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ZASADNOŚĆ LOKALIZACJI PRZYSTANKÓW ZA SKRZYŻOWANIAMI  

Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ NADAJĄCĄ PRIORYTET  

POJAZDOM TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

 

Artykuł porusza tematykę lokalizacji przystanków tramwajowych w obrębie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną umożliwia-

jącą priorytetowy przejazd tramwajom. W pracy przedstawiono przykłady lokalizacji przystanków tramwajowych na wlotach i 

wylotach skrzyżowań. Na podstawie dotychczasowej wiedzy i własnych pomiarów przedstawiono wady i zalety każdego sposobu 

lokalizacji przystanków. Następnie przeanalizowano na przykładzie skrzyżowań w krakowskiej sieci tramwajowej, wyposażonych 

w priorytet dla tramwajów w sygnalizacji świetlnej, wpływ lokalizacji przystanków za skrzyżowaniami na ruch tramwajów oraz 

zasadność budowy tego typu przystanków. 

 

WSTĘP 

Kształtowanie infrastruktury liniowej i punktowej dla transportu 
zbiorowego od wielu lat jest tematem wielu prac badawczych. Od 
czasu, gdy zaczęto wprowadzać priorytet w programach sygnalizacji 
świetlnej dla pojazdów transportu publicznego zaczęto sprawdzać, 
jaki układ przystanków najefektywniej wykorzysta potencjał syste-
mów sterowania ruchem. Jednym z ważniejszych zagadnień stała się 
lokalizacja przystanków w obrębie skrzyżowań. Z badań dr. inż. 
Marka Bauera [2,3] wynika, że przystanki tramwajowe w obrębie 
skrzyżowań powinny być lokowane na wylotach skrzyżowań. Tego 
typu rozwiązanie ma za zadanie zmniejszyć czas pobytu tramwajów 
w obrębie skrzyżowań oraz ułatwić przesiadki pasażerom między 
różnymi liniami tramwajowymi. Wyniki przeprowadzonych badań nie 
obrazują jednak, jak lokalizacja przystanków na wylotach sprawdza 
się na małych (z ograniczoną liczbą relacji przecinających torowisko) 
i dużych (ze wszystkimi relacjami przekraczającymi torowisko, lub co 
najmniej 3 pasami jezdni przecinającymi torowisko) skrzyżowaniach, 
na których wprowadzony jest priorytet dla tramwajów w sygnalizacji 
świetlnej. Celem badań przedstawionych w niniejszej pracy było zwe-
ryfikowanie zasadności budowy przystanków za skrzyżowaniami z 
uwzględnieniem wielkości skrzyżowań, na podstawie analizy porów-
nawczej długości czasu postoju w obrębie porównywanych skrzyżo-
wań. 

1. LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW W OBRĘBIE  
SKRZYŻOWAŃ 

1.1. Cechy lokalizacji przystanków w obrębie skrzyżowań  

Przystanki w obrębie skrzyżowań mogą być lokalizowane na 
wlotach lub na wylotach skrzyżowań, a w przypadku skrzyżowań z 
odpowiednio dużą wyspą centralną także w jej środku. Każda lokali-
zacja ma swoje zalety oraz wady. 

Pierwszy sposób lokalizacji przystanków (na wlotach) cechuje 
się mniejszą liczbą zatrzymań tramwajów (które mogą wystąpić) w 
obrębie skrzyżowania, a co za tym idzie pojazdy zużywają mniej 
energii na przejazd przez tego typu skrzyżowanie. Lokalizacja ta jed-
nak sprawia pewne trudności przy nadawaniu priorytetów dla tram-

wajów, ponieważ zdarzają się przypadki, w których wymiana pasa-
żerska trwa krócej lub dłużej niż zakładał twórca sterownika sygnali-
zacji świetlnej. Skutkami tego są straty czasu notowane przez po-
jazdy transportu zbiorowego. 

Drugi sposób lokalizacji przystanków (na wylotach) umożliwia w 
przypadku bezwzględnego priorytetu dla tramwajów minimalizacje 
czasu pobytu pojazdu transportu zbiorowego w obrębie skrzyżowa-
nia do samego czasu wymiany pasażerskiej. W przypadku, gdy prio-
rytet nie jest bezwzględny, występuje duże ryzyko podwójnego za-
trzymania tramwaju w obrębie skrzyżowania, co niesie za sobą do-
datkowe koszty i stratę czasu. 

1.2. Sposoby lokalizacji przystanków tramwajowych  
i autobusowo-tramwajowych w Krakowie 

W Krakowie od wielu lat, wraz z budową nowych ciągów komu-
nikacyjnych bądź modernizacją już istniejących, lokalizuje się przy-
stanki tramwajowe, autobusowe i autobusowo-tramwajowe za skrzy-
żowaniami. Wyjątkiem od tej reguły są miejsca, w których tego typu 
lokalizacja byłaby znacznym utrudnieniem dla mieszkańców, nie ma 
wystarczająco dużo miejsca pod przystanek na wylocie oraz zabyt-
kowe centrum miasta, gdzie przystanki po przebudowie części pierw-
szej obwodnicy (ulice: Straszeskiego, Podwale, Dunajewskiego i 
Basztowa) są zlokalizowane w tym samym miejscu, co przed prze-
budową. Zmiana lokalizacji przystanku w niektórych miejscach spo-
wodowała zwiększenie czasu pobytu pojazdu transportu zbiorowego 
w obrębie skrzyżowania, bądź wskutek źle funkcjonującego systemu 
sterowania ruchem wymusiła dodatkowe zatrzymania w obrębie 
skrzyżowań. 

2. PRZYKŁAD SYSTEMU UMOŻLIWIAJĄCEGO NADA-
WANIE PRIORYTETÓW NA SKRZYŻOWANIACH  
Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ POJAZDOM  
TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

Niezależnie od wyboru lokalizacji przystanku (na wlotach lub wy-
lotach skrzyżowań), aby zminimalizować czas tracony przez tram-
waje w obrębie skrzyżowań niezbędne jest wprowadzanie prioryte-
tów dla pojazdów transportu zbiorowego w sygnalizacji świetlnej. 
Dzięki skróceniu czasu przebywania tramwajów w obrębie skrzyżo-
wań możliwe jest nie tylko upłynnienie ruchu tramwajów, ale także 
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skrócenie czasów przejazdu ciągami komunikacyjnymi, dzięki czemu 
poprawia się konkurencyjność transportu publicznego względem in-
dywidualnego [4]. Od 2005 r. w Krakowie wprowadzany jest etapami 
system sterowania ruchem, którego zadaniem jest: zarządzanie ste-
rownikami sygnalizacji świetlnej, kontrola ich funkcjonowania i nadzór 
nad ruchem tramwajowym. Obecnie obszarowy system sterowania 
ruchem funkcjonuje m.in. na takich ciągach komunikacyjnych (dro-
gowo-tramwajowych) jak: ul. Mogilska, Aleja Jana Pawła II, Aleja Po-
koju, ul. Grota Roweckiego, ul. Bobrzyńskiego, czy korytarz pierwszej 
linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. W systemie stosowana jest 
podwójna detekcja pojazdów oparta na łączności radiowej oraz pę-
tlach indukcyjnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie sy-
gnalizatorów przed skrzyżowaniami [5]. Tego typu rozwiązanie 
zwiększa pewność na poprawną detekcję nadjeżdżającego pojazdu. 
W niektórych jednak przypadkach (m.in. na przystankach zlokalizo-
wanych przed skrzyżowaniami) detekcja opiera się wyłącznie na od-
czytach z pętli indukcyjnych. 

3. BADANIE WPŁYWU LOKALIZACJI PRZYSTANKÓW 
NA CZAS POBYTU TRAMWAJÓW W OBRĘBIE  
WĘZŁÓW KOMUNIKACYJNYCH  

3.1. Wybrane punkty pomiarowe 

W celu wykonania analizy wpływu lokalizacji przystanków na 
czas pobytu tramwajów w obrębie skrzyżowań (czas postoju na przy-
stanku oraz czas tracony ze względu na funkcjonowanie sygnalizacji 
świetlnej), wykonano od maja 2014 do września 2016 roku pomiary 
na dwóch ciągach komunikacyjnych oraz wybranych skrzyżowaniach 
drogowo – tramwajowych w Krakowie. Na potrzeby referatu przeana-
lizowano łącznie trzynaście skrzyżowań (26 punktów pomiarowych). 
Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono lokalizację punktów pomiarowych 
na wybranych ciągach komunikacyjnych. 

 

 
Rys. 1. Lokalizacja punktów pomiarowych w ciągu Lipińskiego – 
Czerwone Maki 

 

 
Rys. 2. Lokalizacja punktów pomiarowych w ciągu Rondo Mogilskie 
- Rondo Czyżyńskie 

 
W czasie pomiarów rejestrowano takie informacje jak: godziny 

dojazdów i minięcia sygnalizatorów oraz czas zatrzymania przy pe-
ronie przystanku z dokładnością do 1 sekundy. Łącznie zebrano po-
nad 3000 pomiarów. Pomiary były realizowane w godzinach szczytu 

porannego i popołudniowego (największa liczba tramwajów przejeż-
dżających w ciągu godziny przez badane skrzyżowania). Na podsta-
wie uzyskanych danych przeprowadzono analizy i wykonano oblicze-
nia długości czasu postoju tramwajów w obrębie skrzyżowania (w tym 
dla przystanków na wylotach długość czasu zatrzymań przed sygna-
lizatorami i długości czasu zatrzymań na przystankach tramwajo-
wych). Pomiary były realizowane zarówno na skrzyżowaniach z przy-
stankami zlokalizowanymi na wylotach jak i wlotach skrzyżowań (w 
celu porównania łącznego czasu postoju w obrębie skrzyżowania dla 
obu możliwych lokalizacji przystanków).  

3.2. Wyniki przeprowadzonych analiz 

Wykonane analizy wykazały, że na małych skrzyżowaniach 
tramwaje zatrzymują się rzadziej niż w przypadku skrzyżowań du-
żych. Dodatkowo warto zauważyć, że zbierane podczas pomiarów 
dane na różnych skrzyżowaniach o podobnej wielkości różnią się od 
siebie. Podczas pomiarów na ciągu Rondo Czyżyńskie – Rondo Mo-
gilskie uzyskano wyższy procentowy udział zatrzymań tramwajów 
przed skrzyżowaniami, niż dla ciągu Lipińskiego – Czerwone Maki. 
Procent liczby zatrzymań w ogólnej liczbie przejazdów dla obu bada-
nych wielkości skrzyżowań zostały przedstawione na rysunkach 3 i 
4. W przypadku ciągu Lipińskiego – Czerwone Maki największy 
udział przejazdów z zatrzymaniem odnotowano na skrzyżowaniu 
Grota Roweckiego – Norymberska – Rostworowskiego (31% w kie-
runku centrum miasta i 44% w kierunku pętli Czerwone Maki) [1]. W 
przypadku ciągu pomiędzy rondami Mogilskim i Czyżyńskim najwięk-
szy procent przejazdów z zatrzymaniem przed skrzyżowaniem odno-
towano w obrębie skrzyżowania Lema – Aleja Jana Pawła II – Meis-
snera – Mogilska (54% na kierunku do centrum miasta i 68% na kie-
runku z centrum miasta).  
 

 
Rys. 3. Procent liczby zatrzymań i płynnych przejazdów we wszyst-
kich zaobserwowanych przejazdach tramwajów – małe skrzyżowania 
 

 
Rys. 4. Procent liczby zatrzymań i płynnych przejazdów we wszyst-
kich zaobserwowanych przejazdach tramwajów – duże skrzyżowania 



I Efektywność transportu 
 

 

   

534 AUTOBUSY 12/2016 
 

W analizie zebranych wyników pomiarów nie uwzględniano do-
kładnych przyczyn zatrzymań tramwajów przed skrzyżowaniami (dla 
skrzyżowań z przystankami na wylotach) powodowanych pracą sys-
temu (ze względu na fakt, że w obrębie wszystkich badanych skrzy-
żowań przystanki były pojedyncze nie uwzględniano w obliczeniach 
zatrzymań spowodowanych brakiem miejsca na przystanku). 

Dla skrzyżowań z przystankami zlokalizowanymi na wylotach w 
celu uzyskania czasu postoju pojazdu w obrębie skrzyżowania brano 
pod uwagę czas postoju na przystanku oraz czas zatrzymania przed 
skrzyżowaniem wraz z prawdopodobieństwem jego wystąpienia.  

Na skrzyżowaniach, na których przystanki są zlokalizowane za 
skrzyżowaniami w celu uzyskania czasu postoju pojazdu w obrębie 
skrzyżowania brano pod uwagę czas postoju na przystanku, który 
jednocześnie był czasem postoju przed skrzyżowaniem. 

 Wyniki analizy czasu postoju tramwajów w obrębie skrzyżowa-
nia zostały podzielone ze względu na wielkość skrzyżowania, jak i 
lokalizację przystanku. Uzyskane wartości średnie czasu postoju 
wraz z wyliczonymi odchyleniami standardowymi i współczynnikami 
zmienności dla każdego przypadku zostały przedstawione w tabe-
lach 1 i 2. 

 
Tab. 1. Średni czas postoju tramwajów w obrębie skrzyżowań  

małych z przystankami na wlotach i wylotach 
Przystanek na wlocie 

Średni czas postoju [sek.] 22,19 

Odchylenie standardowe [sek.] 9,09 

Współczynnik zmienności 0,41 

Przystanek na wylocie 

Średni czas postoju na przystanku [sek.] 19,66 

Odchylenie standardowe dla czasu postoju na przystanku 
[sek.] 

7,62 

Współczynnik zmienności dla czasu postoju na przystanku 0,39 

Średni czas postoju przed skrzyżowaniem [sek.] 14,50 

Odchylenie standardowe dla czasu postoju przed skrzyżo-
waniem [sek.] 

9,71 

Współczynnik zmienności dla czasu postoju przed skrzyżo-
waniem 

0,67 

Prawdopodobieństwo zatrzymania przed skrzyżowaniem 0,15 

 
Tab. 2. Średni czas postoju tramwajów w obrębie skrzyżowań  

dużych z przystankami na wlotach i wylotach 
Przystanek na wlocie 

Średni czas postoju [sek.] 30,41 

Odchylenie standardowe [sek.] 16,08 

Współczynnik zmienności 0,53 

Przystanek na wylocie 

Średni czas postoju na przystanku [sek.] 20,91 

Odchylenie standardowe dla czasu postoju na przystanku 
[sek.] 

5,79 

Współczynnik zmienności dla czasu postoju na przystanku 0,28 

Średni czas postoju przed skrzyżowaniem [sek.] 19,96 

Odchylenie standardowe dla czasu postoju przed skrzyżo-
waniem [sek.] 

15,39 

Współczynnik zmienności dla czasu postoju przed skrzyżo-
waniem 

0,77 

Prawdopodobieństwo zatrzymania przed skrzyżowaniem 0,29 

 
Na podstawie analizy zebranych danych można stwierdzić, że 

dla 15% przejazdów (dla skrzyżowań małych) i 29% przejazdów (dla 
skrzyżowań dużych) średni czas pobytu tramwaju w obrębie skrzyżo-
wania jest dłuższy dla skrzyżowań z przystankami zlokalizowanymi 
na wylotach skrzyżowań. W pozostałych przypadkach (71%) średni 
czas postoju tramwajów w obrębie dużych skrzyżowań dla przystan-
ków na wylotach jest o około 50% krótszy.  

Na skrzyżowaniach małych w pozostałych 85% przypadków 
czas postoju tramwajów w obrębie skrzyżowania jest do siebie zbli-
żony (czas postoju w przypadku przystanków na wlotach jest dłuższy 
o 2,5 sekundy).  

Dla skrzyżowań dużych rozstęp czasów zatrzymania przed sy-
gnalizatorem wynosi aż 125 sekund, w przypadku skrzyżowań ma-
łych jest to wartość 56 sekund.  

W celu przedstawienia szczegółowej analizy wpływu lokalizacji 
przystanków i funkcjonowania systemu sterowania ruchem na czas 
postoju tramwajów w obrębie skrzyżowań wybrano do analizy po-
miary z czterech skrzyżowań, po jednym z każdego rodzaju oraz dwa 
skrzyżowania, w obrębie, których przystanki zlokalizowane są po tej 
samej stronie skrzyżowania. Wybrane skrzyżowania reprezentują za-
równo obie możliwe lokalizacje przystanków, jak i wielkość skrzyżo-
wań (małe i duże). Dodatkowo, funkcjonujący na wybranym ciągu 
system sterowania ruchem (marki Siemens) działa w ten sam sposób 
na każdym skrzyżowaniu. Wyniki analizy zostały przedstawione w ta-
belach 3-8. 

 
Tab. 3. Wyniki analizy zebranych danych dla dużego skrzyżowania 

Lema – Mogilska - Meissnera - Aleja Jana Pawła II  
Kierunek: Do centrum miasta 

Lokalizacja: Na wylocie skrzyżowania 

Czas zatrzymania przed sygnalizatorem  

Wartość średnia [sek.] 25,73 

Odchylenie stand.[sek.] 18,01 

Współczynnik zmienności 0,70 

Prawdopodobieństwo zatrzymania 0,53 

Czas postoju na przystanku  

Wartość średnia [sek.] 21,11 

Odchylenie stand. [sek.]  5,61 

Współczynnik zmienności 0,27 

Kierunek: Z centrum miasta 

Lokalizacja: Na wylocie skrzyżowania 

Czas zatrzymania przed sygnalizatorem  

Wartość średnia [sek.] 27,47 

Odchylenie stand. [sek.] 17,47 

Współczynnik zmienności 0,64 

Prawdopodobieństwo zatrzymania 0,68 

Czas postoju na przystanku  

Wartość średnia [sek.] 20,28 

Odchylenie stand.[sek.] 6,22 

Współczynnik zmienności 0,31 

Na podstawie powyższych wyników (tabela 3) można wyciągnąć 
wniosek, że na analizowanym skrzyżowaniu przystanek za skrzyżo-
waniem nie jest dobrym rozwiązaniem (wysokie prawdopodobień-
stwo zatrzymania przed skrzyżowaniem oraz długi średni czas ocze-
kiwania na sygnał umożliwiający przejazd przez skrzyżowanie). Roz-
stęp czasów zatrzymania przed sygnalizatorem wynosi dla kierunku 
do centrum Krakowa 53 sekundy, w przeciwnym kierunku 46 sekund. 

Tabela 4 przedstawia wyniki dla dużego skrzyżowania, na któ-
rym przystanki są zlokalizowane na wlotach skrzyżowań. Dzięki temu 
tramwaje przejeżdżające przez analizowane skrzyżowanie muszą 
zatrzymać się tylko raz, co przynosi realne oszczędności w zużyciu 
energii elektrycznej [1]. Średni czas postoju w obrębie skrzyżowania 
Doktora Twardego – Bratysławska – Wybickiego, jest nieco wyższy 
od czasu postoju tramwajów w obrębie skrzyżowania Lema – Mogil-
ska - Meissnera - Aleja Jana Pawła II – pod warunkiem płynnego 
przejazdu przez skrzyżowanie. W przypadku zatrzymania tramwaju 
także przed skrzyżowaniem czas postoju w obrębie skrzyżowania z 
przystankami na wylotach jest o około 65% dłuższy.  
 
 
 
 
 
 
 
 



I 

Efektywność transportu 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 535 
 

Tab. 4. Wyniki analizy zebranych danych dla dużego skrzyżowania 
Doktora Twardego - Bratysławska – Wybickiego  

Kierunek: Do centrum miasta 

Lokalizacja: Na wlocie skrzyżowania 

Czas postoju w obrębie skrzyżowania  

Wartość średnia [sek.] 27,31 

Odchylenie stand. [sek.] 9,81 

Współczynnik zmienności 0,36 

Kierunek: Z centrum miasta 

Lokalizacja: Na wlocie skrzyżowania 

Czas postoju w obrębie skrzyżowania 

Wartość średnia [sek.] 29,83 

Odchylenie stand. [sek.] 12,86 

Współczynnik zmienności 0,43 
 

Tab. 5. Wyniki analizy zebranych danych dla dużego skrzyżowania 
Stella-Sawickiego - Aleja Jana Pawła II 

Kierunek: Do centrum miasta 

Lokalizacja: Na wlocie skrzyżowania 

Czas postoju na przystanku 

Wartość średnia [sek.] 34,67 

Odchylenie stand.[sek.] 16,02 

Współczynnik zmienności 0,46 

Kierunek: Z centrum miasta 

Lokalizacja: Na wylocie skrzyżowania 

Czas zatrzymania przed sygnalizatorem 

Wartość średnia [sek.] 29,82 

Odchylenie stand. [sek.] 27,46 

Współczynnik zmienności 0,92 

Prawdopodobieństwo zatrzymania 0,65 

Czas postoju na przystanku 

Wartość średnia [sek.] 20,09 

Odchylenie stand. [sek.] 5,85 

Współczynnik zmienności 0,29 
 

Tabela 5 prezentuje wyniki dla skrzyżowania, które przystanki 
zlokalizowane ma po jednej stronie, przez co jeden z nich znajduje 
się na wlocie, a drugi wylocie. Ten układ przystanków umożliwia po-
równanie w jednym miejscu jak sprawują się oba rozwiązania. Loka-
lizacja przystanków po jednej stronie skrzyżowania związana jest z 
bliskością dużego osiedla mieszkaniowego, przez co jego miesz-
kańcy nie muszą obchodzić całego skrzyżowania, by wsiąść do tram-
waju. Dla tramwajów przejeżdżających płynnie przez skrzyżowanie 
(od strony centrum Krakowa) średnia długość czasu postoju w obrę-
bie skrzyżowania jest krótsza niż w przypadku tramwajów jadących z 
przeciwka. Wskutek działania systemu sterowania ruchem istnieje 
wysokie prawdopodobieństwo (0,65) zatrzymania tramwaju jadącego 
od centrum miasta także przed skrzyżowaniem. W tym przypadku 
średni czas postoju w obrębie skrzyżowania jest krótszy dla kierunku 
do centrum miasta. Duża liczba zatrzymań tramwajów jadących z 
centrum miasta jest związana m.in. przejazdem przez dwie odrębne 
jezdnie (przy każdym przejeździe przez jezdnię jest odrębny sygnali-
zator) i niewłaściwą pracą systemu sterowania ruchem. W kierunku 
centrum oba sygnalizatory są ze sobą dobrze zsynchronizowane, 
dzięki czemu nie dochodzi do zatrzymań tramwajów pomiędzy pierw-
szym, a drugim sygnalizatorem.  
 

Tab. 6. Wyniki analizy zebranych danych dla małego skrzyżowania 
Chmieleniec - Bobrzyńskiego 

Kierunek: Do centrum miasta 

Lokalizacja: Na wylocie skrzyżowania 

Czas zatrzymania przed sygnalizatorem 

Wartość średnia [sek.] 13,97 

Odchylenie stand. [sek.] 9,49 

Współczynnik zmienności 0,68 

Prawdopodobieństwo zatrzymania 0,27 

Czas postoju na przystanku 

Wartość średnia [sek.] 18,18 

Odchylenie stand. [sek.] 4,97 

Współczynnik zmienności 0,27 

Kierunek: Z centrum miasta 

Lokalizacja: Na wylocie skrzyżowania 

Czas zatrzymania przed sygnalizatorem 

Wartość średnia [sek.] 13,36 

Odchylenie stand. [sek.] 8,77 

Współczynnik zmienności 0,66 

Prawdopodobieństwo zatrzymania 0,27 

Czas postoju na przystanku 

Wartość średnia [sek.] 22,07 

Odchylenie stand. [sek.] 7,52 

Współczynnik zmienności 0,34 

 
W tabeli 6 zostały przedstawione wyniki analizy dla małego 

skrzyżowania w obrębie, którego przystanki są zlokalizowane za 
skrzyżowaniem. W obu kierunkach zaobserwowano tą samą liczbę 
zatrzymań tramwajów przed skrzyżowaniem. Rozstęp czasów za-
trzymania przed sygnalizatorem wynosi odpowiednio: 52 sekundy dla 
kierunku do centrum Krakowa i 43 sekundy w kierunku przeciwnym. 
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Chmieleniec – Bobrzyńskiego 
działa w ten sam sposób dla obu kierunków, co można stwierdzić na 
podstawie tych samych wartości prawdopodobieństwa wystąpienia 
zatrzymania tramwaju przed skrzyżowaniem oraz podobnych warto-
ści średniego czasu zatrzymania jak i współczynnika zmienności. 
 

Tab. 7. Wyniki analizy zebranych danych dla małego skrzyżowania 
Kapelanka - Słomiana 

Kierunek: Do centrum miasta 

Lokalizacja: Na wlocie skrzyżowania 

Czas postoju na przystanku  

Wartość średnia [sek.] 22,97 

Odchylenie stand. [sek.] 6,38 

Współczynnik zmienności 0,28 

Kierunek: Z centrum miasta 

Lokalizacja: Na wlocie skrzyżowania 

Czas postoju na przystanku  

Wartość średnia [sek.] 21,72 

Odchylenie stand. [sek.] 10,8 

Współczynnik zmienności 0,50 

 
Skrzyżowanie Kapelanka - Słomiana pod względem kształtu in-

frastruktury drogowej i torowej jest bardzo podobne do wcześniej-
szego skrzyżowania Chmieleniec - Bobrzyńskiego. Różni się wyłącz-
nie lokalizacją przystanków. Jak pokazują wyniki analizy zebranych 
danych, średni czas postoju w obrębie skrzyżowania jest podobny do 
tego dla skrzyżowania Chmieleniec – Bobrzyńskiego. Warto zauwa-
żyć, że w przypadku kierunku z centrum Krakowa, średni czas po-
stoju na przystanku jest niższy dla omawianego skrzyżowania Kape-
lanka – Słomiana (tabela 7). Jest to efekt odpowiednio skalibrowa-
nego sterownika sygnalizacji świetlnej, który w odpowiednim momen-
cie przydziela szczelinę pionową dla tramwajów.  
 

Tab. 8. Wyniki analizy zebranych danych dla skrzyżowania Markow-
skiego - Aleja Jana Pawła II 

Kierunek: Do centrum miasta 

Lokalizacja: Na wlocie skrzyżowania 

Czas postoju na przystanku 

Wartość średnia [sek.] 23,19 

Odchylenie stand. [sek.] 12,06 

Współczynnik zmienności 0,52 

Kierunek: Z centrum miasta 

Lokalizacja: Na wylocie skrzyżowania 

Czas zatrzymania przed sygnalizatorem 

Wartość średnia [sek.] 16 

Odchylenie stand. [sek.] 8,44 

Współczynnik zmienności 0,53 

Prawdopodobieństwo zatrzymania 0,30 

Czas postoju na przystanku 

Wartość średnia [sek.] 12,45 

Odchylenie stand. [sek.] 5,28 

Współczynnik zmienności 0,42 
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W tabeli 8 zaprezentowano wyniki dla ostatniego małego skrzy-

żowania w obrębie, którego przystanki są zlokalizowane po tej samej 
stronie. Rozstęp długości czasu zatrzymania przed skrzyżowaniem 
dla tramwajów jadących od centrum miasta (przystanek za skrzyżo-
waniem) wynosi 21 sekund (znacznie mniej niż dla wcześniej prezen-
towanych skrzyżowań). Uwzględniając prawdopodobieństwo zatrzy-
mania przed skrzyżowaniem tramwajów jadących z centrum miasta i 
średni czas jego trwania można stwierdzić, że oba przystanki po-
winny być zlokalizowane na wylotach (średni czas postoju w obrębie 
skrzyżowania tramwaju jadącego od centrum Krakowa, w większości 
przypadków jest o połowę niższy niż w dla tramwajów jadących w 
przeciwnym kierunku, w pozostałych przypadkach oba średnie czasy 
postoju mają podobne wartości). Obecna lokalizacja przystanków na 
analizowanym skrzyżowaniu jest związana z brakiem rezerwy terenu, 
na wylocie skrzyżowania w kierunku centrum Krakowa. 

Powyższe wyniki analizy zebranych danych pokazują, że w przy-
padku dużych skrzyżowań system sterowania ruchem (Siemens Si-
traffic Scala [5]) radzi sobie gorzej z przyznawaniem priorytetu tram-
wajom niż w przypadku małych skrzyżowań (zarówno pod względem 
liczby zatrzymań spowodowanych pracą systemu, jak i długością 
czasu zatrzymań). W przypadku przystanków zlokalizowanych na 
wylotach skrzyżowań warto zauważyć, że podobnie jak w przypadku 
wcześniej prowadzonych analiz [2,3], czas w obrębie skrzyżowania 
jest znacznie krótszy niż przypadku przystanku zlokalizowanych na 
wlotach skrzyżowań. Jak pokazuje jednak przykłady skrzyżowań 
Stella Sawickiego – Aleja Jana Pawła II i Lema – Mogilska - Meis-
snera - Aleja Jana Pawła II, prawdopodobieństwo zatrzymania tram-
waju przed skrzyżowaniem (z przystankami na wylotach) jest wyso-
kie. 

4. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

Przeprowadzone analizy wykazały, że w przypadku skrzyżowań 
małych funkcjonujący w Krakowie obszarowy system sterowania ru-
chem działa lepiej (w dziedzinie przyznawania priorytetów dla tram-
wajów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną) niż w przypadku 
skrzyżowań dużych, przez co w przypadku małych skrzyżowań ist-
nieje mniejsze prawdopodobieństwo zatrzymania tramwaju przed 
skrzyżowaniem. Potwierdza to zasadność lokalizowania przystanków 
tramwajowych na wylotach skrzyżowań.  

W przypadku dużych skrzyżowań, ze względu na o wiele bar-
dziej skomplikowany proces obliczeniowy algorytmów sterujących 
sygnalizacją świetlną, prawdopodobieństwo zatrzymania tramwaju 
przed skrzyżowaniem jest większe. Dlatego nie można jednoznacz-
nie potwierdzić zasadności budowy przystanków na wylotach dużych 
skrzyżowań.  

Warto także zwrócić uwagę na problemy dostępności przy-
stanku dla pasażerów [3]. W oparciu o powyższe analizy należy zwró-
cić uwagę, że w procesie planowania lokalizacji przystanków w obrę-
bie dużych skrzyżowań powinno się przystanki lokować po tej stronie 
skrzyżowania, po której większość pasażerów będzie miała do nich 
lepszy dostęp.  

Odpowiednia lokalizacja przystanków dla tramwajów w obrębie 
skrzyżowań z priorytetem dla pojazdów transportu zbiorowego w sy-

gnalizacji świetlnej ma duży wpływ na czas postoju tramwajów w ob-
rębie skrzyżowań. Najlepszym obecnie stosowanym rozwiązaniem 
jest lokalizowanie przystanków na wylotach skrzyżowań. Rozwiąza-
nie to nie jest jednak uniwersalne. Na przykładzie Krakowa najlepiej 
sprawdza się w przypadku małych skrzyżowań z dobrze funkcjonują-
cym systemem sterowania ruchem umożliwiającym przejazd tramwa-
jom przez skrzyżowania bez zatrzymania. W przypadku dużych 
skrzyżowań gdzie program sygnalizacji jest bardziej skomplikowany, 
czego efektem są częstsze zatrzymania tramwajów w oczekiwaniu 
na „szczelinę pionową” (zezwalającą na wjazd na skrzyżowanie) lo-
kalizacja przystanków za skrzyżowaniami nie jest już tak zasadna. 
Stąd wniosek, że przy planowaniu lokalizacji przystanków w obrębie 
dużych skrzyżowań w pierwszej kolejności należy zmaksymalizować 
dostępność do przystanków dla pasażerów, a dopiero później starać 
się zminimalizować czas postoju tramwajów w obrębie tego typu 
skrzyżowań. 
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Validity of tram stop location in vicinity of intersections  
with traffic lights and public transport priority 

This article brings up subject of tram stops in vicinity of 

intersections with traffic lights and priority for tram traffic. 

Several examples for tram stops located both on near and far 

sides of intersection and, based on previous knowledge and 

own survey, pros and cons of both location methods are pre-

sented. Following, taking Krakow tram traffic network as a 

model for analysis, impact of tram stop location on tram traffic 

flow was measured to reach a conclusion about validity of both 

methods. 
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