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Wszystko wskazuje na to, ¿e ju¿ za kilka lat pojawi¹ siê w Krakowie, pierwsze w Polsce, tramwaje dwusystemowe.
Koncepcja tramwaju dwusystemowego znajduje coraz szersze uznanie w Europie, a projektów opracowywanych dla
ró¿nych miast europejskich jest ju¿ kilkadziesi¹t. Ten rodzaj transportu ma niezaprzeczalne zalety dla pasa¿erów, a koszt re-
alizacji takich systemów jest stosunkowo niski w porównaniu z budow¹ tradycyjnych odrêbnych systemów kolejowych
i miejskich. O zaletach takich rozwi¹zañ jako pierwsi w kraju pisaliœmy na ³amach naszego miesiêcznika, udostêpniaj¹c tak-
¿e swoje ³amy krajowym oœrodkom zainteresowanym takimi koncepcjami Politechnice Krakowskiej i Instytutowi Elektrotech-
niki w Warszawie.

Seminarium „Zintegrowane systemy kolejowo-tramwajowe”, jakie odby³o siê w dniach 26–27 listopada 1999 r. w Kra-
kowie, by³o okazj¹ do podsumowania dotychczasowych prac nad tym zagadnieniem w Polsce. Jednoczeœnie zosta³a te¿
przedstawiona dojrza³a ju¿ koncepcja takiego systemu dla regiony krakowskiego. Koncepcja ta zyska³a uznanie w³adz mia-
sta Krakowa i przygotowywany jest obecnie przetarg na wybór wykonawcy i jednoczeœnie póŸniejszego operatora takiego
systemu. Przewidziano bowiem realizacjê projektu w systemie BOT – wybuduj, operuj, a nastêpnie przeka¿ na rzecz miasta
po up³ywie czasu, na jaki zosta³a przyznana koncesja.

W trakcie seminarium przedstawionych zosta³o wiele referatów prezentuj¹cych istniej¹ce rozwi¹zania zagraniczne, ana-
lizy zasadnoœci realizacji projektu takiego systemu w regionie krakowskim oraz problemy techniczno-organizacyjne jakie na-
le¿y jeszcze rozwi¹zaæ. Producenci taboru zaprezentowali swoje doœwiadczenia i projekty taboru dwusystemowego. Refera-
ty te przedstawiamy naszym Czytelnikom i s¹dzimy, ¿e przyczyni¹ siê one do popularyzacji tego nowego œrodka transportu
w Polsce. Nowe systemy wymagaj¹ tak¿e nowoczesnych metod sterowania ruchem, które podczas seminarium przedstawi-
³a firma tti systemstti systemstti systemstti systemstti systems znana w Polsce z opracowania systemu zarz¹dzania komunikacj¹ miejsk¹ w Poznaniu. Omówienie tych
projektów przedstawimy ju¿ na ³amach specjalistycznego magazynu TELEKOMUNIKACJA I STEROWANIE RUCHEM, który
otrzymaj¹ wszyscy prenumeratorzy miesiêcznika . (red)

W³odzimierz Czyczu³a

Koncepcja zintegrowanego systemu transportu zbiorowego
dla Krakowa – dlaczego tramwaj dwusystemowy?

Tramwaj dwusystemowy
w zintegrowanym systemie transportowym

W pracy [2] obszernie przedstawiono podstawowe elementy
koncepcji zintegrowanego systemu transportu zbiorowego
dla aglomeracji krakowskiej. Istota koncepcji polega na po-
³¹czeniu sieci kolejowej i tramwajowej poprzez dostatecz-
nie gêsty zbiór powi¹zañ (tzw. model Karlsruhe, rys. 1). Do
obs³ugi systemu potrzebne bêd¹ nowoczesne tramwaje
dwusystemowe, zasilane napiêciem 3000/600 V DC. Czêœæ
linii kolejowych analizowanego obszaru (tzn. Kraków Bie¿a-
nów – Wieliczka, Pod³ê¿e – Niepo³omice, a tak¿e bocznica
z Krakowa Mydlnik do Balic oraz – byæ mo¿e – z Krakowa
Olszy do £êgu) uzyska status linii tramwajowych. Uzupe³nie-
niem zintegrowanego systemu kolejowo-tramwajowego
bêd¹ linie tramwaju konwencjonalnego, linie autobusowe,
mikrobusowe itd. Zak³ada siê gruntown¹ zmianê marszrut
autobusów i tramwajów MPK, z tym, ¿e praca przewozo-
wa autobusów zostanie zredukowana, natomiast w przypad-
ku tramwajów nie ulegnie istotnej zmianie (tzn. trasy prze-
jazdu mog¹ siê zmieniæ). Na pocz¹tku proponuje siê
wprowadziæ dwie relacje kolejowo-tramwajowe: z Wielicz-
ki do Krakowa Mydlnik (z przed³u¿eniem w przysz³oœci do
Balic) oraz z Kurdwanowa do Krakowa Batowic (z przed³u-
¿eniem w przysz³oœci do pêtli na osiedle Bohaterów Wrze-
œnia).

Podstawowe problemy techniczne zwi¹zane z ruchem
tramwajów dwusystemowych przedstawiono w pracy [3],

a tak¿e omówiono w innych referatach seminarium „Zinte-
growane systemy kolejowo-tramwajowe”. W referatach
przedstawiono te¿ problemy ekonomiczo-finansowe, praw-
ne itd. Dlatego w dalszej czêœci artyku³u ograniczymy siê do
przedstawienia podstawowej argumentacji, dotycz¹cej wy-
boru tramwaju dwusystemowego jako œrodka transportu,
umo¿liwiaj¹cego racjonalne wykorzystanie istniej¹cej infra-
struktury szynowej Krakowa i aglomeracji oraz przedstawi-
my niektóre w¹tki efektywnoœci wprowadzenia systemu,
tak¿e z wykorzystaniem pracy [1].

Dlaczego tramwaj dwusystemowy?
Nie trzeba nikogo przekonywaæ, ¿e jednym z najbardziej
efektywnych sposobów rozwi¹zywania problemów komuni-
kacyjnych jest wykorzystanie – w mo¿liwie maksymalnym
stopniu – istniej¹cej infrastruktury, w tym szynowej. Dys-
proporcja obci¹¿enia sieci dróg i kolei jest powszechnie zna-
na i nie wymaga komentarza. Powstaje tylko pytanie,
czy da siê i w jaki sposób w³¹czyæ aktywnie istniej¹c¹
infrastrukturê kolejow¹ do obs³ugi transportowej Krakowa
i aglomeracji krakowskiej?

Jeœli da siê tego dokonaæ, to mo¿na tu wyró¿niæ dwa
zasadnicze sposoby:
1) poprzez adaptacjê istniej¹cej sieci kolejowej do standar-

du tzw. szybkiej kolei miejskiej,
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2) poprzez budowê powi¹zañ kolejowo-tramwajowych, two-
rz¹cych zintegrowan¹ sieæ, po której bêd¹ poruszaæ siê
tramwaje dwusystemowe (przystosowane do zasilania
napiêciem 3000 V oraz 600 V).
Ka¿dy z tych sposobów ma zalety i wady. Podstawowa

wada szybkiej kolei miejskiej zasadza siê w odpowiedzi na
pytanie, kto zap³aci za budowê nowych i adaptacjê istnie-
j¹cych przystanków i za nowoczesny tabor, jeœli nawet przy-
j¹æ, ¿e koszty odpowiedniego zagospodarowania terenów
wokó³ kolei ponios¹ przyszli w³aœciciele us³ug komercyjnych?
Jeœli bowiem przyj¹æ rozwi¹zanie konwencjonalne, tzn. przy-
wróciæ ruch poci¹gów z odpowiednio wysok¹ czêstotliwo-
œci¹, to natychmiast powstaje pytanie, kto zap³aci za koszty
eksploatacyjne, które wynosz¹ 20–30 z³ za ka¿dy poci¹go-
kilometr? Koszty te wynikaj¹ z tego, ¿e tabor eksploatowa-
ny na sieci PKP jest przestarza³y, a koszty utrzymania linii
kolejowych wysokie. Dla porównania nale¿y wskazaæ,
¿e ca³kowity (³¹cznie z infrastruktur¹) koszt jednego poci¹go-
kilometra tramwajowego na sieci, obs³ugiwanej przez MPK-
SA w Krakowie, wynosi oko³o 10 z³, a œredni stopieñ po-
krycia kosztów wp³ywami – ponad 75%. Ponadto – na sieci
tramwajowej Krakowa – niektóre linie s¹ zyskowne. Postaw-
my teraz nastêpuj¹ce pytanie – dlaczego PKP zawiesza ruch
pasa¿erski na liniach podmiejskich i regionalnych, skoro np.
w Niemczech i we Francji nast¹pi³o wyraŸne o¿ywienie tych
przewozów? Zdaniem autora, odpowiedŸ na te pytania jest
stosunkowo prosta:

1. 1. 1. 1. 1. Œrednia rentownoœæ przewozów pasa¿erskich na PKP
wynosi oko³o 30%, na liniach regionalnych kilka do kilkuna-
stu procent; przy wysokich kosztach eksploatacyjnych ani
pañstwa, ani samorz¹dów nie staæ na wyrównanie tych
dysproporcji.
2. 2. 2. 2. 2. Przyk³adowo w Niemczech, gdzie odnowiono i zmoder-
nizowano tabor, corocznie dop³aca siê do przewozów regio-
nalnych (równie¿ do linii obs³ugiwanych przez przewoŸników
prywatnych) kwotê rzêdu kilku miliardów marek, nie mówi¹c
o inwestycjach infrastrukturalnych i odd³u¿eniu kolei, na co
w latach 1990–1997 – z kieszeni niemieckiego podatnika –
pañstwo niemieckie przeznaczy³o oko³o 300 mld DM!

Myœlê, ¿e przedstawione rozumowanie w dostateczny
sposób wyjaœnia, dlaczego szybka kolej miejska w aglome-
racji krakowskiej jest rozwi¹zaniem bardzo kontrowersyjnym,
a jedyn¹ zalet¹ ewentualnego wprowadzenia tego systemu
jest to, ¿e nie wymagane by³oby wprowadzanie jakichkol-
wiek nowych aktów normatywnych. Doœæ rozpowszechnio-
ny jest tak¿e pogl¹d, ¿e – po zakoñczonym procesie restruk-
turyzacji PKP – powstan¹ spó³ki, w tym z udzia³em kapita³u
zagranicznego, które masowo zaczn¹ eksploatowaæ linie
kolejowe PKP, nawet obecnie deficytowe. Zdaniem autora
byæ mo¿e linia z Wieliczki do Krakowa mia³aby szansê na
prowadzenie ruchu w standardzie szybkiej kolei miejskiej, na-
tomiast inne wa¿ne relacje w aglomeracji krakowskiej nie
mog³yby byæ w ten sposób obs³u¿one. Ponadto wymagania
dla taboru i linii kolejowych standardu szybkiej kolei miej-

Rys. 1. Zintegrowane systemy transportu miejskiego
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skiej s¹ o wiele wy¿sze ni¿ dla tramwajów, choæby dwu-
systemowych, co znajduje odzwierciedlenie w nak³adach
inwestycyjnych na budowê systemu oraz w kosztach eks-
ploatacji. Przytoczony przyk³ad kolei niemieckich wymownie
o tym œwiadczy.

Jaka jest podstawowa wada systemu kolejowo-tramwa-
jowego? Jest ni¹ koniecznoœæ prze³amania bariery psycho-
logicznej, tzn. pogl¹du, ¿e nie nale¿y ³¹czyæ kolei z tramwa-
jem. We wszystkich podrêcznikach i wielu rozprawach
naukowych dotycz¹cych transportu wyró¿nia siê nastêpuj¹-
ce systemy: kolejowe, szybkiej kolei miejskiej, tramwaju
szybkiego, tramwaju konwencjonalnego, metra itd. Z takie-
go rozró¿nienia, z wyraŸnie zdefiniowanych funkcji poszcze-
gólnych systemów, wynika specyfika infrastruktury i pojaz-
dów. Nie wspominaj¹c o kontrowersjach, wynikaj¹cych
z niektórych nazw, nale¿y podkreœliæ, ¿e taka mnogoœæ sys-
temów utrudnia rozwój transportu szynowego, chocia¿by
poprzez „izolacjê” standardów.

Jak mo¿na jednoczeœnie, po tym samym torze, prowa-
dziæ ruch poci¹gów o masie 2000 t oraz tramwajów o ma-
sie 20–40 t? Czy rozstaw szyn kolejowych i tramwajowych
jest taki sam? Co bêdzie, gdy poci¹g zderzy siê z tramwa-
jem? W jaki sposób ko³o kolejowe przejedzie przez rowek
w szynie tramwajowej? Jak ma wygl¹daæ umowa pomiê-
dzy PKP a gmin¹, ¿eby zagwarantowaæ d³ugoletni¹, harmo-
nijn¹ wspó³pracê przy wykorzystaniu infrastruktury kolejowej?
W jaki sposób bêd¹ wsiadaæ pasa¿erowie na przystanku
kolejowym do tramwaju dwusystemowego skoro jest on
wê¿szy od wagonu kolejowego? Oto przyk³adowa lista
pytañ, na które autor udziela odpowiedzi od kilku lat zajmo-
wania siê problematyk¹ racjonalnego wykorzystania infra-
struktury kolejowej i zastosowania zintegrowanych syste-
mów kolejowo-tramwajowych w Polsce. Systemy te s¹
bowiem stosunkowo bardzo m³ode; dopiero w 1992 r. w re-
gionie Karlsruhe system taki zosta³ wdro¿ony. Prze³amano
bariery psychologiczne, rozwi¹zano problemy formalnopraw-
ne, techniczne i ekonomiczne, a obecnie – w ponad 30
miastach europejskich – tzw. model Karlsruhe jest wdro¿o-
ny lub bardzo wnikliwie studiowany. We wspomnianym
regionie Karlsruhe zintegrowany system kolejowo-tramwa-
jowy nie jest – w odró¿nieniu od niemieckich kolei regio-
nalnych i tzw. S-bahn – deficytowy.

W opracowanej dla aglomeracji krakowskiej koncepcji
zintegrowanego systemu transportu kolejowo-tramwajowe-
go zaproponowano przejrzyst¹, czyteln¹ strukturê; tramwa-
je dwusystemowe rozpoczynaj¹ lub/i koñcz¹ bieg na torach
tramwajowych. Infrastruktura kolejowa u¿ywana jest do
przebiegów tranzytowych, przy czym zaproponowano budo-
wê nowych przystanków na sieci PKP. Te dodatkowe przy-
stanki obs³uguj¹ jedynie pasa¿erów tramwajów dwusyste-
mowych – poci¹gi PKP nie bêd¹ siê tam zatrzymywaæ.
W takiej strukturze kolej jedynie u¿ycza infrastruktury (op³a-
ta bêdzie stosunkowo niska, bowiem lekki tramwaj w bar-
dzo niskim stopniu degraduje ciê¿k¹ infrastrukturê kolejow¹,
zapewniaj¹c dowóz pasa¿erów bezpoœrednio na dworce do
poci¹gów konwencjonalnych) i nie ponosi istotnych nak³a-

dów inwestycyjnych na budowê systemu, na co ani w PKP,
ani w MTiGM nie ma œrodków.

Mo¿na zatem postawiæ pytanie: skoro w Niemczech
uda³o siê z powodzeniem wdro¿yæ system kolejowo-tram-
wajowy, który jest coraz szerzej rozwijany, to dlaczego ma
siê to nie udaæ w Polsce, w Krakowie? Dlaczego mamy
rozwijaæ niezale¿n¹ sieæ tramwajow¹ i budowaæ – co jest
przedsiêwziêciem bardzo kontrowersyjnym – szybk¹ kolej
miejsk¹, skoro za oko³o 170 mln z³ mo¿emy uzyskaæ prawie
180 km linii kolejowo-tramwajowych, po których mog¹ po-
ruszaæ siê tramwaje dwusystemowe z kosztem eksploata-
cyjnym rzêdu 10 z³ za poci¹gokilometr oraz z szans¹ na
samofinansowanie siê systemu (bilansowanie kosztów eks-
ploatacyjnych wp³ywami) w trakcie eksploatacji?

Wybrane elementy oceny efektywnoœci
wprowadzenia zintegrowanego systemu transportu
zbiorowego w Krakowie
W pracy [2] podano, ¿e wprowadzenie zaproponowanych
9 lub 10 relacji kolejowo-tramwajowych, obs³ugiwanych
przez tramwaje dwusystemowe, pozwoli³oby na przejêcie
pracy przewozowej w granicach 1,1–1,3 mln pas.km/dobê.
Szacunki te uzyskano na podstawie niepublikowanych da-
nych MPK-SA w Krakowie, przeprowadzonej ankietyzacji
wœród potencjalnych pasa¿erów oraz innych, w³asnych analiz.

W pracy [1] przedstawiono wstêpne prognozy potoków
pasa¿erów we wszystkich, zaproponowanych w pracy [2]
relacjach kolejowo-tramwajowych w roku 2002 oraz 2012.
Dane te przedstawiono w postaci map, obrazuj¹cych poto-
ki pasa¿erów miêdzy poszczególnymi stacjami i przystanka-
mi w godzinie szczytu popo³udniowego. Na podstawie tych
danych przeprowadzono obliczenia dobowej pracy przewo-
zowej dla dwóch relacji, proponowanych w I etapie wdro-
¿enia, wed³ug nastêpuj¹cego schematu:
– pomno¿ono liczbê pasa¿erów dla kierunku, w którym

wystêpuje wiêkszy potok, przez odleg³oœæ w kilometrach
miêdzy poszczególnymi stacjami i przystankami;

– uzyskan¹ liczbê pasa¿erokilometrów pomno¿ono przez 9,
a nastêpnie przez 2, przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e liczba pa-
sa¿erów w godzinie szczytu popo³udniowego stanowi oko-
³o 11% potoku dobowego oraz ¿e liczba pasa¿erów, prze-
mieszczaj¹cych siê w ci¹gu doby w danej relacji jest taka
sama w obydwu kierunkach;

– zsumowano liczbê pasa¿erokilometrów na ca³ym przebie-
gu relacji.

W ten sposób uzyskano nastêpuj¹ce rezultaty:
l dla relacji Wieliczka – Kraków Mydlniki ca³kowita liczba

pasa¿erokilometrów przypadaj¹cych na dobê w 2002 r.
wyniesie 498 tys.;

l dla relacji Kurdwanów – Batowice: 148 tys. pas.km/dobê.
Zauwa¿my, ¿e ca³kowita liczba pasa¿erokilometrów

tylko dla tych dwóch relacji stanowi 49–59% oszacowania
dla wszystkich relacji, przedstawionych w pracy [1] (tzn.
646 tys. pas.km/dobê wobec 1,1–1,3 mln pas.km/dobê).

Nastêpnie obliczono œrednie nape³nienia dla tych dwóch
relacji, przyjmuj¹c – tak jak w pracy [1] – czêstotliwoœæ
4 poci¹gi tramwajowe/h/kierunek przez 17 godzin w dobie
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i œredni¹ liczbê miejsc w poci¹gu: 300 dla relacji Wieliczka
– Mydlniki (œrednio, bo w godzinie szczytu trzeba minimum
2 sk³ady po 200 miejsc, a poza godzinami szczytu wystar-
czy 200-miejscowy poci¹g tramwajowy) oraz 200 miejsc dla
relacji Kurdwanów – Batowice. Uzyskano nastêpuj¹ce wy-
niki:
1) dla relacji Wieliczka – Kraków Mydlniki:

– liczba miejsco-kilometrów = 136 kursów/dobê ×
× 21 km × 300 miejsc = 856 800 m.km/dobê;

– wskaŸnik wykorzystania taboru = 0,58 pas.km/mkm;
2) dla relacji Kurdwanów – Kraków Batowice:

– liczba miejsco-kilometrów = 136 kursów/dobê ×
× 16,5 km × 200 miejsc = 448 800 m.km/dobê;

– wskaŸnik wykorzystania taboru = 0,33 pas.km/m-km.
Z doœwiadczeñ krajowych i zagranicznych wynika, ¿e tak

wysokie œrednie wskaŸniki nape³nienia taboru w komunika-
cji zbiorowej (tak¿e tramwajowej) pokrywaj¹ koszty eksploa-
tacyjne wp³ywami.

Wnioski
Przedstawiona w pracy analiza wskazuje na:
l celowoœæ dalszych prac, zmierzaj¹cych do szybkiego

wprowadzenia zintegrowanego systemu kolejowo-tramwa-
jowego w Krakowie;

l efektywnoœæ eksploatacyjn¹ pierwszych dwóch relacji, ob-
s³ugiwanych przez tramwaje dwusystemowe.

q
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Götz Walther

Zintegrowane systemy kolejowo-tramwajowe w Europie
– stan obecny i perspektywy rozwoju
Gdy dziœ jest mowa o zintegrowanych systemach ko-
lejowo-tramwajowych, nale¿y pamiêtaæ, ¿e tramwaj
i kolej opieraj¹ siê zasadniczo na podstawie tej sa-
mej technologii, opartej na uk³adzie stalowe ko³o –
stalowa szyna. Ale z ró¿nych przyczyn w ci¹gu ostat-
nich 130 lat rozwija³y siê dwa g³ówne nurty tej tech-
nologii: kolej i tramwaj. Powsta³y niezale¿ne od
siebie standardy techniczne oraz – w wiêkszoœci
pañstw europejskich – osobne przepisy techniczne,
prawne i organizacyjne.

Jednak¿e w dziejach kolei i tramwajów mo¿na znaleŸæ sporo
rozwi¹zañ przekraczaj¹cych granicê miêdzy systemami „ko-
lej” a „tramwaj”. Z historii kolei na ziemiach Polski znane
s¹ przynajmniej trzy przyk³ady na granicy miêdzy obydwo-
ma systemami:
l Górnoœl¹skie Koleje W¹skotorowe: od 1851 r. na Górnym

Œl¹sku powsta³a rozga³êziona sieæ kolei w¹skotorowych
(przeœwit toru 785 mm). W latach 1905–1947 istnia³o
powi¹zanie z sieci¹ tramwajow¹ gliwick¹, kursowa³y wte-
dy poci¹gi towarowe na sieci tramwajowej o tym samym
przeœwicie toru.

l W 1905 r. oddano do u¿ytku prywatn¹ kolej Mœcice –
Mielno. Kolejowy ruch osobowy zawieszono w 1913 r.,
kiedy trasa kolejowa zosta³a po³¹czona z tramwajem ko-
szaliñskim. Do roku 1938 r. tramwaj zapewnia³ przewóz
pasa¿erów do Mielna, a ruch towarowy by³ nadal obs³u-
giwany taborem kolejowym. Po likwidacji tramwaju w Ko-
szalinie w 1938 r. linia do Mielna zaczê³a ponownie fun-
kcjonowaæ jako kolejowa.

l Bêd¹ca dzisiaj specjalnym podmiotem w sieci PKP War-
szawska Kolej Dojazdowa do lat szeœædziesi¹tych mia³a
odcinki linii w jezdni ulic warszawskich i by³a obs³ugiwa-
na taborem tramwajowym. Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e na-
stêpna generacja taboru tej linii bêdzie ponownie tabo-
rem tramwajowym.

Podobne sytuacje mo¿na obserwowaæ do dnia dzisiej-
szego w wielu miejscach w Europie, jak np. w Szwajcarii,
gdzie ró¿ne odcinki prywatnych kolei przebiegaj¹ w jezdni
ulic miejskich. W Niemczech tramwaje w Kolonii od 1914 r.
kursuj¹ na torach prywatnej kolei Köln – Frechen – Benzel-
rather Eisenbahn (KFBE) oraz poci¹gi kolei Köln – Bonner
Eisenbahn (KBE) korzysta³y z torów tramwajowych.

Wspólna cech¹ wymienionych przyk³adów jest to, ¿e s¹
one ograniczone do pewnej linii lub obszarów. Najczêœciej
mo¿na je znaleŸæ w kolejach prywatnych, gdzie od dawna
w³asna inicjatywa wobec rozwi¹zañ najbardziej dopasowa-
nych do potrzeb miejscowych i najbardziej ekonomicznych
by³a bardziej rozwiniêta ni¿ w przypadku kolei pañstwowych.

Droga do nowoczesnych rozwi¹zañ
kolejowo-tramwajowych
Pocz¹wszy od lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku w naj-
wiêkszych miastach na kontynencie jako pierwsze powsta³y
systemy kolei podziemnej (np. w Londynie, Pary¿u i Berli-
nie). Nastêpnie rozbudowywano tory kolejowe, aby obs³u-
¿yæ potê¿ny ruch podmiejski typu „S-Bahn” lub „RER”. PóŸ-
niej systemy te zosta³y uzupe³nione tunelemi pod miastem
(w Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Frankfurcie i innych mia-
stach). Z punktu widzenia uk³adu linii kolejowych, do kate-




