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Udrażnianie węzłów tramwajowych w awaryjnych sytuacjach 
ruchowych
W kręgu inżynierów ruchu i szerzej – osób zajmujących się ru-
chem drogowym na co dzień, ogólnie znanym faktem jest możli-
wość zwiększenia przepustowości na skrzyżowaniach z sygnali-
zacją świetlną poprzez wydłużenie cyklu sygnalizacji. Metoda ta 
jednak nie jest zwykle skuteczna w odniesieniu do komunikacji 
tramwajowej. W artykule omówiono dlaczego tak się dzieje i ja-
kie kroki można podjąć, gdy na skutek awarii sytuacja ruchowa 
wymusza zwiększenie przepustowości w ruchu tramwajowym.

Słowa kluczowe: tramwaj, sygnalizacja świetlna, przepustowość, in-
teligentny system transportu, ITS.

Wstęp
2 marca 2018 r. około godziny 4:50 we Wrocławiu doszło do zda-
rzenia, które na wiele godzin spowodowało paraliż komunikacji 
miejskiej. Na skutek przejazdu przy oblodzonej sieci trakcyjnej, 
nastąpiło uszkodzenie listwy ślizgacza pantografu. W konsekwen-
cji dalszej jazdy nastąpiło zerwanie sieci trakcyjnej na ul. Powstań-
ców Śląskich. Niestety uszkodzenie sieci trakcyjnej wystąpiło na 
długim odcinku. Mimo zadysponowania przez służby dyspozytor-
skie kilku jednostek pogotowia sieciowego, trasa była wyłączona 
z ruchu przez wiele godzin. W tym miejscu należy zaznaczyć, że 
ulica ta jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych miasta. 
W stałym układzie obsługiwana jest dwukierunkowo przez 5 linii 
tramwajowych (2, 6, 7, 17 i 20) oraz jednokierunkowo przez dwie 

linie przeciwbieżne (14 i 24). W godzinach szczytu komunikacyjne-
go na każdej z tych linii wykonuje się po 5 kursów w każdym z kie-
runków w ciągu godziny. W efekcie łącznie wykonuje się zatem po 
30 kursów w każdym z kierunków. Trasa ta prowadzi również do 
największej obecnie zajezdni tramwajowej we Wrocławiu. Było to 
szczególnie istotne ze względu na godzinę wystąpienia zdarzenia 
– porę intensywnych wyjazdów.

Działając zgodnie z przyjętymi procedurami, dyspozytura tram-
wajowa, przekierowała ruch tramwajowy, na jedyny korytarz alter-
natywny, przebiegający al. J. Hallera i ul. Grabiszyńską (rys. 1). 
Oczywiście na odciętym fragmencie trasy uruchomiono również 
zastępczą komunikację autobusową. Początkowo rozwiązanie 
to przynosiło pozytywny efekt. Gdy jednak rozpoczął się poranny 
szczyt przewozowy, okazało się, że przepustowość węzła tram-
wajowego na końcu ul. Grabiszyńskiej została znacząco przekro-
czona. W ruchu liniowym, wzdłuż ul. Grabiszyńskiej w szczycie 
przewozowym wykonywane jest po 20 kursów w ciągu godziny 
w każdym kierunków. W zaistniałej sytuacji, liczba ta wzrosła za-
tem dwuipółkrotnie. Układ stał się niewydolny. 

Na ul. Grabiszyńskiej, przed skrzyżowaniem, utknęło kilkana-
ście składów tramwajowych. W krytycznym momencie długość 
zatoru wynosiła kilkaset metrów. Sytuację pogarszały warunki 
pogodowe. Aura była typowo zimowa, a temperatura powietrza 
utrzymywała się poniżej 0°C. Tramwaje oczekujące w kolejce, nie 
mogły dojechać do oczekujących na mrozie pasażerów. Co więcej, 

Rys. 1. Wytyczony objazd dla tramwajów podczas awarii 2 marca 2018 r. we Wrocławiu
Źródło: opracowanie własne.
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gdy pasażerowie doczekali się pojazdu, warunki w nim panujące 
były dalekie od komfortowych. Drastyczne zwiększenie obciążenia 
ruchowego, spowodowało oczywiście zwiększenie zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną. Przy wspomnianym już obciążeniu 
sięgającym 250% typowego, dla zachowania przejezdności ko-
niecznym stało się odłączenia ogrzewania w wagonach. Łącznie 
kilkudziesięciominutowy przejazd wyznaczonego objazdu, bez 
ogrzewania, powodował całkowite wychłodzenie, które nie mogło 
być szybko zniwelowane.

Usunięcie usterki sieci trakcyjnej i całkowite rozładowanie za-
toru nastąpiło dopiero około godziny 10, a zatem już długo po za-
kończeniu szczytu komunikacyjnego. Bezpośrednio po nim w Cen-
trum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym, inicjatywą 
oddolną powołany został zespół, który postanowił sobie za cel 
wypracować rozwiązania i procedury, które pozwoliłyby wyelimi-
nować lub przynajmniej ograniczyć tego typu zjawiska w przyszło-
ści. Nie było i nie jest możliwe całkowite zapobieżenie awariom 
i zatrzymaniom ruchu, a zatem niekwestionowanym stało się, że 
wytyczanie objazdów w analogiczny sposób, będzie miało miejsce 
również w przyszłości. W związku z tym należało zdefiniować przy-
czyny zaistniałej sytuacji po stronie sterowania ruchem i odnaleźć 
rozwiązania, które mogłyby być pomocne.

Przyczyny powstania zatoru
W ciągu kilku dni po omawianym zdarzeniu pojawiła się szeroka 
dyskusja oskarżająca instytucje miejskie o niewłaściwe ustalenie 
hierarchii w ruchu miejskim. Najczęściej podnoszonym zarzutem 
było niezapewnienie priorytetu dla tramwajów na skrzyżowaniu 
ul. Grabiszyńskiej i Piłsudskiego (czyli w miejscu, gdzie stworzył 
się opisany wcześniej zator). Osoby wypowiadające się w sposób 
krytyczny, były świadome tego, jakie korzyści płyną z niemal cał-
kowicie pozbawionych strat czasu przejazdów tramwajów przez 
większość skrzyżowań we Wrocławiu. 

Na tym skrzyżowaniu, skądinąd podobnie jak na większości 
skrzyżowań z najważniejszymi węzłami torowymi, typowego priore-
tytowania komunikacji miejskiej nie stosuje się jednak. Wynika to 
z faktu, iż przy tak wielkim obciążeniu ruchowym, jakim one pod-
legają [2] i sprzeczności wykorzystywanych relacji, priorytet tram-
wajowy spowodowałby nie tylko utrudnienia w ruchu kołowym, lecz 
przede wszystkim niemożliwe byłoby zapewnienie płynnego prze-
jazdu wszystkich tramwajów. Konflikt interesów poszczególnych 
relacji tramwajowych sprawia, iż w takich przypadkach tylko upo-

rządkowany schemat przydzielania zezwoleń na przejazd przez 
skrzyżowanie jest w stanie zapewnić przejazd w akceptowalnym 
czasie. Przy znacząco zwiększonym obciążeniu paraliż wywołany 
przydzieleniu choćby jednej grupie tramwajów priorytetu, spotę-
gowałby wyłącznie trudności.

W ruchu kołowym pomocnym dla rozładowywania zatorów bywa 
wydłużenie długości cyklu sygnalizacji, a więc czasu po jakim na-
stępuje co najmniej jednokrotne przydzielenie każdemu z uczest-
ników ruchu sygnału zielonego [6]. Wynika to z faktu, iż między 
przydzieleniem jednemu strumieniowi ruchu sygnału zielonego, 
a przydzieleniem go innemu, musi nastąpić odstęp zapewniający 
bezpieczeństwo (tzw. czas międzyzielony). Jest to wielkość stała, 
zatem wydłużając długość cyklu sygnalizacji, udział czasu mię-
dzyzielonego ulega zmniejszeniu a samych sygnałów zielonych 
zwiększeniu (rys. 2). 

Rozwiązanie to nie przynosi najczęściej oczekiwanych skutków 
w ruchu tramwajowym. Na przyczynę tego stanu rzeczy składa się 
szereg czynników. Aby zrozumieć czemu rozwiązanie korzystne dla 
pojazdów kołowych nie jest korzystne również w przypadku tram-
wajów, należy wziąć pod uwagę specyfikę ruchu poszczególnych 
pojazdów. W przypadku samochodów osobowych czas następstwa 
(czas po jakim następuje przejazd kolejnego pojazdu z kolumny) 
szacowany jest na około 1,9 s [1]. W przypadku typowych składów 
tramwajowych, stosowanych we Wrocławiu o długości od 27 do 
32 m, czas ten wynosi około 14 s [4]. Dlatego właśnie o ile nawet 
drobne wydłużenie sygnału zielonego dla ruchu pojazdów koło-
wych, przynosi pewien profit, o tyle w bardzo niewielu przypadkach 
wydłużenie sygnału zezwalającego na przejazd tramwaju przynosi 
analogiczny skutek. Wydłużenie musiałoby przekraczać akurat tę 
wartość progową, bądź jej wielokrotność.

Porównując ze sobą gałęzie transportu, nie można pominąć 
również kwestii układu geometrycznego. Jak wiadomo, na wiel-
kich skrzyżowaniach w ruchu kołowym każda relacja ma zwykle do 
dyspozycji własny pas ruchu. W niektórych przypadkach, strumień 
pojazdów skręcających w prawo i jadących na wprost korzystają 
ze wspólnego pasa, lecz i przydzielany sygnał zielony wspólnie. 
Tymczasem tramwaje w przytłaczającej większości przypadków 
na wlocie skrzyżowania do dyspozycji mają jeden tor odpowia-
dający za wszystkie relacje, a ich wspólne otwarcie jest na tyle 
nieefektywne, że znajduje uzasadnienie niezmiernie rzadko. Po-
woduje to, że nawet podanie najdłuższego sygnału zezwalającego 
na przejazd nie przysparza korzyści, jeśli pierwszym oczekującym 

Rys. 2. Efekt wydłużania cyklu w ruchu kołowym
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 3. Efekt wydłużania cyklu w ruchu tramwajowym
Źródło: opracowanie własne.
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w kolejce tramwajem jest inny niż ten, dla którego sygnał został 
przeznaczony. Dłużony sygnał wydłuża w efekcie jedynie oczeki-
wanie obydwu pojazdów (rys. 3).

Co więcej, w opisanym przypadku nawet gdyby dwa kolejne 
tramwaje miały skorzystać z tej samej relacji, nie przyczyniłoby 
się do poprawy sytuacji, gdyż przystanki są zlokalizowane przed 
skrzyżowaniem a są to przystanki pojedyncze. Wynika z tego, iż 
nawet, że minimalny czas sygnału zezwalającego musiałby wyno-
sić ponad 30 sekund [5]. Takiego wydłużenia nikt nie był w sta-
nie zapewnić, a nadal korzyść nie byłaby pewna. Struktura ruchu 
tramwajów na skrzyżowaniu, która wystąpiła w opisanym wyżej 
wydarzeniu, została przedstawiona na rysunku 4. Jak widać, po-
szczególne relacje były obciążone w miarę równomiernie, zatem 
wystąpienie dwóch kolejnych tramwajów jednej relacji było bardzo 
niewielkie.

Wynik analizy sytuacji
Jeszcze podczas trwania sytuacji kryzysowej (zatoru) stwierdzono, 
że jedynym rozwiązaniem, jakie może przynieść poprawę, byłoby 
skrócenie długości cyklu. Takie działanie spowodowałoby częstsze 
podawanie sygnałów zezwalających dla poszczególnych relacji. 
W konsekwencji oczekiwanie na właściwy sygnał powinno ulec 
skróceniu. 

Niestety natychmiastowe wdrożenie w oczekiwanym wymiarze 
było niemożliwe. Specyfika wrocławskiego systemu sterowania 
ruchem polega na połączeniu sygnalizacji świetlnych w grupy od-
powiadające kilku obszarom miasta. Dla skrzyżowań w ramach 
grupy długość cyklu ustalana jest wspólnie. Przedmiotowe skrzy-
żowanie leży w obszarze centralnym. Ograniczenie długości cyklu 
w całym obszarze, spowodowałoby narastające zatory uliczne 
w całym śródmieściu. Te mogłyby być tak duże, że kolejka po-
jazdów oczekujących na jednym skrzyżowaniu, mogła skutkować 
blokowaniem tarczy innego skrzyżowania, zatem utrudnieniem lub 
nawet uniemożliwieniem przejazdu również pojazdów komunika-
cji zbiorowej. Skądinąd ten sam powód sprawił, że na niektórych 
skrzyżowaniach w ścisłym centrum miasta priorytet dla komuni-
kacji tramwajowej ograniczono do godzin pozaszczytowych oraz 
dni wolnych od pracy [3].

Wobec stwierdzonych faktów uznano, że dla uniknięcia podob-
nych zdarzeń w przyszłości należy stworzyć narzędzie umożliwia-
jące wyłączenie wybranego skrzyżowania ze sterowania obsza-
rowego i narzucenie na nim niskiej długości cyklu sygnalizacji. 
Oczywiście brano pod uwagę, że takie rozwiązanie na niektórych 
skrzyżowaniach może doprowadzić do pogorszenia warunków 
ruchu pojazdów kołowych tudzież utrudnić przekraczanie jezdni 
pieszym. Co prawda zwykle krótkie cykle sprzyjają przemieszcza-
jącym się pieszo, lecz na rozległych skrzyżowaniach, gdzie przej-
ścia przez jezdnie są podzielone azylami na fragmenty, sytuacja 
może przybierać niekorzystny obrót.

Dokonano analizy, które skrzyżowania są potencjalnie nara-
żone na występowanie zatorów tramwajowych. Wytypowano 15 
takich skrzyżowań (rys. 5). Następnie dokonano szczegółowej 
analizy ich geometrii i istniejących programów sygnalizacji dla po-
szczególnych skrzyżowań. Ze względu na potencjalne implikacje 
dla ogółu ruchu, na każdym skrzyżowaniu postanowiono ustalić 
dwie lub trzy wymuszane długości cyklu – minimalny, na wypadek 
ekstremalnych utrudnień i pośredni lub pośrednie, na wypadek 
istotnych utrudnień, lecz o ograniczonej skali. Działanie takie 
miało na celu minimalizację skutków ubocznych wykorzystania 
procedury, tudzież uniknięcie sytuacji, w której operatorzy syste-
mu ze względu na potencjalne konsekwencje obawialiby się jej 
aktywować.

Na bazie wspomnianej analizy ustalono minimalną długość 
cyklu zapewniającą podawanie sygnału zielonego każdej grupie 
w wymiarze wymaganym obowiązującymi regulacjami prawnymi 
[6] oraz minimalną długość cyklu, przy której nie występują zna-
czące utrudnienia dla pieszych. W przypadkach, gdy długości te 
nie pokrywają się, jako preferowaną do użycia wskazano tę drugą 
długość, niemniej minimalną pozostawiono do opcjonalnego wy-
korzystania, zdając się na doświadczenie i rozwagę operatorów 
systemu sterowania ruchem. Oczywiście zadbano by dla operato-
rów narzędzie również było proste i intuicyjne w obsłudze.

W przypadku kilku skrzyżowań, skrócenie cyklu nie ogranicza 
się do pojedynczego skrzyżowania. Ze względu na niewielkie odle-
głości między poszczególnymi skrzyżowaniami, uznano, że cały ze-
spół skrzyżowań powinien bezwzględnie pracować w koordynacji. 

Rys. 4. Struktura ruchu tramwajów na skrzyżowaniu ul. Grabiszyńskiej i J. Piłsudskiego: a) w typowej sytuacji ruchowej, b) w czasie objazdów 2 marca 
2018 r.
Źródło: opracowanie własne.

a) b)
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W takich miejscach aktywowanie procedury na węźle, implikuje 
automatycznie zmianę cyklu na sąsiadujących skrzyżowaniach.

Wdrożenie i wykorzystanie
Po opracowaniu koncepcji i założeń realizacji, przedstawiono roz-
wiązanie do zaopiniowania pracownikom Miejskiego Przedsiębior-
stwa Komunikacyjnego sp. z o.o. we Wrocławiu oraz do zatwier-
dzenia przez organ zarządzający ruchem, jakim we Wrocławiu jest 
Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Zarówno 
proces opiniowania, jak i decyzyjny przebiegł bardzo sprawnie.

Po uzyskaniu w ciągu kilku dni zgody na testowe wprowadze-
nie procedur przystąpiono do ich implementacji. Począwszy od 
zdarzenia do pełnego wdrożenia upłynęły dwa tygodnie. W tym 
przypadku należy wspomnieć, że było to możliwe dzięki temu, 
iż system ITS wdrożony we Wrocławiu, jest systemem bardzo 
elastycznym i otwartym. Jest to system dostarczony przez firmę 
Gertrude S.A.E.M. z Francji w ramach dwóch projektów, współfi-
nansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2007÷2013 
w ramach Funduszu Spójności oraz Europejskiego Programu Roz-

woju Regionalnego. Pracownicy Zarządu Dróg i Utrzymania Mia-
sta we Wrocławiu, mają nie tylko typowe możliwości ingerencji 
w bieżące działanie sygnalizacji, lecz przede wszystkim tworze-
nia dowolnych, własnych rozwiązań, dalece wybiegających poza 
narzędzia dostarczone pierwotnie. Dzięki temu możliwa była 
bezkosztowa implementacja przez pracowników Zarządu. Warto 
w tym przypadku podkreślić, iż taka formuła wdrożenia, przyniosła 
nie tylko niebagatelne oszczędności miastu, lecz również pozwo-
liła skrócić czas wdrożenia. Uniknięto całkowicie procedury prze-
targowej, której przeprowadzenie opóźniłoby projekt o co najmniej 
kilka miesięcy. 

W przeciągu kilku kolejnych miesięcy okazało się, że rozwiąza-
nie jest skuteczne a jego narzędzie przynosi bardzo dobre rezul-
taty. Pierwszy raz zastosowano nową procedurę 3 kwietnia,  na 
znacznie mniejszym skrzyżowaniu, gdy ze względu na zatrzymanie 
jakie miało miejsce na głównej osi w centrum miasta, konieczne 
stało się skierowanie pięciu linii objazdem. Kolejnym poważnym 
testem stał się juwenaliowy przemarsz studentów przez skrzyżo-
wanie z jednym z najważniejszych węzłów torowych w mieście. 

Rys. 6. Struktura ruchu tramwajów na skrzyżowaniu ul. Oławskiej i P. Skargi: a) w typowej sytuacji ruchowej, b) w czasie objazdów 14 maja 2018 r.
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 5. Węzły na których zaimple-
mentowano procedurę udrażniania 
ruchu tramwajowego
Źródło: opracowanie własne.

a) b)
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Mimo, że ów przemarsz odbywał się corocznie, po raz pierwszy 
przebiegał tą trasą. Całkowicie zmieniona struktura kierunkowa 
ruchu (rys. 6), praktycznie natychmiast spowodowała utrudnienia. 
Sytuacja podlegała stałej obserwacji i dzięki bezzwłocznej aktywa-
cji procedury udrażniania, nie odnotowano poważniejszych zakłó-
ceń. Z punktu widzenia nieświadomych obserwatorów, można było 
wręcz uznać, że sytuacja nie odbiega od normy. 

Dzięki uzyskanym doświadczeniom, procedury zostały za-
twierdzone na stałe. Łącznie w ciągu dwóch lat użyto opisanej 
procedury 95 razy (rys. 7). Liczba ta wskazuje, że są to użycia 
rozważne, a jednocześnie, że stworzone narzędzie było i jest przy-
datne. Część przypadków miała miejsce z uwagi na wprowadzone 
objazdy, inne gdy konieczne było udrożnienie trasy po kilkuna-
stominutowym zatrzymaniu ruchu. Kilkukrotnie miały miejsce 
objazdy podobne do sytuacji opisanej w początkowej części arty-
kułu. Zdarzyło się to również w godzinach szczytu przewozowego. 
Choć nie obyło się bez utrudnień, ich skala była nieporównywalnie 
mniejsza. Obecnie przy rozszerzaniu systemu ITS na kolejne skrzy-
żowania w mieście, w tym związane z budową nowych tras tram-
wajowych, z góry zakłada się wprowadzenie na węzłach torowych 
analogicznych rozwiązań. 

Podsumowanie
W przypadku niektórych sytuacji kryzysowych, typowe środki, me-
tody i narzędzia działania przestają być wystarczające. Konieczne 
staje się wypracowanie rozwiązań dedykowanych dla poszczegól-
nych zagrożeń. W każdym przypadku należy również indywidualnie 
podejść do zagadnienia i miejsca występowania zagrożenia. 

W przypadku tak ekstremalnych sytuacji jak ta, która została 
opisana w artykule, koniecznym było poświęcenie swobody ruchu 
kołowego, by komunikacja zborowa w całym mieście mogła funk-
cjonować relatywnie normalnie a objazdy w jednej części miasta 
nie implikowały istotnych konsekwencji w pozostałych rejonach. 
Nie należy zapominać o występującej konieczności ograniczenia 
utrudnień w ruchu ogólnym. Co prawda, poświęcenie płynności 
ruchu pojazdów indywidualnych, jest naturalne, lecz rozmiar tego 
działania należy możliwie ograniczać, tak by nie antagonizować 
poszczególnych grup użytkowników dróg. 

We Wrocławiu metoda udrażniania ruchu tramwajowego na 
węzłach wbudowanych w skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, 
poprzez wyłączanie danego skrzyżowania ze sterowania obsza-

rowego i ograniczanie  długości cyklu sygnalizacji, sprawdziła się 
w pełni. Z pełną świadomością można go polecić do rozważenia 
również w innych miastach.
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Fluidity restoration of tram junctions in emergency traffic situations
Traffic engineers or generally - people working with road traffic, it is 
generally knows that on the intersections with traffic lights the way to 
increase capacity is extend the signal cycle. However, this method is 
usually not effective for tram traffic. The article discusses why this phe-
nomenon occurs and what steps can be taken when, as a result of a fail-
ure, the situation makes an increase of tram traffic capacity necessary.
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Rys. 7. Intensywność użycia procedury  
udrażniania węzłów tramwajowych  
w zależności od miejsca
Źródło: opracowanie własne.


