteriów lokalizacji optymalnego punktu 
dostępowego (w tym miejscy może być zlokalizowany inny obiekt 
lub jego zagospodarowanie może nie być możliwe w zgodzie 
z normami prawa). Chodzi jednak o to aby punkt taki był finalnie 
zlokalizowany jak najbliżej tego punktu zlokalizowanego w oparciu 
o ścisłe wyliczone współrzędne geocentryczne (wtedy jest to wybór 
suboptymalny dla wszystkich klientów w obszarze analizy). 

2. WYBÓR TECHNOLOGII PRZEŁADUNKU  

Ideę wyznaczania dynamicznej lokalizacji punktu dostępu do 
infrastruktury kolejowej oparto na obserwacjach: 
– dystrofii lokalnych linii kolejowych i punktów przeładunkowych 

zlokalizowanych w ich obszarze, 
– zwiększającej się dynamicznie relokacji generatorów i absor-

bentów ruchu związanych z sieciami produkcji i usług, 

– przeciążeniu sieci drogowych w większości przekrojów zarówno 
na drogach lokalnych jak i głównych, 

– dekapitalizacji sieci drogowej na skutek dużego udziału w wo-
lumenie ruchu pojazdów ciężkich (głównie koleiny, z którymi 
wiązane są groźne w skutkach zdarzenia i wypadki drogowe), 

– wzrostu zanieczyszczenia w obszarze sieci drogowej, 
– dekapitalizacji sieci drogowej w obszarach zlokalizowanych 

wokół punktowych elementów infrastruktury kolejowej (rysunek 
4 i 5). 
Lokalizacja dynamiczna oznacza, że technika pracy przeładun-

kowej w punkcie dostępu do infrastruktury kolejowej nie może wią-
zać się ze znacznym procesem inwestycyjnym w zakresie budowy 
lub modernizacji takiego punktu. Punkt taki powinien być oparty o 
technologię przeładunkową umożliwiająca dynamiczne przenosze-
nie punktu przeładunkowego wraz ze zmieniającymi się rozkładami 
przestrzennymi punktów popytowych. Ta dynamikę wyraża równa-
nie (2). 

)}))(,(({))(,(0 tLWGftLWG i  (2) 

 
Punkt taki powinien być zatem wyposażony w zakresie jak 

najmniej kapitałochłonnym, umożlwiający szybka zmianę jego loka-
lizacji. Powinien być oparty o obszar pewnej minimalnej powierzchni 
zapewniającej podstawowy przeładunek z wykorzystaniem jak 
najprostszej technologii przeładunku. Dla małych punktów konsoli-
dujących małe liczby niewielkich punktów produkcyjnych i usługo-
wych może to być utwardzony plac zlokalizowany w pobliżu torów 
w miejscu odpowiednim umożliwiający np. przeładunek na wagony 
z wykorzystaniem wózków widłowych lub bezpośrednio z samocho-
dów ciężarowych lub dostawczych (przeładunek ręczny). 

W obszarze zainteresowań tego typu rozwiązań punktów prze-
ładunkowych znajdują się specjalizowane technologie przeładunko-
we takie jak np. Mobiler [8,9,10]. Wymagają one samochodów 
ciężarowych ze specjalizowanym podwoziem, tym niemniej przeła-
dunek samochód-wagon w tej technologii zajmuje maksymalnie 5 
minut. Kontener przeładowywany jest bezpośrednio z naczepy 
samochodu ciężarowego na platformę wagonu (znajdują się one na 
tej samej wysokości). Przeładunek następuje pomiędzy dwoma 
równolegle do siebie ustawionymi środkami transportu za pomocą 
specjalnych wysuwanych ramion (ceowników) [10].  W tej chwili ta 
technologia jest wykorzystywana głownie do przewozu odpadów na 
terenie krajów niemieckojęzycznych. Nie wymaga konstrukcji pla-
ców o specjalnych parametrach. 

3. SYSTEM INFORMATYCZNY 

Koncepcja przedstawiona w tym artykule wymaga zasadnej de-
limitacji obszaru objętego zasięgiem sieci kolejowej (głównie 
o znaczeniu lokalnym). Taka delimitacja ma zapewnić odpowiedni 
dostęp do infrastruktury kolejowej wszystkim zainteresowanym 
podmiotom, a jednocześnie wyznaczyć jeden punkt dostępowy 
najlepszy dla wszystkich zainteresowanych podmiotów w danym 
reżimie przestrzennym. Reżimy przestrzenne wyznaczone dla 
różnych obszarów na skutek ich delimitacji mogą się pokrywać. Tym 
niemniej w takich przypadkach niezbędne jest utworzenie klastrów  
 (jednostek nadrzędnych w stosunku do reżimów) w ramach których 
określane będą lokalizacje punktów dostępowych i ich przydziały do 
infrastruktury kolejowej.  

Oczywiście minimalizacja ścieżek dostępu do punktu dostępo-
wego może odbywać się po wybranych trasach ale wyznaczonych 
dla różnych kryteriów decyzyjnych (najkrótsza ścieżka, najszybsza, 
najtańsza, ekologiczna itp.). Często dla małych nadawców i odbior-
ców ścieżka będzie zawierała punkty pośrednie związane z komple-
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tacją ładunku (w terminologii planerów podróży tzw. POI Point of 
Interrest) Przedstawia taka sytuację równanie: 
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gdzie: 

k - globalne kryterium decyzyjne dotyczące sposobu wyznaczenia 

ścieżki transportowej do punktu dostępowego, 

'k - indywidualne kryterium decyzyjne dotyczące sposobu wyzna-

czenia ścieżki transportowej do punktu dostępowego {POI, ekolo-
gia, cena itp., znosi kryterium globalne}. 

l - klastry obszarowe w którym zarejestrowano dany podmiot (w 

rzeczywistości numer linii (lub węzła) do której dany podmiot zamie-
rza uzyskać dostęp). 

Tak projektowany system wymaga gromadzenia i przetwarza-
nia znacznej liczby informacji. Przede wszystkim tworzone są w nim 
bazy potencjalnych klientów. Każdy klient może zgłosić akces do 
klastra i dopiero na podstawie tego można w danym reżimie wyzna-
czać lokalizację punktu dostępowego. Wyznaczenie lokalizacji 
odbywa się w sposób przedstawiony w rozdziale 2. Klient może być 
uczestnikiem wielu klastrów w obszarach w których przebiegają linie 
kolejowe w pobliżu jego zakładu produkcyjnego lub usługowego 
(wzór (3) określa zbiór takich punktów dostępowych). Zmiana roz-
kładu przestrzennego lokalizacji klientów w danym reżimie prze-
strzennym wymaga zmian w lokalizacji punktu dostępowego- jednak 
nie kosztem klientów już pozostających w klastrze. 

W tym sensie przesunięcie punktu następuje przy pewnym po-
ziomie zmiany lokalizacji klientów wyrażonych równaniem (4). 
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Rys. 5. Schemat blokowy systemu.  
Źródło: opracowanie własne. 

 
W dalszym horyzoncie takiego podejścia do problemu zrówno-

ważenia rozwoju transportu w zakresie transportu towarów jest 
osiągnięcie pełnej dynamiki rozwoju systemu w czasie i przestrzeni.  
W zakresie przestrzeni oznacza to dodawanie punktu dostępowego 
do infrastruktury kolejowej w jej dowolnym punkcie – nie tylko tych 
obecnie dostępnych- co na ogół związane jest z istniejąca siecią 
drogową. Warto zauważyć, że plac przeładunkowy można dodać 
w zasadzie w dowolnym punkcie linii kolejowej, który dysponuje 
odpowiednią ilością powierzchni (z reguły niewielką) w okolicy 
punktu dostępowego. Problem w tym przypadku jest natury organi-
zacyjnej i prawnej. Pierwszy problem to doprowadzenie sieci dro-
gowej do takiego punktu (skoro ma to być dowolny punkt na sieci 
kolejowej). Tu również, wyboru optymalnej lokalizacji takiego punktu 
można dokonać z wykorzystaniem planera podróży. Tym razem 
jednak analizowana sieć drogowa (w postaci grafu sieciowego) 
będzie rozszerzana o sztuczne połączenia do takiego punktu (jesz-
cze nie istniejące). Można oczekiwać, że odległości tych dodatko-

wych odcinków w gęstych sieciach drogowych nie powinny być zbyt 
duże (określenie dokładnych danych wymaga pogłębionych badań). 
Problemem prawnym i organizacyjnym jest dopuszczenia do takich 
zmian w ruchu kolejowym, aby pociągi towarowe mogły zatrzymy-
wać się w dowolnym miejscu sieci. Na liniach lokalnych o małym 
ruchu zatrzymanie pociągu towarowego na okres od 5 do 10 minut 
nie powinno stanowić większego problemu. W przypadku blokad 
samoczynnych nie wymaga ponadto stosowania żadnych nowych 
specjalnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Problema-
tyczne takie rozwiązanie jest z całą pewnością dla blokad półsamo-
czynnych o długich odcinkach torowych. Dokument [18] dopuszcza 
stosowanie bocznic szlakowych i ładowni, ale jako obiektów nie 
znajdujących się bezpośrednio w ramach infrastruktury kolejowej w 
sensie rozumienia ustawy [20]. Dlatego zastosowanie podejścia 
przedstawionego w artykule wymaga zmian w podejściu przepisów 
do zagadnień bocznic i ładowni oraz terminali ładunkowych. 

4. PRZEPUSTOWOŚĆ SIECI  

Problem opisany powyżej bazuje na istniejącym obecnie ogra-
niczonym wykorzystaniu lokalnych linii kolejowych. Należy jednak 
zauważyć, że w obecnym stanie infrastruktury kolejowej na wielu 
liniach lokalnych występują liczne, drastyczne ograniczenia prędko-
ści kursujących pociągów [11,12,13]. Z uwagi na to w proponowanej 
koncepcji zwiększania wykorzystania lokalnych linii kolejowych 
powinna towarzyszyć ich modernizacja lub rewitalizacja. W prze-
ciwnym razie sens realizacji takiego procesu zostanie zaprzepasz-
czony poprzez istniejące uwarunkowania techniczne linii kolejo-
wych. Kolejnym problemem jest sytuacja w której taka koncepcja 
znalazła by szerokie grono odbiorców. Duże natężenia potoków 
ruchu kolejowego dopływające z linii lokalnych mogą nakładać się 
na wąskie gardła w sieci kolejowej występujące w tej chwili na 
liniach magistralnych. Rozwiązaniem jest optymalizacja ruchu 
w węzłowych elementach infrastruktury kolejowej z wykorzystaniem 
znanych metod [14,15,16].  

Podobne problemy mogą wystąpić w zakresie sieci drogowej, 
z zastrzeżeniem, że efekt globalny przewidywanych zmian powinien 
być dodatni. Problemy będą dotyczyć głównie lokalnych fragmentów 
sieci drogowej w podejściach do punktów dostępu do infrastruktury 
kolejowej (w pierwszym etapie okolice istniejących węzłów i poste-
runków odstępowych na sieci kolejowej). W obecnej lokalizacji 
istniejących lub zlikwidowanych punktów przeładunkowych infra-
struktura drogowa jest z reguły w katastrofalnym stanie (rysunki 4 i 
5) i wymagała będzie znacznych nakładów inwestycyjnych, aczkol-
wiek na krótkich odcinkach dróg. Dodatkowo w przypadku wykorzy-
stywania takich systemów jak system Mobiler jednostka ładunkowa 
jest montowana na samochodach ciężarowych o znacznej ładowno-
ści [17]. Wymaga to na ogół zwiększenia klasy technicznej drogi 
prowadzącej do planowanych punktów dostępowych. 

PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono koncepcję systemu (kombinacja 
transportu intermodalnego, kombinowanego i drobnicowego), które-
go zadaniem jest doprowadzenie do rewitalizacji lokalnych linii 
kolejowych głównie w zakresie transportu towarowego. Koncepcja 
opiera się na dwóch prostych procedurach. W pierwszej w ściśle 
zdefiniowanym obszarze objętym zasięgiem linii kolejowej tzw. 
klastrze wyznacza się reżimy przestrzenne w których wyznacza się 
lokalizacje ruchomych punktów dostępowych do infrastruktury kole-
jowej. Wyznaczenie lokalizacji punktów dostępowych następuje z 
wykorzystaniem funkcjonalności tzw. planerów podróży na bazie 
lokalizacji klientów zgłaszających się klastra. Określenie lokalizacji 
jest ścisłe oparte na procedurach optymalizacji dyskretnej, wykorzy-
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stywane są algorytmy: Dijkstra, A*, Rapid lub inne. Ewentualna 
korekta lokalizacji wynika z możliwości technicznej realizacji tym-
czasowego placu przeładunkowego w bezpośredniej bliskości toro-
wiska. Do tak wyznaczonego punktu dostępowego dobiera się 
technologie procesu przeładunkowego.  

Przedstawiona metodyka postępowania wymaga dalszych ba-
dań w zakresie: 
– oceny możliwego rozkładu przestrzennego punktów dostępo-

wych na różnych liniach lokalnych, 
– oceny funkcji popytu (również w odniesieniu do różnych linii 

lokalnych), 
– weryfikacji zdolności przepustowych linii lokalnych i możliwości 

ich modernizacji lub rewitalizacji, 
– weryfikacji przepustowości na skojarzonych liniach magistral-

nych, 
– weryfikacji przepustowości przekrojów sieci drogowej w okolicy 

lokalizacji punktów dostępowych i wielu innych, 
– przegląd dostępnych technologii przeładunkowych sprzyjają-

cych realizacji przedstawionej koncepcji. 
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Revitalization of the use of local railway  
for sustainable transport 

The article discussed the problem of the importance of 

revitalizing local railway lines in terms of sustnaible  devel-

opment of transport outside the metropolitan areas. The issue 

is important because of the poor use of local rail freight 

traffic. This is due to many different reasons, the state of the 

railway infrastructure on local lines, lack or absence of a 

large number of transfer points, the poor condition of the 

existing ones. Often this is accompanied by dystrophy road 

network in the area of access points to local railway lines. 

On the other hand, the degradation of railway lines due to 

the transfer of too many streams of cargo to road transport 

network. The road network of a large part of Polish as more 

attractive, mainly due to transport problems called “the last 

mile”. Among other things, because local railway lines are 

omitted in the transport of goods. These positive develop-

ments were accompanied by congestion of the road network 

often accompanied by deterioration of her condition by heavy 

goods vehicles. It is therefore necessary shift traffic flows 

freight from roads to rail. As a result, the network will also 

be relieved of national roads and motorways. A panacea for 

the status quo in this problems may be an attempt to balance 

the development of transport in the area of potential impact 

local railway lines. The paper describes two problems asso-

ciated with the present subject. The problem of selecting the 

optimal location of the loading on the local railway line and 

the problem of selecting appropriate technology for it. The 

authors suggest two technical solutions help in achieving 

sustainable development.  
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