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Wprowadzenie
W związku z ciągłym wzrostem zatłocze-

nia komunikacyjnego w aglomeracjach miej-
skich, komunikacja zbiorowa nabiera coraz
większego znaczenia i staje się optymalnym
sposobem przemieszczania się w przestrzeni
silnie zurbanizowanej. Już dawno dostrzeżo-
no, że rozbudowa dróg to działanie jedynie
doraźne, bardzo kosztowne i nieefektywne,
ponieważ prędzej czy później zwiększona po-
jemność ulic czy węzłów zostaje „wchłonięta”
przez wzrastający ruch samochodowy. Jak pi-
sze Wesołowski [7] „próby zaradzenia konge-
stii drogowej przy pomocy zwiększania prze-
pustowości tras są jak leczenie nadwagi przez
popuszczanie pasa”. Dlatego też należy dą-
żyć do wzrostu konkurencyjności transportu
publicznego wobec motoryzacji indywidualnej.

Dobrze zorganizowana komunikacja
zbiorowa może przejąć znaczny potok pasa-
żerski i skutecznie konkurować z samocho-
dami prywatnymi. Jednymi z czynników wpły-
wających na konkurencyjność transportu pu-
blicznego są: czas przejazdu oraz integracja
różnych jego form i ułatwianie dokonywania
przesiadek. Wyraża się to m.in. w następują-
cych aspektach:
o wyznaczaniu osobnych pasów autobuso-

wych (tzw. bus-pasy) oraz torowisk tram-
wajowo-autobusowych (TTA);

o tworzeniu zintegrowanych przesiadek m.in.
w oparciu o zasadę „drzwi w drzwi”.
Do korzystania z transportu zbiorowego

zachęca przede wszystkim szybkość prze-
mieszczania się, a dzięki wyznaczaniu bus-
pasów autobusy nie stoją w korkach. Oprócz
klasycznych bus-pasów znakomitym rozwią-
zaniem jest również przystosowywanie toro-
wisk tramwajowych dla ruchu autobusowego.
Idea TTA polega na wykorzystywaniu zarów-
no przez tramwaje jak i autobusy tej samej
przestrzeni w przekroju poprzecznym ulicy [4]
i znajduje zastosowanie przede wszystkim
w ciągu szerokich arterii z wydzielonym toro-
wiskiem tramwajowym lub w ciągu śródmiej-
skich ulic, na których ruch jest trwale rozdzie-
lony pomiędzy tramwaje i samochody (fot. 1).

Dzięki przeniesieniu ruchu autobusowe-
go na odseparowane torowiska tramwajowe
uzyskujemy bus-pas bez konieczności jego
wydzielania z przestrzeni drogi ogólnodo-
stępnej lub dobudowywania go przy ze-
wnętrznych krawędziach jezdni. Jest to zna-
komite rozwiązanie pozwalające na oszczęd-
ność terenu przeznaczanego pod komunika-
cję. Wyznaczanie wspólnych dróg dla szy-
nowej i autobusowej komunikacji publicznej
wpływa także korzystnie na sterowanie i za-
rządzanie ruchem miejskim. Ułatwia przede
wszystkim organizację priorytetów na

skrzyżowaniach sterowanych sygnalizacją
świetlną. Argumentem przeciwko stosowaniu
TTA jest możliwe wystąpienie pogorszenia
płynności i bezpieczeństwa ruchu tramwajo-
wego. Dlatego też wspólne jezdnie tramwa-
jowo-autobusowe powinny być realizowane
na takich odcinkach torowisk, na których ist-
nieją pewne rezerwy przepustowości.

Niewątpliwą korzyścią płynącą z organi-
zacji wspólnych torowisk tramwajowo-auto-
busowych jest także – dzięki wspólnym przy-
stankom – ułatwienie dokonywania przesia-
dek między autobusami i tramwajami.

Bartosz Majewski

Autobusy na tory

W artykule przedstawiono możliwości integracji przesiadek dokonywanych między autobusami a tramwajami
w ramach wspólnych torowisk i węzłów komunikacyjnych w Poznaniu, opierając się na przykładach płynących
z innych miast polskich i niemieckich.

Fot. 1. Kraków, torowisko tramwajowo-autobusowe w śródmieściu

czyli integracja miejskiej komunikacji autobusowej
z tramwajową w ramach wspólnych torowisk oraz
węzłów przesiadkowych
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Aspekt związany z łatwością (bądź trudnością)
przesiadania się jest jednym z decydujących
o atrakcyjności komunikacji masowej i wpły-
wa na jej konkurencyjność wobec środków
transportu indywidualnego. Utrudnienia zwią-
zane z procesem przesiadania się, czyli straty
czasu związane m.in. z przechodzeniem mię-
dzy przystankami, wydłużają łączny czas pod-
róży. Dlatego też węzły przesiadkowe powin-
no się budować w taki sposób, aby minimali-
zować odległości konieczne do pokonania
w trakcie przesiadki. Same zaś węzły powin-
ny być wyposażone w elementy podnoszące
standard obsługi i pozwalające oczekiwać na
przyjazd właściwego pojazdu w możliwie kom-
fortowych warunkach. Duże znaczenie ma
również likwidacja barier przestrzennych, ta-
kich jak niepotrzebne wygrodzenia terenu, nie-
racjonalnie wyznaczony przebieg chodników
czy przejść dla pieszych.

Dobrym przykładem są w tym zakresie roz-
wiązania niemieckie, gdzie bardzo często wę-
zły przesiadkowe buduje się w oparciu o za-
sadę „drzwi w drzwi” (fot. 2), umożliwiającą
przesiadkę, np. z autobusu na tramwaj przy jed-
nym peronie, bez konieczności przemieszcza-
nia się, w tym pokonywania ruchliwych skrzy-
żowań, co jest niestety polskim standardem.

W kontekście integracji przesiadek na
węzłach bardzo istotne znaczenie ma rów-
nież korelacja rozkładów jazdy poszczegól-
nych linii komunikacji zbiorowej, tak aby
w możliwie największym stopniu zredukować
czas oczekiwania na kolejny pojazd. Dla pa-
sażera bowiem najważniejszy jest łączny czas
podróży, na który składa się nie tylko czas
samego przejazdu, ale także straty czasu
związane z koniecznością przesiadania się,

Fot. 2. Freiburg (Breisgau), Niemcy, przesiadka „drzwi w drzwi”

Fot. 3. Poznań, ul. Winogrady, krawężnik typu TA

tj. zarówno ewentualnego dojścia do przy-
stanku, jak również oczekiwania na przyjazd
oczekiwanego autobusu.

Warto również zwrócić uwagę na prawi-
dłową konstrukcję przystanków – z jednej
strony na odpowiednio dobraną wysokość
platformy w stosunku do podłogi pojazdów,
z drugiej zaś odpowiedniej krawędzi perono-
wej. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie
krawężnika typu TA – tramwajowo-autobuso-
wego, ze specjalnym wyżłobieniem i zaokrą-
gloną podstawą, która znacznie redukuje
możliwość ewentualnego ocierania oponami
autobusów o krawędź peronową (fot. 3). Ta-
kie rozwiązanie zastosowano w Poznaniu
m.in. na ul. Winogrady, gdzie z przystanków
tramwajowych korzystają również autobusy
komunikacji nocnej.

Przykłady z Krakowa i Gdańska
W zakresie integracji różnych form trans-

portu miejskiego za przykład na gruncie pol-
skim może uchodzić Kraków. W stolicy Mało-
polski od dłuższego czasu usprawnia się funk-
cjonowanie komunikacji publicznej, zarówno
poprzez inwestycje infrastrukturalne (m.in.
wspólne jezdnie autobusowo-tramwajowe reali-
zowane w ramach przeprowadzanych moder-
nizacji torowisk – fot. 4), czy z zakresu dyna-
micznej informacji pasażerskiej, jak również
z zakresu organizacji ruchu, nadając priorytet
komunikacji miejskiej.

Pod koniec 2010 roku uruchomiono też
pierwszą w Krakowie pętlę autobusowo-tram-
wajową z systemem przesiadek „drzwi w drzwi”
(rys. 1). Pętla Mały Płaszów powstała w ramach
rozbudowy Krakowskiego Szybkiego Tramwa-
ju (KST). Dzięki odwróconemu ruchowi tram-
wajów na pętli i umieszczeniu pętli autobuso-
wej wewnątrz tramwajowej, możliwe było zinte-
growanie przesiadek na wzór niemiecki.
Konieczność przejścia pieszego w trakcie re-
alizowanej przesiadki została ograniczona do
absolutnego minimum.

Podobny system próbowano wprowadzić
w Poznaniu, przy okazji projektu przebudowy
pętli Junikowo, jednakże ostatecznie odstąpio-
no od tego rozwiązania i zaprojektowano
klasyczny ruch tramwajów na pętli z niepełną
integracją z autobusami zawracającymi
wewnątrz torowiska.

W Gdańsku z kolei, przy okazji budowy tra-
sy tramwajowej na Chełm, na nowej pętli przy
ul. Witosa zastosowano nieco inne rozwiąza-
nie, które również pozwala na dokonywanie
przesiadek „drzwi w drzwi”. Ruch tramwajowy
odbywa się klasycznie, natomiast ruch autobu-
sów zorganizowano w przeciwną stronę, po ze-
wnętrznym okręgu torowiska, dzięki czemu uzy-
skano pełną integrację przesiadek pomiędzy
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Ze względu na tworzące się zatory i bloko-
wanie swobodnego przejazdu autobusów miej-
skich przez indywidualnych uczestników ruchu
drogowego, przy jednoczesnym występowaniu
wydzielonego torowiska tramwajowego, zasad-
nym byłoby utworzenie jezdni typu TTA w cią-
gu ul. Przybyszewskiego i Reymonta, Jana Paw-
ła II na odcinku między Śródką a ul. Baraniaka,
w al. Wielkopolskiej i ul. Pułaskiego, czy w ob-
rębie ronda Rataje.

Propozycja utworzenia jezdni autobusowo-
tramwajowych w ciągu ulic stanowiących główne

Fot. 4. Kraków, ul. Dietla, torowisko tramwajowo-autobusowe

Rys. 1. Kraków, schemat zintegrowanej pętli autobusowo-tramwajowej Mały Płaszów
Źródło: [9]

komunikacją autobusową i tramwajową. Efekt
jest taki sam. Uchroniono się jednak przed
zastosowaniem dodatkowego skrzyżowania
torów, natomiast powiększył się teren niezbęd-
ny pod budowę nowej pętli.

Proponowane rozwiązania
integracyjne w Poznaniu

Poznań posiada stosunkowo spójny system
komunikacji publicznej, którego kręgosłupem
jest sieć tramwajowa, uzupełniana przez połą-
czenia autobusowe.

Generalnie, w skali całego miasta, linie
transportu zbiorowego rozkładają się w sposób
wzajemnie siebie uzupełniający. Oznacza to, że
w niewielkim stopniu trasy autobusów miejskiej
komunikacji dziennej pokrywają się z trasami
tramwajowymi. Jednakże na obszarze Pozna-
nia występuje kilka lokalizacji, w których wpro-
wadzenie torowisk tramwajowo-autobusowych
byłoby bardzo pożądane, tym bardziej, że na
wszystkich tych odcinkach ulic występuje silne
zjawisko kongestii (rys. 2).

Obecnie w Poznaniu w bardzo małym
stopniu wykorzystuje się odseparowane toro-
wiska tramwajowe przez ruch autobusowy
i dotyczy to wyłącznie komunikacji nocnej.
Dzięki lokalnym modernizacjom poszczegól-
nych fragmentów torowisk, można by uzyskać
istotne usprawnienie w ruchu komunikacji au-
tobusowej, a także przyspieszyć przejazd po-
jazdów uprzywilejowanych w sytuacjach alar-
mowych (tzw. pasy życia).

arterie komunikacyjne lewo- i prawobrzeżnego
Poznania, tj. odpowiednio w ciągu ul. Przyby-
szewskiego-Reymonta oraz na fragmencie ul.
Jana Pawła II (między Śródką a ul. Baraniaka),
jest uzasadniona przede wszystkim potrzebą
poprawy warunków funkcjonowania komunika-
cji autobusowej, ponieważ obciążenie konge-
stią drogową jest na tych ulicach ogromne. Dzię-
ki takiemu rozwiązaniu usprawnieniu uległby nie
tylko przejazd autobusów miejskich, ale także
karetek pogotowia ratunkowego, co ma ogrom-
ne znaczenie z punktu widzenia znajdujących
się w rejonie ul. Przybyszewskiego kilku szpitali
specjalistycznych oraz stacji krwiodawstwa,
a także Szpitala Miejskiego, położonego na Ra-
tajach. Ponadto wzdłuż omawianych ulic po-
wstają (np. niedawno otwarta przy skrzyżowa-
niu ulic Jana Pawła II z Baraniaka galeria han-
dlowa „Malta” czy rozbudowujący się kampus
Uniwersytetu Medycznego przy ul. Przybyszew-
skiego) lub będą powstawać (np. planowana
zabudowa mieszkaniowo-usługowa przy ul.
Reymonta) nowe obiekty generujące dodatko-
wy ruch, co w perspektywie najbliższych lat po-
gorszy warunki komunikacyjne na tych arteriach.

Z kolei w ramach planowanej przebudowy
węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera zapro-
jektowano torowisko tramwajowo-autobusowe
w ciągu ul. Roosevelta, które ma być wykorzy-
stywane tylko przez autobusy komunikacji noc-
nej. Docelowo rozważa się także możliwość
wprowadzenia autobusów dziennych na toro-
wisko na tym odcinku i stworzenie w obrębie
Kaponiery zintegrowanego węzła przesiadkowe-
go. Jednakże realizacja tego przedsięwzięcia
jest uzależniona od przedłużenia trasy Poznań-
skiego Szybkiego Tramwaju (PST) do dworca
kolejowego, ponieważ pojemność dzisiejszego
układu tramwajowego na tym odcinku jest wy-
korzystana do maksimum. Nowa trasa PST ma
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przebiegać w pełni autonomicznym torowiskiem
wzdłuż dzisiejszego układu komunikacyjnego
na ul. Roosevelta, dzięki czemu odciążeniu ule-
gnie zarówno węzeł rozjazdowy przy moście
Teatralnym, jak również rondo Kaponiera.

Oprócz Kaponiery bardzo ważnymi węzła-
mi komunikacyjnymi miasta są również ronda
Śródka i Rataje, przy których znajdują się dwor-
ce autobusowe obsługujące komunikację
miejską oraz połączenia aglomeracyjne.
Ze względu na częste zatory drogowe, unie-
możliwiające swobodny przejazd autobusom
transportu publicznego, proponuje się utwo-
rzenie jezdni typu TTA na niektórych wlotach
na ww. ronda.

Podobnie jak w przypadku proponowane-
go torowiska tramwajowo-autobusowego cią-
gnącego się w ul. Jana Pawła II, od ronda Śród-
ka do ul. Baraniaka, można by zrealizować TTA
na ul. B. Krzywoustego, od ronda Rataje do
mostu Królowej Jadwigi. Usprawnienia wyma-
ga również przejazd zarówno autobusów, jak
i tramwajów przez ul. Dąbrowskiego, na odcin-
ku od pętli Ogrody do skrzyżowania z ul. Żerom-
skiego. Jak wykazały badania Zarządu Trans-
portu Miejskiego w Poznaniu (ZTM), pokonanie
tego odcinka trasy o długości niecałego kilo-
metra, zajmuje autobusom MPK, w skrajnych
przypadkach, nawet kilkanaście minut (rozkła-
dowo zaledwie dwie minuty). Podobne opóź-
nienia notują również tramwaje, ponieważ jeden
z pasów ruchu przebiega po torowisku, przez
co pojazdy MPK w godzinach szczytu komuni-
kacyjnego stoją w permanentnym korku.

W ciągu opisywanej jezdni typu TTA w ul.
Dąbrowskiego powstałaby para zintegrowa-
nych peronów autobusowo-tramwajowych
w ramach przystanku Żeromskiego, na wzór
rozwiązań niemieckich (fot. 6). Dzięki temu
zminimalizowano by drogę konieczną do

pokonania w trakcie realizowania przesiadek.
Z drugiej zaś strony wydzielenie osobnego
pasa dla pojazdów komunikacji zbiorowej po-
zwoliłoby na swobodne i punktualne kursowa-
nie autobusów i tramwajów.

Poza przystankiem Żeromskiego, również
na innych, głównych węzłach przesiadkowych
miasta należałoby usprawnić proces przesiad-
ki dokonywanej przez pasażerów. Jak pokaza-
ły wcześniejsze badania [1] sytuacja na wielu
poznańskich węzłach przesiadkowych daleka
jest od ideału. Nierzadko, aby zmienić środek
lokomocji należy pokonać stosunkowo duże od-
ległości pieszo. Obecnie np. na wspomnianym
wcześniej węźle Żeromskiego, aby przesiąść się
z autobusu na tramwaj należy przejść około
150 m i pokonać kilka sygnalizacji świetlnych.
Z kolei węzeł Ogrody składa się z pętli tramwa-
jowej na pl. Waryńskiego oraz kilku, rozrzuco-
nych po okolicy przystanków końcowych i po-
czątkowych dla peryferyjnych i podmiejskich linii
autobusowych oraz pary przystanków przelo-
towych miejskiej komunikacji autobusowej,
z których korzystają linie kursujące między dziel-
nicą Grunwald a Winogradami i Piątkowem.

Tam, gdzie to możliwe powinno się stoso-
wać rozwiązania typu „drzwi w drzwi”. Dlate-
go też np. w projekcie przebudowy pętli Ogro-
dy zawarto koncepcję zintegrowanego węzła
przesiadkowego, którego ewentualna reali-
zacja powinna być powiązana z pracami nad

Fot. 5. Gdańsk, zintegrowana pętla autobusowo-tramwajowa Chełm (ul. Witosa)

Rys. 2. Proponowane do utworzenia w Poznaniu odcinki TTA: 1 – TTA Dąbrowskiego, 2 – TTA
Przybyszewskiego-Reymonta, 3 – TTA al. Wielkopolska/Pułaskiego-Roosevelta, 4 – TTA Śród-
ka/Jana Pawła II, 5 – TTA rondo Rataje-most Królowej Jadwigi
Źródło: opracowanie własne. Podkład: MPU w Poznaniu
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planowanym przedłużeniem torowiska z dzi-
siejszej pętli na pl. Waryńskiego, w kierunku
zachodnim, do przyszłego dworca Brama
Zachodnia (rys. 3).

Po przebudowie torowiska na poznańskich
Ogrodach, zamiast niewygodnej przesiadki
i konieczności przechodzenia pieszego pomię-
dzy oddalonymi od siebie przystankami, pasa-
żerowie otrzymaliby zintegrowany węzeł z moż-
liwością przesiadania się „drzwi w drzwi”. Przy-
kładowo jadący z Grunwaldu autobusami linii
82 i 91 mogliby przesiąść się na tramwaj do cen-
trum na pl. Waryńskiego na jednym, zintegro-
wanym przystanku. Podobnie można by skorzy-
stać z przesiadki z kierunku powrotnego, z tram-
wajów jadących z centrum na autobusy w kie-
runku Grunwaldu.

Natomiast główny ciężar przesiadek doko-
nywanych pomiędzy autobusowym transportem
aglomeracyjnym a poznańską komunikacją
miejską, docelowo zostanie przeniesiony na zin-
tegrowany dworzec Brama Zachodnia, który jest
projektowany u zbiegu ulic Polskiej i Dąbrow-
skiego. Znajdzie się tam również parking typu
Park & Ride (P+R) oraz centrum handlowo-usłu-
gowe. Miasto chce, aby inwestycję zrealizował
prywatny inwestor w ramach partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego.

W ramach planowanej modernizacji trasy
tramwajowej w ul. Grunwaldzkiej, opracowano
także projekt przebudowy pętli Junikowo. Obec-
nie pętla ta służy wyłącznie tramwajom, a prze-
siadka na autobus jest bardzo niewygodna
i wymaga pokonania dużej odległości pieszo,

w tym skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
Po przebudowie wewnątrz pętli tramwajowej ma
powstać pętla autobusowa, a cały teren planu-
je się zadaszyć, dzięki czemu w niepogodne dni
będzie można przesiadać się praktycznie „bez
otwierania parasola” (rys. 5). Dodatkowo ma
powstać także budynek obsługi podróżnych,
w którym oprócz pomieszczeń socjalnych dla
kierowców i motorniczych, zaprojektowano
także m.in. toalety publiczne, punkt sprzeda-
ży biletów i informacji miejskiej, a także po-
mieszczenie na kiosk. W obrębie pętli przewi-
dziano także zadaszony parking rowerowy
typu Bike & Ride, a przy pierwszym przystan-
ku od pętli w kierunku centrum docelowo ma
także powstać parking dla samochodów, dzia-
łający w systemie Park & Ride.

Niestety, jak już wcześniej wspomniano,
odstąpiono od pierwotnie planowanego rozwią-
zania mającego na celu pełną integrację prze-
siadek („drzwi w drzwi”), która wymagałaby
odwrócenia ruchu tramwajów na pętli. Mimo to
węzeł będzie miał charakter zintegrowany, po-
nieważ konieczność przejścia będzie stosunko-
wo niewielka.

Do nowo projektowanej pętli Junikowo pla-
nuje się skierować część autobusowych linii
podmiejskich, a także obsługującą os. Kwiato-
we jedną linię miejską (nr 77). Dzięki temu wzro-
śnie dostępność do tramwaju dla pasażerów
mieszkających na południowo-zachodnich
przedmieściach Poznania, którzy będą mogli
przesiadać się na jednej, wspólnej pętli, bez
konieczności przechodzenia kilkuset metrów,
jak to ma miejsce obecnie. Po przebudowie,

Fot. 3. Heidelberg, Niemcy, zintegrowany przystanek w ramach jezdni TTA

Rys. 3. Projekt przebudowy węzła przesiadkowego Ogrody (pl. Waryńskiego)
Źródło: ZTM Poznań
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autobusy będą wygodnie dowozić pasażerów
z obszaru peryferyjnego na tramwaj do centrum.
Projektowany węzeł przesiadkowy na Juniko-
wie (podobnie jak wcześniej opisany dworzec
Brama Zachodnia) będzie miał zatem znacze-
nie także aglomeracyjne.

Podsumowanie
Proponowane rozwiązania integracyjne

w stolicy Wielkopolski mają charakter punkto-
wy, bądź liniowy i ze względu na uwarunkowa-
nia funkcjonalne poznańskiej komunikacji pu-
blicznej nie muszą przybierać kosztownej, sys-
temowej formy. A zatem powinny być wprowa-
dzane możliwie szybko, np. przy okazji realizo-
wanych prac modernizacyjnych. Tym bardziej,
że tego typu rozwiązania znakomicie sprawdzają
się w innych dużych miastach europejskich.

W zakresie rozwiązań integracyjnych na
gruncie polskim duże postępy zrobił m.in. Kra-
ków i Gdańsk, natomiast dzięki proponowa-
nym działaniom mającym na celu pełną inte-
grację przesiadek w komunikacji autobusowej

Rys. 4. Wizualizacja koncepcji zintegrowanego węzła przesiadkowego Brama Zachodnia
Źródło: [5]

Fot. 7. Pętla tramwajowa Junikowo – stan istniejący

Rys. 5. Wizualizacja projektu przebudowy pętli Junikowo
Źródło: ZTM Poznań

i tramwajowej, do tego prestiżowego grona
mógłby dołączyć również Poznań.

Na zakończenie warto wspomnieć, że
przedstawione w niniejszym artykule założenia
integracyjne w komunikacji miejskiej wpisują się

w główne zadania programu Zrównoważony
Rozwój Transportu stanowiącego element opra-
cowanej niedawno Strategii Rozwoju Miasta
Poznania do roku 2030.
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