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Jerzy Żuk

ABC prawa unijnego w transporcie (9)
Alokacja zdolności przepustowej 
infrastruktury
Ze względu na występujące różnice w podejściu do tema-
tyki zdolności przepustowej oraz różnice w wynikach ob-
liczeń, do chwili obecnej nie było możliwe przeprowadze-
nie porównania i wyciągnięcie ogólnych wniosków na 
skalę ogólnoeuropejską. W konsekwencji niezbędne stało 
się jednoznaczne zdefiniowanie ogólnie obowiązującego 
pojęcia rozporządzalnej zdolności przepustowej infra-
struktury kolejowej.

W artykule przedstawiono metodę kompresji, która znajduje za-
stosowanie przy badaniu wykorzystania zdolności przepustowej 
sieci kolejowej lub jej fragmentu na podstawie już opracowanego 
rozkładu jazdy lub jego wersji wstępnej, przy czym rozkład jazdy 
zawsze musi odzwierciedlać potrzeby rynku, nie może być opra-
cowany w oderwaniu od realnych potrzeb i wymagań klientów. 

Jednym z podstawowych kierunków polityki transportowej  
realizowanej przez UE jest dążenie do stworzenia jednego euro-
pejskiego sytemu kolejowego opartego o zasadę udostępnienia 
interoperacyjnej drogi kolejowej do realizacji przewozów intero-
peracyjnym taborem przy zachowaniu zasad rynkowych, tak, aby 
interoperacyjny pociąg przemieszczał się między sieciami kolejo-
wymi poszczególnych zarządców infrastruktury bez konieczności 
postoju na granicach oraz wymiany lokomotyw i maszynistów. 

Jeżeli Polska pragnie włączyć się jako równorzędny partner 
w Transeuropejską Sieć Kolejową, musi aktywnie uczestniczyć 
w prowadzonych pracach i konsekwentnie wdrażać ustalane roz-
wiązania. 

Podstawy prawne
W lutym i marcu 2001 r. został przyjęty przez Parlament Europej-
ski i Radę Unii Europejskiej pakiet dyrektyw dotyczący zasad 
funkcjonowania kolei na obszarze Wspólnoty Europejskiej. Pod-
stawowy pakiet dyrektyw kolejowych Parlamentu Europejskiego 
i Rady stanowi kontynuację rozwiązań zawartych we wcześniej-
szych rozporządzeniach i obejmuje:
 Dyrektywa 91/440 (nowelizacja – Dyrektywa 12/2001)
 Dyrektywa 95/18 (nowelizacja – Dyrektywa 13/2001)
 Dyrektywa 95/19 (nowelizacja – Dyrektywa 14/2001)

Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wprowa-
dzenia w życie pakietu dyrektyw kolejowych do 15 marca 2003 r. 
W ramach negocjacji akcesyjnych Polska uzgodniła 3-letni okres 
przejściowy, trwający do końca 2006 r.

Jednak już z dniem akcesji do UE w maju 2004 r. Polska zo-
bowiązała się przyznać licencjonowanym przedsiębiorstwom ko-
lejowym, pochodzącym z innych niż Polska państw członkow-
skich UE, częściowy dostęp do Transeuropejskiej Sieci Linii 
Kolejowych – TEN–R (rys. 1). Wielkość dostępu do sieci TEN–R 

dla przewoźników zewnętrznych, innych niż polskie (w tym ugru-
powań międzynarodowych i przewoźników wykonujących przewo-
zy kombinowane) została określona na co najmniej 20% całkowi-
tej rocznej przepustowości sieci TEN-R na terytorium Polski.

Należy również podkreślić, że zarządca infrastruktury został 
zobowiązany zgodnie z art. 10 ust.1 i 2 Dyrektywy 91/440 do 
przyznawania prawa dostępu bez ograniczeń, a rzeczywista prze-
pustowość każdej linii będzie musiała zostać podana zgodnie 
z Dyrektywą 14/2001 w regulaminie przyznawania i korzystania 
z tras na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.

Dyrektywa 2001/14 reguluje trzy zasadnicze zagadnienia 
1) zasady pobierania opłat za infrastrukturę,
2) problematykę alokacji zdolności przepustowej infrastruktury,
3) zasady wydawania świadectw bezpieczeństwa.

Dyrektywa została zaimplementowana w Polsce poprzez od-
powiednie odniesienia w ustawie o transporcie kolejowym.

W ramach tzw. II pakietu kolejowego Dyrektywa 2001/14 zosta-
ła znowelizowana nową Dyrektywą 2004/49, poszerzającą zakres 
regulacji m.in. o zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu. 

Zdolność przepustowa 
W wyniku zwiększenia przewozów międzynarodowych, w Europie  
nastąpił wzrost żądań jakościowych i ilościowych odnośnie trans-
portu kolejowego. W konsekwencji niezbędne stało się jedno-
znaczne zdefiniowanie ogólnie obowiązującego pojęcia rozpo-
rządzalnej zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej. Każda 
analiza infrastruktury kolejowej musi opierać się na ogólnej defi-
nicji przepustowości akceptowanej przez wszystkich zarządzają-
cych infrastrukturą. 

Ze względu na występujące różnice w podejściu do tematyki 
zdolności przepustowej oraz różnice w wynikach obliczeń, nie by-
ło możliwe przeprowadzenie porównania i wyciągnięcie ogólnych 
wniosków na skalę ogólnoeuropejską. W 2001 r. po akceptacji 
tematu przez Komisję Infrastruktury UE podjęto prace nad nową 
Kartą UIC 405-1 R dotyczącą przepustowości. Końcowy projekt 
tej karty został zatwierdzony 4 września 2003 r. przez Grupę 
Wspierającą Rynek, z proponowanym terminem wdrożenia – sty-
czeń 2004 r. 

Zgodnie z zapisami w Karcie 405-1 R przepustowość infra-
struktury kolejowej została określona jako całkowita liczba możli-
wych do przełożenia tras pociągowych w zdefiniowanym prze-
dziale czasowym, przy uwzględnieniu:
– rzeczywistego udziału różnego rodzaju pociągów w danym 

przedziale czasowym,
– wymagań i założeń własnych zarządzającego infrastrukturą,
– potrzeb jakościowych rynku.
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Przepustowość infrastruktury kolejowej określana jest dla po-
jedynczych linii, węzłów lub określonych obszarów sieci.

Metoda zaprezentowana w Karcie 405-1 R umożliwia zarzą-
dzającemu infrastrukturą przeprowadzenie obliczeń przepustowo-
ści linii, węzłów lub korytarzy transportowych – na podstawie 
wspólnych kryteriów i metodyki zgodnej ze stanowiskiem mię-
dzynarodowym, które bazują na takich założeniach, jak: jakość ru-
chu (potrzeby rynku lub wymagania firm przewozowych), jakość 
rozkładu jazdy (wymagania odnośnie opracowania rozkładu jazdy) 
oraz efektywne i ekonomiczne użytkowanie infrastruktury (wyma-
gania zarządzającego infrastrukturą).

Podstawowe parametry 
mające zasadniczy wpływ na zdolność przepustową
Zdolność przepustowa infrastruktury kolejowej zależy od sposobu 
jej użytkowania. Podstawowymi parametrami mającymi zasadni-
czy wpływ na przepustowość są charakterystyki własne infrastruk-
tury, które obejmują: system sygnalizacji, plan przewozów i za-
kładany poziom punktualności. 

Na danej infrastrukturze, zdolność przepustowa zależna jest 
od wzajemnych powiązań między:
  liczbą pociągów w przedziale czasu, np. liczbą pociągów na 

godzinę (kiedy natężenie ruchu pociągów się zwiększa, 
zmniejsza się płynność ruchu, co znajduje swoje odzwiercie-
dlenie w pogorszeniu jakości ruchu);

  średnią prędkością (droga hamowania wydłuża się szybciej niż 
proporcjonalnie zwiększa się średnia prędkość);

  stabilnością (do czasu jazdy pociągu muszą być dodane do-
datki czasowe, a między trasy wstawione interwały czasowe 
(marginesy czasu i bufory czasowe) celem stłumienia niewiel-
kich opóźnień i przeciwdziałania przenoszeniu się opóźnień na 
inne pociągi oraz wydłużaniu opóźnień kolejnych pociągów);

  różnorodnością ruchu (przy znaczących różnicach w czasie 
jazdy między różnymi rodzajami pociągów kursującymi po tym 
samym torze, wykorzystanie przepustowości przy tej samej 
liczbie pociągów zwiększa się proporcjonalnie).
Zależność między tymi parametrami przedstawiono na ry-

sunku 2. 

Rys. 1. Schemat transeuropejskiej sieci transportowej

Rys. 2. Zrównoważenie przepustowości
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W tym jakościowym modelu oś każdego z parametrów wypro-
wadzona jest z jednego punktu. Odcinki łączą punkty na osiach 
odpowiednio do wartości każdego parametru. Długość odcinków 
łączących obrazuje przepustowość. Użytkowanie przepustowości 
jest określone pozycją odcinków łączących na czterech osiach. 
Zwiększenie przepustowości oznacza zwiększenie długości odcin-
ków łączących. 

Wymagania stawiane zdolności przepustowej
W zależności od punktu widzenia, zdolność przepustowa jest po-
strzegana w zróżnicowany sposób. 

Potrzeby rynku charakteryzują następujące parametry:
 oczekiwana liczba tras pociągowych (zabezpieczenie obsługi 

szczytów przewozowych),
 oczekiwany poziom udziału ruchu pasażerskiego i towarowego, 
 niezbędna jakość infrastruktury,
 możliwie krótki czas podróży,
 uwzględnienie wszystkich krótko- i długoterminowych żądań 

rynkowych z jednoczesnym osiągnięciem zoptymalizowanych 
obciążeń.
Do właściwego planowania obciążenia infrastruktury istotne są:

 oczekiwana liczba tras pociągowych (średnia), 
 oczekiwany poziom udziału ruchu pasażerskiego i towarowego, 
 oczekiwany stan infrastruktury,
 dodatki czasowe na prawdopodobne zakłócenia w ruchu,
 strategia utrzymania. 

Do celów racjonalnego planowania rozkładu jazdy podstawo-
we znaczenie mają:
 pożądana liczba tras pociągowych,
 pożądany udział różnych rodzajów ruchu i pożądana pręd-

kość,
 istniejący stan infrastruktury,
 dodatki czasowe na oczekiwane zakłócenia,
 dodatki czasowe na utrzymanie,
 potrzeby wykraczające ponad regularne interwały rozkładu jaz-

dy (czasy systemowe, postoje pociągów).
Natomiast dla właściwej organizacji ruchu pociągów ważne 

są następujące informacje:
 rzeczywista liczba pociągów;
 rzeczywista różnorodność ruchu i rzeczywista prędkość;
 rzeczywisty stan infrastruktury;
 opóźnienia spowodowane zakłóceniami w ruchu pociągów;
 opóźnienia spowodowane przez prace torowe;
 opóźnienia spowodowane utraconymi połączeniami (skomuni-

kowaniami);
 dodatkowa przepustowość uzyskana dzięki dodatkom czaso-

wym, które okazały się zbędne.
Podczas, gdy żądania rynku względem zdolności przepusto-

wej są ukierunkowane na zaspokojenie wartości szczytowych, 
planowanie infrastruktury dla odmiany jest ukierunkowane na 
zdefiniowanie przepustowości, która zapewni średnią opłacalność 
(rentowność) użytkowania infrastruktury. Rozważania odnośnie 
przepustowości, z punktu widzenia rozkładu jazdy, łączą za-
gadnienia danej infrastruktury i istniejące żądania względem tras 
pociągowych. Z drugiej strony, z punktu widzenia organizacji ru-
chu pociągów, stan przepustowości jest płynny i zależy od bieżą-
cej dostępności infrastruktury, postępu prac torowych, opóźnień 
w kursowaniu pociągów, objazdów i liczby dodatkowych po-
ciągów. 

Rozważania te są słuszne w zakresie omawianych uwarunko-
wań, jednak każdy z punktów widzenia prowadzi do odmiennych 
rezultatów, biorąc pod uwagę wymaganą zdolność przepustową. 

Metoda obliczenia przepustowości
Proponowana w Karcie 405-1 metoda jest ściśle związana z defi-
nicją przepustowości. Wzięto pod uwagę fakt, że procent wyko-
rzystania przepustowości jest jedyną wielkością, która może być 
zmierzona obiektywnie w odniesieniu do wszystkich parametrów 
wymienionych w definicji zdolności przepustowej. 

Niezbędnym, podstawowym stanem badania przepustowości 
powinien być istniejący, wstępny rozkład jazdy (rzeczywisty sto-
sowany rozkład lub przypadek rozważany, podlegający badaniu) 
opracowany dla przewozów na określonej infrastrukturze. Rozkład 
jazdy, który wyraża potrzeby rynku, musi zostać przeanalizowany 
z punktu widzenia wykorzystania infrastruktury. Do analizy należy 
włączyć tylko pociągi planowe lub pociągi o wysokim stopniu 
prawdopodobieństwa kursowania.

Wykorzystanie przepustowości powinno być analizowane na 
odcinku linii poprzez kompresję rozkładowych tras pociągowych 
we wcześniej zdefiniowanym przedziale czasowym. Wpływ kom-
presji na sąsiednie odcinki linii nie jest brany pod uwagę. Takie 
podejście jest dopuszczalne, ponieważ analiza musi być wykona-
na dla ograniczonego odcinka linii i wnioski z tej analizy nie do-
tyczą możliwości zrealizowania rozkładu jazdy na sąsiadujących 
odcinkach linii. 

W wyniku badania przepustowości może zostać stwierdzone, 
że pozostała pewna wolna przepustowość, która może nie nada-
wać się do wykorzystania lub też może zostać przeznaczona dla 
kilku dodatkowych tras pociągowych. Samo występowanie wolnej 
przepustowości ponad założony rozkład jazdy nie oznacza auto-
matycznie możliwości wprowadzenia dodatkowych tras do rozkła-
du jazdy.

Właściwy obszar sieci
Stosując metodę kompresji do określenia wykorzystania przepu-
stowości, należy do obliczeń przyjąć pojedynczy odcinek linii. 
Żeby ocenić przepustowość i wąskie gardła dla linii, muszą zo-
stać przeprowadzone obliczenia procentowego wykorzystania 
zdolności przepustowej oddzielnie dla każdego odcinka linii. Naj-
wyższy poziom wykorzystania przepustowości na odcinku linii bę-
dzie określał wykorzystanie przepustowości na całej linii. 

Właściwy przedział czasowy
Wykorzystanie przepustowości zmienia się zgodnie z porą dnia, 
tygodnia i sezonowo. Przy zastosowaniu metody kompresji zaleca 
się wybranie co najmniej dwugodzinnego przedziału czasu 
w okresie szczytu przewozowego w reprezentatywny dzień tygo-
dnia. W szczególności, przedział czasowy powinien zostać okre-
ślony zgodnie z celem analizy. Zalecany przedział czasowy powi-
nien obejmować:
– okres szczytowy przewozów;
– pełne 24 godz. (wyznaczone w reprezentatywny dzień tygo-

dnia), chociaż dostępność pełnych 24 godz. nie jest realna ze 
względu na prowadzenie prac utrzymaniowych. 

Kompresja 
Pomiar wielkości wykorzystania przepustowości musi być rozpo-
częty od określenia granic obszaru i przedziału czasowego, 
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z uwzględnieniem szczególnych właściwości linii jednotorowej 
oraz ustalenia odstępu blokowego, od którego należy rozpocząć 
pomiar zajętości infrastruktury. Na linii jednotorowej, punkty dla 
pomiaru muszą zostać umieszczone na stacjach umożliwiających 
krzyżowanie (mijankach). 

Do celów kompresji wszystkie pojedyncze trasy pociągowe 
są „zsuwane” razem do minimalnego teoretycznego odstępu cza-
sowego zgodnie z ich kolejnością w rozkładzie, bez zalecanych 
czasów buforowych. 

Stosując metodę kompresji należy uwzględnić:
 wszystkie trasy żądane przez klienta, o ile stanowią one część 

rocznego rozkładu jazdy;
 wszystkie trasy wstępnie zaplanowane przez zarządzającego 

infrastrukturą bez zamówień klientów (np. wolne drogi przewo-
zu dla ruchu towarowego); w tym przypadku powinien być 
wskazany średni poziom wykorzystania tych tras;

 jazdy manewrowe na węzłach i stacjach rozrządowych;
 zajętość torów przez tabor (postoje taboru na torach ponad 

potrzeby handlowe).
Kompresja może być wykonana metodą analizy graficznej 

(konstrukcyjnie) lub za pomocą obliczeń analitycznych.

Zasady kompresji 
W trakcie procesu kompresji nie mogą być zmieniane ani rozkła-
dowe czasy jazdy, ani czasy wyprzedzania, krzyżowania lub czasy 
postoju (wymagane przez przedsiębiorstwa przewozowe). 

Udział/rozkład czasu
Podstawą badania poziomu wykorzystania przepustowości powi-
nien być rozkład czasu w założonym do analizy rozkładzie jazdy 
oraz w skompresowanym rozkładzie jazdy. 

Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono przykładowy rozkład czasu 
zajętości odpowiednio na rozkładzie jazdy przed i po kompresji 
dla linii dwu- i jednotorowej.

Czas jazdy
Typowy czas jazdy
Typowy czas jazdy powinien składać się z:
 podstawowego czasu bez dodatków czasowych, który jest ob-

liczany zgodnie z charakterystyką linii i zgodnie z charaktery-
stykami pojazdów szynowych;

 dodatków czasowych, które są wyznaczane w zależności od 
rodzaju relacji/drogi (droga przejazdu dla pociągów pasażer-
skich lub towarowych) oraz wykorzystywane do kompensacji 

Rys. 3. Udziały czasu zajętości w rozkładzie jazdy  
przed kompresją (góra) i po kompresji 
(dół)

Rys. 4. Udziały czasu zajętości w rozkładzie jaz-
dy przed kompresją (góra) i po kompre-
sji (dół)

nieregularności o małej skali wy-
stępujących w trakcie przejazdu 
pociągu (małe opóźnienia, nie-
znaczne wydłużenie czasu posto-
ju itd.). 
Te dodatki czasowe są także wy-

korzystywane do pokrycia ograniczeń 
prędkości związanych z pracami 
utrzymaniowymi. Dodatki czasowe 
wynoszą około 5% czasu przejazdu. 

Rozkładowy czas jazdy 
Rozkładowy czas jazdy powinien sta-
nowić sumę:
1) typowego czasu jazdy;
2) dodatkowych czasów, które wyni-

kają z wymagań rynkowych (np. 
wydłużenie czasu jazdy dla po-
ciągów nocnych, synchronizacja 
czasów – skomunikowania);

3) dodatkowych czasów, które wyni-
kają z ograniczeń w konstrukcji 
rozkładu jazdy.
Metoda oparta na kompresji nie 

łączy całkowicie rozkładowych tras 
pociągowych na całości odcinka li-
nii lub na części odcinka linii. Każdy 
czas zajętości, nawet gdy nie odnosi 
się do tras pociągowych, musi zostać 
uwzględniony. Czasy, które są włą-
czone do czasu zajętości nazywane 
są pośrednimi czasami zajętości. 

Wykorzystanie przepustowości
Wykorzystanie przepustowości po-
winno być mierzone czasem zajęto-
ści infrastruktury w zdefiniowanym 
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okresie czasu, do którego dodawane są dodatki czasowe celem 
stabilizacji rozkładu jazdy i w razie potrzeby dodatki czasowe na 
potrzeby utrzymaniowe (rys. 5). 

 
Ustalenie wykorzystania przepustowości
Wwykorzystanie przepustowości oblicza się ze wzoru:

k = a + b + c + d

gdzie:
k  –  całkowity czas wykorzystania [min],
a  –  zajętość infrastruktury [min],
b – czasy buforowe [min],
c – dodatki dla linii jednotorowych [min],
d – dodatki na utrzymanie [min],

 100 · k
K =  ——–
 U

gdzie:
K – procentowe wykorzystanie zdolności przepustowej,
U – wybrany przedział czasowy (I + II) [min]. 

Zajętość infrastruktury  
Zajętość infrastruktury powinna wynikać z procesu kompresji 
i być mierzona od początku pierwszego odstępu blokowego na 
całej ciągłości badanego odcinka linii.

Ten tryb postępowania jest odpowiedni zarówno dla linii jed-
notorowych, jak i dla linii wielotorowych (przy oddzielnej ocenie 
każdego toru). 

Dodatki na utrzymanie  
Dodatki na utrzymanie mogą stanowić albo część zajętości infra-
struktury, albo mogą być przedstawione jako uzupełniający doda-
tek. Dodatki na utrzymanie będą stanowić część wykorzystanej 
zdolności przepustowej infrastruktury.

Niewykorzystana przepustowość 
Różnicę między wykorzystaną przepustowością a wybranym prze-
działem czasowym będziemy nazywać niewykorzystaną przepu-
stowością, której wielkość jest określona przez możliwą użyteczną 
przepustowość i utraconą przepustowość.

Użyteczna przepustowość 
Użyteczna przepustowość będzie wówczas, gdy niewykorzystana 
przepustowość może zostać spożytkowana na dodatkowe trasy, 
pod warunkiem, że zostaną spełnione wymagania klientów (typo-
wa charakterystyka trasy) dla rozpatrywanego obszaru. 

Dodatkowe trasy pociągowe powinny być włączone do pier-
wotnego rozkładu jazdy przed kompresją. Następnie niezbędne 
jest przeprowadzenie kolejnej, nowej analizy wykorzystania prze-
pustowości. 

Utracona przepustowość 
Ostatecznie nastąpi moment, w którym żadna kolejna trasa nie 
może być już dodana. Czas, który nie może być wykorzystany na 
przełożenie kolejnej trasy będzie nazywany utraconą przepusto-
wością.

Przepełniona infrastruktura
Jeżeli obliczona procentowa wielkość wykorzystania zdolności 
przepustowej jest większa niż typowa wartość (podana w tabl.1), 
infrastruktura będzie zgłoszona jako przepełniona (przeciążona).

Jeżeli ta typowa wartość nie zostanie osiągnięta, pozostałość 
(nadwyżka) przepustowości będzie tym samym dostępna. Spo-
sób, w jaki ta pozostałość zdolności przepustowej może być wy-
korzystana powinna być określona odrębnie dla każdego przypad-
ku zgodnie z potrzebami rynku.

Infrastruktura będzie przepełniona (przeciążona), jeżeli:
1) wykorzystanie przepustowości >I (jak przedstawiono na dia-

gramie) – żadna dodatkowa trasa nie może być wprowadzona 
bez zmian w infrastrukturze lub bez przesunięcia tras;

Rys. 5. Określenie wykorzystania przepustowości
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2) przesuniecie tras jest tak znaczne, że wymagania rynku nie 
mogłyby być spełnione. 
Zawarte w Karcie UIC 405-1 wzorcowe wielkości procentowe-

go wykorzystania zdolności przepustowej ustalono na podsta-
wie badań empirycznych, przeprowadzonych przez wybrany-
ch zarządców infrastruktury (tabl. 1).

Proces wdrożeniowy 
Analizę wykorzystania przepustowości należy przeprowadzać eta-
pami.
1.  W pierwszym kroku należy przeprowadzić kompresję rozkłado-

wych tras pociągowych.
2.  Procentowa wartość zajętości infrastruktury (% przedziału cza-

sowego) jako wynik tej kompresji musi być porównany z pew-
ną typową wielkością (wielkościami) odpowiadającymi typowi 
linii kolejowej. 

3.  Jeżeli procent wykorzystania przepustowości infrastruktury jest 
wyższy niż lub równy tej typowej wielkości, wtedy analizowany 
odcinek linii będziemy nazywać przepełnioną (przeciążoną) 
infrastrukturą i nie będzie istniała możliwość uzupełnienia roz-
kładu jazdy dodatkowymi trasami pociągowymi.

4.  Jeżeli procent wykorzystanie przepustowości infrastruktury jest 
niższy niż ta typowa wartość, analiza przepustowości powinna 
być kontynuowana. 

5.  Należy prowadzić dalsze próby przełożenia kolejnych dodatko-
wych tras zgodnie ze specyfiką rozpatrywanego na danym ob-
szarze rozkładu jazdy.

6.  Jeżeli takie uzupełnienie nie jest możliwe, pozostała przepu-
stowość stanowi przepustowość utraconą, która nie może być 
dalej (w większym stopniu) zużytkowana.

7. Jeżeli takie uzupełnienie jest możliwe, pewna cześć pozostałej 
przepustowości stanie się użyteczną przepustowością. W tym 
przypadku należy przeprowadzić powtórną analizę, rozpoczy-
nając od kompresji rozkładowych tras pociągowych, włączając 
w to dodatkowe trasy.

8.  Procedurę tę należy powtarzać do momentu, aż zajętość infra-
struktury osiągnie poziom przepełnienia lub nie będzie można 
wprowadzić do rozkładu żadnych więcej tras pociągowych. 

Podsumowanie
Komisja Infrastruktury Unii Europejskiej nie narzuca do stosowa-
nia zarządcom infrastruktury jednolitej metody obliczania zdolno-
ści przepustowej linii kolejowych. Karta 405-1 zawiera jedynie 
zalecenia dla zarządców infrastruktury, które powinny być przez 
nich uwzględnione w pracach przy wyznaczaniu zdolności prze-
pustowej.

Zaproponowana w Karcie UIC 405-1 metoda kompresji jest 
stosunkowo prosta i pozwala na szybkie obliczenie wartości pro-
centowego wykorzystania zdolności przepustowej dla określone-
go fragmentu sieci kolejowej. Zapewnia również porównywalność 
uzyskanych wyników, przy pozostawieniu pełnej autonomii za-
rządcom infrastruktury co do specyfiki i metody przyjmowanych 
dodatków i interwałów czasowych. 

Metoda kompresji znajduje zastosowanie przy badaniu wyko-
rzystania zdolności przepustowej sieci kolejowej lub jej fragmen-
tu na podstawie opracowanego już rozkładu jazdy lub jego wersji 
wstępnej, przy czym rozkład jazdy zawsze musi odzwierciedlać 
potrzeby rynku, nie może być opracowany w oderwaniu od real-
nych potrzeb i wymagań klientów. 
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Tablica 1
Wielkości procentowego wykorzystania zdolności przepustowej

Rodzaj linii Godziny szczytu Doba Komentarz

Linie ruchu podmiejskiego 85% 70% Możliwość anulowania niektórych usług pozwala na wysoki poziom użytkowania przepustowości

Linie dużych prędkości 75% 60% 

Linie z ruchem mieszanym 75% 60% Może być większy, gdy liczba pociągów jest mała (mniejsza niż 5 na godzinę) i mocno zróżnicowana


