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Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono docelową koncepcję rozwoju sieci tramwajowej we Wrocławiu.
Zaprezentowano przykłady wejścia tramwaju w struktury zabudowy mieszkaniowej, obsługi zespołu
dworców i planowanej lokalizacji stadionu miejskiego. Artykuł kończą wnioski dotyczące promobilnościowych działań w planowaniu systemu transportowego w miastach.
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Abstract
The paper introduce the final conception of tram network in Wrocław and principles of construction it.
Examples of transportation service by tram; residential areas, stations, and big sports stadium are
presented. Proposals of promobility actions in urban planning close the paper.
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1. Geneza artykułu
Genezą powstania niniejszego artykułu było uczestnictwo autora w zespole Katedry
Systemów Komunikacyjnych opracowującym Plan Generalny rozwoju transportu szynowego we Wrocławiu. Opracowanie to Katedra Systemów Komunikacyjnych wykonała
wspólnie z firmą Ernst&Young Corporate Finance Sp. z o.o. oraz Jan Friedberg Projektowanie dróg i doradztwo w zarządzaniu [1].
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że trakcja tramwajowa jest głównym instrumentem realizacji zrównoważonej polityki transportowej miasta. Trakcja ta
została uznana za podstawowy środek przewozowy w mieście, zintegrowany z koleją jako
transportem regionalnym oraz trakcją autobusową jako wspomagającą.
Jednym z istotnych elementów opracowania było przedstawienie koncepcji rozwoju
sieci tramwajowej we Wrocławiu.

2. Założenia przyjętej koncepcji rozwoju sieci tramwajowej
Zaproponowana koncepcja rozwoju sieci tramwajowej opierała się na następujących
założeniach:
– maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury tramwajowej,
– zwiększenie wielkości obszarów znajdujących się w strefie dostępności do tramwaju
przez:
– wprowadzenie tramwaju w obszary pozbawione dotychczas obsługi tramwajowej,
– poprawę dostępności do tramwaju w obszarach zewnętrznych miasta przez wydłużenie
istniejących tras,
– uzyskanie gęstości sieci umożliwiającej wyeliminowanie części linii autobusowych,
(realizację tego założenia przedstawiono na rys. 1),
– uzyskanie wysokiego powiązania z układem kolejowym przez wykorzystanie dworców
i przystanków istniejących oraz propozycje zlokalizowania nowych przystanków,
zarówno na dotychczasowych szlakach obsługujących ruch osobowy, jak również na
szlakach obsługujących aktualnie ruch towarowy oraz na szlakach nieczynnych – lokalizację dworców i przystanków stanowiących powiązanie z istniejącymi i planowanymi
elementami sieci tramwajowej przedstawiono na rys. 2,
– poprawę niezawodności sieci przez uzupełnienie brakujących elementów obwodowych
i poprzecznych spięć pomiędzy trasami oraz wyznaczanie alternatywnych połączeń
promienistych, co przedstawiono na rys. 1,
– wchodzenie, o ile to możliwe, w środek istniejących i planowanych struktur (zob.
rozdz. 4),
– przejmowanie części pasażerów transportu samochodowego w ruchu wlotowym do miasta (zwłaszcza z dróg krajowych) przez system P+R, w tym wykorzystanie fragmentu
linii kolejowej o znaczeniu lokalnym – dojazdowej w celu doprowadzenia tramwaju do
parkingu P+R w rejonie węzła autostradowego (rys. 3),
– stymulowanie wzrostu wykorzystania roweru (stojaki rowerowe przy większości
przystanków, system B+R),
– zapewnienie dogodnej obsługi tramwajowej dużych generatorów ruchu (miejsca imprez
masowych, dworzec) (zob. rozdz. 4).
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Rys. 1. Obszary proponowane do objęcia obsługą tramwajową
Fig. 1. The city areas proposed to cover of tram service

Rys. 2. Lokalizacja dworców i przystanków kolejowych powiązanych z istniejącymi i planowanymi
elementami sieci tramwajowej
Fig. 2. Location railway stops connected with existing and planned tramway routes
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Rys. 3. Doprowadzenie tramwaju do parkingu P+R w rejonie węzła autostradowego
z wykorzystaniem dojazdowej linii kolejowej
Fig. 3. Tramway route shared the local railway line at the P&R facility near the highway junction

Strefa integracji transportu szynowego

Rys. 4. Docelowa koncepcja rozwoju sieci tramwajowej we Wrocławiu [1]
Fig. 4. Final concept for development of tramway network in Wrocław
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3. Docelowa koncepcja rozwoju sieci tramwajowej
Na podstawie przytoczonych założeń, przeprowadzonej analizy porównawczej wielu
wariantów rozwiązań cząstkowych oraz w wyniku wizji w terenie i konsultacji ze środowiskiem komunikacyjnym i urbanistycznym Wrocławia zespół Katedry Systemów Komunikacyjnych zaproponował docelową koncepcję rozwoju sieci tramwajowej Wrocławia.
Koncepcja ta zakłada przyrost długości sieci o 88 km, co spowoduje, że całkowita długość sieci w pokazanym na rys. 4 kształcie wyniesie 172 km, a jej gęstość 0,59 km/km2.

4. Przykłady wejścia komunikacją tramwajową w struktury zabudowy
Uzyskanie dogodnych warunków dostępu do komunikacji tramwajowej pozwoli – zdaniem autorów koncepcji – na zwiększenie jej konkurencyjności w stosunku do komunikacji
indywidualnej. Z tego powodu starano się w miarę możliwości wnikać w istniejące
i planowane struktury zabudowy, czego przykłady zostaną przedstawione w niniejszym
rozdziale. Lokalizację omawianych przykładów zaprezentowano na rys. 5.

Rys. 5. Lokalizacja przykładów wejścia komunikacją tramwajową w struktury zabudowy
Fig. 5. Location of tramway route incoming into few housing areas

4.1. Wejście w istniejącą strukturę zabudowy mieszkaniowej wielkoblokowej
Koncepcja rozbudowy sieci tramwajowej w północno-zachodniej części miasta obejmuje wprowadzenie komunikacji tramwajowej do planowanego zainwestowania miejskiego
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Zasadniczy element trasy tramwajowej
Wprowadzenie tramwaju w obszar zabudowy
Powiązanie techniczne

Rys. 6. Wejście w istniejącą strukturę zabudowy mieszkaniowej wielkoblokowej [3]
Fig. 6. Tramway route incoming into existing high desity residential area

i stadionu (przewidywanego na rozgrywki EURO). Proponowana trasa tramwaju prowadzi
obrzeżem istniejącego osiedla mieszkaniowego o dużej intensywności zainwestowania.
Osiedle to stanowi znaczny potencjał ruchotwórczy i samo może być celem wprowadzenia
tramwaju. Zatem część linii prowadzonych z centrum powinno mieć zakończenie w rejonie
osiedla. By zwiększyć udział tramwaju w obsłudze komunikacyjnej osiedla, autorzy zaproponowali wykonanie odgałęzienia wnikającego w strukturę osiedla. Odgałęzienie to
byłoby obsługiwane przez linie kończące bieg na osiedlu. Zakłada się techniczne spięcie
trasy zasadniczej i odgałęzienia. Przedstawione na rys. 6 rozwiązanie zapewni:
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– zwiększenie zasięgu obsługi komunikacją tramwajową osiedla,
– zwiększenie udziału komunikacji zbiorowej w dojazdach do centrum,
– poprawę komfortu podróżowania mieszkańców osiedla, gdyż bazowanie wyłącznie na
liniach przelotowych nie zabezpieczy dostatecznej podaży miejsc w środkach przewozowych,
– racjonalizację pracy przewozowej w komunikacji tramwajowej,
– poprawę niezawodności funkcjonowania sieci.
Początkowo w pierwszym etapie trasa miała być zakończona na osiedlu. Jednakże przyśpieszenie decyzji o budowie stadionu w związku z EURO spowodowało konieczność
wydłużenia trasy w pierwszym etapie do stadionu. Ze względu na fakt, że potoki pasażerskie generowane przez stadion mają charakter okresowy, zasadniczym źródłem potoków
pasażerskich będzie istniejące osiedle mieszkaniowe. Wydaje się, że realizacja w rejonie
osiedla w pierwszym etapie dwóch tras nie byłaby uzasadniona, a zatem istotnym do rozstrzygnięcia dylematem jest etapowe przejście trasy tramwaju w rejonie osiedla.
Na rysunku 6 przedstawiono wariant przejścia tramwaju wzdłuż trasy drogowej po
obrzeżu osiedla (przyjęty do realizacji) i wariant wejścia tramwajem w strukturę osiedla,
z wykorzystaniem proponowanego odgałęzienia i spięcia technicznego.
Wariant przejścia po obrzeżu osiedla:
– zapewnia sprawny dojazd do stadionu,
– chroni mieszkańców osiedla przed uciążliwościami związanymi z przejazdem kibiców,
– zapewni sprawną obsługę przewidywanego zainwestowania na północno-zachodnich
rubieżach miasta,
– nie zapewnia dogodnej dostępności mieszkańców osiedla i przez to nie gwarantuje racjonalnego wykorzystania wybudowanej w etapie infrastruktury, gdyż wykorzystanie na
potrzeby obsługi stadionu ma charakter sporadyczny,
– nie zapewnia eliminacji komunikacji autobusowej w dojazdach mieszkańców osiedla do
centrum,
– stwarza zagrożenie, że przewidywane odgałęzienie nigdy nie zostanie zrealizowane,
skoro nie powstało, kiedy podróże mieszkańców osiedla stanowią zasadnicze źródło
potoku pasażerskiego.
Wariant wejścia z tramwajem w struktury osiedla:
– ogranicza sprawny dojazd do stadionu,
– naraża mieszkańców osiedla na uciążliwości związane z przejazdem kibiców,
– zapewni dogodną obsługę mieszkańców osiedla i zwiększy jej zasięg oraz efektywność
rozwiązania etapowego,
– pozwoli na wyeliminowanie komunikacji autobusowej z objętej obsługą części osiedla,
– po zrealizowaniu przewidywanego programu urbanistycznego wymusi realizację połączenia alternatywnego, przez co zwiększy niezawodność całego połączenia szynowego.
Wydaje się zatem, że realizacja w pierwszej kolejności połączenia wchodzącego
w strukturę osiedla jest rozwiązaniem bardziej racjonalnym w stosunku do przyjętego do
realizacji.
4.2. Wejście w istniejącą strukturę ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej
Niniejsza koncepcja przewiduje poprawę warunków obsługi komunikacją zbiorową
obszaru o ekstensywnej zabudowie zlokalizowanego w południowej części miasta. Dojazd
do osiedla od strony centrum miasta realizowany jest ulicą dwupasową. Ulica ta prowadzi
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również komunikację autobusową obsługującą zabudowę. Przez zabudowę prowadzi dwujezdniowa ulica o charakterze alei. Realizuje ona jedynie ruch dojazdowy do zabudowy,
w tym linie autobusowe kończące bieg na osiedlu. Średnia odległość dojścia do końcowego
przystanku tramwajowego zlokalizowanego po północnej stronie zabudowy wynosi ok.
700 m. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje
wykorzystanie alei do poprowadzenia arterii łączącej te obszary z centrum miasta. Arteria
taka zapewni wprawdzie korzystniejsze warunki dojazdu komunikacją indywidualną do
centrum i poprawi warunki funkcjonowania komunikacji autobusowej, niemniej jednak
powodować będzie kształtowanie zachowań komunikacyjnych preferujących wykorzystanie samochodu w podróżach do centrum, zamiast komunikacji zbiorowej. Spowoduje to
zwiększenie zatłoczenie centrum. Nastąpi wprowadzenie w korytarz alei ruchu niezwiązanego z obsługą obszaru i tym samym zwiększenie uciążliwości dla mieszkańców oraz
zmianę ukształtowanego przez lata charakteru obszaru. Ponadto dalszy ciąg arterii w kierunku centrum ma przebiegać przez tereny zielone, na których zlokalizowane są obiekty
klubu sportowego. Przejście arterii przez taki obszar spowoduje jego degradację ekologiczną (fot. 1).

Fot. 1. Przebieg trasy drogowej przez obszar zabudowy ekstensywnej wg Studium Uwarunkowań [4]
Photo 1. Planned road according to Premaster Plan of Wrocław through the low density housing area

Autorzy koncepcji zaproponowali zrezygnowanie z budowy arterii i wykorzystanie zarezerwowanego kanału na wybudowanie połączenia tramwajowego do centrum. Powiązanie obszaru z centrum przedstawiono na rys. 7.
Zaproponowane rozwiązanie poprawi warunki dostępności komunikacją zbiorową do
centrum miasta i jednocześnie nie będzie zachęcać do korzystania z komunikacji indywidualnej, co pozytywnie wpłynie na kształtowanie się podziału zadań przewozowych.
Wprowadzenie tramwaju w główną oś obszaru nie spowoduje zmiany jego charakteru,
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a równocześnie przyczyni się do jego nobilitacji. Budowa linii tramwajowej zapewni lepszy
dostęp do terenów zielonych, nie powodując ich nadmiernej degradacji.

Istniejące trasy tramwajowe
Planowane trasy tramwajowe
Ulice lokalne
Ulice ponadlokalne
Odcinek zagrożony wprowadzeniem arterii
Obszar obsługi

Rys. 7. Propozycja autorska powiązania tramwajowego obszaru zabudowy ekstensywnej z centrum
miasta
Fig. 7. The author’s proposal of the tramway connection between the low density housing area and
the city centre

Realizacja zaproponowanej koncepcji zależeć będzie jednak od determinacji władz miasta. Pojawią się bowiem naciski lobby samochodowego, aby wraz z linią tramwajową wybudować również trasę drogową. Decyzja taka spowoduje zagrożenie dla obszaru zielonego
po północnej stronie obszaru zabudowy i stworzy warunki niepotrzebnej konkurencji dla
tramwaju w dojazdach do centrum.
4.3. Wejście w strukturę zabudowy w trakcie realizacji
Autorzy proponowali wprowadzenie odgałęzienia tramwajowego do wnętrza będącej
w trakcie realizacji struktury mieszkaniowej zlokalizowanej w sąsiedztwie projektowanej
trasy tramwajowej.
Zabudowa ta nie ma właściwie ukształtowanej struktury przestrzennej w postaci wyrazistego ciągu handlowo-tramwajowo-pieszo-rowerowego, stanowiącego rdzeń struktury
i sprzyjającej preferowaniu transportu zbiorowego. Odgałęzienie, którego koncepcję przedstawiono na rys. 8, zapewniłoby:
– skrócenie czasu dojścia do tramwaju,
– zwiększenie udziału komunikacji zbiorowej, szczególnie w podróżach do centrum,
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– kształtowanie korzystnych zachowań komunikacyjnych mieszkańców nowej struktury,
– stworzenie wnętrza z dominacją komunikacji zbiorowej, pieszych i rowerów.

Rys. 8. Koncepcja odgałęzienia wchodzącego w realizowaną strukturę zabudowy
Fig. 8. Concept of tramway branch line incoming into built housing area

Przyjęcie zaproponowanego przez autorów rozwiązania wymagałoby dokonania przekształceń już wybudowanej i przewidzianej do realizacji infrastruktury komunikacyjnej.
Ponadto teren przeznaczony pod infrastrukturę komunikacyjną jest własnością zarządcy
struktury mieszkaniowej i konieczny byłby wykup terenu przez gminę. Spowodowało to, że
koncepcja – słuszna z punktu widzenia realizacji programu zrównoważonej mobilności –
nie została przyjęta.
Wydaje się, że na wszystkich szczeblach procesu planistycznego i projektowego powinny funkcjonować procedury zmuszające projektantów do zabezpieczania korytarzy
niezbędnych do prowadzenia przez wnętrza projektowanych struktur tras komunikacji
zbiorowej. Ponadto realizacja iwestycji w zakresie infrastruktury komunikacji zbiorowej
powinna iść równolegle z realizacją przyległego zainwestowania, a nawet je wyprzedzać.
Bowiem przy obecnej strukturze zarządzania nieruchomościami, najczęściej w postaci
wspólnot, każdy właściciel lokalu mieszkalnego lub usługowego w nieruchomości graniczącej z terenem inwestycji komunikacyjnej jest stroną w procesie wydawania decyzji
lokalizacyjnych. Zatem realizacja inwestycji komunikacyjnych po zasiedleniu budynków
może stanowić spory problem formalno-prawny.
4.4. Tramwaj jako element integrujący dworce: kolejowy i regionalny dworzec autobusowy
zlokalizowane w obszarze śródmiejskim
Pierwotnie dworzec kolejowy otwarty był na stronę północną w kierunku centrum
miasta. Po tej stronie zlokalizowany był też dworzec autobusowy. Wyjście z peronów na
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stronę południową miało charakter uzupełniający. Po przeniesieniu dworca autobusowego
na stronę południową wzrosło znaczenie wyjścia na tę stronę. Jednakże istniejąca ulica
4-pasowa prowadząca ruch tranzytowy w stosunku do obszaru stanowi poważny element
utrudniający przemieszczanie się pieszych i dezintegrujący obydwa dworce.
W celu poprawy zintegrowania obydwu dworców autorzy zaproponowali:
– zmianę funkcji istniejącego układu drogowo-ulicznego obejmującą eliminację tranzytu
samochodów przez zmianę przekroju dotychczasowej ulicy rozdzielającej dworce kolejowy i autobusowy, przekształcenie jej w ciąg tramwajowo-autobusowy i ograniczenie
ruchu samochodów do dojazdu,
– przekształcenie sieci tramwajowej obejmujące wprowadzenie tramwaju w ulicę oddzielającą dworce przez wykorzystanie przestrzeni uzyskanej w wyniku likwidacji pasów
ruchu samochodowego jako elementu integrującego podsystem transportu kolejowego
i regionalnego transportu autobusowego z podstawowym podsystemem miejskiego
transportu zbiorowego,
– wprowadzenie programu zapewniającego wzajemną integrację dworców kolejowego
i autobusowego oraz ich integrację ze środkami komunikacji miejskiej, a także dogodniejsze warunki poruszania się pieszych.
Koncepcję węzła integrującego przedstawiono na rys. 9.

Rys. 9. Koncepcja integracji dworca kolejowego i regionalnego dworca autobusowego [2]
Fig. 9. Concept of integration of the main railway station and the regional bus station in Wrocław

Jak można przeczytać na stronie internetowej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, koncepcja budowy pawilonu dworcowego po południowej stronie peronów uwzględnia zaproponowane wprowadzenie tramwaju.
4.5. Tramwaj jako element węzła integracyjnego obsługującego planowany obszar
imprez masowych
W związku z przewidzianą w zachodniej części miasta budową stadionu miejskiego
obsługiwanego różnymi środkami transportu autorzy zaproponowali integrację różnych
środków transportu obsługujących stadion:
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Torowisko tramwajowe – projektowane

Rys. 10. Koncepcja węzła integracyjnego w rejonie obszaru imprez masowych [2]
Fig. 10. Concept of integration of the different means of public transport near area of mass events
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– kolej – zaproponowano przystanek po południowo-zachodniej stronie stadionu w rejonie
wiaduktów krzyżujących linię kolejową z ciągami tramwajowym i kołowym po południowej stronie stadionu – obsługa ruchu regionalnego oraz dojazdów do śródmieścia,
– tramwaj – dwa połączenia realizujące powiązania ze śródmieściem i
międzydzielnicowe – przewidywane przedłużenie linii od strony północnej, z
istniejącego dużego osiedla mieszkaniowego, co zostało opisane w podrozdz. 4.1 – jako
połączenie zasadnicze i wspomagające istniejącą linię tramwajową po południowej
stronie stadionu (linia przewidziana do modernizacji),
– autobus – środek wspomagający od strony południowej po istniejącym ciągu drogowym,
– samochód osobowy – dojazdy ze strefy zewnętrznej przez węzeł z ciągiem drogowym
po południowej stronie stadionu do zlokalizowanych wokół stadionu parkingów, które
czasowo mogą być wykorzystywane jako P+R,
– powiązania stadionu i przystanków ciągami pieszymi.
Koncepcję węzła integracyjnego przedstawiono na rys. 10.
Mając na uwadze kwestie związane z niezawodnością sieci oraz dostępnością zajezdni,
zaproponowano wykonanie awaryjnego spięcia obu tras, co nie spotkało się z akceptacją
władz miasta.

5. Wnioski końcowe
– Podstawowym kryterium etapowania rozwoju sieci tramwajowej obszaru powinna być
racjonalność rozwiązania etapowego, pomimo konfliktów społecznych, jakie może to
powodować i nieraz wyższych kosztów, a naciski społeczne spowodowane uciążliwością
rozwiązania etapowego wymuszą realizację rozwiązania docelowego. Podejście odwrotne polegające na realizacji w pierwszej kolejności elementów najłatwiejszych i nie
zawsze racjonalnych może spowodować, że rozwiązanie docelowe nigdy nie powstanie,
a oferta obsługi komunikacją zbiorową nie będzie konkurencyjna w stosunku do komunikacji indywidualnej.
– W celu zapewnienia konkurencyjności komunikacji zbiorowej, a szczególnie tramwajowej w podróżach do centrów miast, należy realizować promieniste ciągi gwarantujące
szybki dostęp komunikacją zbiorową do centrum, a przeznaczone wyłącznie na komunikację zbiorową i ruch rowerowy. Władze gminne powinny wykazać szczególną determinację i nie ulegać naciskom lobby samochodowego mającym na celu dołączanie do
takich ciągów tras drogowych, gdyż trasy drogowe stanowić będą niepożądaną konkurencję dla komunikacji zbiorowej i będą zwiększać zatłoczenie centrów miast.
– Na wszystkich szczeblach procesu planistycznego i projektowego powinny funkcjonować procedury wymuszające rozwiązania przestrzenne jednostek strukturalnych, których
rdzeń stanowić będzie ciąg prowadzący komunikację zbiorową, ruch rowerowy i pieszy,
a niedostępny dla pojazdów indywidualnych. Władze gminy powinny zabezpieczyć stosowne rezerwy terenowe i nie dopuścić, aby stały się one własnością wspólnot mieszkańców. Inwestycje w zakresie realizacji infrastruktury komunikacji zbiorowej,
a w szczególności szynowej, powinny być realizowane równocześnie z powstawaniem
przyległej zabudowy, a nawet ją wyprzedzać, co zapobiegnie protestom i przyczyni się
do usprawnienia procesu inwestycyjnego.
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– Wprowadzenie ciągów miejskiej komunikacji zbiorowej, w szczególności tramwajowej,
w przestrzeń pomiędzy dworcem kolejowym a regionalnym dworcem autobusowym jest
elementem integrującym poszczególne podsystemy transportu publicznego, natomiast
zlokalizowane w takim obszarze ciągi drogowe prowadzące ruch tranzytowy w stosunku
do obszaru są elementem dezintegrującym.
– Tworzenie w obszarze imprez masowych zintegrowanych węzłów komunikacji zbiorowej wyposażonych w system informacji wizualnej o dogodniejszej w stosunku do parkingów dostępności umożliwi alternatywne korzystanie z różnych środków transportu
zbiorowego i stanowić będzie konkurencję dla pojazdów indywidualnych.
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