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WYKAZ SKRÓTÓW I WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 

 

 

AWK – analiza wielokryterialna 

CH – centrum handlowe 

mtp/kmtp – metry/kilometry toru pojedynczego 

MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

PAT – pas autobusowo - tramwajowy 

pgs – poziom główki szyny 

S2, S8, S79 – drogi ekspresowe stanowiące odcinki układu dróg dojazdowych i obwodowych 

Warszawy 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SKM – Szybka Kolej Miejska 

Trasa N-S – planowana trasa ekspresowa w zachodniej części Warszawy, łącząca cięciwą 

planowane nowe wyloty drogi krajowej nr 7 (S7) w kierunku Krakowa i Gdańska 

TTA – torowisko1 tramwajowo – autobusowe  

WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa 

ZTM – Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie 

 
1 W terminologii kolejowej słowo „torowisko” oznacza górną powierzchnię podtorza; w terminologii tramwajowej 

natomiast używa się go do określenia pasa drogi szynowej przeznaczonej do ruchu tramwajów, umieszczonego w 

liniach rozgraniczających drogi lub w sposób od nich niezależny. W 
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1 WSTĘP 

1.1 Uzasadnienie dla podjęcia tematu 

Niejednokrotnie spotkać się można w środowisku branżowym z tezą, że w mieście 

wielkości Warszawy połączenia o charakterze obwodowym nie generują wystarczających 

potoków ruchu, aby uzasadnić budowę kosztownej infrastruktury torowej dla tramwaju, o kolei 

miejskiej czy metrze nie wspominając. Obserwując jednak napełnienia w niektórych liniach 

autobusowych o charakterze obwodowym – pomimo ich znacznego narażenia na skutki 

kongestii w ruchu (np. linie nr 189 oraz 401) –  twierdzenia takie można uznać za nieco 

pochopne i wymagające bardziej szczegółowej weryfikacji. Dowodzą tego zarówno przykłady 

z innych miast porównywalnej wielkości, jak i wstępne prognozy ruchu wykonane przez 

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.: sugerują one bardzo wysoki potencjał przewozowy 

analizowanej trasy, sięgający miejscowo nawet 5000 pasażerów na godzinę w jednym kierunku 

– co oznaczałoby konieczność jej eksploatacji przez tramwaje kursujące co 2-3 minuty. 

Można spotkać się z argumentacją, że nieprzewidzenie takich rozwiązań w przeszłości 

czyni niemożliwym poprowadzenie trasy tramwajowej łączącej dzielnice Bemowo, Włochy 

i Mokotów w korytarzu wspomnianej popularnej linii 189. Jednocześnie jednak należy 

zauważyć, że prowadzone obecnie inwestycje w infrastrukturę drogową w tym korytarzu: 

rozbudowa ciągu tzw. Obwodnicy etapowej, budowa ulic o roboczych nazwach  

Nowolazurowej i Nowogierdziejowskiego a przede wszystkim – budowa zachodniej 

półobwodnicy ekspresowej z dróg S2 i S8 – pozwolą na znaczące odciążenie korytarza 

drogowego i umożliwienie wprowadzenia pewnych ograniczeń przepustowości związanych 

z wprowadzeniem infrastruktury tramwajowej o możliwie dużym stopniu wydzielenia z ruchu 

ogólnego. 

Dlatego też podjęto temat przeprowadzenia analizy technicznej dotyczącej możliwości 

usytuowania obwodowej trasy tramwajowej na wspomnianym korytarzu. Korytarz ten stanowi 

połączenie dwóch istniejących odcinków tras, które mimo topograficznie obwodowego 

charakteru powstały w celu wykorzystania przez tramwajowe połączenia o charakterze 

radialnym – są to trasy: 

•  w ciągu ul. Marynarskiej od ul. Wołoskiej do pętli SŁUŻEWIEC
2 oraz 

•  trasy w ciągu ul. Powstańców Śląskich od ul. Połczyńskiej do pętli OSIEDLE 

GÓRCZEWSKA. 

 
2 zgodnie z panującą w warszawskiej komunikacji miejskiej regułą, nazwy pętli, węzłów i zespołów 

przystankowych pisane są w niniejszej pracy KAPITALIKAMI. 
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Należy zaznaczyć, że ten drugi odcinek zyska wkrótce znaczenie także jako połączenie 

obwodowe, w związku z trwającą budową trasy łączącej go z kolejnym odcinkiem na Nowym 

Bemowie (od skrzyżowania z ul. Górczewską do ul. Conrada). Wytworzony zostanie wówczas 

liczący blisko 7 km korytarz o charakterze obwodowym3 – od ul. Broniewskiego do ul. 

Połczyńskiej – wykorzystywany także przez linie radialne; temat niniejszego opracowania 

stanowić będzie zaś jego wydłużenie w kierunku południowo – wschodnim o kolejne ok. 8 

kilometrów. 

 

1.2 Cel pracy 

Celem pracy jest weryfikacja możliwości realizacji trasy tramwajowej łączącej 

dzielnice Bemowo, Włochy i Mokotów z wstępnym wskazaniem optymalnego korytarza jej 

przebiegu oraz określeniem konsekwencji przestrzennych (skali i kosztów prac oraz zakresu 

przebudowy infrastruktury transportowej) takiej inwestycji. 

 

1.3 Zakres pracy 

W ramach niniejszej pracy przeprowadzona została analiza koncepcyjna 

poprowadzenia trasy tramwajowej łączącej dzielnice Bemowo (rejon skrzyżowania 

ul. Połczyńskiej i ul. Powstańców Śląskich, Włochy i Mokotów (rejon pętli tramwajowej 

SŁUŻEWIEC).  

Zakres analiz przeprowadzonych dla potrzeb niniejszej pracy obejmuje: 

• opracowanie koncepcji trasy z elementami projektu budowlanego i projektu organizacji 

ruchu w postaci planów sytuacyjnych w skali 1:1000 dla pięciu odcinków trasy w liczbie 

od 1 do 4 wariantów dla każdego z odcinków; opracowanie przekrojów 

charakterystycznych ilustrujących zasadę przebiegu trasy w wybranych lokalizacjach, 

• opracowanie analizy wysokościowej (uproszczony przekrój podłużny) przebiegu trasy 

przez rejon węzła drogowego Trasy N-S (droga S79) z ul. Marynarską, 

• oszacowanie kosztów budowy poszczególnych wariantów na podstawie danych 

o cenach rynkowych pozyskanych z przetargów na budowę tras tramwajowych 

w Polsce, 

• przeprowadzenie uproszczonej analizy wielokryterialnej (AWK) poszczególnych 

wariantów – oddzielnie na każdym z odcinków i wybór wariantu ostatecznego, 

 
3 wg informacji przedstawionych przez ZTM, w związku z uruchomieniem odcinka centralnego II linii metra 

w Warszawie przewidywane jest m.in. uruchomienie linii tramwajowej nr 11 relacji METRO MŁOCINY – METRO 

RONDO DASZYŃSKIEGO, wykorzystującej na całej długości obwodowy korytarz ul. Powstańców Śląskich. 
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• inne analizy niezbędne do sporządzenia części tekstowej opracowania.  

 Zakres pracy nie objął natomiast wykonania części analiz typowych dla Studium 

Wykonalności [13] takich, jak analiza ruchowa4 czy analiza kosztów i korzyści społecznych 

(analiza ekonomiczna), jako wykraczających poza zakres magisterskiej pracy dyplomowej. 

  

 
4 elementy takiej analizy w postaci prognozy liczby pasażerów w roku 2035 zostały wykonane dla potrzeb oceny 

wariantów przez p. Sebastiana Tuszyńskiego z Działu Strategii Rozwoju Systemu Tramwajowego Tramwajów 

Warszawskich 
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2 ISTNIEJĄCE I PROPONOWANE KONCEPCJE TRAS W ANALIZOWANYM 

KORYTARZU 

2.1  Istniejące koncepcje obejmujące całość trasy 

 Według informacji uzyskanych w Dziale Strategii Rozwoju Systemu Tramwajowego 

Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. w ostatnim dwudziestoleciu nie prowadzono 

indywidualnych prac studialnych ani koncepcyjnych dla trasy tramwajowej wykorzystującej 

analizowany korytarz w całości lub większej części.  Fakt ten potwierdza także opracowanie 

przekrojowe pn. „Ogólna koncepcja perspektywicznego układu sieci tramwajowej 

w Warszawie”, które nie wymienia omawianej trasy wśród posiadających wcześniejsze 

opracowania [29]. 

 Jednakże w ramach tej koncepcji przeanalizowano – w ramach wstępnej, uproszczonej 

analizy wielokryterialnej – rodzinę tras tramwajowych o przebiegu zbliżonym lub identycznym 

do wariantów analizowanych szczegółowo w niniejszym opracowaniu dyplomowym. Były to 

trasy: 

 1) 39a, o przebiegu od ul. Połczyńskiej ulicami Dźwigową – Globusową – Chrobrego – 

Kleszczową – Łopuszańską – Hynka – Sasanki – Marynarską do pętli SŁUŻEWIEC, a wiec 

identycznym z analizowanym Wariantem 1 i 45, 

 2) 39b, o przebiegu od ul. Połczyńskiej ulicami Dźwigową – Globusową – Popularną – 

Równoległą – dawnym śladem kolei radomskiej o dalej do pętli SŁUŻEWIEC, a więc – 

identycznym z analizowanym Wariantem 3, 

 3) 39c, o przebiegu od ul. Połczyńskiej ulicami Dźwigową – Globusową – Popularną – 

Bakalarską – Lechicką i dalej do pętli SŁUŻEWIEC, a więc o przebiegu częściowo pokrywającym 

się z analizowanym Wariantem 3. 

 Trasy te przedstawiono na rysunku 2.1 poniżej. 

 
5 z dokładnością do faktu, że analizę trasy zakończono przed etapem umożliwiającym decyzję o przebiegu trasy 

na powierzchni terenu bądź w tunelu 
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Rys. 2.1. Warianty trasy nr 39 analizowane w „Ogólnej koncepcja perspektywicznego układu 

sieci tramwajowej w Warszawie” [oprac. własne na podstawie 29] 

 

 Żadna z tych tras nie została jednak zakwalifikowana do analiz ruchowych, co było 

skutkiem budzącej wiele wątpliwości w warszawskim środowisku projektowym punktacji 

przyjętej w analizie wielokryterialnej. W analizie tej bowiem nie przeprowadzono nawet 

wstępnej prognozy ruchu, na co zwrócono uwagę m.in. w szczegółowej opinii  Spółki 

Tramwaje Warszawskie z dn. 10.02.2014 r.6., gdzie wyłuszczono szereg wad opracowania: 

eliminacja tras oparta była m.in. o takie kryteria, jak istnienie trasy drogowej w badanym 

korytarzu, istnienie pasów dla autobusów, konieczność przekroczenia przeszkód liniowych 

z wykorzystaniem obiektu inżynierskiego, występowanie obiektów zabytkowych czy 

przyrodniczo cennych w otoczeniu trasy -  przy czym negatywnie punktowany był sam fakt 

wystąpienia określonej przeszkody, bez np. odniesienia kosztów jej ominięcia do 

całościowych kosztów budowy trasy. Tak sformułowane kryteria dyskryminowały dłuższe 

trasy, bardziej skomplikowane technicznie, jeszcze przed oceną, czy spodziewane potoki 

 
6 Wystąpienie TW-DNI.031.1.2014/2 
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pasażerów uzasadniają jej budowę. Ponadto nie doszacowano zalet wspomnianej grupy tras 

nr 39: w zakresie intensywności przekraczanej zabudowy zignorowano występowanie 

planowanych obszarów zabudowy intensywnej „M1” w strefie dojścia [18] jak również –

stwierdzonych w terenie - nowych obiektów wielorodzinnych na terenie Starych Włoch, 

których przykład przedstawiono poniżej.  

 

 

 

Rys. 2.2. Przykład zabudowy mieszkaniowej intensyfikującej zagospodarowanie Starych 

Włoch w rejonie ul. Kleszczowej [oprac. własne] 

  

 Potraktowano także trasy z grupy 39 jako dublowane przez inne trasy szynowe 

w  docelowym układzie komunikacyjnym miasta pomimo faktu, że żaden równoległy 

korytarz nie został zarekomendowany do realizacji. 

 Wszystkie te wady powodują, że decyzja o nieuwzględnianiu w „Ogólnej koncepcji ...” 

trasy łączącej Bemowo (Jelonki) ze Służewcem poprzez Włochy nie może być podstawą do 

oceny słuszności prowadzenia analiz w ramach niniejszej pracy dyplomowej. 

 Ponadto, w dziale „historia komunikacji” na stronie Zarządu Transportu Miejskiego 

przeczytać można informację, że „w końcu października 1959 myślano o zaplanowaniu linii 
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tramwajowej łączącej ulicę Woronicza z Aleją Lotników i z Ochotą. Plany te jednak pozostały 

do tej pory na papierze”[36]. Analiza archiwum prasy warszawskiej z tego okresu nie 

potwierdziła niestety tej wiadomości.  

 Należy także nadmienić, że w roku 2012 Stowarzyszenie SISKOM postulowało we 

wnioskach do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa – 

dopuszczenie realizacji trasy tramwajowej od pętli SŁUŻEWIEC do ul. Globusowej w jednym 

z dwóch wariantów [31]; są one w wysokim stopniu zbieżne z opisanymi wcześniej trasami nr 

39a oraz 39c, przyjętymi w 2013 r. do analiz w „Ogólnej koncepcji...”, w związku z czym 

można przypuszczać, że wniosek SISKOM został uwzględniono w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia dla tego opracowania. Postulat ten wykorzystano także w analizie 

wariantów w ramach niniejszego opracowania. 

  

2.2 Istniejące koncepcje częściowo wykorzystujące analizowany korytarz 

 W roku 1999 Biuro Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy zamówiło opracowanie pn. 

„Analizy funkcjonalno – ruchowe wariantów systemu transportowego Warszawy ze 

szczególnym uwzględnieniem komunikacji szynowej”. Opracowanie to objęło swym zakresem 

szereg tras drogowych i tramwajowych, będąc ostatnim tak szerokim opracowaniem do czasu 

zamówionej w roku 2013 „Ogólnej koncepcji...” o której wspomniano wyżej.  

 W „Analizach ...” ujęto m.in. trasę tramwajową do lotniska na Okęciu, która w jednym 

z dwóch wariantów wykorzystywała na odcinku ok. 500 m korytarz ul. Sasanki, prowadząc 

trasę tramwajową po jego północnej stronie – analogicznie jak w niniejszej pracy dyplomowej.  

 Przebieg ten uwzględniał konieczność wybudowania trasy na nasypie o wysokości ok. 6 

m n.p.t. oraz przejście ponad linią kolejową i Trasą N-S z wykorzystaniem wiaduktu, przy 

założeniu podniesienia niwelety trasy już w obszarze pętli tramwajowej – jednak 

w opracowaniu brak jest wzmianki na temat sposobu przejścia przez węzeł Trasy N-S 

z ul. Sasanki i Marynarską [30]. Można zatem uznać rozwiązanie to jako częściowego 

prekursora Wariantów 1 i 2 niniejszego opracowania na Odcinku 57 – w zakresie pomysłu 

wyprowadzenia trasy tramwajowej na zachód od pętli SŁUŻEWIEC. Warto przy tym jednak 

zaznaczyć, że – w przeciwieństwie do rozwiązania z ww. „Analiz...” – w niniejszym 

dokumencie nie założono podnoszeniaa niwelety na pętli ograniczając jej przebudowę do 

włączenia nowej trasy tramwajowej (za wyjątkiem prac wynikających z budowy tunelu 

w ramach Wariantu 3, wymagających m.in. przebudowy odcinka dojazdowego do pętli).  

 

 
7 sformułowanie wariantów  i podział trasy na odcinki omówiono w rozdziałach 3 i 4 
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2.3 Przykłady z innych miast świata 

Chociaż warszawska sieć tramwajowa jest jedną z większych sieci tramwajowych na 

świecie, nie jest bynajmniej siecią największą. Trasy tramwajowe istnieją w podobnej wielkości 

miastach – przede wszystkim, choć nie wyłącznie, Europy – i są rozwijane. W niniejszym 

podrozdziale zawarto przykłady obwodowych tras tramwajowych z takich aglomeracji, ze 

szczególnym uwzględnieniem inwestycji w fazie planowania lub budowy. Fakt ich istnienia i 

realizacji potwierdza, że podjęcie problematyki obwodowych połączeń tramwajowych jest 

zasadne i powinno być analizowane także w warunkach warszawskich. 

Z uwagi na zakres i objętość pracy dyplomowej oraz chęć wskazania przypadków 

podobnych do analizowanego, ich wybór został ograniczony do przykładów w możliwie dużym 

stopniu analogicznych dla sytuacji warszawskiej – omówiono je w kolejnych punktach. Z tego 

też powodu zrezygnowano z ujęcia w opracowaniu przykładów obwodowych tras 

tramwajowych w Paryżu, pomimo ich znacznego sukcesu frekwencyjnego. 

 

2.3.1 Monachium. 

Monachium posiada liczącą około 70 km długości tras sieć tramwajową, na której 

eksploatowana jest obecnie jedna linia tramwajowa o charakterze obwodowym [4]: jest to linia 

nr 12, przebiegająca w odległości ok. 2,3 – 4,1 km od centrum miasta8[39]. Linia ta jest linią o 

charakterze historycznym, stanowiącą – podobnie jak znacząca część monachijskiej sieci – 

pozostałość po znacznie rozleglejszym systemie tramwajowym, którego maksymalna wielkość 

wyniosła w roku 1964 około 135 km tras [48]. Pozostałe linie tramwajowe w stolicy Bawarii 

trasowane są albo bezpośrednio do śródmieścia (rodzina linii nr 20/21/22 oraz linie 27 i 28), 

albo mają charakter średnicowy, łącząc poprzez centrum miasta dwa przeciwległe obszary 

(linie 16, 17, 18 oraz 19) albo też pełnią rolę dowozową do stacji metra o charakterze węzła 

przesiadkowego (linie nr 15, 23 i 25) stanowiąc funkcjonalne przedłużenie podziemnej kolei.  

Obecnie w konsultacjach społecznych analizowane jest przedłużenie obwodowej trasy 

tramwajowej prowadzącej przez zachodnie dzielnice miasta z węzła Romanplatz do stacji metra 

Aidenbachstraße. Nowa trasa liczyć będzie ok. 9 km długości z 16 przystankami (co oznacza 

średnią odległość międzyprzystankową równą ok. 600 metrów) i umożliwi powiązania z 

monachijską szybką koleją miejską S-Bahn (w 1 węźle), tramwajami radialnymi (w 3 węzłach, 

 
8 jako punkt ten przyjęto plac przed dworcem głównym (Munchen Hbf) – w tym miejscu krzyżują się cztery z 

sześciu monachijskich linii metra , średnicowa trasa SKM (S-Bahn) i linie tramwajowe, kończą bieg także 

pociągi dalekobieżne w tym wysokich prędkości (ICE). 
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w tym startowym) oraz metrem (w 4 węzłach z 3 liniami) – łącznie zatem połowa planowanych 

przystanków stanowić będzie węzły przesiadkowe [40]. 

 

 

Rys. 2.3. Przebieg planowanej obwodowej trasy tramwajowej (kolor fioletowy) na tle sieci 

metra i tramwajowej w Monachium [oprac. własne na podst. 46 oraz 40]. 

 

2.3.2 Wiedeń. 

Licząca 1,73 mln mieszkańców [37]] stolica Austrii jest kolejnym miastem o wielkości 

porównywalnej z Warszawą. Wiedeńska sieć tramwajowa natomiast jest jedną z największych 

sieci tramwajowych na świecie [R9] z długością tras tramwajowych równą ok. 165 km (nie 

licząc tramwaju podmiejskiego) [5] – pomimo istnienia pięciu linii metra; jest zatem siecią o 
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prawie 50% dłuższą od warszawskiej9. Na sieci tej eksploatowane są zarówno połączenia 

radialne, jak i obwodowe, choć liczba połączeń radialnych – zwłaszcza przebiegających 

średnicowo przez centrum – znacząco zmalała w związku z rozwojem sieci metra [R6].  

Mapa wiedeńskiej sieci tramwajowej i metra zamieszczona została poniżej. 

 

 

 

Rys. 2.4. Układ linii miejskiego transportu szynowego w Wiedniu [46]. 

 

Istniejące linie o charakterze obwodowym poruszającą się zarówno w bezpośredniej 

bliskości starego miasta (tzw. wiedeński „Ring” – wykorzystujące go linie nr 1 i 2 mają jednak 

charakter średnicowy z uwagi na centralne usytuowanie Ringu i wybiegowy  charakter tras tych 

 
9 w zależności od źródła, wielkość sieci tramwajowej w Warszawie podawana jest jako 120-130 km tras. 
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linii poza nim) jak i w większej odległości od centrum10 – od ok. 3 km w przypadku linii 

tramwajowej nr 18, do nawet 7 km w przypadku trasy na wschodnim brzegu rzeki (linie 25 i 

26 w dzielnicach XXI i XXII).  

Infrastruktura tych dwóch ostatnich linii jest ciekawym studium przypadku: do grudnia 

2012 r. istniała bowiem w tym rejonie jedna linia (nr 26), która następnie została skierowana 

częściowo nową trasą -  na wschód od stacji metra „Kagraner Platz”. Obsługiwany przez nią 

odcinek prowadzący od stacji „Kagran” na południowy wschód przeznaczony został dla 

uruchomionej w grudniu 2012 r. linii nr 25. W ten sposób stworzone zostało nowe połączenie 

obwodowe, a istniejące – przejęte przez linię 25 –poprowadzono krótszą trasą, z pominięciem 

odcinka między stacjami metra Kagran i Kagraner Platz. Dzięki temu zwiększona zostanie 

atrakcyjność połączeń międzydzielnicowych (ograniczenie długości przebiegu radialnego, 

dublującego odcinek metra) przy zachowaniu możliwości dojazdu do stacji metra. Władze 

miasta podkreślają, że nowe połączenia tramwajowe mają stanowić szybkie połączenie 

obwodowe, którego nie może zapewnić – prowadzone radialnie – metro [R5].  

Łącznie w ramach obu budowanych odcinków wybudowanych zostanie 5,5 km tras 

tramwajowych z 11 przystankami. Obie linie tramwajowe zapewnią połączenie z trzema 

liniami metra (U1, U2 oraz U6), koleją regionalną i SKM oraz – w węźle Floridsdorf – ostatnią 

trasą tramwajową prowadzącą przez Dunaj (linia nr 31). Otwarcie nowej trasy linii nr 26 

planowane jest w 2013 roku. Projekty przewidują możliwość dalszego wydłużania tras 

tramwajowych w kierunku wschodnim – do założenia urbanistycznego Seestadt Aspern – 

a nawet rozdzielenia obecnego wspólnego przebiegu linii 25 i 26 poprzez wybudowanie drugiej 

trasy tramwajowej do węzła Floridsdorf [R5]. Plan działań zrealizowanych w ramach 

niniejszego przypadku przedstawia kolejny rysunek. 

 

 
10 Jako punkt ten przyjęto plac przed katedrą świętego Stefana, znajdujący się w sercu starego miasta a 

jednocześnie – ważny węzeł przesiadkowy pomiędzy liniami  metra U1 i U3. 
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Rys. 2.5. Projektowany przebieg linii tramwajowych 25 i 26 w Wiedniu  

[oprac. własne na podstawie 41]. 

  

Kontynuując analizę sieci transportu publicznego w stolicy Austrii nie sposób także nie 

wspomnieć, że najstarsze odcinki dwóch z wiedeńskich linii metra (U4 oraz U6) powstały na 

skutek wieloletniej, daleko posuniętej modernizacji tras lekkiej kolejki (szybkiego tramwaju) 

Stadtbahn o charakterze obwodowym [44]. Historycznie po infrastrukturze tej kursowały 

zarówno linie dedykowane jak i „miejskie” linie tramwajowe wykorzystujące trasę szybkiego 

tramwaju na części przebiegu (linia 18G) [46]. 

 Linia U4 przebiega obecnie przez obszary, które zostały wchłonięte przez rozwijające 

się śródmieście Wiednia, a na przebiegu lat przebudowano jej infrastrukturę umożliwiając 

obsługę tym samym taborem „ciężkiego” metra, który kursuje na liniach U1, U2 i U3.  

Linia U6 natomiast zachowała swój obwodowy charakter na środkowym odcinku 

(ramowo pomiędzy stacjami Westbahnhof a Dresdner Straße) . Prowadzi ona w odległości od 

2,5 do 3 km od centrum miasta, zapewniając przesiadki na kolej jak i trzy z czterech pozostałych 

linii metra (nie posiada jedynie powiązania z linią metra U2). Choć - podobnie jak bliźniacza 

U4 - utraciła w toku modernizacji pełną kompatybilność z siecią tramwajową, to wciąż posiada 

połączenia torowe z siecią tramwajową: bezpośrednie w rejonie stacji „Michelbeuern – AKH” 

oraz pośrednie poprzez trasę tramwaju podmiejskiego WLB [5]. 

Infrastruktura i tabor tej linii metra przypominają o jej tramwajowej przeszłości – 

w uwagi na zabytkowy charakter obiektów na nadziemnej części trasy nie była bowiem 

możliwa ich przebudowa do standardu pozostałych linii metra. Stosowane są na niej obecnie 

odcinek otwarty  

w grudniu 2012 r. 

– nowa linia 25  

historyczny odcinek końcowy linii nr 26 

–obecnie wyłączony z obsługi liniowej 

nowy przebieg 

linii 26 

- historyczne trasy tramwajowe 

- nowe trasy tramwajowe 

- istniejące linie kolei regionalnej i SKM 

- istniejące linie metra 
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lekkie, niskopodłogowe pojazdy serii T i pochodnych, o długości 26,8 m i szerokości pudła 

równej 2,65 m, zasilane z sieci górnej [R8] a eksploatowane w trakcji wielokrotnej (do czterech 

pojazdów)11. Co więcej, do niedawna w obsłudze wykorzystywane były pojazdy typu E6/C6, 

będące dwukierunkową odmianą popularnej niemieckiej konstrukcji tramwajowej typu GT6. 

Po zakończeniu ich eksploatacji w Wiedniu wagony te zostały zakupione przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie, gdzie po modernizacji są wykorzystywane do 

obsługi krakowskiej sieci tramwajowej. 

Poniżej zamieszczono fotografię tramwaju typu E6 w obsłudze linii metra U6. 

 

 

Rys. 2.5. Wagon tramwajowy E6 na stacji metra U6 [oprac. własne]. 

 

Przykład ten pokazuje, że odpowiednio wytrasowane i zaprojektowane połączenie 

obwodowe może być wystarczająco atrakcyjne dla pasażerów, by uzasadnić nawet przebudowę 

do w pełni bezkolizyjnego rozwiązania. 

 

 
11 Obserwacje własne 
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2.4 Wnioski z analizy przykładów 

Analizując podane wyżej przykłady można zauważyć, że występowanie tramwajowych 

połączeń obwodowych może być korzystne także w miastach o wielkości porównywalnej 

z Warszawą. Obecność rozległej sieci metra oraz szybkiej kolei miejskiej także nie stanowi 

przeciwwskazania dla wprowadzania takich rozwiązań. Pomimo związanej z tymi ciężkimi 

rozwiązaniami szynowymi wysokiej atrakcyjności (i przepustowości) połączeń 

wykonywanych przez śródmieście inwestuje się w połączenia tramwajowe, zapewniające 

zarówno dojazd do metra, jak i skomunikowania międzydzielnicowe.  

Warto przy tym zauważyć, że nowo realizowane połączenia obwodowe charakteryzują 

się sporą liczbą węzłów przesiadkowych. Choć związane jest to z liczbą szynowych połączeń 

radialnych w tych aglomeracjach, to jest także ważny element zapewniający odpowiedni popyt 

na przewozy pasażerskie na nowych trasach dzięki połączeniu funkcji komunikacji dowozowej 

z funkcją komunikacji obwodowej.  

 Dlatego przy dalszym projektowaniu – zarówno na etapie wyboru korytarza dla trasy, 

jak i dla przyjęcia szczegółowych rozwiązań projektowych – aspekt zapewnienia 

skomunikowań z radialnymi trasami szynowymi został wzięty pod uwagę. 

 

2.5 Podsumowanie 

 Przeprowadzone analizy wykazały, że omawiany korytarz nie był w przeszłości 

przedmiotem szczegółowych analiz studialnych dotyczących możliwości wybudowania 

połączenia tramwajowego. Podjęto wprawdzie próbę przeprowadzenia bardziej ogólnej analizy 

w ramach „Ogólnej koncepcji perspektywicznego układu sieci tramwajowej w Warszawie”, 

jednak przyjęta metodologia spowodowała wykreślenie korytarza z analiz szczegółowych 

jeszcze przed etapem analiz ruchowych; tym bardziej nie przeprowadzono analizy technicznej.  

 Powyższe oznacza, że niniejsze opracowanie stanowi pierwszą próbę podjęcia tematu. 

 Przytoczone przykłady z miast o wielkości porównywalnej z Warszawą – przy znacząco 

większych sieciach metra – udowadniają natomiast, że niezależnie od rozwoju sieci metra, 

nastawionej głównie na obsługę podróży radialnych, zasadne i realizowane w praktyce jest 

budowanie tramwajowych połączeń obwodowych. Miasta te należą do państw członkowskich 

Unii Europejskiej, gdzie od wielu lat znane i stosowane są procedury oceny zasadności 

realizacji projektów, stąd należy sądzić, że są to inwestycje przemyślane i potrzebne. 
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3 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA I WARIANTOWANIA TRASY 

 

3.1  Założenia przyjęte dla wyznaczania wariantów przebiegu trasy. 

 W pierwotnych założeniach pracy planowano, aby opracować dla całego przebiegu 

trasy co najmniej dwa warianty inwestycyjne. Zakładano przy tym, że wariant 1 oparty byłby 

o przebieg istniejącej linii autobusowej nr 189, wariant 2 natomiast wykorzystywałby korytarz 

drogowej Trasy N-S.  

  Jednakże, w toku wstępnych analiz projektowych – a także po wykonanej 

inwentaryzacji zdjęciowej terenu – podjęto decyzję, by wariantowanie zrealizować w sposób 

nieco odmienny.  

 Przede wszystkim korytarz Trasy N-S wyznaczony jest z dala od zabudowy 

mieszkalnej, z wykorzystaniem terenów poprzemysłowych i kolejowych [18]. Choć dzięki 

wysokiej klasie ulicy możliwe – a w węzłach nawet konieczne – byłoby zapewnienie 

wysokiego poziomu fizycznego wydzielenia trasy tramwajowej, umożliwiając uzyskanie na 

niej wysokiej prędkości komunikacyjnej z uwagi na bezkolizyjność, to jednak przebieg w takim 

korytarzu oznaczałby znacząco ograniczoną dostępność tramwajów dla otoczenia oraz 

stosunkowo małą generację źródeł i celów podróży w jej bezpośredniej odległości, potencjalnie 

ograniczając liczbę pasażerów korzystających z nowej trasy – współczesne trendy wskazują 

bowiem na lokalizację tras i przystanków możliwie blisko zabudowy, nawet w sposób 

niezależny od układu drogowego [1]. Co więcej, wykorzystanie tego korytarza utrudniłoby 

reorganizację układu linii autobusowych o zbliżonych relacjach – wpływ trasy na układ 

komunikacyjny miasta byłby bardziej rozproszony. Podjęto zatem decyzję, aby – wytyczając 

przebieg tramwaju – w miarę możliwości trzymać się terenów zurbanizowanych lub 

planowanych do urbanizacji. Umożliwi to wykorzystanie przyzwyczajeń pasażerów 

dotyczących przeznaczenia korytarzy transportowych dla podróży międzydzielnicowych – 

podejście takie ułatwi ewentualną remarszrutyzację linii autobusowych konkurencyjnych 

w stosunku do tramwaju.   

 W kolejnym kroku zauważono, że na różnych odcinkach możliwości – i potrzeby – 

wariantowania są różne. Przyjęto zatem założenie, że na poszczególnych odcinkach 

wariantowaniu podlegać będą przebiegi trasy w sposób niezależny, a liczba opcji 

w poszczególnych rejonach analizowanego korytarza wynikać będzie ze zidentyfikowanych 

potrzeb i możliwości rozwiązania przejścia trasy przez istniejące i planowane przeszkody 

terenowe oraz układy drogowe. Jednocześnie w niektórych obszarach międzywęzłowych, gdzie 
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istnieje wyraźnie wykształcony korytarz drogowy lub urbanistyczny, liczba wariantów może 

zostać ograniczona do jednego (podstawowego)12.  

 Konsekwencją tak przyjętego wariantowania jest możliwość dokonania analizy 

wielokryterialnej oddzielnie dla każdego z odcinków a co za tym idzie – uzyskanie wariantu 

wynikowego przebiegu trasy będącego kombinacją rozwiązań z różnych opcji, wskazanych 

jako najlepsze dla poszczególnych odcinków. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest 

zaproponowanie optymalnego przebiegu trasy, bez ograniczeń związanych  z – autorytarnie 

przyjętym – przyporządkowaniem konkretnych rozwiązań do wariantów obejmujących całą 

trasę.  

 Analiza wielokryterialna wykazała słuszność powyższego założenia – wariant 

wynikowy stanowi bowiem kombinację Wariantów 1 i 3. 

 

3.2 Założenia do projektowania. 

Podstawę do projektowania stanowią obowiązujące przepisy [14], [16] i normy [8] oraz 

ostatnie – pochodzące z lat ’80 XX wieku, lecz w części wciąż aktualne – wytyczne branżowe 

[20]. Ponadto uwzględniono doświadczenia Spółki Tramwaje Warszawskie, które znalazły 

swój obraz w kształcie wymagań stawianych Wykonawcom w przetargach na dokumentację 

techniczną budowy i przebudowy torowisk tramwajowych, np. w Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji przebudowy (modernizacji) torowiska 

tramwajowego w ciągu ul. Obozowej na odcinku od ul. Młynarskiej do pętli tramwajowej Koło  

(...) [35].  

Projektowanie na etapie koncepcyjnym ma charakter ogólny, mający zweryfikować 

możliwość lokalizacji trasy tramwajowej i umożliwić identyfikację krytycznych przeszkód 

w realizacji danego wariantu. Tym niemniej trasowanie przeprowadzone jest w sposób 

minimalizujący ilość pracy „straconej” na dalszym etapie; uproszczenia obejmują zatem przede 

wszystkim: 

1) pominięcie części krzywych przejściowych – za wyjątkiem węzłów 

rozjazdowych, projektowanych z docelowymi łukami koszowymi, 

2) zagospodarowania terenu – pominięcie szczegółowych rozwiązań dla pieszego, 

wjazdów bramowych itp. za wyjątkiem miejsc, w których rozwiązania takie 

mogą mieć znaczenie dla prowadzenia trasy tramwajowej, 

 
12 Tak stało się na Odcinku 4, będącym  szlakiem pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Orzechowa oraz z ul. Żwirki i 

Wigury, który opracowano w jednym wariancie. 
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3) organizacji ruchu – pominięcie szczegółowego (tj. zgodnego z wszystkimi 

wymaganiami przepisów [14]) oznaczenia przejść dla pieszych, przejazdów dla 

rowerzystów, linii podziału pasów itp., 

4) elementów niwelety – pominięcie szczegółowej analizy profilu podłużnego dla 

całości trasy; analiza taka została przeprowadzona w sposób uproszczony 

w krytycznych wysokościowo obszarach (przejście przez linie kolejowe i węzły 

drogowe).   

 

3.2.1 Wymagania dla układu geometrycznego osi torów w planie. 

Przyjęto następujące wymagania dla układu geometrycznego torów w planie: 

1) promień łuku w planie toru tramwajowego nie powinien być mniejszy niż 50 m 

na szlaku – przy czym należy dążyć do jak największych promieni łuków - oraz 

25 m na skrzyżowaniu oraz w węzłach rozjazdowych i pętlach, 

2) w wypadku jednoczesnego występowania łuku w przekroju podłużnym i łuku  

planie, promień łuku w planie nie może być mniejszy niż 200 m, 

3) w przypadku sąsiadowania ze sobą łuków różnoimiennych należy stosować 

wstawki proste o długości co najmniej 3 m; z wymagania tego można 

zrezygnować w przypadku, gdy każdy z łuków ma promień 100 m lub więcej, 

4) w przypadku łuków o promieniu poniżej 50 m należy stosować krzywą koszową 

R100-R50 – z zastrzeżeniem opisanym wcześniej, 

5) promień łuku w torze zwrotnym za rozjazdem równy 100 m (kąt zwrotu 4°) a 

następnie 50 m (kąt zwrotu 6°). 

Przyjęto, że torowisko projektowane będzie podstawowo ze słupami trakcyjnymi poza 

międzytorzem. Umożliwia to ograniczenie szerokości torowiska o 1,0 m, co ma szczególne 

znaczenie w kontekście zakładanego dużego udziału torowisk bezpodsypkowych, o kosztownej 

podbudowie betonowej. Rozwiązanie takie zmniejsza zajętość terenu a także liczbę masztów 

(słupów) niezbędnych do lokalizowania w korytarzu ulicznym  - założono montaż sieci 

trakcyjnej na słupach trakcyjno – oświetleniowych. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest brak 

konieczności stosowania obejść fundamentów słupów trakcyjnych przez elementy liniowe 

odwodnienia umieszczone w osi torowiska. Tego typu załomy mogą być przyczyną 

powstawania niedrożności kanalizacji deszczowej13, co ma znaczenie szczególnie w przypadku 

trudno rozbieralnej konstrukcji bezpodsypkowej torów. 

 
13 zgodnie z informacjami pozyskanymi podczas wizji lokalnej z przedstawicielami Zakładu Energetyki 

Trakcyjnej  i Torów Tramwajów Warszawskich Sp.  z o. o. w dn. 18/07/2013 r. 
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Jednocześnie przyjęto, że rozstaw torów równy będzie 3,0 m (a nie 2,90 m, którą to 

wartość jako minimalną podają przepisy) co umożliwia kształtowanie torowiska bez 

konieczności stosowania poszerzeń rozstawu torów dla łuków o promieniu 50,014 m 

i większym. Umożliwia wyeliminowanie dodatkowych, krótkich łuków odwrotnych 

stosowanych w jednym lub w obu torach i w rezultacie uspokojenie biegu tramwajów – 

korzystne dla komfortu podróży pasażerów oraz ograniczenia kosztów eksploatacji. 

 

3.2.2 Wymagania dla układu geometrycznego osi torów w profilu. 

W stosunku do wymagań określonych w zapisach Rozporządzenia [16] poczyniono 

pewne odstępstwa, wynikające z postępów w technice taboru tramwajowego (zwłaszcza 

w zakresie ich osiągów  w zakresie przyspieszeń  rozruchu i opóźnień hamowania) które 

nastąpiły od czasu przyjęcia tego dokumentu.  

Z uwagi na fakt, że ewentualna realizacja omawianej trasy miałaby miejsce 

w przyszłości należy zakładać, że przepisy uwzględnią15 możliwości obecnego taboru 

tramwajowego, który posiada zdolność do pokonywania pochyleń trasy rzędu 6% i większych 

[33] a także łuków pionowych o promieniu rzędu 500 m i mniejszych; w przeciwnym wypadku 

istnieje także możliwość uzyskania stosownego odstępstwa. 

Celem weryfikacji zasadności tego założenia przeprowadzono analizę możliwości 

spełnienia tak określonych wymagań przez nowoczesne tramwaje wieloczłonowe. Wynikiem 

tej analizy jest poniższa tabela, w której przedstawiono zestawienie wybranych parametrów 

technicznych tramwajów niskopodłogowych produkcji zachodniej o wskaźniku motoryzacji 

równym co najmniej 2/3 (stosowanej w Warszawie w wagonach niskopodłogowych wszystkich 

eksploatowanych obecnie typów) i długości ok. 30 m – porównywalnych z tramwajami 

stosowanymi w Warszawie. 

 

  

 
14 poszerzenie obliczone wg wzoru P=5/R ma wartość 0,1 m dla R=50 m 
15 obecnie przygotowywana jest aktualizacja tego Rozporządzenia uwzględniająca m.in. to zagadnienie 
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Tabela 3.1. 

Zestawienie wybranych parametrów taboru niskopodłogowego na podstawie danych 

producentów16 oraz Amerykańskiego Zrzeszenia Transportu Publicznego [49]. 

producent, typ miasto 

liczba osi max. 

pochy-

lenie 

trasy 

[%] 

minimalny promień 

łuku pionowego 

[m] 
tocznych 

napęd-

nych łuk 

wklęsły 

łuk 

wypukły 

Bombardier 

Flexity 2 

Blackpool 2 4 6,0 400 275 

Bombardier 

Flexity Outlook 

Bruksela 2 4 lub 6  7,5 140 140 

Bombardier 

Flexity Swift 

Croydon 

(Londyn) 

2 4 8,0 400 275 

Stadler 

Variobahn 

Monachium 2 4 b.d. 190 190 

 

Siemens 

Avanto S70 

Houston 2 4 7,0 350 250 

 

Alstom  

Citadis 304 

(dane typu) 0-4 4-8 b.d. 350 350 

 

Analiza powyższej tabeli – zawierającej dane taboru różnych producentów – pozwala 

stwierdzić, że powszechnie możliwe do spełnienia wymaganie w zakresie minimalnego 

promienia łuku pionowego to 400 m dla łuku wklęsłego i ok. 300 m dla łuku wypukłego, 

natomiast w zakresie pochylenia podłużnego – 6,0% (6%0).  

Przyjęto zatem do projektowania minimalną wielkość promienia łuku pionowego równą 

500 m, a maksymalne pochylenie – 6,0%, przy czym z uwagi na dążenie do oszczędzania 

energii oraz spadek dynamiki pojazdu wraz z pochyleniem wskazane jest stosowanie pochyleń 

możliwie małych. 

Ponadto, zgodnie z przepisami [16] przyjęto stosowanie łuków w przekroju  podłużnym, 

gdy algebraiczna różnica sąsiednich pochyleń jest większa od 0,6% a także ograniczenie 

wielkości pochylenia podłużnego na przystankach i w węzłach rozjazdowych do wartości 2,5%.  

 

 
16 zgodnie z kartami katalogowymi i innymi materiałami producentów taboru 
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3.2.3 Założenia trasowania tuneli tramwajowych. 

Obecnie nie istnieją szczegółowe wytyczne dotyczące wymagań dla tuneli i stacji 

tramwajowych, a ich projektowanie wymaga stosowania rozwiązań przewidzianych dla 

transportu drogowego i kolejowego. Jest to sytuacja niekorzystna, powodująca utrudnienia 

i opóźnienia w realizacji tych nielicznych obiektów tego typu, które powstały. 

 Zgodnie z podręcznikiem [3] tunele tramwajowe podzielić można na trzy zasadnicze 

rodzaje: 

1) płytkie, bezpośrednio pod jezdnią – pgs 67 m poniżej poziomu terenu (ppt), 

2) płytkie z zapasem na urządzenia podziemne – pgs 820 m ppt , 

3) głębokie – pgs co najmniej 20 m ppt.  

Przyjęto, że w niniejszej pracy odcinki trasy tramwajowej w tunelu będą zasadniczo 

prowadzone według rozwiązania drugiego, a więc o głębokości główki szyny na poziomie 8,0 

m poniżej poziomu terenu.  

Umożliwia to wykształcenie przestrzeni dla przeprowadzenia urządzeń podziemnych 

a jednocześnie maksymalizuje wygodę podróżnych (najmniejsza różnica wysokości konieczna 

do pokonania) przy umiarkowanych kosztach budowy (możliwość zastosowania budowy 

metodą odkrywkową).  

Z uwagi na konieczność optymalizacji kosztów inwestycyjnych przyjęto, że światło 

tunelu od poziomu główki szyny do stropu równe będzie 5,0 m, co stanowi odstępstwo od 

wymagań normy [8] ale mieści się w zakresie pracy pantografów nowoczesnych tramwajów 

z uwzględnieniem wysokości konstrukcji sieci trakcyjnej. 

Typowy przekrój tunelu szlakowego z podstawowymi wymiarami przedstawiono na 

kolejnym rysunku. 
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Rys. 3.1. Przekrój szlakowy tunelu tramwajowego. [oprac. własne] 

 

Zakłada się, że wjazdy do tuneli zlokalizowane będą w wykopach osłoniętych ścianami 

oporowymi z uwagi na ograniczenia terenowe wynikające z prowadzenia trasy w terenie 

miejskim. 

 

3.2.4 Założenia trasowania estakad tramwajowych 

W przeciwieństwie do rozwiązań przyjętych dla odcinków prowadzonych po terenie 

założono, że słupy trakcyjne zlokalizowane będą obustronnie, aby zapewnić symetryczne 

obciążenie obiektów, na zewnątrz torów – dla zmniejszenia szerokości obiektów. 

Zarezerwowano przestrzeń dla słupów o szerokości 0,30 m. Z uwagi na fakt, że słupy te 

pracować będą na zginanie w większym stopniu, niż słupy umieszczone w osi trasy, można 

rozważyć zastosowanie bramownic dla sieci trakcyjnej; bramownice takie mogą mieć 

nowoczesną i atrakcyjną formę podnoszącą estetykę trasy i poprawiającą odbiór społeczny 

inwestycji.  

Typowy przekrój szlakowy estakady tramwajowej przedstawiony jest na kolejnym 

rysunku. 
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Rys. 3.2. Przekrój szlakowy estakady tramwajowej. [oprac. własne] 

 

3.2.5 Wymagania dla peronów przystankowych 

Z uwagi na lokalizację projektu w Warszawie i konieczność uwzględnienia 

kompatybilności z istniejącym systemem tramwajowym, na podstawie obowiązujących 

wymagań Spółki Tramwaje Warszawskie ujmowanych w SIWZ [35] przyjęto następujące 

parametry peronu: 

 

• długość krawędzi zatrzymania peronu - 66 m, co umożliwia jednoczesny postój dwóch 

tramwajów wieloczłonowych o długości stosowanej w Warszawie, 

• wysokość peronu 0,22 m ponad pgs, 
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• odległość krawędzi peronu od osi toru w strefie obsługi tramwaju (na odcinku prostym) 

-  1,25 m, 

• minimalną odległość ciągów pieszych od osi toru w strefie przystanków i skrzyżowań 

(pochylnia, krawędź zatrzymania pieszych przed przejściem dla pieszych) – 1,50 m, 

• maksymalne pochylenie pochylni dla pieszych w planie – nie większe niż 8%; do 

projektowania przyjęto długość 3,50 m, co odpowiada pochyleniu ok. 6,3%. 

• szerokość peronu – min. 3,50 m szerokości dostępnej dla pasażera, co stanowi 

rozszerzenie wymagań określonych w przepisach [16] poprzez odliczenie części peronu 

niedostępnej z uwagi na wygrodzenia. Szerokość ta jest zwiększana w przypadkach 

określonych w [16] a także w znaczących węzłach przystankowych lub przy przystanku 

obsługiwanym z dwóch stron (wyspowym). 

 

Należy zauważyć, że wymagania dotyczące odległości krawędzi peronu od osi toru oraz 

wysokości peronu powodują niespełnienie zapisów normy [8]. Ponieważ jednak wymagania te 

znane są producentom tramwajów, od których wymaga się w SIWZ spełnienia warunku 

bezpiecznego przejazdu i otwierania drzwi przy infrastrukturze wykonanej zgodnie z tymi 

wymaganiami w dostarczanych przez nich tramwajach [33] przyjęto te wymagania także w 

niniejszym opracowaniu. Powodują one bowiem znaczące zbliżenie pudła wagonu do peronu i 

ograniczenie do minimum szerokości szczeliny pomiędzy progiem drzwi a krawędzią obsługi 

podróżnych.  

Także podniesienie krawędzi peronu związane jest z chęcią ułatwienia wsiadania jak 

największej grupie pasażerów; znacząca część pasażerów podróżujących z wózkami 

dziecięcymi czy transportowymi może wówczas skorzystać z tramwaju bez konieczności 

wysunięcia pochylni automatycznej17. Powoduje to dodatkowo niezgodność z p. 6.1.10 

wytycznych [20], które jednak opublikowano w okresie, gdy nie eksploatowano na terenie 

Polski tramwajów niskopodłogowych. 

Z uwagi na szybki charakter projektowanej trasy założono wyznaczanie przystanków 

nie we wszystkich lokalizacjach, w których istnieją obecnie przystanki autobusowe – zwłaszcza 

tam, gdzie zakłada się – z różnych powodów – pozostawienie komunikacji autobusowej lub 

gdzie przystanki autobusowe mają charakter warunkowy („na żądanie”). 

 

 
17 obserwacje własne 
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3.2.6 Wymagania dla stacji podziemnych tramwaju 

Jednym z wariantów rozwiązań jest prowadzenie tramwaju w tunelu. W przypadku 

przystanków zlokalizowanych pod ziemią konieczne jest zapewnienie dodatkowych wymagań, 

związanych z bezkolizyjnym charakterem ruchu i koniecznością obsługi osób 

niepełnosprawnych.  

Jednocześnie należy zauważyć że – z uwagi na bezpieczeństwo ruchu – założono 

wprowadzenie sterowania ruchem tramwajów typu kolejowego, tj. z dopuszczeniem obecności 

jednego jedynie składu na odcinku (i na przystanku) z jazdą „na widoczność” jedynie w 

sytuacjach wyjątkowych.  

Oznaczałoby to, że nie ma uzasadnienia dla przyjmowania jednoczesnej obsługi 

przystanków przez dwa tramwaje o długości ok. 30 metrów. Należy jednak zauważyć, że brak 

jazdy na widoczność powoduje konieczność zwiększenia minimalnych odstępów między 

składami co oznacza, że w przypadku konieczności zwiększenia podaży miejsc 

(przepustowości trasy liczonej w pasażerach/godzinę) konieczne jest wydłużanie składów.   W 

praktyce spotyka się najczęściej składy niskopodłogowe o długości ok. 40-45 metrów, z reguły 

zestawione z pojedynczego, wieloczłonowego tramwaju; takie pociągi kursują m.in. na sieciach 

w Brukseli, Paryżu (linia T3), Berlinie, Dreźnie, Lipsku i Krakowie (jeden egzemplarz wagonu 

niskowejściowego 405Nkr; planowane są także dostawy tramwajów niskopodłogowych o tej 

długości [32]). Występują także pociągi jeszcze dłuższe – albo zestawione z dwóch wagonów 

niskopodłogowych długości ok. 30 metrów – np. w Paryżu (linia T2), Berlinie, Jerozolimie czy 

w niemieckich systemach Stadtbahn – albo z jednego wieloczłonowego tramwaju o bardzo 

dużej długości, np. w Budapeszcie (wagon Siemens Combino Plus długości 54 m).  

Biorąc pod uwagę fakt, że standardowa długość peronu tramwajowego w Warszawie to 

66 metrów [35], a obowiązujące przepisy krajowe dopuszczają stosowanie pociągów 

tramwajowych o długości do 65 metrów [15] przyjęto, że także przystanki w tunelu 

wyposażone zostaną w perony o długości użytkowej 66 metrów. Choć wiąże się to z większymi 

kosztami budowy to oznacza jednocześnie, że tunel tramwajowy nie będzie stanowił „wąskiego 

gardła” w przypadku chęci wprowadzenia wielkopojemnych składów o maksymalnej 

dopuszczalnej przepisami długości.  

Uwzględniając parametry uruchomionych w ostatnich latach tras tramwaju 

podziemnego, np. trasy do Franowa w Poznaniu opisanej w dokumentacji [24], przyjęto 

następujące wymagania dotyczące stacji podziemnych tramwaju: 

• długość krawędzi zatrzymania peronu - 66 m, co umożliwia postój najdłuższego 

dopuszczalnego przepisami składu, 
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• wysokość peronu 0,22 m ponad pgs, 

• odległość krawędzi peronu od osi toru w strefie obsługi tramwaju (na odcinku prostym) 

-  1,25 m, 

• szerokość peronu – min. 4,50 m, przy czym w miejscach, w których jest on zwężony ze 

względu na wyposażenie (ławki, gabloty, windy dla osób niepełnosprawnych) 

dopuszczalne jest jego zwężenie do nie mniej, niż 3,50 m, 

• wyposażenie peronu w urządzenia dla osób niepełnosprawnych (pochylnie lub windy); 

w przypadku zastosowania wind przyjmuje się, że ich liczba przypadająca na dany 

peron nie może być mniejsza od dwóch z uwagi na ryzyko „uwięzienia” osoby 

niepełnosprawnej w przypadku awarii urządzenia, 

• dojście do peronów schodami z dwóch stron. Szerokość schodów brutto – z poręczami 

– min. 3,0 m, a w przypadku jednoczesnej instalacji schodów ruchomych – 2,0 m. 

Z uwagi na duże wypłycenie trasy nie przyjmuje się stosowania piętra pośredniego  

(tzw. hali odpraw) – schody stałe i ruchome oraz windy prowadzone będą bezpośrednio 

na powierzchnię terenu.  

Parametry windy i schodów ruchomych przyjęto na podstawie materiałów 

przekazanych przez firmę Schindler.  

Typowy przekrój przystanku podziemnego przedstawiono poniżej.  

 

 

Rys. 3.3. Przekrój tunelu tramwajowego na przystanku. [oprac. własne] 
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3.2.7 Wymagania dla przystanków na estakadach. 

W stosunku do odcinków prowadzonych na estakadach, z uwagi na znacząco lepsze 

warunki widoczności niż w tunelach, nie przewiduje się konieczności prowadzenia ruchu 

z sygnalizacją typu kolejowego. Tym niemniej, nawet w przypadku wystąpienia takiej 

konieczności, z uwagi na opisane w pkt. 4.1.5 argumenty należy przyjąć długość użytkową 

peronu równą 66 m.  

Dla przystanków na estakadach stosują się wymagania jak dla przystanków położonych 

na terenie, z następującymi dodatkowymi wymaganiami: 

• szerokość peronu – min. 4,50 m, przy czym w miejscach, w których jest on zwężony ze 

względu na wyposażenie (ławki, gabloty, windy dla osób niepełnosprawnych) 

dopuszczalne jest jego zwężenie do nie mniej, niż 3,50 m, 

• wyposażenie peronu w urządzenia dla osób niepełnosprawnych (pochylnie lub windy); 

w przypadku zastosowania wind przyjmuje się, że ich liczba przypadająca na dany 

peron nie może być mniejsza od dwóch z uwagi na ryzyko „uwięzienia” osoby 

niepełnosprawnej w przypadku awarii urządzenia; dopuszcza się, aby windy rezerwowe 

zlokalizowane były na sąsiednim peronie (w drugim kierunku), 

• dopuszcza się przejścia dla pieszych między peronami w poziomie torów pod 

warunkiem zachowania widoczności, 

• dojście do peronów schodami z dwóch stron. Szerokość schodów i kładek pieszych 

brutto – z poręczami – min. 3,0 m.  

 

3.2.8 Rodzaje konstrukcji torowisk. 

Na etapie koncepcyjnym wystarczające jest przyjęcie trzech ogólnych rodzajów 

konstrukcji torowisk, zestawionych w tabeli 4.2: 
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Tabela 4.2. 

Ogólne rodzaje konstrukcji torowisk. 

 

L.p. Symbol Rodzaj  Obszar stosowania 

1. B/T Bezpodsypkowa, 

zabudowa 

trawiasta 

Torowiska wydzielone w obszarach mieszkaniowych, 

reprezentacyjnych  i/lub z zabudową szczególnie 

narażoną na hałas. 

2. B/B Bezposypkowa, 

zabudowa 

betonowa 

Przejazdy, przejścia dla pieszych, przystanki, tunele, 

estakady, pod obcymi obiektami inżynierskimi, 

torowiska tramwajowo – autobusowe. 

3. P/W Podsypkowa, 

zabudowa 

tłuczniowa 

Pozostałe torowiska wydzielone. 

 

 

3.2.9 Organizacja węzłów. 

 Przystanki tramwajowe w węzłach część literatury zaleca lokalizować w układzie „na 

wylocie” skrzyżowania – np. wytyczne [20]. Układ taki jest czytelny dla pasażerów, grupując 

tramwaje jadące z różnych kierunków w jedną stronę na jednym przystanku, ułatwia także 

wzajemne projektowanie geometryczne układu drogowego i torowego – większe 

zapotrzebowanie układu tramwajowego na miejsce, związane z lokalizacją peronu, występuje 

wówczas na wylocie skrzyżowania, zaś układu drogowego, związanego z dodatkowymi pasami 

do skrętów – na wlotach.  

 Wadą tego układu jest pewne wydłużenie drogi dojścia do pierwszego tramwaju 

stojącego na przystanku podwójnym a także – w przypadku braku skutecznego priorytetu 

w sterowaniu sygnalizacją świetlną – konieczność podwójnego zatrzymania. Jednocześnie 

jednak w przypadku braku priorytetów dla tramwajów w sygnalizacji obecność przystanku 

bezpośrednio przed wlotem utrudnia skorzystanie z sygnału zezwalającego na wjazd, jeśli jest 

on krótki a wymiana pasażerów jeszcze nie została ukończona. 

 Ponadto przy przewidywanym znaczącym udziale relacji skrętnych w obciążonych 

węzłach zaleca się wydzielenie torów dla relacji skrętnych [2]; zalecenie to przyjęto do 

realizacji w ramach niniejszej pracy dyplomowej. Długość takiego toru powinna odpowiadać 

długości co najmniej jednego pociągu tramwajowego. Obecność takich torów sprzyja także 

wprowadzeniu korzystnego dla pojazdów szynowych sterowania sygnalizacją świetlną – 
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możliwe jest wówczas wcześniejsze wykrycie kierunku, w którym podąża tramwaj a także 

niejednoczesne przydzielanie sygnału zezwalającego na wjazd dla relacji tramwajowych bez 

ryzyka wzajemnego blokowania tramwajów o różnych przebiegach. 

 

3.2.10 Założenia w zakresie korekt układu ulicznego. 

Z uwagi na fakt, że na większości przebiegu trasa tramwajowa prowadzić będzie 

w korytarzu pozbawionym formalnie zdefiniowanej rezerwy na prowadzenie torowiska 

tramwajowego, wprowadzenie go wiązać się będzie z ograniczeniami dla ruchu 

samochodowego o różnym stopniu intensywności. 

W opracowaniu przyjęto założenie, że ograniczenia dla komunikacji indywidualnej 

będą zastosowane wszędzie tam, gdzie będzie to niezbędne dla zapewnienia wysokiej 

atrakcyjności transportu tramwajowego, z dopuszczeniem ograniczeń w ilości pasów 

samochodowych, dostępnych relacji na skrzyżowaniach, a w szczególnych wypadkach – 

zmiany organizacji ruchu na ulicy dwukierunkowej poprzez jej przekształcenie 

w jednokierunkową. Korytarz analizowanej trasy niemal w całości znajduje się w Strefie II 

obowiązującej polityki transportowej Warszawy, w której  „pozostawia się większą swobodę 

użytkowania samochodu przy zachowanym priorytecie transportu publicznego” [17]. 

Jednym z ważniejszych celów przedsięwzięć z zakresu transportu zbiorowego jest m.in. 

zachęcenie do zmiany zachowań komunikacyjnych poprzez rezygnację z transportu 

indywidualnego, zmotoryzowanego na rzecz transportu zbiorowego. Wspomniana polityka 

transportowa, choć dopuszcza inwestycje w rozwój układu drogowego zwłaszcza w relacjach 

obwodowych, jednocześnie stawia nacisk na poprawę dostępności rejonów miasta przy użyciu 

środków transportu alternatywnych do samochodu osobowego.  

Należy wreszcie – jak wspomniano w rozdziale 1 – zauważyć, że docelowy układ 

drogowy opisany w Studium Uwarunkowań [18] przewiduje budowę szeregu tras 

alternatywnych dla korytarza ulic Dźwigowej – Globusowej – Chrobrego – Kleszczowej, 

w postaci tzw. ulicy Nowolazurowej (częściowo zrealizowanej), zachodniej obwodnicy 

ekspresowej Warszawy (w większości zrealizowanej) oraz Trasy N-S. Z tego powodu ranga 

wspomnianego korytarza dla przejazdów względem niego tranzytowych będzie maleć z uwagi 

na wyższą klasę i lepsze warunki ruchu na tych połączeniach alternatywnych. 

W tym miejscu konieczne jest podkreślenie, że w przypadku odcinków nie 

wydzielonych poziomem prowadzenia (tj. nie położonych na estakadzie, w wykopie bądź w 

tunelu) o szybkim charakterze trasy decyduje możliwość skutecznego uprzywilejowania 

tramwaju w ruchu. 
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Kwestię tę uwzględniono w niniejszej pracy dyplomowej zarówno poprzez 

maksymalnej wydzielenie torowiska (fizyczne lub poprzez organizację ruchu) jak i poprzez 

ograniczenie manewrów kolizyjnych z tramwajem (głównie skrętu w lewo) – wydzielając dla 

nich pasy ruchu umożliwiające niezależne sterowanie sygnalizacją lub ich zakazując. 

Co do zasady jako podstawę do projektowania organizacji ruchu przyjęto przepisy [14], 

[16] z zastrzeżeniem opisanym na początku punktu 3.2. 
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4  KONCEPCJA PRZEBIEGU TRASY Z WARIANTOWANIEM 

 

4.1 Sformułowanie wariantów 

Poniżej przedstawiono opis założeń przebiegu poszczególnych wariantów. Szczegóły 

rozwiązań projektowych przedstawiono w kolejnych punktach rozdziału oraz w części 

rysunkowej opracowania. 

 

4.1.1 Wariant 1 

 Wariant ten jest wariantem podstawowym. Przygotowany został z założeniem 

poprowadzenia tramwaju w całości po trasie bardzo popularnej linii autobusowej nr 189 na 

odcinku pomiędzy pętlą tramwajową SŁUŻEWIEC a Ciepłownią „Wola” na Bemowie;  

o potrzebie zastąpienia tej linii autobusowej tramwajem traktuje Rozdział 1 niniejszego 

opracowania.   

 Opcja niniejsza stanowi także punkt odniesienia dla pozostałych rozwiązań i, w związku 

z tym, jako jedyna występuje w sposób ciągły na całości trasy – pozostałe warianty w różnych 

punktach dowiązują się do niego.  

 Torowisko w wariancie tym zaprojektowane został jako nowoczesne, wydzielonym 

charakterze na możliwie dużym odcinku trasy, z założeniem zastosowania współczesnych 

konstrukcji torowisk w tym torowisk bezpodsypkowych o zabudowie trawiastej. 

Co do zasady skrzyżowania pokonywane są w jednym poziomie z założeniem instalacji 

sygnalizacji świetlnej. Od reguły tej wyjątkiem jest przejście przez węzeł drogowy Al. 

Jerozolimskich z ul. Łopuszańską gdzie  - z uwagi na bliskość linii Warszawskiej Kolei 

Dojazdowej, ograniczenia terenowe oraz negatywną ocenę możliwości wprowadzenia 

skutecznego priorytetu w sygnalizacji świetlnej przy poprowadzeniu trasy po terenie – 

zaproponowano przejście wiaduktem, który poprzez estakadę połączony jest z wiaduktem nad 

wspomnianą linią WKD. Ponadto bezkolizyjnie (estakadą) rozwiązano przejście przez węzeł 

trasy S79 z ul. Marynarską, co wynikało z klasy przecinanej trasy (droga ekspresowa) 

i bezpośredniego sąsiedztwa linii kolejowej Warszawa - Radom. 
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4.1.2 Wariant 2 

 Wariant 2 jest wariantem opracowania przygotowanym dla sprawdzenia alternatywnych 

rozwiązań na poszczególnych odcinkach trasy. Jego przebieg różni się od Wariantu 1 dla 

Odcinka 3, gdzie jeden z torów (prowadzący w kierunku północnym) poprowadzony został w 

korytarzu ul. Popularnej i Al. Jerozolimskich z uwagi na wąski przekrój ul. Chrobrego i chęć 

sprawdzenia możliwości mniej znaczącego ograniczenia ruchu kołowego na tej ulicy, niż to 

zapisano w Wariancie 1.  

 Ponadto wariant ten służy sprawdzeniu możliwości wytyczenia torowiska tramwajowo-

autobusowego na ul. Dźwigowej, alternatywnego rozwiązania węzła z istniejącą trasą 

tramwajową w ciągu ul. Połczyńskiej – Powstańców Śląskich a także – alternatywnego  

przejścia (obejścia) przez rejon węzła ul. Marynarskiej/Sasanki z Trasą N-S (S79).   

 Wariant ten występuje zatem na wszystkich odcinkach oprócz Odcinka 4. 

 

4.1.3 Wariant 3. 

 Wariant 3 jest wariantem opracowania przygotowanym dla sprawdzenia alternatywnych 

rozwiązań na poszczególnych odcinkach trasy – przy założeniu dopuszczenia bardziej 

znaczących różnic w jej przebiegu. Jego podstawową funkcją jest zbadanie możliwości 

przebiegu tramwaju na Odcinku 3 w ciągu ul. Popularnej, gdzie do roku 1971 funkcjonowała 

trasa boczna linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej [6], w związku z czym korytarz drogowy 

jest generalnie szerszy niż dla ul. Chrobrego i ul. Kleszczowej – zgodnie z obowiązującym 

planem miejscowym w najwęższym miejscu mierzy 25 m [11].  

 Rozważano możliwość, aby od ul. Popularnej do ul. Łopuszańskiej tramwaj został 

poprowadzony wzdłuż istniejącej trasy WKD, umożliwiając ewentualne wprowadzenie 

tramwajów na linię kolejki poprzez budowę przejść międzytorowych. Jednakże fakt 

planowanego przejścia przez tego operatora z zasilania 600V DC na 3kV DC a przede 

wszystkim – zakup jednostek elektrycznych typu 33WE (seria EN97) o szerokości pudła równej 

2,85 m i kolejowych parametrach wytrzymałości [42] utrudnia (choć teoretycznie nie 

uniemożliwia) ewentualne wprowadzenie tramwaju na wybrane odcinki linii WKD 

w przyszłości, zwłaszcza w kontekście planowanego zwiększenia częstotliwości kursowania 

pociągów na tej linii [42]. Linia WKD przekroczona jest zatem wiaduktem pod kątem nie 

uwzględniającym konieczności poprowadzenia łącznic pomiędzy trasami. 

 Dodatkowo Stowarzyszenie SISKOM w wystąpieniu do Urzędu m. st. Warszawy 

zawierającym wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
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Rakowa zaproponowało, aby w dokumencie tym zapisać możliwość realizacji trasy 

tramwajowej łączącej Służewiec z rejonem Starych Włoch jedną z dwóch tras [31]: 

 1) w ciągu ulic Sasanki – Hynka – Łopuszańskiej – Kleszczowej – Chrobrego – 

Globusowej, 

 2) w ciągu ulic Sasanki – Hynka – Lechickiej (w tym na jej przedłużeniu na terenie 

obecnej jednostki wojskowej) – Bakalarskiej – Popularnej – Globusowej.  

 Pierwsza propozycja pokrywa się z Wariantem 1 niniejszego opracowania. Propozycja 

druga natomiast zawiera postulat m.in. wykorzystania dla przebiegu trasy tramwajowej 

historycznego przebiegu linii kolejowej Warszawa – Radom, do niedawna eksploatowanej jako 

bocznica kolejowa a obecnie zakładanego do częściowego wykorzystania jako korytarz dla 

przedłużenia ul. Bakalarskiej w kierunku ul. Instalatorów [18]. Propozycja Stowarzyszenia 

zakłada jednocześnie poprowadzenie tramwaju po terenie obecnie zajmowanym przez 

jednostkę wojskową oraz ominięcie węzła al. Krakowskiej z ul. Hynka.  

 Wariant 3 uwzględnia częściowo powyższą propozycję Stowarzyszenia, ale włącza się 

do przebiegu opisanego w Wariancie 1 wcześniej, tj. w rejonie skrzyżowania ul. Łopuszańskiej 

z ul. Orzechową, w całości wykorzystując korytarz pozostały po ww. linii kolejowej aż do ul. 

Łopuszańskiej. W wariancie tym nie występuje przejście estakadą nad Alejami Jerozolimskimi. 

 Wariant 3 występuje w rejonie węzła CIEPŁOWNIA WOLA (Odcinek 1), gdzie 

wykorzystany jest dla zbadania możliwości zastosowania układu przystanków tramwajowych 

zgrupowanych na jednym ramieniu skrzyżowania, tj. analogicznie jak np. w węzłach METRO 

MARYMONT czy DT WOLA w Warszawie. 

 Ostatnią częścią trasy, na której zastosowano Wariant 3, jest Odcinek 5 –przejście przez 

rejon węzła drogowego „Marynarska” w rozwiązaniu tunelowym. 

 

4.1.4 Wariant 4 

Wariant 4 obejmuje dwa odcinki poprowadzonych w tunelu. Celem wprowadzania tego 

rozwiązania jest chęć minimalizacji wzajemnych utrudnień między ruchem kołowym 

i tramwajowym, ograniczenie ilości gruntów niezbędnych do pozyskania dla realizacji trasy 

a także uzyskanie wyższej prędkości komunikacyjnej poprzez eliminację części skrzyżowań 

oraz przyjęcie prędkości maksymalnej tramwaju równej 70 km/h. 

Wariant ten występuje w rejonie przystanku CIEPŁOWNIA WOLA (Odcinek 1), gdzie służy 

zbadaniu możliwości realizacji podziemnego węzła rozjazdowego, podobnego do rozwiązania 

zastosowanego m.in. w Wiedniu [5]; zaprojektowano go także w Starych Włochach od stacji 

kolejowej Warszawa Włochy do zajezdni autobusowej „Kleszczowa” (Odcinek 3). 
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W rejonie przejścia przez węzeł drogowy „Marynarska” rozwiązanie tunelowe 

zaproponowano jako Wariant 3 

 

 

4.2 Opis koncepcji przebiegu trasy –  odcinek 1: od węzła CIEPŁOWNIA WOLA do 

granicy dzielnicy Bemowo 

 Dla węzła CIEPŁOWNIA WOLA opracowano warianty, których zróżnicowane 

funkcjonalne wynika z różnego podejścia do organizacji istniejącego węzła przesiadkowego.  

 Węzeł ten charakteryzuje obecnie znacząca rozległość oraz niezachowana w pełni 

kierunkowość przystanków – w  kierunku pętli OSIEDLE GÓRCZEWSKA autobusy i tramwaje 

wyruszają z trzech różnych lokalizacji, co wynika z rozdzielenia poszczególnych podsystemów 

transportu oraz różnych tras dojazdu autobusów do tej pętli. Co więcej, przystanek autobusowy 

w kierunku Ożarowa nie znajduje się na wylocie skrzyżowania, jak pozostałe przystanki, lecz 

około 100 m przed jego wlotem. Rozwiązanie takie uniemożliwia np. wytrasowanie linii 

autobusowej skręcającej w węźle w kierunku zachodnim z wlotu północnego lub 

południowego, choć jednocześnie skraca drogę dojścia w niektórych przesiadkach.  

 Analizę tego obszary ujęto w opracowaniu pt. Analiza organizacji i funkcjonowania 

węzłów przesiadkowych na obszarze m. St. Warszawy [22], które nie zawiera jednak danych 

wystarczająco szczegółowych, by wykorzystać je podczas wyboru wariantu przebiegu trasy 

w tym węźle – sprawę poruszono w rozdziale 6 niniejszej pracy. 

 Oprócz węzła odcinek ten obejmuje szlak w kierunku południowym – do granicy 

pomiędzy dzielnicami Bemowo i Włochy. 

 Jako podstawę do projektowania (w tym podkłady rysunkowe) przyjęto: 

• ortofotomapę m. st. Warszawy w wersjach z roku 2005 i 2013 [43], 

• archiwalne mapy zasadnicze, udostępnione przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 

  Na poniższym rysunku przedstawiono schemat układu węzła w poszczególnych 

wariantach. Wariant te różnią się układem przystanków a dodatkowo – Wariant 4 zawiera 

rozwiązanie tunelowe. 
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Rys. 4.1. Schemat układu węzła w poszczególnych wariantach [oprac. własne]. 

 

4.2.1 Wariant 1 

 W wariancie tym przyjęto klasyczny układ przystanków „na  wylocie skrzyżowania”, 

zalecany w Wytycznych [20] oraz wydzielone tory dla relacji tramwajowych na wlocie 

północnym z uwagi na znaczące obciążenie relacji skrętnej północ – wschód, wykorzystywanej 

podstawowo przez 24 tramwaje na godzinę w szczytach komunikacyjnych18. Z uwagi na 

 
18 zgodnie z podstawowym rozkładem jazdy – linie 8 i 10 kursują co 10 minut w szczycie, zaś linia 26 - co 5 

minut. 
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przebieg trasy po północnej stronie korytarza ul. Połczyńskiej, tramwaje te oczekiwałyby na 

sygnał zezwalający w pewnej odległości od skrzyżowania – wymagając wzbudzenia 

dodatkowej fazy nie występującej w normalnym cyklu i uniemożliwiając przejazd tramwajów 

po nowej trasie w kierunku Włoch.  

 Węzeł torowy zaprojektowano jako rozwidlenie typu „Y”, tj. z dwiema parami relacji: 

na wprost w ciągu ul. Powstańców Śląskich – ul. Dźwigowa oraz istniejącą skrętną 

z ul. Powstańców Śląskich w ul. Połczyńską. Nie zaprojektowano natomiast relacji 

z ul. Dźwigowej w ul. Połczyńską (i z powrotem) z uwagi na złożony układ łuków odwrotnych 

na tarczy skrzyżowania, zakładany brak liniowej relacji skrętnej w tym kierunku, oraz jej 

kolizyjność z układem drogowym, w tym brak możliwości oczekiwania tramwaju na sygnał 

zezwalający na skręt bezpośrednio przed zwrotnicą w kierunku S E. W szczegółowym 

projekcie technicznym (torowym, drogowym i organizacji ruchu) może być możliwe 

zapewnienie rozwiązań dopuszczających eksploatację takiego toru np. poprzez wprowadzenie 

wydłużonej iglicy lub punktu meldunkowego dla tramwaju skręcającego na wlocie 

południowym skrzyżowania. 

 W stanie istniejącym wlot północny skrzyżowania (ul. Powstańców Śląskich) posiada 

cztery pasy ruchu, przy czym skrajny lewy jest bardzo krótki – ma jedynie ok. 40 m długości 

co oznacza jego niską efektywność: czas rozładowania kolejki pojazdów jest krótszy od 

długości fazy.  

 Biorąc pod uwagę opisane wcześniej założenie o ograniczaniu natężenia ruchu 

kołowego w tym ciągu międzydzielnicowym z uwagi na budowę tras alternatywnych wyższej 

klasy można by rozważyć rozwiązanie z likwidacją tego pasa i ograniczeniem szerokości wlotu 

do trzech pasów. W przypadku takim niemożliwe było jednak niezależne sterowanie 

kierunkiem „na wprost” oraz „w lewo”, co z kolei uniemożliwiałoby otwieranie tego wlotu 

jednocześnie z relacjami tramwajowymi północ - południe i znacząco utrudniłoby sterowanie 

na tym skrzyżowaniu. Z tego powodu zaproponowano wlot czteropasowy, który może być 

ewentualnie zawężony na etapie projektu budowlanego po przeprowadzeniu szczegółowych 

analiz przepustowości. 

 Na wlocie północnym zaprojektowano wydzielony tor do skrętu dla tramwaju w relacji 

N  E, co ułatwi sterowanie ruchem tym bardziej, że przejazd przez jezdnię wschodnią ulicy 

znajduje się w pewnej odległości od skrzyżowania. 

 Po przejściu przez skrzyżowanie torowisko poprowadzono w kierunku południowym 

początkowo w pasie dzielącym ul. Dźwigowej przed wlotem na skrzyżowanie z ul. Połczyńską. 

W celu wydłużenia odcinka akumulacji pojazdów przed skrzyżowaniem oraz odsunięcia 

przejazdu przez torowisko od skrzyżowania zaproponowano przedłużenie jezdni wschodniej w 
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kierunku wyjazdu spod wiaduktów kolejowych nad ul. Dźwigową o około 140 metrów, dzięki 

czemu przejazd ukośny znalazł się w odległości około 250 metrów od skrzyżowania.  

 Parą łuków odwrotnych R300-R300 torowisko wyprowadzone jest na wschodnią stronę 

jezdni, po czym rozpoczyna się wykop prowadzący w kierunku wiaduktów kolejowych linii 

towarowej.  

 W wariancie tym nie wprowadza się żadnych znaczących utrudnień dla ruchu 

samochodowego – utrzymane zostają wszystkie relacje oraz liczba pasów na wlotach na 

poszczególnych skrzyżowaniach. 

 

4.2.2 Wariant 2 

 W wariancie tym przyjęto układ par przystanków naprzeciwległych w obu kierunkach 

na wlocie południowym (projektowanym) i wschodnim (istniejącym) skrzyżowania oraz 

wydzielone tory dla relacji tramwajowych na wlocie północnym, zgodnie z argumentacją 

przedstawioną w p. 4.2.1. Taki układ przystanków, uzupełniony o dodatkowe przejście dla 

pieszych przez zachodni wlot ul. Połczyńskiej, kanalizuje drogi dojść przy przesiadkach w tym 

skomplikowanym węźle wzdłuż korytarza tej ulicy. Jego podstawową wadą jest natomiast brak 

wspólnej oferty z jednego przystanku dla pasażerów tramwajów podróżujących w kierunku 

północnym. 

 W wariancie tym nie wprowadza się żadnych znaczących utrudnień dla ruchu 

samochodowego – utrzymane zostają wszystkie relacje oraz liczba pasów na wlotach na 

poszczególnych skrzyżowaniach. Z uwagi na brak przystanków na wlocie północnym 

przewidziano na nim  korekty przebiegu jezdni mniejsze niż w Wariancie 1 lub 3, natomiast na 

wlocie południowym konieczne jest przesunięcie jezdni wlotu ul. Dźwigowej celem 

wygospodarowania przestrzeni dla peronu tramwajowego. 

 Podobnie jak w wariancie 1, węzeł torowy zaprojektowano jako rozwidlenie - bez relacji 

południe – wschód – południe.  

 Oprócz układu przystanków zasadniczą cechą wyróżniającą ten wariant jest częściowe 

poprowadzenie autobusów po torowisku: od skrzyżowania z ul. Połczyńską w kierunku 

południowym oraz do skrzyżowania z ulicą serwisową w kierunku północnym, gdzie następuje 

rozrząd autobusów umożliwiający im zajęcie pasa ruchu odpowiedniego do dalszego przebiegu 

– w kierunku Bemowa lub Woli. 

 Na południe od węzła torowisko biegnie w pasie dzielącym, a od przecięcia z ulicą 

serwisową – w wewnętrznych pasach ruchu przekroju dwujezdniowego typu 2x2 z torowiskiem 

tramwajowo – autobusowym, które jest kontynuowane na Odcinku 2. 
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4.2.3 Wariant 3 

 W wariancie tym przyjęto układ trzech przystanków tramwajowych na północnym 

wlocie skrzyżowania – po jednym dla każdego liniowo wykorzystywanego kierunku 

z uwzględnieniem wydzielonych torów dla relacji tramwajowych na wlocie – zgodnie 

z uzasadnieniem podanym w p. 4.2.1 powyżej. Taki układ sprzyja przesiadkom pomiędzy 

liniami tramwajowymi, kompensując brak relacji liniowej południe – wschód – południe. 

 Z uwagi na wydzielenie torów i wyznaczenie trzech peronów w przekroju wydłużenie 

skrajnego lewego pasa nie było możliwe w tak dużym zakresie, jak w Wariancie 1; biorąc pod 

uwagę założenie o ograniczaniu natężenia ruchu kołowego w tym ciągu międzydzielnicowym 

z uwagi na budowę tras alternatywnych wyższej klasy nie jest to jednak niezbędne. Możliwe 

było natomiast wyznaczenie przejścia dla pieszych bezpośrednio przy przystanku przez obie 

jezdnie ul. Powstańców Śląskich, co poprawiło skomunikowanie przystanków, choć 

jednocześnie stanowić będzie utrudnienie przy opracowaniu projektu sygnalizacji świetlnej. 

 Układ torowy jest analogiczny z układem zaprojektowanym w Wariantach 1 i 2; należy 

przy tym zauważyć, że w przypadku skorzystania z możliwości doprojektowania brakującej 

relacji skrętnej południe – wschód – południe, nie będzie możliwości zatrzymania tramwajów 

w węźle o ile nie zostaną wyznaczone dodatkowe przystanki; korzystny efekt komasacji 

peronów na północnym wlocie zostanie utracony.  

 Po południowej stronie skrzyżowania, za przejazdem w ciągu jezdni serwisowej 

obsługującej stację benzynową i elektrociepłownię, przebieg trasy jest identyczny jak 

w Wariancie 1. 

 

 

4.2.4 Wariant 4 

 W wariancie tym przewidziano trójkątny układ węzła z kompletem relacji 

i przystankami „na wylotach” w poziomie „-1” (pod ziemią). Wiąże się to z koniecznością 

wyznaczenia lokalizacji klatek schodowych, wind i schodów ruchomych, które częściowo 

zapewniają także możliwość bezkolizyjnego przeprawienia się podróżnych przez 

skrzyżowanie. Wiąże się to z określonymi wadami i zaletami dla pasażerów, które szerzej 

omówiono w rozdziale 6 niniejszej pracy. 

 Ingerencje w układ drogowy mają bardzo ograniczony charakter, związany w zasadzie 

jedynie z koniecznością zapewnienia wyjazdu tramwaju na poziom terenu na północnym 

wlocie (poszerzenie pasa dzielącego, aby zapewnić przestrzeń na ściany oporowe wykopu). 
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 Na południe od węzła utrzymany jest przebieg tramwaju w poziomie -1, przy czym po 

przekroczeniu wiaduktu w ciągu ulicy serwisowej następuje wypłycenie wykopu do poziomu 

istniejącej jezdni – i włączenie w Wariant 1 na Odcinku 2. 

 

4.3 Opis koncepcji przebiegu trasy –  odcinek 2: od granicy dzielnicy Bemowo do 

przecięcia z linią kolejową nr 1 

 Dla tego odcinka przewidziano dwa warianty przebiegu: wariant 1 z torowiskiem 

wydzielonym po wschodniej stronie istniejącej jezdni ul. Dźwigowej i Globusowej oraz wariant 

2 z torowiskiem tramwajowo – autobusowym w osi ulicy. Oba warianty mogą łączyć się z 

każdym z wariantów przewidywanych odcinku nr 1, choć na rysunkach przedstawiono 

połączenia jedynie z wariantami o tym samym numerze. 

 Jako podstawę do projektowania (w tym podkłady rysunkowe) przyjęto: 

• ortofotomapę [43], 

• mapę własności gruntów w serwisie internetowym Urzędu m.st. Warszawy [38]. 

 Schemat przebiegu wariantów przedstawia rysunek 4.2. 
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Rys. 4.2. Schemat przebiegu trasy w poszczególnych wariantach Odcinka 2 

[oprac. własne]. 

 

4.3.1 Wariant 1 

 W wariancie tym zlokalizowano nowe wiadukty kolejowe nad trasą tramwajową, 

o zakładanej rozpiętości w świetle równej 8 m. Od przejazdu przez torowisko do południowego 

wyjazdu spod wiaduktu zakłada się zabudowę torowiska umożliwiającą przejazd pojazdów 

technicznych i ratunkowych, w związku z czym zaprojektowano odpowiednie wjazdy dla tych 

służb. Dla zabezpieczenia możliwości budowy trasy założono odsunięcie infrastruktury trasy 

tramwajowej o 6 m od krawędzi istniejącej jezdni. 

 Następnie torowisko poprowadzono w wykopie  – tak, jak istniejącą jezdnię 

ul. Dźwigowej – w wykopie, przy czym z uwagi na bliskość zabudowy założono, że jego 

wschodnia skarpa zastąpiona zostanie ścianą oporową. Z uwagi na powiązanie prowadzenia 

niwelety tramwajowej i drogowej skarpa pomiędzy torowiskiem a jezdnią nie wystąpi lub 

będzie miała pomijalną wysokość.  

 Założono zabudowę torowiska trawiastą z uwagi na zapisaną w [18] mieszkaniową 

zabudowę w całym obszarze na wschód od ul. Dźwigowej i jej bliskość do położonej z boku 

trasy tramwajowej. W stanie istniejącym na północ od ul. Parowcowej zlokalizowane są jednak 

usługi i lekki przemysł związany z komunikacją samochodową, czyli tereny wymagające mniej 

restrykcyjnej ochrony przed hałasem – gdyby w zapisach MPZP zagospodarowanie takie 

zostało utrzymane, możliwe byłoby zastosowanie tańszego w budowie torowiska 

podsypkowego z zabudową tłuczniową.  

 Na skrzyżowaniu z ul. Parowcową zakłada się zastosowanie sygnalizacji świetlnej 

z uwagi na konieczność zapewnienia tramwajom priorytetu w ruchu oraz ograniczenia 

widoczności wynikające z prowadzenia ul. Dźwigowej w wykopie. Na wlocie północnym 

wydzielono pas do skrętu w lewo. 

 Pomiędzy ul. Parowcową a ul. Nastrojową trasę zlokalizowano w rezerwie terenu 

pomiędzy jezdnią ulicy a wałem ziemnym osłaniającym osiedle po wschodniej stronie drogi. 

Istniejącą jezdnię uzupełniono o zatoki dla autobusów zatrzymujących się na przystanku – nie 

przewiduje się postoju tramwajów w tym miejscu ponieważ obecny przystanek autobusowy 

wykorzystywany jest na tyle sporadycznie, że jest przystankiem „na żądanie”. Obsługę 

otoczenia zapewni zatem linia autobusowa, np. w relacji Ursus – Włochy – Wola (pętla 

CM. WOLSKI), której tramwaj nie zastąpi. W rejonie tym zaprojektowano także 
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uporządkowanie komunikacji pieszej i rowerowej, z wydzieloną drogą rowerową po stronie 

zachodniej – zgodnie z zapisami Studium [18]. 

 Wylot ul. Nastrojowej (ulica jednokierunkowa w kierunku wschodnim) zostaje 

zaślepiony dla ograniczenia liczby kolizji z trasą tramwajową oraz ze względu na 

nienormatywną odległość pomiędzy skrzyżowaniami (ok. 170 m przy dopuszczalnej 

wyjątkowo 400 m [16] dla ulicy klasy G [18]). W zamian zaproponowano plac do zawracania 

– przy dojazdowym charakterze ulicy zakłada się jej funkcjonowanie jako dwukierunkowej. W 

związku z lokalizacją przystanku autobusowego zaprojektowano przejście dla pieszych 

w rejonie zlikwidowanego skrzyżowania.  

 Na odcinku pomiędzy ul. Nastrojową a ul. Wałowicką przebudowie ulec musi cały 

korytarz ul. Dźwigowej. Konieczne jest także jego nieznaczne poszerzenie w kierunku 

zachodnim, przy czym w południowo – wschodnim narożniku skrzyżowania z ul. Nastrojową 

oraz północno – zachodnim narożniku skrzyżowania z ul. Nike konieczne jest pozyskanie 

terenu z działek już zagospodarowanych (fragment ogródka i wjazdu). Jezdnia poprowadzona 

jest łukiem R150 i przeciwnym R290, natomiast torowisko zaprojektowano z wykorzystaniem 

szeregu odcinków prostych oraz łuków o promieniach od ok. 200 do 400 m.  

 Pomimo nienormatywnej odległości zaproponowano utrzymanie skrzyżowania 

z ul. Nike, z wyłączeniem możliwości skrętów w lewo z ul. Dźwigowej (brak miejsca na 

wydzielone pasy) oraz instalacją sygnalizacji świetlnej. Przyczyną jest przede wszystkim brak 

możliwości organizacji placu do zawracania oraz likwidacja skrzyżowania sąsiedniego 

w kierunku północnym i ograniczenie relacji na skrzyżowaniu sąsiednim w kierunku 

południowym.  

 Ze względu na budowę trasy tramwajowej skrzyżowanie z ul. Wałowicką wymaga 

przebudowy. Założono utrzymanie obecnej geometrii wlotu północnego ul. Dźwigowej 

z przeznaczeniem lewego pasa jako wydzielonego do skrętu w ul. Wałowicką, natomiast 

południowy wlot i wylot zostały znacząco ograniczone: wlot południowy utracił pas do skrętu 

w lewo (relacja ta musi być wykonywana w sposób pośredni), zaś zawężenie wylotu do jednego 

pasa jest konsekwencją wydzielenia jednego z pasów na wlocie do skrętu w lewo. Jednocześnie 

na wlocie południowym zaproponowano dodanie dodatkowego pasa po prawej stronie, który 

przeznaczony byłby dla potrzeb autobusów – do obsługi przystanku wspólnego z tramwajem 

(dwustronnego) z zakończeniem śluzą, umożliwiającą wykonanie przez autobus dowolnej 

relacji. Dzięki wydzieleniu pasa autobusowego możliwe będzie wzbudzenie przez autobus 

dedykowanej, bezkolizyjnej fazy bez konieczności wyposażania pojazdów różnych 

przewoźników w urządzenia do radiowego sterowania.  
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 Alternatywnie, w przypadku dopuszczenia możliwości obsługiwania przez autobus 

przystanku bez zatoki lub pasa wydzielonego, możliwe byłoby utrzymanie wydzielonego pasa 

do skrętu w lewo. Z uwagi na ograniczenia terenowe założono obsługę przystanku 

autobusowego po zachodniej stronie jezdni bez zatoki. 

 Po południowej stronie skrzyżowania z ul. Wałowicką zaproponowano lokalizację 

obustronnego zespołu przystanków tramwajowych WAŁOWICKA. Przystanki te mają za zadanie 

obsługę otoczenia a także zapewnienie możliwości skomunikowania z autobusami z kierunku 

zachodniego (ciąg ul. Chruścickiego oraz ul. Świerszcza) i wschodniego (ul. Wałowicka i dalej 

ul. Techników). Tramwajowy peron zachodni (w kierunku pętli  SŁUŻEWIEC) jest jednocześnie 

peronem autobusowym dla pojazdów, które przyjechały z kierunku zachodniego zapewniając 

bardzo dogodną przesiadkę „drzwi w drzwi”. Po południowej stronie przystanków 

zaproponowano dodatkowe przejście dla pieszych w  układzie „łamanym”, poprawiając 

dostępność peronów oraz wygodę przesiadek wymagających zmiany peronu. 

 Na południowy wschód od przystanków torowisko poprowadzone jest 

z wykorzystaniem wschodniej połowy jezdni ul. Globusowej, co oznacza ograniczenie 

przekroju dostępnego dla samochodów z 1x4 do 1x2. Następnie poprowadzone jest z 

wykorzystaniem wschodniej nawy obiektów przeprowadzających ulicę pod linią kolejową 

Warszawa – Poznań / Katowice. 

 

4.3.2 Wariant 2 

 W wariancie tym zlokalizowano nowe wiadukty kolejowe nad projektowaną nową 

wschodnią jezdnią ulicy, o zakładanej rozpiętości w świetle równej 8 m; zakłada się także 

adaptację istniejących wiaduktów nad jezdnią zachodnią w związku z przeznaczeniem jednego 

pasa na torowisko tramwajowo  – autobusowe. 

 Następnie nowa jezdnie  biegnie – podobnie jak jezdnia istniejąca – w wykopie, przy 

czym z uwagi na bliskość zabudowy założono, że jego wschodnia skarpa zastąpiona zostanie 

ścianą oporową.  

 Na skrzyżowaniu z ul. Parowcową konieczne było wyłączenie obu skrętów w lewo z ul. 

Dźwigowej – z uwagi na brak miejsca na pasy wydzielone przy jednoczesnym ryzyku 

blokowania TTA przez samochody skręcające.  

 Pomiędzy ul. Parowcową a ul. Nastrojową dla poszerzenia układu drogowego o TTA 

wykorzystano rezerwę terenu pomiędzy jezdnią istniejącą  a wałem ziemnym osłaniającym 

osiedle po wschodniej stronie drogi. Zlokalizowano w tym miejscu także przystanki w zespole 

Parowcowa – obsługiwane zarówno przez autobusy, jak i tramwaje – z uwagi na brak 
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możliwości ominięcia autobusu obsługującego ten przystanek. W rejonie tym zaprojektowano 

także uporządkowanie komunikacji pieszej i rowerowej, z wydzieloną drogą rowerową po 

stronie zachodniej – zgodnie z zapisami Studium [18]. 

 Wylot ul. Nastrojowej (ulica jednokierunkowa w kierunku wschodnim) zostaje 

zaślepiony dla ze względu na nienormatywną odległość pomiędzy skrzyżowaniami (ok. 170 m 

przy dopuszczalnej wyjątkowo 400 m [16] dla ulicy klasy G [18]) oraz ograniczenia terenowe 

związane z lokalizacją budynku na rogu ul. Nastrojowej i ul. Dźwigowej. W zamian 

zaproponowano plac do zawracania – przy dojazdowym charakterze odciętej ulicy zakłada się 

jej funkcjonowanie jako dwukierunkowej. W związku z lokalizacją przystanku tramwajowego 

zaprojektowano przejście dla pieszych w rejonie zlikwidowanego skrzyżowania. 

 Na odcinku pomiędzy ul. Nastrojową a ul. Wałowicką przebudowie ulec musi cały 

korytarz ul. Dźwigowej. Konieczne jest także jego nieznaczne poszerzenie w kierunku 

zachodnim, przy czym w południowo – wschodnim narożniku skrzyżowania z ul. Nastrojową 

oraz północno – zachodnim narożniku skrzyżowania z ul. Nike konieczne jest pozyskanie 

terenu z działek już zagospodarowanych (fragment ogródka i wjazdu). Jezdnia poprowadzona 

jest łukiem R150 i przeciwnym R345, natomiast torowisko zaprojektowano z wykorzystaniem 

szeregu odcinków prostych oraz łuków o promieniach od ok. 300 do 350 m.  

 Pomimo nienormatywnej odległości zaproponowano utrzymanie skrzyżowania 

z ul. Nike, z wyłączeniem możliwości skrętów w lewo z ul. Dźwigowej (brak miejsca na 

wydzielone pasy) oraz instalacją sygnalizacji świetlnej. Przyczyną jest przede wszystkim brak 

możliwości organizacji placu do zawracania oraz likwidacja skrzyżowania sąsiedniego 

w kierunku północnym i ograniczenie relacji na skrzyżowaniu sąsiednim w kierunku 

południowym.  

  Ze względu na budowę trasy tramwajowej skrzyżowanie z ul. Wałowicką wymaga 

przebudowy. Założono utrzymanie obecnego układu pasów wlotu północnego ul. Dźwigowej 

z przeznaczeniem lewego pasa jako wydzielonego do skrętu w ul. Wałowicką, natomiast 

południowy wlot i wylot zostały znacząco ograniczone: wlot południowy utracił pas do skrętu 

w lewo (relacja ta musi być wykonywana w sposób pośredni), zaś zawężenie wylotu do jednego 

pasa jest konsekwencją wydzielenia jednego z pasów na wlocie do skrętu w lewo.  

 Po południowej stronie skrzyżowania z ul. Wałowicką zaproponowano lokalizację 

obustronnego zespołu przystanków tramwajowo–autobusowych WAŁOWICKA. Przystanki te 

mają za zadanie obsługę otoczenia a także zapewnienie możliwości skomunikowania 

z autobusami z kierunku zachodniego (ciąg ul. Chruścickiego oraz ul. Świerszcza) 

i wschodniego (ul. Wałowicka i dalej ul. Techników). Po południowej stronie przystanków 

zaproponowano dodatkowe przejście dla pieszych, poprawiając dostępność peronów oraz 
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wygodę przesiadek wymagających zmiany peronu. Na długości przystanków zastosowano 

dwie jednokierunkowe, jednopasowe jezdnie na zewnątrz torowiska o szerokości 4,5 m zgodnie 

z przepisami [16] – aczkolwiek awaryjny przejazd pojazdów uprzywilejowanych w przypadku 

zatoru możliwy byłby wszak po torowisku tramwajowo – autobusowym. 

 Na południowy wschód od przystanków autobusy wyłączają się  torowiska, które 

poprowadzono jako wydzielone organizacyjnie w osi jednoprzestrzennej ul. Globusowej, co 

oznacza ograniczenie przekroju dostępnego dla samochodów z 1x4 do 2x1. Następnie trasę 

wprowadzono w wewnętrzne pasy naw obiektów przeprowadzających ulicę pod linią kolejową 

Warszawa – Poznań / Katowice. 

 

4.4 Opis koncepcji przebiegu trasy –  odcinek 3: od placu przed stacją kolejową 

„Warszawa  Włochy” do skrzyżowania ul. Łopuszańskiej z ul. Orzechową 

 Dla tego odcinka przewidziano cztery warianty przebiegu – z uwagi na ograniczenia 

przestrzenne (wąskie korytarze uliczne) jest to odcinek kluczowy, najtrudniejszy do 

rozwiązania. Każdy z wariantów posiada zarówno wady, jak i zalety, których analiza 

przeprowadzona została w rozdziale 6. 

 Warianty 1, 3 i 4 zaprojektowano w dowiązaniu do Wariantu 1 na odcinku 2, a Wariant 

2 – jako kontynuację przebiegu z Odcinka 2. Możliwe są także inne kombinacje o różnym 

stopniu skomplikowania i kolizyjności – ostateczne rozwiązanie wynikać będzie z rezultatów 

AWK. 

 Jako podstawę do projektowania (w tym podkłady rysunkowe) przyjęto: 

• ortofotomapę [43], 

• mapę własności gruntów w serwisie internetowym Urzędu m.st. Warszawy [38], 

• dokumentację przebudowy ul. Kleszczowej [23], 

• dokumentację budowy węzła drogowego „Łopuszańska” [25], 

• dokumentację budowy skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską [26], 

• obowiązujący MPZP rejonu Szczęśliwic Południowych [12], 

• obowiązujący MPZP obszaru Stare Włochy,   

• projekt (koncepcję) MPZP rejonu ul. Tynkarskiej [10], 

• projekt (koncepcję) MPZP obszaru Wiktoryn [9]. 

 

 Na poniższym rysunku przedstawiono schemat przebiegu przyjętych w analizie 

wariantów; warto zwrócić uwagę, że Wariant 4 różni się od Wariantu 1 częściowym 

przebiegiem w tunelu. 
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Rys. 4.3. Schemat przebiegu wariantów na odcinku 3 [oprac. własne]. 

 

4.4.1 Wariant 1 

 W wariancie tym torowisko poprowadzono w jezdni ulic Bolesława Chrobrego 

i Kleszczowej (do ul. Krańcowej) a następnie po północnej stronie ul. Kleszczowej 

i ul. Łopuszańskiej – z przejściem estakadą nad Alejami Jerozolimskimi, jezdnią lokalną 

ul. Łopuszańskiej i linią WKD. Dalej na wschód trasa została zaplanowana pomiędzy główną 

jezdnią północną ulicy oraz jezdnią zbiorczą. Jako podstawę projektowania przyjęto, oprócz 

zdjęć lotniczych, zatwierdzony projekt modernizacji ul. Kleszczowej (budowa rozpoczęta 

w roku 2014) [23] oraz projekt budowy węzła Al. Jerozolimskie # Łopuszańska (zrealizowany 

w terenie) [25]. 

 Przebieg odcinka rozpoczyna się od pary przystanków tramwajowych w istniejącym 

zespole PKP WŁOCHY, zlokalizowanych częściowo w istniejącym pasie dzielącym 

ul. Chrobrego, a częściowo – w miejscu jej zlikwidowanej wschodniej jezdni. Przystanki 

wyposażono w dodatkowe dojście od południowej strony, ale możliwość jego realizacji musi 

być potwierdzona na etapie projektu stałej organizacji ruchu. 
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 Z uwagi na wprowadzenie tramwaju zaproponowano także przebudowę skrzyżowania 

z ul. Popularną, przy czym liczba pasów na wlocie północnym nie uległa zmianie w stosunku 

do stanu istniejącego (dwa, w tym wydzielony lewoskręt). Zaproponowano także rozwiązanie 

wlotu ul. Tynkarskiej, planowanej zgodnie z projektem MPZP rejonu ul. Tynkarskiej – ulica ta 

powinna powstać najpóźniej wraz z budową tramwaju z uwagi na opisaną niżej zasadę 

rozwiązania przekroju ul. Chrobrego.  

  W ul. Chrobrego zmodyfikowany został przekrój ulicy, co pokazano na przekrojach 

stanowiących załącznik rysunkowy do niniejszego opracowania a także na rysunku poniżej. 

Istniejący przekrój dwupasowy, o szerokich, 4,5 – metrowych pasach, zamieniony został na 

przekrój z jednym pasem samochodowym w kierunku południowym, jednym torem 

zabudowanym (umożliwiającym przejazd pojazdów uprzywilejowanych lub ominięcie pojazdu 

uszkodzonego przez samochody) oraz jednym torem wydzielonym z zabudową trawiastą, 

mającą na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania tramwaju na klimat akustyczny 

sąsiedniej zabudowy.  

 

 

 

Rys. 4.4. Wariant 1. Zasada kształtowania przekroju ul. Chrobrego [oprac. własne]. 

 

 W osi torowiska niezbędne jest zastosowanie niskiego separatora, odgradzającego tor 

wschodni z zabudową trawiastą od toru zachodniego, wydzielonego jedynie organizacyjnie, na 

którym okazjonalnie pojawić mogą się pojazdy (uprzywilejowane bądź nieprzestrzegające 

przepisów). Przykład takiego separatora i jego zastosowanie przedstawiono na zdjęciu poniżej. 
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Rys. 4.5. Przykład zastosowania małogabarytowego separatora [47]. 

 

 Powyższe oznacza, że z punktu widzenia ruchu kołowego ulica stała się 

jednokierunkowa, o funkcji przede wszystkim obsługi otoczenia – choć może to zostać uznane 

za niezgodne z obowiązującą jej klasą techniczną (G wg. [18]), to funkcja ta występuje i w 

obecnym układzie ulicy (niezgodność faktycznego wykorzystania ulicy z jej teoretyczną klasą 

techniczną). 

 Przecznice ul. Chrobrego utraciły możliwość wykonania skrętu w kierunku północnym, 

natomiast ul. Tomnicka została zamieniona na ul. jednokierunkową (brak możliwości skrętu z 

ul. Chrobrego w lewo w tą ulicę). Z uwagi na brak miejsca na wydzielenie pasów do skrętu w 

lewo zakazano także takich manewrów na ul. Chrobrego. 

 Skrzyżowanie z ul. Kleszczową przeprojektowane zostało na skrzyżowanie 

skanalizowane (obecnie planowana jest w tym miejscu budowa ronda), przy czym liczba pasów 

ruchu na wlotach nie uległa zmianie (zamknięty jest wylot w stronę północną z uwagi na 

opisaną wyżej przebudowę ul. Chrobrego). W rejonie skrzyżowania zlokalizowano przystanki 

tramwajowe w istniejącym zespole RYŻOWA – na chodnikach, z torem zbliżonym na odległość 

1,25 m od jego osi do krawężnika, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo obsługi pasażerów 
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porównywalną z peronem wydzielonym (choć przy nieco większej różnicy wysokości w 

wejściu z uwagi na ograniczenie wysokości krawężnika w przepisach [16]. 

 Torowisko łukiem o promieniu 25 m przechodzi w korytarz ul. Kleszczowej. W ulicy 

tej zastosowano odmienne rozwiązanie przekroju: tor w kierunku Mokotowa położony jest 

w pasie jezdni dla ruchu ogólnego, natomiast tor w kierunku Bemowa znajduje się w osi i jest 

wydzielony organizacyjnie (wyspa malowana). Rozwiązanie takie przyjęto, ponieważ wizja 

w terenie potwierdza znaczący poziom utrudnień na wlocie wschodnim skrzyżowania Ryżowa 

# Kleszczowa # Chrobrego, natomiast ruch na wylocie ma charakter swobodny; ponadto takie 

rozwiązanie umożliwia niezależne sterowanie pasem ruchu kołowego z torowiskiem 

tramwajowym. Umożliwiło to także opisaną powyżej zasadę organizacji przystanków 

tramwajowych – niemożliwą, gdyby tor w kierunku Mokotowa znajdował się w osi ul. 

Kleszczowej z racji braku miejsca na peron w przekroju na wlocie ul. Ryżowej i ograniczoną 

przestrzeń na poszerzenie przekroju na wylocie wschodnim (co przeanalizowano szczegółowo 

przy okazji wariantu 2).  

 Na skrzyżowaniu z ul. Wilczycką zaprojektowano wydzielony pas do skrętu w lewo, 

zlokalizowany w poszerzonym z tego powodu międzytorzu. Umożliwi to zachowanie 

(i niezależne sterowanie sygnalizacją) tej relacji, stanowiącej jeden z objazdów zamkniętej 

relacji na północ w ul. Chrobrego19 i z tego powodu potencjalnie znacząco obciążonej. 

Na wylocie skrzyżowania w międzytorzu wytworzono azyl dla pieszych na przejściu przez 

jezdnię. 

 Na wschodnim wlocie skrzyżowania z ul. Płomyka utrzymano zaprojektowany tam 

w ramach modernizacji ul. Kleszczowej pas do skrętu w lewo, co umożliwi jego sterowanie 

w sposób niezależny od tramwajów i samochodów na ciągu ul. Kleszczowej. Na wschód 

od skrzyżowania zlokalizowano zatokę autobusową, na której przedłużeniu znalazł się pas 

samochodowy – od tego miejsca torowisko zostało organizacyjnie wydzielone w obu 

kierunkach. 

 W rejonie skrzyżowania z ul. Krańcową zaprojektowano rondo o średnicy zewnętrznej 

45m. Zgodnie z wytycznymi [21] przyjęto 4,5 m jezdni (obwiedni) i 2,0 m opaski na rondzie, 

co umożliwiło uzyskanie średnicy wewnętrznej 32 m – wystarczającej, aby na wyspie zmieścił 

się niskopodłogowy tramwaj wieloczłonowy dowolnego występującego w Warszawie typu20. 

W przypadku decyzji o eksploatacji dłuższych tramwajów na tej trasie wskazana byłaby 

przebudowa skrzyżowania na skanalizowane z sygnalizacją świetlną z priorytetem dla 

 
19 innym objazdem będzie planowana ul. Tynkarska, o której wspomniano powyżej 
20 najdłuższy warszawski tramwaj – typu 120N – ma długość 31,8 m, natomiast najliczniejszy wagon typu 

120Na – 30,1 m. 
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tramwajów. Wloty na rondo wyokrąglone są promieniem R15 (w relacjach w których poruszają 

się autobusy) lub R12 (na wlocie północnym ul. Krańcowej). 

 Na zachód od ronda zlokalizowano parę przystanków tramwajowych w istniejącym 

zespole ZAJEZDNIA KLESZCZOWA. Wzdłuż przystanków ruch samochodowy poprowadzony jest 

dwiema jednokierunkowymi jezdniami o szerokości 4,5 m, z miejscowym zawężeniem wlotu 

na rondo zgodnie z wymaganiami ww. Wytycznych. Wylotu z ronda, z uwagi na  konieczność 

manewrów autobusów wjeżdżających na przystanek, nie zawężono. 

 Na całej długości ul. Kleszczowej przeprojektowano planowaną ścieżkę rowerową po 

północnej stronie ulicy w związku z korektami geometrii. Doprojektowano także dwa łączniki 

między tą drogą rowerową a rondem, umożliwiające rowerzystom wykonanie manewrów 

skrętu na rondzie na zasadach ogólnych – w tym powiązanie z ul. Krańcową. 

 Na rondzie torowisko przechodzi na północną stronę ul. Kleszczowej. Jezdnia ulicy jest 

odsunięta w kierunku południowo – wschodnim, na wolną działkę będącą własnością m. st. 

Warszawy [38].  Na odcinku tym torowisko, nasypem w ścianach oporowych oraz estakadą, 

wprowadzone jest pochyleniem 5,0% na wiadukt nad Alejami Jerozolimskimi. Z uwagi na 

wymagania skrajni pojazdów przeprojektowano wlot na osiedle na wysokości zaślepionej ul. 

Czereśniowej – przy czym przebudowa mieści się w całości w rezerwie terenu pod drogi 

zapisanej w projekcie MPZP rejonu Wiktoryn [9]. Na odcinku tym przebudowy będzie 

wymagał także układ pieszo – rowerowy w dostosowaniu do zmienionej geometrii drogi i 

nasypu tramwajowego.  

 Nad Alejami Jerozolimski (poziom +1) zlokalizowano parę przystanków tramwajowych 

w zespole ŁOPUSZAŃSKA – przy czym zasadność lokalizacji przystanku w tym miejscu zależy 

przede wszystkim od analiz zapotrzebowania na przesiadki, bowiem obsługę otoczenia 

zapewniają sąsiednie przystanki ZAJEZDNIA KLESZCZOWA oraz WKD RAKÓW, oddalone o ok. 

380 i ok. 450 m. Warto zwrócić uwagę, że w stanie istniejącym w zespole tym nie zatrzymują 

się autobusy przyspieszone linii 401 oraz 517. 

 Przystanki wyposażono w dojścia schodami z obu stron oraz parę wind – po jednej 

z każdej strony Al. Jerozolimskich, przy peronie północnym. Skomunikowanie z windami 

zapewniono przejściem przez tory w jednym poziomie. W przypadku awarii windy redundancję 

zapewnia utrzymanie przejścia dla pieszych w poziomie 0 przez jezdnię Al.  Jerozolimskich. 

 Od węzła z Al. Jerozolimskimi do WKD torowisko przebiega po północnej stronie 

ul. Łopuszańskiej, estakadą bramową ponad jezdnią lokalną. Dzięki temu rozwiązaniu 

w całości mieści się ono w obszarze przeznaczonym pod drogę w projekcie MPZP [9]. 

 Ponad linią WKD zlokalizowano obustronny przystanek w istniejącym zespole WKD 

RAKÓW, w którym zlokalizowany jest także przystanek kolejki. Zaprojektowane rozwiązanie 
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wymaga przebudowy schodów prowadzących bezpośrednio na perony stacji – po przebudowie 

możliwość przesiadki pozostanie równie atrakcyjna dzięki położeniu peronów tramwajowych 

bezpośrednio nad kolejowymi. Peron południowy wykorzystuje częściowo istniejący peron 

autobusowy, zlokalizowany na poszerzonej płycie wiaduktu ul. Łopuszańskiej; utrzymana 

zostaje ta jego funkcja, dzięki czemu przystanek jest dwustronny.  

 Zaprojektowano dwie windy po zachodniej stronie linii WKD (po jednej na każdym 

peronie) oraz dwie windy po wschodniej stronie – na peronie północnym. Wzajemne 

skomunikowanie peronów tramwajowych (oraz redundancję na wypadek awarii windy) 

zapewniają przejścia w poziomie główek szyn na końcach peronów.  

 Ze względu na odległość pomiędzy końcem peronu a łącznikiem między jezdnią 

serwisową a jezdnią główną ul. Łopuszańskiej zakłada się, że perony w tym zespole położone 

będą w łuku pionowym wypukłym oraz na pochyleniu (o wartości nie większej, niż 2,5%).  

 Na wschód od przystanku WKD RAKÓW torowisko poprowadzone jest w pasie 

pomiędzy jezdnią główną północną a jezdnią serwisową ul. Łopuszańskiej, początkowo 

na nasypie w ścianach oporowych a następnie – w poziomie terenu. W rejonie ul. Przedpole 

zlokalizowany jest obecnie przystanek autobusowy; z uwagi na jego charakter „na żądanie” 

i brak zatrzymania dla linii przyspieszonych zakłada się, że nie będzie on obsługiwany 

tramwajem. W tym miejscu konieczne jest jednak zlokalizowanie przejścia dla pieszych 

i korekta geometrii jezdni lokalnej umożliwiająca wykonanie azylu między nią a torowiskiem 

–dla umożliwienia skomunikowania z przystankiem autobusowym.  

 W rejonie skrzyżowania z ul. Orzechową, na placu przed stacją benzynową 

zlokalizowany jest przystanek tramwajowy w zespole ORZECHOWA. Jego wytyczenie oznacza 

konieczność przesunięcia jezdni serwisowej i wyburzenia parterowego baraku. Przystanek ten 

w stanie istniejącym wykorzystywany jest co prawda jedynie przez autobusowe linie zwykłe (i 

to „na żądanie”), jednak w przypadku urbanizacji terenu zgodnie z zapisami SUIKZP znajdzie 

się w jego okolicy m.in. średnio intensywna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (M1.20 

[18]); w zależności od terminu ewentualnej realizacji analizowanej trasy tramwajowej, 

przystanek ten można zrealizować w formie rezerwy terenowej (bez budowy peronów i 

zatrzymywania tramwajów do czasu urbanizacji). 

 

4.4.2  Wariant 2 

 W wariancie tym zaproponowano nietypowe rozwiązanie trasowania – tor w kierunku 

Mokotowa poprowadzono korytarzem ul. Chrobrego i ul. Kleszczowej, natomiast tor 

w kierunku Bemowa poprowadzono korytarzem ul. Popularnej i Al. Jerozolimskich. Połączenie 
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przebiegów następuje w korytarzu ul. Łopuszańskiej i od tego miejsca trasa pokrywa się z 

rozwiązaniami zaproponowanymi w Wariancie 1.  

 Z uwagi na fakt, że wariant ten został odrzucony na wstępnym etapie analizy 

wielokryterialnej opisanej w rozdziale 6 pomija się szczegółowy opis przyjętych 

rozwiązań. Przyjęte rozwiązania ujęto w formie graficznej na rysunkach sytuacyjnych – 

w załączniku do niniejszej pracy. 

 

4.4.3  Wariant 3 

 W wariancie tym założono poprowadzenie trasy tramwajowej w ciągu ul. Popularnej – 

od ul. Globusowej aż do linii WKD, a następnie – po przekroczeniu kolei dojazdowej 

wiaduktem – w korytarzu nieczynnych bocznic kolejowych, stanowiących pozostałość po 

przedwojennym przebiegu linii kolejowej Warszawa – Radom. Po osiągnięciu 

ul. Łopuszańskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Orzechową wariant łączy się z przebiegiem 

zgodnym z Wariantem 1. 

 Zaproponowano przebudowę skrzyżowania ulic Popularnej, Chrobrego i Globusowej 

na rondo, co ułatwi wykonywanie licznych w tym miejscu relacji skrętnych w sytuacji 

ograniczenia powierzchni skrzyżowania przez obecność tramwaju. Rozwiązanie takie poprawi 

także bezpieczeństwo (zwłaszcza pieszych i rowerzystów). Trasa tramwajowa nie krzyżuje się 

z układem drogowym w rejonie ronda – założono przesunięcie wlotu ul. Popularnej w kierunku 

południowym, co umożliwia lokalizację torowiska wydzielonego z parą peronów w zespole 

PKP WŁOCHY po północno-wschodniej stronie jezdni. Opcjonalnie rozważyć można 

lokalizację dodatkowego przejścia dla pieszych przez ul. Popularną, zapewniającego 

dwustronne dojście do przystanku. 

 Na wschód od przystanku przewidziano zmianę przekroju ul. Popularnej: 

wykorzystanie istniejącej jezdni na torowisko wydzielone oraz poprowadzenie nowych jezdni 

na zewnątrz torowiska (o przekroju jeden pas ruchu samochodowego + jeden pas ruchu 

rowerowego każda). Przekrój ten utrzymany został aż do skrzyżowania z ul. Sobotki i oznacza 

konieczność ograniczenia niektórych relacji skrętnych z ul. Popularnej i jej przecznic.  

 Pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Techników a skrzyżowaniem z ul. Sobotki 

zaprojektowano parę przystanków tramwajowych TECHNIKÓW z dojściem dwustronnym.  

 Od skrzyżowania z ul. Sobotki torowisko rozwiązano  jako wbudowane w poszerzoną 

jezdnię, częściowo wydzielone z ruchu. Przekrój ulicy rozszerzono do pięciopasowego: dwa 

skrajne pasy rowerowe, wydzielony pas dla toru w kierunku Al. Jerozolimskich w osi oraz po 

jednym pasie dla samochodów w każdym kierunku (przy czym pas w kierunku ul. Globusowej 
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jest wspólny z torem w tym kierunku). Pełne wydzielenie torowiska nie było możliwe z uwagi 

na ograniczenia przestrzenne – już przy zaproponowanym rozwiązaniu konieczne jest 

pozyskanie terenów podwórek po północnej stronie ulicy o szacunkowej powierzchni ok. 506 

m2; zaznaczyć należy przy tym, że zakres wywłaszczeń związanych z uchwaleniem planu 

miejscowego Starych Włoch sięga o ponad 3 m dalej w stronę północną [11], stąd koszt 

społeczny i finansowy tych wykupów będzie musiał zostać pokryty na długo przed budową 

omawianej trasy. Przekrój ten utrzymany jest do skrzyżowania z ul. Czereśniową; rozwiązanie 

to wymaga znaczącego ograniczenia liczby relacji lewoskrętnych z ul. Popularnej. 

 Od skrzyżowania z ul. Czereśniową, gdzie pas ul. Popularnej ulega w stanie istniejącym 

poszerzeniu, przywraca się pełne wydzielenie torowiska przy założeniu realizacji dwóch jezdni 

z jednym pasem ruchu na wprost każda i wydzielonymi pasami do skrętu w lewo w wybranych 

miejscach. Pasy rowerowe zostają zamienione na obustronne, wydzielone, dwukierunkowe 

drogi rowerowe w dowiązaniu do układu wydzielonych dróg rowerowych wzdłuż Al. 

Jerozolimskich. W rejonie skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi zachowuje się obecną liczbę 

pasów ruchu na wlotach. Samo skrzyżowanie ulega przebudowie w sposób nieznaczny – 

utrzymana zostaje m.in. geometria wyspy centralnej oraz lokalizacja podpór wiaduktu 

drogowego, do której dowiązany jest przebieg torów. Po zachodniej stronie węzła 

zlokalizowana jest para przystanków tramwajowych, przy czym przystanek w kierunku 

wschodnim zlokalizowany jest przy łuku wklęsłym o promieniu 250 m. 

 Odcinek ul. Popularnej pomiędzy Al. Jerozolimskimi a ul. Jutrzenki uległ znaczącej 

przebudowie, z zawężeniem wschodniego wlotu na Rondo Dudajewa. Przeprojektowano także 

rondo z ul. Jutrzenki i wjazdem do CH E.Leclerc – na rondzie tym trasa tramwajowa przechodzi 

para łuków odwrotnych z pasa dzielącego ul. Popularną na jej stronę północną, gdzie 

rozpoczyna się podjazd do wiaduktu nad linią WKD. Z uwagi na ograniczoną szerokość pasa 

drogowego w projektowanym MPZP podjazd ten musiał zostać zaplanowany jako nasyp w 

murach oporowych i estakada. Analiza danych wysokościowych z map archiwalnych wskazuje, 

że pochylenie podłużne tego podjazdu będzie mniejsze niż 4%21. 

 Łukiem o promieniu 200 m trasę przeprowadzono wiaduktem nad linią kolei 

dojazdowej. W tym miejscu możliwe jest zlokalizowanie węzła przesiadkowego, pod 

warunkiem budowy także stacji WKD. Przewidziano także wyprowadzenie w tym miejscu 

łącznika trasy tramwajowej w kierunku ul. Drawskiej, co umożliwiłoby powiązanie z trasą 

tramwajową obsługującą obszar Szczęśliwic Południowych, dopuszczoną w obowiązującym 

MPZP [12]. Odgałęzienie takie musiałoby jednak być zrealizowane w poziomie +1. 

 
21 odległość między zjazdem z ronda z ul. Jutrzenki a początkiem łuku R200 to ok. 217 m, co przy konieczności 

pokonania różnicy wysokości równej ok. 8,01 m oznacza pochylenie średnie 3,7%. 
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 Następnie trasa łukiem R100 przeszła w dawny korytarz kolei radomskiej (planowany 

do wykorzystania jako przedłużenie ul. Bakalarskiej), biegnąc w jego zachodniej części – po 

stronie wschodniej zachowano rezerwę na układ drogowy. Na tym odcinku sprowadzono tory 

pochylnią do poziomu terenu. Korytarz pokolejowy wykorzystano aż do ul. Łopuszańskiej, 

gdzie trasa włącza się w przebieg zgodny z Wariantem 1. 

 

4.5 Opis koncepcji przebiegu trasy –  odcinek 4: od skrzyżowania ul. Łopuszańskiej 

z ul. Orzechową do skrzyżowania ul. Hynka z ul. Żwirki i Wigury 

 Dla tego odcinka nie przewidziano wariantowania z uwagi na fakt, że zidentyfikowano 

jedynie jeden korytarz możliwy do wykorzystania przez trasę tramwajową – w ciągu ulic Hynka 

i Łopuszańskiej. W przyszłości planowane jest jednak – zgodnie z zapisami Studium [R28] – 

wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej na tereny obecnie zajmowane przez wojsko w 

kwartale Hynka – Radarowa – Żwirki i Wigury -  1 sierpnia; jeśli w ramach szczegółowego 

planu zagospodarowania tego terenu zostanie np. przedłużony do ul. Żwirki i Wigury ciąg ulic 

Bakalarska – Lechicka zgodnie z postulatami Stowarzyszenia SISKOM [31], to wytworzyłby 

się wówczas alternatywny korytarz, możliwy do zbadania na kolejnym etapie analiz trasy. 

 Jako podstawę do projektowania (w tym podkłady rysunkowe) przyjęto: 

• ortofotomapę [43], 

• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

m.st. Warszawy [R28], 

 W zaproponowanym w niniejszej pracy przebiegu, trasa tramwajowa kontynuuje 

przebieg po północnej stronie ul. Łopuszańskiej. Na wschód od wyjazdu drogi serwisowej 

w rejonie ul. Rezerwowej konieczne będzie poszerzenie korytarza ulicy do standardu 

wymaganego przez klasę techniczną drogi – dla potrzeb niniejszego opracowania założono, że 

zostanie on ujednolicony z odcinkami istniejącymi w terenie (do ul. Rezerwowej 

i od ul. Wagonowej) a trasę tramwajową poprowadzono w pasie rozdziału między północną 

jezdnią główną a zakładaną jezdnią serwisową. Potrzeba poszerzenia pasa drogowego jest w 

znacznej niezależna od budowy trasy tramwajowej z uwagi na obniżone parametry jezdni 

(szerokość pasów, brak pasa rozdziału), brak jezdni manewrowej i wąski chodnik. Przyjęto 

także podłączenie istniejącego wlotu ul. Narożnej do nowej jezdni serwisowej, wyprowadzając 

ruch do rejonu ul. Wagonowej i Zbąszyńskiej. 

 Założono utrzymanie istniejącego wlotu ul. Zbąszyńskiej (osłoniętego sygnalizacją 

świetlną, z wydzielonym pasem do skrętu w prawo z ul. Łopuszańskiej umożliwiającym 

uprzywilejowanie tramwaju) oraz likwidację istniejącego wjazdu do McDonald’s – bar ten 
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byłby obsługiwany poprzez parking sklepu Lidl, z którym posiada już obecnie połączenie 

drogowe.  

 W rejonie ul. Łopuszańskiej przewidziano węzeł z istniejącą trasą tramwajową w ciągu 

al. Krakowskiej, z jedną liniową relacją skrętną południowy wschód  południowy zachód (tj. 

Okęcie  Służewiec) wyposażoną w wydzielone tory do skrętu; umożliwiłoby to przedłużenie 

ze Służewca na Okęcie jednej z linii tramwajowych, odciążając przeciążoną obecnie pętlę22 i 

zapewniając połączenie służewieckiej dzielnicy biurowej z parkingiem przesiadkowym P+R 

„al. Krakowska”.  

 Warto także zauważyć, że – zgodnie z wykonaną przez Tramwaje Warszawskie 

Sp. z o.o. prognozą ruchu – największe obciążenie omawianej trasy występuje na zachód 

od al. Krakowskiej, zatem wskazane byłoby wzmocnienie eksploatacji także i tego odcinka. 

W przypadku podjęcia takiej decyzji konieczne byłoby wyznaczenie relacji liniowej północ  

zachód, umożliwiając skierowanie w obszar Rakowa dodatkowej linii z kierunku Śródmieścia 

lub przeniesienie tam jednej z linii kierujących do pętli na Okęciu. Wadą tego rozwiązania jest 

jednak konieczność cofnięcia linii zatrzymania na północnym wlocie i tak już rozległego 

skrzyżowania, komplikując sterowanie ruchem w węźle. 

 Z uwagi na co najmniej jedną eksploatowaną liniowo relację skrętną z wydzielonymi 

torami założono kierunkowy układ przystanków „na wylocie” – w tym dla istniejącej trasy w al. 

Krakowskiej, dla której konieczna jest także przebudowa układu torowego na odcinku ok. 300 

m. W ramach uporządkowania ciągów pieszych i rowerowych założono wykonanie przejazdów 

rowerowych na przebudowywanych wlotach oraz odcinka drogi rowerowej do ul. Sabały – 

której wlot do ul. Hynka został odcięty z uwagi na kolizyjność z układem torowym 

i przystankiem w kierunku Służewca.  

 Po przejściu przez węzeł trasa poprowadzona jest po północnej stronie ul. Hynka, gdzie 

konieczne jest zajęcie części terenu zielonego parafii Św. Franciszka oraz zajęcie części działki 

pod nr 30 na ul. Słowiczej. W rejonie ul. Radarowej przewidziano wyznaczenie przystanku 

tramwajowego – z peronami naprzeciwległymi po wschodniej stronie skrzyżowania. Zakłada 

się przeniesienie istniejących przejść dla pieszych przez ul. Hynka ze wschodniej strony 

skrzyżowania na zachodnią, aby zapewnić dogodne skomunikowanie przystanku. W tym 

miejscu rozważyć także można wyznaczenie przystanku autobusowo – tramwajowego 

(wyspowego – dwustronnego), aczkolwiek przesądzenia wymaga zasadność utrzymywania 

komunikacji autobusowej w sytuacji uruchomienia połączeń tramwajowych zarówno w stronę 

 
22 w szczycie komunikacyjnym zgodnie z rozkładem jazdy pętlę wykorzystuje ponad 40 tramwajów na godzinę 
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Starych Włoch jak i Okęcia, zastępujących obie obsługiwane przez ten przystanek relacje 

autobusowe (l. 141 i 189).   

 Na dalszym ciągu przewidziano kontynuację przebiegu po stronie północnej, z zajęciem 

części parkingów, a przed skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury – przystanek SASANKI. 

 

4.6 Opis koncepcji przebiegu trasy –  odcinek 5: od ul. Żwirki i Wigury do pętli 

tramwajowej SŁUŻEWIEC 

 Dla tego odcinka przewidziano trzy warianty przebiegu – z uwagi na ograniczenia 

przestrzenne jest to bowiem odcinek trudny do rozwiązania. Każdy z wariantów posiada 

zarówno wady,  jak i zalety, których analiza przeprowadzona została w rozdziale 6. 

 Opracowano dwa warianty estakadowe: Wariant 1 zakładający trasowanie po możliwie 

krótkim przebiegu z zastosowaniem maksymalnych dopuszczonych w pracy pochyleń 

podłużnych) oraz Wariant 2, w którym przebieg estakady jest dłuższy (przesunięty na północ 

w stosunku do Wariantu 1) ale prowadzony w sposób łagodniejszy. 

 Trzeci wariant jest wariantem tunelowym. Charakteryzuje się najkrótszym przebiegiem, 

ale wymaga przebudowy istniejącej trasy tramwajowej na Służewiec od przystanku TAŚMOWA 

z uwagi na konieczność wytworzenia węzła wjazdowego. 

 Z uwagi na skomplikowanie trasowania przebiegiem łącznic węzła drogowego, dla 

omawianego odcinka wykonano przekroje podłużne (profile) trasy celem weryfikacji 

prawidłowości prowadzenia niwelety. Rysunki zamieszczono w Załączniku do niniejszej pracy. 

Ponadto, dla potrzeb analizy wielokryterialnej pozyskano w firmie Medcom – zajmującej się 

m.in. projektowaniem i produkcją układów energoelektronicznych do napędów tramwajowych 

– specjalistyczne obliczenia czasu przejazdu tramwajów z uwzględnieniem możliwości 

trakcyjnych wagonu 128N Jazz Duo. Obliczenia te zostały wykorzystane w analizie 

porównawczej wariantów (rozdział 6) – z uwagi na ekstremalne parametry trasowania 

podejście uproszczone, zastosowane dla pozostałych odcinków, uznane zostało za 

niewystarczające dla potrzeb oceny. 

 Jako podstawę do projektowania (w tym podkłady rysunkowe) przyjęto 

• ortofotomapę m. st. Warszawy w wersjach z roku 2005 i 2013 [43], 

• dokumentację budowy węzła drogowego „Marynarska” [27], 

• dokumentację rozbudowy ul. Marynarskiej. 

 

Przebieg poszczególnych wariantów obrazuje poniższy rysunek. 
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Rys. 4.6. Schemat przebiegu wariantów na odcinku 5 [oprac. własne]. 

 

4.6.1 Wariant 1 

 W wariancie tym torowisko poprowadzono po północnej (północno-wschodniej) stronie 

ul. Sasanki, kontynuując przebieg z Odcinka 4. Za zespołem przejść i przejazdów dla pieszych 

i rowerzystów po wschodniej stronie al. Żwirki i Wigury rozpoczyna się nasyp w murach 

oporowych, stanowiący dojazd do estakady nad węzłem drogowym trasy 

S79 z ul. Łopuszańską oraz linią kolejową Warszawa – Radom; założono przejezdną zabudowę 

torowiska bezpodsypkowego z uwagi na konieczność zapewnienia dojazdu dla pojazdów 

uprzywilejowanych. 

 Podjazd rozpoczęto pochyleniem o wartości ok. 3,4 % , które utrzymano także na łuku 

R150 odginającym trasę w kierunku północnym ponad łącznicę południe – zachód węzła 

drogowego. Po jej przekroczeniu niweleta osiąga najwyższy punkt (ok. 12 m ponad poziomem 

terenu23) i – na odcinku prostym -  rozpoczyna spadek z pochyleniem ok. 1,6%, a następnie 

łukiem o promieniu 100 m przekracza jezdnie główne trasy S79 oraz linię kolejową Warszawa 

 
23 wysokość ta wynika z braku możliwości wyznaczenia załomu niwelety na łuku o promieniu 100 m, którym 

trasa przechodzi ponad jezdniami głównymi. 
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– Radom. Po osiągnięciu przebiegu w kierunku południowym zastosowano odcinek prosty, na 

którym następuje największy spadek niwelety – 6,0% - konieczny, aby osiągnąć poziom pętli 

tramwajowej SŁUŻEWIEC. Spadek ten poprowadzono także na łuku R200 przekierowującym 

trasę w kierunku zachodnim, złagodziwszy go do wartości 2,8% przed krótkim odcinkiem łuku 

R75 niezbędnym dla ominięcia narożnika budynku biurowego przy pętli.  Przed 

skrzyżowaniem z torem wyjazdowym z pętli trasa osiąga poziom terenu prowadząc łukiem 

R200 do zespołu przystanków, należących do zespołu pętli SŁUŻEWIEC i włącza się w istniejącą 

trasę w ul. Marynarskiej.  

 Warto przy tym zauważyć, że zaproponowane rozwiązanie połączenia z pętlą wpisuje 

się w dużym zakresie w istniejące ciągi piesze oraz układ torowy, ograniczając zakres 

przebudowy; konieczna jest jedynie rezygnacja z toru do wyprzedzania – wewnętrzny peron 

odjazdowy pętli staje się peronem tranzytowym dla tramwajów z Włoch i Bemowa. 

 

4.6.2 Wariant 2 

 W wariancie tym torowisko poprowadzono po północnej (północno-wschodniej) stronie 

ul. Sasanki, kontynuując przebieg z Odcinka 4. Za zespołem przejść i przejazdów dla pieszych 

i rowerzystów po wschodniej stronie al. Żwirki i Wigury rozpoczyna się nasyp w murach 

oporowych, stanowiący dojazd do estakady nad węzłem drogowym trasy S79 

z ul. Łopuszańską oraz linią kolejową Warszawa – Radom; założono przejezdną zabudowę 

torowiska bezpodsypkowego. 

 Podjazd rozpoczęto pochyleniem o wartości ok. 1,7 % , które utrzymano także na łuku 

R150 odginającym trasę w kierunku północnym – równolegle do łącznicy południe – zachód 

węzła drogowego. Po zwrocie trasy zastosowano odcinek prostym, na którym pochylenie 

podłużne wyłagodzone jest do wartości ok. 1,0%. Następnie łukiem R100 następuje zwrot trasy 

w kierunku południowym, z przejściem nad jezdniami głównymi drogi ekspresowej oraz linią 

kolejową Warszawa – Radom. Po przekroczeniu tych przeszkód trasa jest wyprostowana, a 

spadek zwiększono do ok. 4,4%, z utrzymaniem go na łuku R200 w lewo. Następnie spadek 

zmniejsza się do 2,8% i – po zastosowaniu krótkiego odcinka łuku R75 – następuje osiągnięcie 

poziomu terenu i skrzyżowanie z torem wyjazdowym z pętli łukiem R200 a następnie – 

wprowadzono parę peronów na pętli SŁUŻEWIEC i włączenie w istniejącą trasę.  

 Rozwiązanie funkcjonale pętli jest identyczne w Wariantach 1 i 2.  
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4.6.3 Wariant 3 

 W wariancie tym torowisko poprowadzono po północnej (północno-wschodniej) stronie 

ul. Sasanki, kontynuując przebieg z Odcinka 4. Za zespołem przejść i przejazdów dla pieszych 

i rowerzystów wyznaczono wjazd na torowisko dla pojazdów technicznych i ratunkowych a 

następnie rozpoczęto pochylnię (ok. 3,3%) wprowadzającą trasę pod ziemię wykopem w 

ścianach oporowych. Po osiągnięciu głębokości umożliwiającej przykrycie pochylenie 

zmniejszono do ok. 1,0% a następnie – 0,10% (dla zapewnienia odwodnienia).  

 W planie sytuacyjnym trasa prowadzona jest wzdłuż ul. Sasanki długimi odcinkami 

prostymi i łukami o promieniu 2000 m pod kolejnymi łącznicami drogowymi aż do rejonu 

jezdni głównych trasy S79, gdzie łukami R300 i R150 przeprowadzona jest pod pętlę 

tramwajową, z krótkim poszerzeniem rozstawu tuneli aby dokonać obejścia podpory łącznicy 

wschód – północ węzła drogowego (zakłada się, że poszerzona ściana rozdzielająca tunele 

posłuży w tym miejscu jako zamienny fundament tej podpory).  

 Najniższy punkt niwelety przyjęto w osi przystanku podziemnego – dalej trasa wypłyca 

się pochyleniem 1,5%;  w planie sytuacyjnym na tym odcinku występuje para łuków 

odwrotnych R150, wprowadzająca trasę w korytarz istniejącego torowiska tramwajowego. 

Następnie przewidziano pochylnię wyjazdową (5,0%), a w rejonie przed przystankiem 

TAŚMOWA – połączenie trasy podziemnej z trasą naziemną do pętli SŁUŻEWIEC i drugi wjazd 

dla pojazdów technicznych i ratunkowych.  

 Poprowadzenie trasy podziemnej wymaga także przebudowy istniejącego odcinka 

szlakowego pomiędzy pętlą SŁUŻEWIEC a przystankiem TAŚMOWA – w jego miejscu 

zaplanowano pochylnię w postaci wykopu w ścianach oporowych. Tory prowadzące do pętli 

rozdzielono i poprowadzono na zewnętrz wykopu, z zastosowaniem torowiska z zabudową 

trawiastą. Koniec zakresu przebudowy pokrywa się z początkiem węzła wjazdowego na pętlę 

– w zależności od przyjętej metody budowy niewykluczone jest nienaruszenie części lub całości 

układu torowego na pętli.  

 Na trasie przewidziano jeden przystanek podziemny – w rejonie pętli SŁUŻEWIEC. 

Z uwagi na ukształtowanie układu geometrycznego (konieczność przejścia między podporami 

estakad) nie było możliwości zlokalizowania go pod stacją kolejową Warszawa – Służewiec, 

co stanowiłoby znaczącą poprawę jakości przesiadek w tym miejscu. Wyjścia z peronów 

nawiązują jednak do istniejących ciągów pieszych. Każdy peron wyposażony jest w schody 

zwykłe (po 2 biegi), ruchome (1 bieg na najbardziej uczęszczanym kierunku na każdym 

z peronów) oraz po 2 windy (zapewniając redundancję na wypadek awarii). Dla peronu 
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północnego (tj. w kierunku Włoch i Bemowa) można rozważyć zastąpienie jednej z wind 

pochylnią – będącą urządzeniem wydłużającym nieco drogę dojścia, ale za to bezawaryjnym. 
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5 ANALIZA KOSZTÓW 

5.1 Materiały wyjściowe  

 Jako materiał wyjściowy do analizy kosztów budowy infrastruktury tramwajowej 

i towarzyszącej jej budowy (przebudowy) infrastruktury drogowej oraz obiektów inżynierskich 

przyjęto uzyskane od krajowych inwestorów oferty wykonawców, na podstawie których 

podpisano umowy na przeprowadzenie prac budowlanych.  

 Wykorzystano materiały z następujących postępowań: 

 - budowa trasy tramwajowej na Błeszno w Częstochowie, 

 - budowa trasy tramwajowej na Franowo w Poznaniu, 

 - przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do Dworca Zachodniego, 

 - budowa trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (etap I), 

 - budowa trasy tramwajowej na Tarchomin w Warszawie (etap I), 

 - budowa trasy tramwajowej na Chełm w Gdańsku. 

 Wszystkie oferty – oprócz ostatniej – pochodzą z lat 2011-2014 i uwzględniono je 

w obliczeniach wprost; ostatnia oferta natomiast, złożona w roku 2006, została przeliczona na 

ceny roku 2012 na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego [45]. 

 Ponadto dla potrzeb wykupu gruntów przyjęto ceny średnie dla dzielnic Warszawy 

obliczone w ramach opracowania [29] wykonanego w II połowie 2013 roku. 

 

5.2 Założenia do analizy kosztów 

 Z uwagi na poziom szczegółowości opracowania przyjęto, że wyznaczone zostaną 

następujące ogólne kategorie kosztów (wskaźniki): 

 - 1 km toru o konstrukcji podsypkowej, 

 - 1 km toru o konstrukcji bezpodsypkowej, 

 - 1 km estakady dla 1 toru (bez nawierzchni), 

 - 1 km wykopu w ścianach oporowych dla 1 toru (bez nawierzchni), 

 - 1 km tunelu dla 1 toru, 

 - 1 przystanek podziemny o długości krawędzi 2x66 m, 

 - przebudowa lub budowa 1 m2 jezdni dla ruchu samochodowego, 

 - zakup 1 m2 gruntu. 

 Założono, że koszty budowy torów uwzględniają koszty przebudowy urządzeń 

podziemnych, koszty budowy jezdni uwzględniają koszty równoległych dróg i chodników zaś 
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koszty tuneli uwzględniają koszty budowy systemów sterowania ruchem. W miarę możliwości 

– uwzględniając szczegółowość posiadanych danych – przyporządkowano koszty robót 

towarzyszących budowie torów lub jezdni odpowiednio do odpowiednich kosztów.  

 Ze względu na stosunkowo małą liczność próby oraz obserwowane różnice cen ofert w 

poszczególnych przetargach, a także uwzględniając brak szczegółowej analizy kosztów 

np. usunięcia kolizji z urządzeniami podziemnymi przyjęto, że wyliczone średnie ceny 

wskaźnikowe zostaną powiększone o rezerwę 10%; w przypadku małej liczności próby (tj. gdy 

dana pozycja wystąpiła w jedynie jednej ofercie) przyjęto rezerwę w wysokości 25%. 

 Analizowane ceny i wyznaczone wskaźniki przyjęto w wartościach netto, tj. bez 

podatku VAT. 

  

 

5.3 Uzyskane koszty wskaźnikowe  

 Uzyskane koszty i wyliczone wskaźniki do dalszej analizy przedstawiono w tabeli 5.1.  

 

Tabela 5.1 

Zestawienie kosztów budowy tras tramwajowych [oprac. własne]. 

  
tory 

Mzł / kmtp24 drogi 
tunele 
szlakowe 

przystanek 
podziemny 
 66m 

wykop 
w ścianie 
oporowej 

estakada 
tramwajowa 

  
głównie 
podsyp 

głównie 
bezpods. 

zł / m2 
nawierz. 

Mzł 
/kmtp 

Mzł/szt 
(dwutor.) 

Mzł 
/kmtp Mzł/kmtp  

Częstochowa 5,04   337,2         

Poznań Franowo   9,82 712,7 43,73 14,18     

Poznań PST 11,35       17,94     

Szczecin SST 8,34   1182,7     26,94 27,35 

Gdańsk 7,81   1198,0         

Tarchomin   9,49           

                

średnia  8,14 9,65 857,64 43,73 16,06 26,94 27,35 

korekta 
(rezerwa) 10% 10% 10% 25% 10% 25% 25% 

Wskaźnik do 
analiz 8,9 10,6 943,4 54,7 17,7 33,7 34,2 

 

 Koszty wyliczone według powyższego zestawienia przyjęto zarówno do analizy 

wielokryterialnej, jak i do obliczenia kosztów budowy wariantu ostatecznego.  

 
24 kmtp = km toru pojedynczego; miara ta oddaje rzeczywistą ilość zaprojektowanych torów z uwzględnieniem 

budowy węzłów, dodatkowych torów na skrzyżowaniach, pętli, przebudowy istniejących torów itd. 
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6 WYBÓR WARIANTU 

6.1 Założenia analizy wielokryterialnej. 

 Wybór wariantu realizacyjnego jest zadaniem złożonym, wymagającym analizy wielu 

czynników w przeprowadzonej tzw. analizie wielokryterialnej.  

 W przypadku typowego studium wykonalności lub studium techniczno – 

ekonomicznego, zasadnicze  znaczenie mają wyniki analizy ekonomicznej [13]; analiza taka, 

wymagająca złożonych obliczeń związanych  kosztami i korzyściami społecznymi w oparciu o 

modele finansowe i modelowanie ruchu w skali makro wykracza jednak poza zakres 

niniejszego opracowania.  

 Z kolei na kolejnym etapie przygotowania projektu pojawia się konieczność analizy 

wariantów z uwagi na wymagania postępowania związanego z oceną oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko; warianty te nie muszą się przy tym pokrywać z wariantami 

z etapu studialnego – wbrew obiegowej opinii przepisy nie wskazują bowiem konieczności 

wariantowania przebiegu trasy, powszechnego na etapie studialnym. Ocenie podlegają takie 

elementy, jak m.in. oddziaływanie na ludzi, zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, zabytki, 

krajobraz itp.[19]  

 Niniejsza praca dyplomowa jest opracowaniem koncepcyjnym; szczegółowe analizy 

ruchu, analizy ekonomiczne, środowiskowe itp. nie wchodzą w jej zakres. Stąd potrzeba 

opracowania zasad uproszczonej analizy wielokryterialnej, umożliwiającej ocenę wariantów. 

   

6.1.1 Zestawienie wariantów 

 Zgodnie z doświadczeniem zawodowym Autora, niejednokrotnie warianty wynikowe – 

zwłaszcza w przypadku opracowań zawierających konsultacje społeczne lub ocenę 

oddziaływania na środowisko – zawierają elementy różnych wariantów pierwotnych. 

Jednocześnie jednak zaproponowane w niniejszym opracowaniu warianty posiadają odcinki 

wspólne (niepodlegające wariantowaniu) jak i punkty, w których możliwe byłoby przejście 

z realizacji jednego wariantu na inny – np. w rejonie PKP Włochy (przejście między wariantem 

Wariantem 1 a Wariantem 3) albo na ul. Łopuszańskiej (przejście między dowolnym z 

wariantów Wariantów 1–3 a Wariantem 4).  

 Z tego powodu przyjęto założenie, że ocenie podlegać będą nie kompletne warianty 

przebiegu całej trasy od węzła CIEPŁOWNIA WOLA do pętli tramwajowej SŁUŻEWIEC, a 

odcinki wariantów pomiędzy ich punktami zbiegu.  
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 Poniższa tabela przedstawia zestawienie wariantów w podziale na odcinki, pomiędzy 

którymi możliwe byłoby przejście (zmiana wybranego wariantu) w wariancie wynikowym. 

 

Tabela 6.1. 

Zestawienie wariantów na poszczególnych odcinkach trasy [oprac. własne]. 

Lp. Odcinek  Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 

1. węzeł  

CIEPŁOWNIA 

WOLA z trasą 

Cm. Wolski – 

Bemowo wraz z 

trasą do stacji 

towarowej 

przystanki w 

układzie „na 

wylocie” 

dwie pary  

przystanków 

naprzeciwległych 

na wlotach 

wschodnim i 

południowym 

trzy przystanki na 

północnym 

wlocie 

przystanki w 

układzie „na 

wylocie” z 

węzłem w tunelu 

2. odcinek od 

stacji towarowej 

do PKP Włochy 

torowisko wydzie-

lone po 

wschodniej stronie 

istniejącej jezdni 

torowisko 

tramwajowo – 

autobusowe w osi 

ulicy 

(nie  

występuje) 

(nie  

występuje) 

3. odcinek PKP 

Włochy – ul. 

Łopuszańska 

wydzielone (częś-

ciowo organizacyj-

nie) torowisko w 

ciągu ul. Chrob-

rego – 

Kleszczowej - 

Łopuszańskiej 

tor w kierunku 

Służewca jak w 

W1, tor w kierunku 

Bemowa w ul. Po-

pularnej – Al. Jero-

zolimskich – 

Łopuszańskiej 

wydzielone lub 

częściowo 

wydzielone 

torowisko w 

ciągu ul. 

Popularnej – 

Bakalarskiej 

trasa w tunelu od 

PKP Włochy do 

ul. Krańcowej 

4. od węzła z ul.  

Hynka do 

przecięcia z ul. 

Żwirki i Wigury 

przebieg trasy po 

północnej stronie 

ul. Hynka, na 

powierzchni terenu 

(nie  

występuje) 

(nie  

występuje) 

(nie  

występuje) 

5. odcinek od ul. 

Żwirki i Wigury 

do pętli 

SŁUŻEWIEC 

przejście estakadą 

przez węzeł  z 

Trasą N-S 

przejście estakadą 

po północnej 

stronie węzła z 

Trasą N-S 

trasa w wykopie 

otwartym i w 

tunelu 

(nie  

występuje) 

 

6.1.2 Zakres analizy wielokryterialnej 

 Wśród licznych możliwych do ujęcia i oceny w analizie parametrów (cech) 

poszczególnych wariantów wyróżnić można pewne ogólne zbiory (grupy kryteriów oceny), 

takie jak: 

• środowiskowe, związane z uciążliwością danego rozwiązania dla środowiska 

naturalnego, 

• społeczne, związane z konsekwencjami dla lokalnej społeczności wynikającymi 

z  konieczności wyburzeń obiektów, zajęcia działek itp., 

• funkcjonalne (transportowe), związane z merytoryczną oceną skutków inwestycji 

w danym wariancie dla układu transportowego, 
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• ekonomiczne, związane z kosztem budowy poszczególnych wariantów25. 

 W ramach tych ogólnych kategorii wyznacza się bardziej szczegółowe kryteria oceny, 

dla których możliwe jest jednoznaczne ilościowe lub jakościowe określenie wartości 

w poszczególnych wariantach.  Im większa jest szczegółowość opracowania i analizy, tym 

więcej czynników może podlegać ocenie, dlatego istotne jest przyjęcie wag poszczególnych 

grup kryteriów tak, by o ważności grupy nie decydowała liczba kryteriów szczegółowych 

w danym zbiorze. Taka sytuacja miała miejsce np. w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko 

dla budowy trasy tramwajowej na Tarchomin, gdzie na łącznie 35 punktów wag rozdzielonych 

pomiędzy 13 kryteriów, aż 26 punktów przyznano  grupie 10 kryteriów środowiskowych, 4 

punkty jednemu kryterium funkcjonalnemu, a 5 punktów – dwóm kryteriom społecznym [34]. 

Kryteria ekonomiczne na tym etapie oceny nie były brane pod uwagę, mimo, że różnice w 

rozwiązaniach technicznych mogły wpłynąć na rozkład ruchu kołowego a co za tym idzie – na 

pracę przewozową w systemie transportowym, której zmiany generują znaczącą ilość kosztów 

i korzyści społecznych w analizie ekonomicznej [13]. 

 Zgodnie z wnioskami płynącymi z opracowania Politechniki Warszawskiej dotyczącym 

oceny wielokryterialnej wariantów Wschodniej Obwodnicy Warszawy, waga poszczególnych 

zbiorów różni się istotnie w zależności od badanej grupy interesariuszy. Ilustruje to poniższa 

tabela: 

 

Tabela 6.2. 

Wagi grup kryteriów ilustrujące preferencje interesariuszy26.  

Grupa  

kryteriów 

Wagi grup głównych kryteriów [%] 

Transportowcy Samorządowcy Ekolodzy Średnia 

Transportowe 40,00 25,00 20,00 28,33 

Ekonomiczne 20,00 15,00 10,00 15,00 

Środowiskowe 20,00 20,00 40,00 26,67 

Społeczne 20,00 40,00 30,00 30,00 

 

 W niniejszej pracy przyjęto wagi w oparciu o wyniki tego opracowania. Z uwagi na 

fakt, że waga poszczególnych kryteriów była bardzo różnie postrzegana przez poszczególnych 

uczestników procesu decyzyjnego, przyjęto wartości średnie, zaokrąglone do pełnych punktów 

 
25 Zgodnie z : Analiza wielokryterialna wariantów przebiegu wschodniej obwodnicy Warszawy - Wyciąg z 

ekspertyzy Politechniki Warszawskiej do użytku wewnętrznego, Warszawa 2007 
26Opracowanie własne na podstawie  j.w. 
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procentowych. Ustalono zatem następującą punktację grup kryteriów: transportowe – 28%, 

ekonomiczne – 15%, środowiskowe – 27% a społeczne – 30%.  

 

6.1.3 Przyjęte kryteria analizy wielokryterialnej 

Uwzględniając koncepcyjny charakter pracy dyplomowej, nie obejmującej 

np. szczegółowej inwentaryzacji zieleni, analiz emisji hałasu, wibracji i spalin, analizy kosztów 

i korzyści społecznych czy dokładnych kosztorysów, konieczne jest przyjęcie kryteriów 

odpowiednich do zakresu niniejszego opracowania. 

 Kryteriom przyporządkowane zostały wagi – od 1 do 5, obrazujące ocenę ważności 

kryterium w danej grupie. Jednocześnie kryteria dzielą się na „pozytywne” („+”) – tj. takie, 

w których im większy wynik, tym wariant jest bardziej korzystny (np. liczba pasażerów) jak 

i „negatywne” ( „–”), w których im większa wartość, tym wariant jest mniej korzystny 

(np. liczba budynków do wyburzenia). 

 Ponadto, nie w przypadku każdego kryterium możliwe jest dokonanie oceny ilościowej 

z braku szczegółowych danych na tym etapie – w takich przypadkach przyjęto ocenę 

jakościową (typ „J”) gdzie najwyższą ocenę („1”) otrzyma wariant najlepszy, najniższą („0”) 

wariant najgorszy, a pośrednią („0,5”) wariant (warianty) pośrednie. Możliwa jest przy tym 

równoważna ocena kilku wariantów, jeśli ich parametry są porównywalne oraz nieprzyznanie 

oceny „0” i/lub „0,5” w przypadku porównywalności wszystkich wariantów w danym 

kryterium dla badanego odcinka; oznacza to, że omawiane kryterium nie jest ważące dla tego 

odcinka. 

 W przypadku kryteriów ilościowych (typ „I”) natomiast wariant najlepszy otrzymuje 

ocenę „1”, warianty słabsze natomiast ocenę wyliczoną w sposób proporcjonalny:  

• dla kryteriów pozytywnych ocenę „1” otrzymuje wariant o największej wartości 

badanej wielkości, a warianty słabsze ocenę będącą ilorazem wartości dla wariantu 

badanego przez wartości dla wariantu najlepszego; 

• dla kryteriów negatywnych natomiast ocenę „1” otrzyma wariant o najmniejszej 

wartości badanej wielkości, a warianty słabsze – ocenę będącą ilorazem wartości dla 

wariantu najlepszego przez wartość dla wariantu badanego.  

 

 W analizie przyjęto zatem następujące kryteria:  

 

a) kryteria środowiskowe:  
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A1. Ocena wpływu na zieleń – skala niezbędnych wycinek drzew i krzewów oraz 

wpływ na stan środowiska podczas budowy: waga 1, typ  J– 

A2. Ograniczenie ruchu samochodowego: waga 1, typ J+  

A3. Udział torowisk trawiastych w % długości: waga 2, typ I+ 

 

b) kryteria społeczne: 

B1. Powierzchnia zajętych terenów poza istniejącym lub projektowanym pasem 

drogowym albo poza działkami m. st. Warszawy lub Skarbu Państwa: waga 1, typ I– 

B2. Liczba wyburzonych budynków mieszkalnych: waga 3, typ I– 

 

c)  funkcjonalne (transportowe):  

C1. Ocena możliwości skutecznego sterowania ruchem z priorytetem dla tramwajów: 

waga 1, typ J+ 

C2. Liczba wyłączonych relacji kołowych na skrzyżowaniach:  waga 1, typ I- 

C3. Liczba dodatkowych pasów wydzielonych do skrętu27: waga 1, typ I+ 

C4. Funkcjonalność sieci torowej – dostępne relacje techniczne i liniowe: waga 2, typ 

J+ 

C5. Udział  torowisk wydzielonych z ruchu – fizycznie (krawężnikami lub położeniem 

trasy w innym poziomie) lub organizacyjnie, w % długości:  waga 3, typ I+  

C6. Ocena możliwości i jakości przesiadek: waga 3, typ J+ 

C7. Maksymalna liczba pasażerów w przekroju28: waga 4, typ I+ 

C8. Czas przejazdu tramwaju – waga 5, typ I– 

 

d) ekonomiczne:  

D1. Szacunkowy koszt budowy trasy29: waga 5, typ I-, 

 

 Łączna punktacja wariantu w danej grupie kryteriów wyrażona zostanie wartością 

znormalizowaną, tj. liczbą z przedziału <0;1> wyrażającą stosunek sumy punktów uzyskanych 

przez wariant do sumy wag. Wariant, który w każdym kryterium otrzyma ocenę maksymalną, 

otrzyma także maksymalną liczbę punktów równą 1. 

 

 
27 wydzielone pasy do skrętu, dla których zachowano jedynie rezerwę terenową liczone są połowicznie 
28 liczba pasażerów w przekroju została obliczona z wykorzystaniem modelu prognostycznego w programie 

Visum przez pracowników Spółki Tramwaje Warszawskie; analiza ta nie wchodzi w zakres niniejszego 

opracowania 
29 sposób oszacowania kosztów budowy tras został omówiony w rozdziale 5. 
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6.2 Ocena wariantów według ustalonych kryteriów 

 Zgodnie z omówioną wcześniej metodologią dokonano oceny poszczególnych 

wariantów – oddzielnie na każdym z odcinków. W niniejszym rozdziale zestawione są 

uzyskane wyniki a w przypadku kryteriów typu „J” – także omówienie przyjętych ocen. 

  

6.2.1 Odcinek 1 

 Zgodnie z informacją przedstawioną w tabeli 6.1 powyżej, warianty 1-3 różnią się 

organizacją ruchu podróżnych (lokalizacją peronów) zaś Wariant 4 jest wariantem z węzłem 

podziemnym. 

 Wszystkie cztery warianty wykorzystują korytarze ulic Połczyńskiej, Powstańców 

Śląskich i Dźwigowej z dowiązaniem do istniejącej trasy tramwajowej do pętli OSIEDLE 

GÓRCZEWSKA, a następnie wyprowadzają trasę w kierunku południowym do przejścia pod 

towarową stacją kolejową (w kierunku Odcinka 2). 

 Wariant 2 ponadto zakłada prowadzenie autobusów po torowisku i dowiązany jest do 

wariantu 2 na Odcinku 2; pozostałe warianty dowiązane są do Wariantu 1 tamże. Wariant 4 

zakłada większy zakres przebudowy istniejącej trasy w ciągu ul. Połczyńskiej i Powstańców 

Śląskich z uwagi na fakt, że konieczna jest pochylni wprowadzających trasę tramwajową na 

poziom węzła. 

 Schemat układu torów i przystanków w węźle w poszczególnych wariantach 

przedstawia rysunek 4.1. zamieszczony w Rozdziale 4.  

 

a) kryteria środowiskowe 

 

 W kryterium jakościowym A1 przyznano się najwyższą ocenę (1) Wariantom  

1 – 3 poprowadzonym w poziomie terenu, natomiast w przypadku Wariantu 4, z racji szerokości 

tunelu dwunawowego i jego płytkiego położenia spodziewane są znaczące niekorzystne 

oddziaływania dla zieleni na etapie budowy trasy z uwagi na przejściowe obniżenie zwierciadła 

wód gruntowych; ponieważ jednak nie są zakładane znaczące wycinki zieleni w związku z jego 

budową, przyznaje mu się ocenę pośrednią 0,5. 

 W kryterium jakościowym A2 przyznaje się najwyższą ocenę (1) Wariantom  

1 – 3 poprowadzonym w poziomie terenu, dla których skala utrudnień w odniesieniu do ruchu 

kołowego jest zbliżona i w związku z tym cechują się one zbliżonym obniżeniem atrakcyjności 
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transportu indywidualnego; natomiast w przypadku Wariantu 4, w którym całość ruchu 

tramwajowego w węźle przeniesiona jest na poziom „-1” (łącznie z istniejącą obecnie relacją 

północ – wschód – północ), spodziewać się wręcz można wzrostu presji na wykorzystanie 

samochodu w podróżach. W związku z tym wariant ten otrzymuje ocenę 0,5. 

 Poniżej zamieszczono tabele obrazujące punktację wariantów w kryterium ilościowym 

A3 oraz łącznie w grupie kryteriów środowiskowych. 

 

Tabela 6.3. 

Kryterium A3. Udział torowisk trawiastych w % długości torów [oprac. własne]. 

  Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 

Wartość 52% 24% 48% 0% 

Ocena 1,000 0,458 0,923 0,000 

Ocena z wagą 2,00 0,92 1,85 0,00 

 

Tabela 6.4. 

Punktacja wariantów w grupie kryteriów środowiskowych [oprac. własne]. 

    Oceny z wagami 

Kryterium Waga Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 

A1 1 1,00 1,00 1,00 0,50 

A2 1 1,00 1,00 1,00 0,50 

A2 2 2,00 0,92 1,85 0,00 

Razem 4,00 4,00 2,92 3,85 1,00 

 Punkty 1,000 0,729 0,962 0,250 

 

 

b) kryteria społeczne 

 

 Żaden z wariantów nie wymaga zajęcia terenu poza gruntami należącymi do m.st. 

Warszawy lub Skarbu Państwa, przy czym każdy wymaga częściowego zajęcia miejskiej 

działki budowlanej nr 188 z obrębu 61214 z uwagi na rozbudowę wlotu północnego 

skrzyżowania Połczyńska / Powstańców Śląskich (Warianty 1 –3) lub budowę wyjść ze stacji 

podziemnej (Wariant 4). Z tego powodu warianty uznać można za równoważne i wszystkie 

otrzymują ocenę 1 w ilościowym kryterium B1. 

 Żaden z wariantów nie wymaga także wyburzeń budynków, stąd i w kryterium B2 

przyznana jest taka sama ocena. 
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Tabela 6.5. 

Punktacja wariantów w grupie kryteriów społecznych [oprac. własne]. 

    Oceny z wagami 

Kryterium Waga Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 

B1 1 1,00 1,00 1,00 1,00 

B2 3 3,00 3,00 3,00 3,00 

Razem 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 Punkty 1 1 1 1 

 

c) kryteria funkcjonalne 

 

 W kryterium jakościowym C1 najwyższą ocenę (1) otrzymał  Wariant 4, w którym trasa 

tramwajowa prowadzona jest w całości w sposób bezkolizyjny. Pozostałe warianty cechują się 

zbliżoną możliwością sterowania z zastosowaniem priorytetu tramwajowego, która jest 

ograniczona przez duże rozmiary skrzyżowania, zwiększające bezwładność sterowania ruchem 

z uwagi na długie czasy ewakuacji poszczególnych grup oraz obecność liniowych relacji 

skrętnych – częściowo jednak skompensowanych przez wydzielenie toru dla obu relacji 

przewidywanych jako liniowe na wlocie północnym węzła. Dodatkowo Wariant 2 nie wymaga 

zastosowania przejazdu ukośnego przez torowisko pomiędzy ul. Połczyńską a kolejową stacją 

towarową, ale za to wprowadzanie autobusów na torowisko wymaga dodatkowego 

skomplikowania układu faz na skrzyżowaniu Połczyńska / Powstańców Śląskich.  Uznano 

zatem, że Warianty 1 – 3 są równoważne i przyznano im ocenę 0,5. 

 W żadnym z wariantów nie jest konieczne ograniczanie relacji kołowych ani nie 

przewiduje się budowy dodatkowych pasów do skrętu, stąd w kryteriach C2 oraz C3 otrzymały 

one równoważną ocenę – 1. 

 Układ funkcjonalny Wariantów 1 – 3 jest zbliżony. Wszystkie przewidują budowę 

wydzielonych torów dla obu relacji na wlocie północnym węzła rozjazdowego a jednocześnie 

w każdym z nich problematyczna (z punktu widzenia sterowania ruchem) byłaby budowa 

i wykorzystanie relacji południe – wschód – południe (Wola – Włochy), nie przewidywanej do 

obsługi liniowej tramwajami (utrzymanie istniejących połączeń autobusowych z Ursusa, 

Nowych Włoch i Piastowa, kończących bieg na nieodległej pętli CMENTARZ WOLSKI); 

dodatkowo układ przystanków w Wariancie 3 oznacza, że ewentualne wykorzystanie tej relacji 

wiązałoby się z pominięciem przystanków w węźle, skomasowanych na wlocie północnym. 

Jeśli by zatem powstała, miałaby charakter techniczny, z możliwością wykorzystania 

ograniczoną koniecznością budowy dwóch przystanków tymczasowych (lub pozostawienia 

istniejących przystanków w zespole CIEPŁOWNIA WOLA jako zapasowych).  
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 W Wariancie 4 natomiast możliwe jest wytworzenie pełnego węzła trójkątnego, a z racji 

na prowadzenie trasy w sposób bezkolizyjny – nie jest konieczne wydzielanie „trzeciego toru”; 

jednocześnie ewentualne uruchomienie relacji południe – wschód – południe jest możliwe bez 

żadnych ograniczeń. 

 Z uwagi na powyższe w kryterium C4 Wariant 4 otrzymuje ocenę maksymalną (1), 

natomiast Warianty 1 - 3 ocenę pośrednią (0,5).  

 W poniższej tabeli przedstawione są oceny uzyskane przez poszczególne warianty 

w kryterium ilościowym C5. 

 

Tabela 6.6. 

Kryterium C5. Udział  torowisk wydzielonych z ruchu fizycznie lub organizacyjnie 

w % długości torów [oprac. własne]. 

  Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 

Wartość 85,1% 90,8% 88% 100% 

Ocena 0,851 0,908 0,880 1,000 

Ocena z wagą 2,55 2,72 2,64 3,00 

 

 W odniesieniu kryterium jakościowego C6 należy zaznaczyć, że pomimo ujęcia 

omawianego węzła w opracowaniu [22] nie przedstawiono tam danych przydatnych do oceny 

funkcjonalnej wariantów; zawarto tam wprawdzie macierz odległości pomiędzy 

poszczególnymi przystankami w stanie istniejącym, ale bez wiedzy o skali przepływów 

pasażerskich pomiędzy nimi (wielkości przesiadek) dane te są niekompletne. W ramach 

niniejszej pracy przeprowadzono zatem następującą analizę.  

 Najlepszym wariantem jest wariant 4, ponieważ czytelny, kierunkowy układ 

przystanków „na wylotach skrzyżowania” umożliwia dogodny wybór przystanku, z którego 

odbędzie się podróż tramwajem; ponadto zastosowanie peronów podziemnych – choć wiąże 

się z koniecznością pokonania różnic wysokości przez pasażerów – skraca drogę dojścia 

w planie poprzez zbliżenie peronów do środka węzła torowego. Dodatkowo dwustronne, 

bezkolizyjne dojścia skracają wzajemne czasy przesiadek między tramwajami/autobusami, 

które w najgorszym wypadku wymagają pokonania przez pasażera jedynie dwóch jezdni. 

Dodatkowo położenie węzła w tunelu chroni pasażerów przed wpływem warunków 

atmosferycznych i – pod warunkiem zapewnienia wysokiego standardu utrzymania czystości 

i bezpieczeństwa – może wręcz stanowić dodatkowy walor budowanej trasy. Wariant ten 

otrzymał ocenę „1”. 

 Podobną funkcjonalność zapewnia Wariant 1, aczkolwiek odległości do pokonania przy 

przesiadkach są większe, choć bez konieczności pokonywania różnic wysokości; brak jest także 
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możliwości zapewnienia bezpośredniego wejścia na peron w kierunku Bemowa z zachodniego 

chodnika ul. Powstańców Śląskich. Z tego powodu otrzymuje on ocenę pośrednią – 0,5. 

 Wariant 2 cechuje się nieco skróconymi drogami dojścia przy niektórych przesiadkach 

(pod warunkiem wyznaczenia przejścia dla pieszych na wschodnim wlocie skrzyżowania 

bezpośrednio przy jego tarczy) za cenę braku kierunkowego układu przystanków 

tramwajowych w stronę północną – co z kolei wydłuża rzeczywisty średni czas oczekiwania na 

tramwaj przy podróżach na Bemowo (brak wspólnej oferty w tym kierunku). Uznano zatem, że 

jest on równoważny Wariantowi 1 i także otrzymuje on ocenę 0,5. 

 Wariant 3 komasuje wszystkie przesiadki pomiędzy tramwajami na północnym wlocie, 

ale jednocześnie wydłuża drogi dojścia przy przesiadkach z autobusów w relacjach wschód – 

zachód na tramwaje w kierunku południowym i zachodnim. Z tego względu także otrzymał 

ocenę 0,5. 

 Na Odcinku 1 zrezygnowano z punktowania wariantów w kryterium C7. Różnice 

w czasie przejazdu pomiędzy poszczególnymi wariantami są na tyle niewielkie, że nie 

uzasadniają przyjmowania znaczących różnic w modelowaniu w skali makro które dałoby 

istotne różnice w liczbie pasażerów; warto zauważyć, że jedyny znacząco szybszy wariant 

(Wariant 4) wiąże się z kolei jako jedyny z pokonaniem różnic wysokości, co konsumuje zysk 

z czasu przejazdu dla potrzeb atrakcji pasażerów w tym węźle (choć ma niebagatelne znaczenie 

dla pasażerów podróżujących tranzytem). Warto w tym miejscu zauważyć, że na etapie 

Studium Wykonalności powinno się wykonać mikrosymulacyjne analizy ruchu pieszego w 

węzłach przesiadkowych, zwłaszcza w tak rozległym jak omawiany, dając urealnione wartości 

„kar” za przesiadkę lub dojście do przystanku do uwzględnienia w modelu makroskopowym. 

 W kolejnej tabeli zestawione są wartości czasu przejazdu tramwajów przez rejon węzła 

(z racji różnych punktów wpięcia poszczególnych rozwiązań w istniejący układ torowy 

przyjęto wspólny przekrój startowy dla potrzeb tej analizy, tożsamy z północną granicą 

opracowania dla Wariantu 3).  

 

Tabela 6.7. 

Kryterium C8. Czas przejazdu tramwajów [oprac. własne]. 

  Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 

Wartość [sek.] 129,9 130,1 136,3 72,1 

Ocena 0,555 0,554 0,529 1,000 

Ocena z wagą 2,78 2,77 2,65 5,00 

 

 Czas przejazdu tramwajów na tym odcinku został wyznaczony z uwzględnieniem 

znaczących strat czasu w sygnalizacji świetlnej w Wariantach 1-3 (40 sekund wliczając straty 
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na rozruch i hamowanie) oraz 25 sekund na obsługę przystanku (w tym otwarcie drzwi); 

przyjęto, że w Wariancie 4 tramwaj uzyska prędkość maksymalną 70 km/h na odcinku 

wydzielonym (wykop w ścianach oporowych i tunel). 

Łączna punktacja uzyskana przez poszczególne warianty w grupie kryteriów 

funkcjonalnych (transportowych) przedstawiona została poniżej: 

 

Tabela 6.8. 

Punktacja wariantów w grupie kryteriów funkcjonalnych [oprac. własne]. 

 Punktacja 

Kryterium Waga Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 

C1 1 0,50 0,50 0,50 1,00 

C2 1 1,00 1,00 1,00 1,00 

C3 1 1,00 1,00 1,00 1,00 

C4 2 1,00 1,00 1,00 2,00 

C5 3 2,55 2,72 2,64 3,00 

C6 3 1,50 1,50 1,50 3,00 

C7 nie oceniano 

C8 5 2,78 2,77 2,65 5,00 

Razem 16 10,33 10,50 10,29 16,00 

 Ocena 0,646 0,656 0,643 1,000 

 

d) kryteria ekonomiczne 

 

Z uwagi na fakt, że w tej grupie kryteriów przyjęto jedno kryterium – szacunkowy koszt 

budowy – uzyskana ocena wynikająca z kosztu budowy jest automatycznie znormalizowaną 

punktacją w tej grupie kryteriów. 

 

Tabela 6.9. 

Punktacja wariantów w kryterium kosztu budowy w mln zł netto [oprac. własne]. 

  Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 

Wartość 29,5 28,0 28,3 152,3 

Punktacja 0,951 1,000 0,992 0,184 
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e) podsumowanie oceny  

 

Tabela 6.10. 

Łączna punktacja AWK z uwzględnieniem wag grup kryteriów [oprac. własne]. 

    Punktacja 

Grupa 

kryteriów Waga Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 

A 27% 1,00 0,73 0,96 0,25 

B 30% 1,00 1,00 1,00 1,00 

C 28% 0,65 0,66 0,64 1,00 

D 15% 0,95 1,00 0,99 0,18 

Razem 100% 0,894 0,830 0,889 0,675 

 

 Analiza powyższej tabeli wykazuje, że – pomimo najwyżej oceny w grupie kryteriów 

funkcjonalnych – Wariant 4 zdecydowanie przegrywa w ocenie łącznej z uwagi na kryteria 

środowiskowe oraz koszty budowy, kilkukrotnie większe niż w innych wariantach.  

 Zwycięski Wariant 1 jest lepszy od drugiego w rankingu Wariantu 3 o jedynie pół 

punktu procentowego, przegrywając z nim jedynie w analizie kosztów. Na etapie Studium 

Wykonalności niewątpliwie zasadne będzie zbadanie szczegółowo różnic pomiędzy tymi 

wariantami – oba powinny być przenalizowane jako alternatywy na tym etapie, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień związanych z możliwością skutecznego sterowania ruchem z 

priorytetem dla tramwajów oraz jakości i dogodności przesiadek w kluczowych relacjach. 

 Jako wariant nieznacznie lepszy funkcjonalnie i środowiskowo – zgodnie 

z rezultatem AWK –  przyjęto jako wynikowy Wariant 1. 

 

6.2.2 Odcinek 2. 

 Na odcinku tym przewidziane są dwa warianty biegnące w korytarzu ul. Dźwigowej 

i Globusowej, różniące się układem przekroju korytarza drogowego. Różnicę tę przedstawiono 

na poniższych schematach: 
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Rys. 6.1. Schemat zagospodarowania pasa drogowego na odcinku 2 – Wariant 1  

[oprac. własne]. 

 

 

 

Rys. 6.2. Schemat zagospodarowania pasa drogowego na odcinku 2 – Wariant 2  

[oprac. własne]. 

 

a) kryteria środowiskowe 

 

 W kryterium jakościowym A1 przyznano równoważną ocenę (1) obu analizowanym 

wariantom. Wynika to z faktu, że skala poszerzenia korytarza drogowego jest w obu 

przypadkach podobna – konieczne jest uzyskanie dwuprzestrzennego przejścia pod terenami 

kolejowymi oraz czteropasowego na południe od ul. Parowcowej.  

 Podobnie w kryterium A2 – zasadniczo do dyspozycji pojazdów indywidualnych 

pozostają dwa pasy ruchu (łącznie w obu kierunkach) na całym ciągu ul. Dźwigowej 

i Globusowej, a różnica w organizacji ruchu tramwajów (w osi lub z boku jezdni) prowadzi do 

drobnych różnic w organizacji ruchu samochodów, uwzględnionych w odpowiednich 

kryteriach funkcjonalnych (transportowych) poniżej. Żaden z wariantów nie wprowadza 
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dramatycznych restrykcji w ruchu indywidualnym, choć w Wariancie 2 większa jest liczba 

relacji zamkniętych – które jednak spowodują zwiększenie ruchu z racji konieczności 

objeżdżania, niwelując korzyści z ewentualnego zmniejszenia ruchu samochodów poprzez 

zniechęcenie kierowców; są one zatem równoważne i oba otrzymują ocenę 1.  

 Zasadnicza różnica między wariantami ma jednak miejsce w ostatnim, ilościowym 

kryterium – torowisko tramwajowo – autobusowe nie posiada zabudowy trawiastej, co stanowi 

zresztą jeden z ważnych argumentów przeciw jego stosowaniu jako  podstawowego sposobu 

budowy torowisk wydzielonych. Z kolei Wariant 1 posiada zabudowę trawiastą na całej 

długości torowiska wydzielonego (poza rejonem przystanków oraz odcinkami związanym z 

obiektami inżynierskimi i dojazdami do nich), stąd uzyskany wskaźnik przekraczający wartość 

80%. 

 Poniżej zamieszczono tabele obrazujące punktację wariantów w kryterium A3 oraz 

łącznie w grupie kryteriów środowiskowych. 

 

Tabela 6.11. 

Kryterium A3. Udział torowisk trawiastych w % długości torów [oprac. własne]. 

  Wariant 1 Wariant 2 

Wartość 84% 0% 

Ocena 1,000 0,000 

Ocena z wagą 2,00 0,00 

 

Tabela 6.12. 

Punktacja wariantów w grupie kryteriów środowiskowych [oprac. własne]. 

    Oceny z wagami 

Kryterium Waga Wariant 1 Wariant 2 

A1 1 1,00 1,00 

A2 1 1,00 1,00 

A3 2 2,00 0,00 

Razem 4,00 4,00 2,00 

 Punkty 1,000 0,500 

 

b) kryteria społeczne 

  

 Oba warianty wymagają pozyskania pewnej ilości gruntów niepublicznych położonych 

poza pasem drogowym. Zestawienie powierzchni gruntów koniecznych do pozyskania w 

poszczególnych wariantach przedstawia kolejna tabela. 
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Tabela 6.13. 

Kryterium B1. Powierzchnia gruntów koniecznych do pozyskania [oprac. na podst. 38]. 

  Wariant 1 Wariant 2 

Wartość 1 137 849 

Ocena 0,709 1,000 

Ocena z wagą 0,71 1,00 

 

 Żaden z wariantów nie wymaga wyburzenia budynków; w związku z tym oba otrzymały 

w kryterium B2 ocenę 1. 

 Łączne zestawienie punktacji uzyskanej przez warianty w grupie kryteriów 

środowiskowych przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 6.14. 

Punktacja wariantów w grupie kryteriów społecznych [oprac. własne]. 

    Oceny z wagami 

Kryterium Waga Wariant 1 Wariant 2 

B1 1 0,71 1,00 

B2 3 3,00 3,00 

Razem 4 3,71 4,00 

 Punkty 0,927 1,000 

 

 

c) kryteria funkcjonalne 

 

W kryterium jakościowym C1 (tj. ocena możliwości skutecznego sterowania ruchem 

z priorytetem dla tramwajów) wyższą ocenę (1) otrzymał Wariant 1. Dzięki przebiegowi trasy 

z boku jezdni istnieje naturalna możliwość wyznaczania azyli dla pieszych, występuje także 

mniejsza kolizyjność ruchu kołowego z ruchem tramwajowym (zamiast dwóch kolizyjnych 

skrętów w lewo kolizyjny lewoskręt i prawoskręt). Tam, gdzie skręty w lewo są dopuszczone 

(2 skrzyżowania) posiadają one wydzielony pas, umożliwiający sterowanie relacją w sposób 

przydzielający priorytet dla tramwaju. Z uwagi na ograniczenia terenowe brak jest możliwości 

zapewnienia możliwości skrętów w lewo przez torowisko tramwajowo-autobusowe w 

Wariancie 2; w przypadku samochodów poruszających się w kierunku północnym nie 

znaleziono możliwości dopuszczenia ani jednego skrętu w lewo, co spowodować może presję 

społeczną dla dopuszczenia możliwości wykonywania takiego manewru przynajmniej dla 

niektórych użytkowników (np. mieszkańców). Kłopotliwe jest w tym wariancie także 
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skrzyżowanie z ul. Nike, gdzie brak jest możliwości wyznaczenia azylu dla pieszych 

przechodzących przez ul. Dźwigową; wydłuża to tzw. czasy międzyzielone w sterowaniu i 

utrudniałoby przydzielanie aktywnego priorytetu dla tramwajów (i autobusów), zwłaszcza 

uwzględniając bliskość skrzyżowania z ul. Wałowicką. 

Z tych powodów Wariant 2 nie może zostać uznany za równoważny Wariantowi 1 

w tym kryterium i otrzymał ocenę 0,5.  

W kryteriach ilościowych C2 oraz C3 potwierdzają się ww. zastrzeżenia; wyniki oceny 

przedstawiają kolejne tabele. 

 

Tabela 6.15. 

Kryterium C2. Liczba wyłączonych relacji  kołowych na skrzyżowaniach [oprac. własne]. 

 Wariant 1 Wariant 2 

Wartość 3 7 

Ocena 1,000 0,429 

Ocena z wagą 1,00 0,43 

 

Tabela 6.16. 

Kryterium C3. Liczba dodatkowych pasów wydzielonych do skrętu [oprac. własne]. 

  Wariant 1 Wariant 2 

Wartość 2 1 

Ocena 1 0,5 

Ocena z wagą 1,00 0,50 

 

Układ funkcjonalny układu torowego analizowanych wariantów jest identyczny. Są to 

trasy dwutorowe, bez połączeń z innymi trasami tramwajowymi (poza wykorzystaniem 

sąsiednich odcinków) i bez możliwości budowy łącznic do linii kolejowych – poza 

ewentualnością wykorzystania korytarza ul. Parowcowej do budowy dojazdowej trasy 

tramwajowej w kierunku rozważanego Centrum Komunikacji i Techniki na terenie 

lokomotywowni Szczęśliwice, możliwą w obu wariantach). 

W związku z powyższym w kryterium C4 obu wariantom przyznano identyczną ocenę 1. 

 W kolejnej tabeli przedstawione są oceny uzyskane przez poszczególne warianty 

w kryterium ilościowym C5. 
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Tabela 6.17. 

Kryterium C5. Udział  torowisk wydzielonych z ruchu fizycznie lub organizacyjnie 

w % długości torów [oprac. własne]. 

  Wariant 1 Wariant 2 

Wartość 94,7% 95,4% 

Ocena 0,993 1,000 

Ocena z wagą 2,98 3,00 

 

 W jakościowym kryterium C6 (ocena możliwości i jakości przesiadek) ocenę 1 przyznaje 

się Wariantowi 2, wyposażonemu we wspólne przystanki autobusowo – tramwajowe 

umożliwiające przesiadki pomiędzy tramwajami w relacji Bemowo – Włochy – Mokotów, a 

autobusami „przeplatającymi się” w relacji Ursus/Piastów – Bemowo/Wola (obecnie np. linie 

nr 194 i 716). Wariant 1 otrzymuje ocenę 0,5 – pomimo braku wspólnych peronów przesiadki 

w zespole przystankowym WAŁOWICKA są wygodne, ponieważ zapewniono dwustronne 

dojścia do usytuowanych naprzeciwlegle peronów, z których jeden jest dwukrawędziowy 

(autobusowo – tramwajowy). 

 Kolejne dwie tabele zawierają ocenę danych ilościowych, związanych z kryteriami 

prognozowanej liczby pasażerów oraz czasu przejazdu tramwaju. 

 

Tabela 6.18. 

Kryterium C7. Średnia liczba pasażerów w przekroju [oprac. na podstawie analiz przekazanych 

przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.]. 

  Wariant 1 Wariant 2 

Wartość 8460 8060 

Ocena 1,000 0,953 

Ocena z wagą 4,00 3,81 

 

Tabela 6.19. 

Kryterium C8. Czas przejazdu tramwajów w sekundach [oprac. własne]. 

  Wariant 1 Wariant 2 

Wartość  139 184 

Ocena 1,000 0,756 

Ocena z wagą 5,00 3,78 

 

 

 Czas przejazdu tramwajów na tym odcinku został wyznaczony z uwzględnieniem 

ograniczonych strat czasu w sygnalizacji świetlnej oraz 20 sekund na obsługę przystanku 
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(w tym otwarcie drzwi); z uwagi na charakter trasy TTA konieczne jest przyjęcie zatrzymania 

wspólnie z autobusami na przystanku PAROWCOWA, który w Wariancie 1 jest przez tramwaje 

pomijany (obsługę okolicy zapewniają przeplatające się przez korytarz autobusy). 

Łączna punktacja uzyskana przez poszczególne warianty w grupie kryteriów 

funkcjonalnych (transportowych) przedstawiona została poniżej: 

 

Tabela 6.20. 

Punktacja wariantów w grupie kryteriów funkcjonalnych [oprac. własne]. 

    Punktacja 

Kryterium Waga Wariant 1 Wariant 2 

C1 1 1,00 0,50 

C2 1 1,00 0,43 

C3 1 1,00 0,50 

C4 2 2,00 2,00 

C5 3 2,98 3,00 

C6 3 1,50 3,00 

C7 4 4,00 3,81 

C8 5 5,00 3,78 

Razem 20 18,48 17,02 

 Ocena 0,924 0,851 

 

d) kryteria ekonomiczne 

 

Z uwagi na fakt, że w tej grupie kryteriów przyjęto jedno kryterium – szacunkowy koszt 

budowy – uzyskana ocena wynikająca z kosztu budowy jest automatycznie znormalizowaną 

punktacją w tej grupie kryteriów. 

Warty wzmianki jest fakt, że przyjęto koszt budowy nowego przejścia pod torami stacji 

towarowej jak dla tunelu (w obu wariantach); istniejące obiekty jednak stanowią w 

rzeczywistości zespół wiaduktów kolejowych nad układem drogowym, który w przypadku 

budowy nowego połączenia mógłby zostać przedłużony o dodatkowe przęsło. Założono, że 

rozwiązanie takie przyjęto by do realizacji pod warunkiem, że nie byłoby droższe od budowy 

tunelu – stąd wspomniane założenie stanowi tzw. bezpieczne przybliżenie.  

Z uwagi na konieczność adaptacji istniejących obiektów w wariancie 2 przyjęto koszt 

tej adaptacji jako 10% kosztów budowy nowego obiektu. 

 

 

  



89 

Tabela 6.21. 

Punktacja wariantów w kryterium kosztu budowy [oprac. własne]. 

  Wariant 1 Wariant 2 

Wartość [mln zł] 74,0 80,0 

Punktacja 1,000 0,924 

 

e) podsumowanie oceny 

 

Tabela 6.22. 

Łączna punktacja AWK z uwzględnieniem wag grup kryteriów [oprac. własne]. 

 

    Punktacja 

Grupa 

kryteriów Waga 

Wariant 

1 

Wariant 

2 

A 27% 1,00 0,50 

B 30% 0,93 1,00 

C 28% 0,92 0,85 

D 15% 1,00 0,92 

Razem 100% 0,96 0,81 

 

 Analiza tabeli zbiorczej wykazuje jednoznaczną przewagę Wariantu 1, wynikającą ze 

zdecydowanej przewagi w dwóch grupach kryteriów i nieznacznej – w trzecim. Jedynie w 

jednym kryterium (społecznym) wariant ten przegrywa z Wariantem 2 z uwagi na większy 

zakres gruntów koniecznych do wykupu.  

 W związku z powyższym jako wynikowy przyjęto do realizacji Wariant 1. 

 

6.2.3 Odcinek 3 

 Na odcinku tym opracowano 4 warianty przebiegu trasy: 

• wariant 1 w korytarzu ul. Chrobrego, Kleszczowej i Łopuszańskiej, 

•  wariant 2 z jednym torem w ul. Chrobrego, Kleszczowej i Łopuszańskiej a drugim – 

w ul. Popularnej, Al. Jerozolimskich i w ul. Łopuszańskiej, 

• wariant 3 w korytarzu ul. Popularnej i dawnym przebiegu linii kolejowej do Radomia, 

• wariant 4 o przebiegu zbliżonym do wariantu 1, ale z odcinkiem podziemnym. 

 

Szczegółowy opis przebiegu wariantów zamieszczono w rozdziale 4 niniejszego 

opracowania.  
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Na etapie oceny rozwiązań funkcjonalnych z udziałem Prowadzącego pracę uznano, że 

rozwiązania Wariantu 2 – choć minimalizujące uciążliwość wprowadzenia komunikacji 

tramwajowej dla ruchu kołowego – są nieakceptowalne dla pasażera. Odległość pomiędzy 

oboma torami miejscami przekracza 700 m co oznacza, że znacząca część źródeł i celów 

podróży w rejonie Starych Włoch znajdowałaby się w zasięgu dojścia do przystanku 

tramwajowego tylko w jednym kierunku.  

W związku z powyższym podjęto decyzję o odrzuceniu Wariantu 2 przed 

przystąpieniem do analizy wielokryterialnej. 

Na poniższym rysunku przedstawiono schemat przebiegu pozostałych w analizie 

wariantów; jak wspomniano wcześniej, Wariant 4 różni się od Wariantu 1 częściowym 

przebiegiem w tunelu. 

 

 

 

Rys. 6.3. Schemat przebiegu wariantów na odcinku 3 po wyeliminowaniu Wariantu 2  

[oprac. własne]. 

 

a) kryteria środowiskowe 

 

W kryterium jakościowym A1 (Ocena wpływu na zieleń – skala niezbędnych wycinek 

drzew i krzewów) najwyższą ocenę przyznano Wariantowi 1, gdyż wykorzystuje on niemal w 
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całości istniejący pas drogowy, łącznie z adaptacją istniejących jezdni dla potrzeb lokalizacji 

torowiska na przejściu przez Stare Włochy. Słabszą ocenę 0,5 otrzymują warianty 3 i 4, 

ponieważ: 

•  w przypadku Wariantu 3 wymagane jest wyznaczenie nowych jezdni ul. Popularnej na 

odcinku od ul. Milanowskiej do ul. Sobotki, co wiązać się będzie z wycinką krzewów i 

pojedynczych drzew, a na odcinku od ul. Instalatorów do ul. Grójeckiej 

wykorzystywany jest pas pokolejowy, częściowo pokryty samorodną zielenią, 

• w przypadku Wariantu 4, z racji szerokości tunelu dwunawowego i jego płytkiego 

położenia spodziewane są znaczące niekorzystne oddziaływania dla zieleni na etapie 

budowy trasy.  

W kryterium A2 najniższą ocenę otrzymuje Wariant 4, w którym ruch samochodowy – 

poza etapem budowy – nie ulega żadnym istotnym ograniczeniom – trasa tramwajowa 

prowadzona jest w sposób wydzielony z ruchu; jedynym punktem kolizyjnym jest rondo na 

skrzyżowaniu z ul. Krańcową. Ocenę pośrednią przyznaje się Wariantowi 3, który wprowadza 

ograniczenia w liczbie pasów ruchu na istniejącym odcinku dwujezdniowym ul. Popularnej 

a także ogranicza swobodę wykonywania manewrów (zwłaszcza skrętów w lewo i wyjazdów 

w lewo z ulic podporządkowanych i posesji) na odcinku obecnie jednojezdniowym. Najwyższą 

ocenę otrzymuje Wariant 1, w którym wprowadzane są ograniczenia w swobodzie 

wykonywania manewrów podobne, jak w Wariancie 3 a ponadto zakładane jest wyłączenie 

jednego kierunku ruchu w ciągu ul. Chrobrego. Oznacza to, że wariant ten w największym 

stopniu przyczyni się do „zniechęcenia” podróżnych do wyboru samochodu jako środka 

transportu w tym korytarzu. 

Kolejne tabele zawierają zestawienie uzyskanych ocen w kryterium A3 oraz zbiorczy 

ranking wariantów w tej grupie kryteriów. 

 

Tabela 6.23. 

Kryterium A3. Udział torowisk trawiastych w % długości torów [oprac. własne]. 

  Wariant 1 Wariant 3 Wariant 4 

Wartość 11% 23% 0% 

Ocena 0,488 1,000 0,000 

Ocena z wagą 0,98 2,00 0,00 

 

Warto w tym miejscu zauważyć, że słaba ocena Wariantu 4 wynika z faktu, że tunel 

został na nim zastosowany na odcinku przejścia przez Stare Włochy, gdzie inne warianty 

przewidują zastosowanie torowiska trawiastego. 
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Tabela 6.24. 

Punktacja wariantów w grupie kryteriów środowiskowych [oprac. własne]. 

    Ocena z wagami 

Kryterium Waga Wariant 1 Wariant 3 Wariant 4 

A1 1 1,00 0,50 0,50 

A2 1 1,00 0,50 0,00 

A2 2 0,98 2,00 0,00 

Razem 4 2,98 3,00 0,50 

 Punkty 0,744 0,750 0,125 

 

 

b) kryteria społeczne 

 

 Wszystkie warianty wymagają pozyskania pewnej ilości gruntów niepublicznych 

położonych poza pasem drogowym. Zestawienie powierzchni gruntów koniecznych do 

pozyskania w poszczególnych wariantach przedstawia tabela poniżej. 

 

Tabela 6.25. 

Kryterium B1. Powierzchnia gruntów koniecznych do pozyskania [oprac. na podst. 38] 

 Wariant 1 Wariant 3 Wariant 4 

Wartość [m2] 604,6 879,8 614,4 

Ocena 1,000 0,687 0,984 

Ocena z wagą 1,00 0,59 0,98 

 

 Wszystkie warianty wymagają wyburzenia jednego budynku (parterowy obiekt 

handlowy) w rejonie skrzyżowania z ul. Orzechową. Wszystkie zatem otrzymały ocenę 1.  

 Łączną punktację w grupie kryteriów społecznych przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Tabela 6.26. 

Punktacja wariantów w grupie kryteriów społecznych [oprac. własne]. 

   Ocena z wagami 

Kryterium Waga Wariant 1 Wariant 3 Wariant 4 

B1 1 1,00 0,69 0,98 

B2 3 3,00 3,00 3,00 

Razem 4 4,00 3,69 3,98 

 Punkty 1,000 0,922 0,996 
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c) kryteria funkcjonalne 

 

 W zakresie możliwości wprowadzenia skutecznego uprzywilejowania tramwajów 

w ruchu największe możliwości stwarza Wariant 4, ponieważ na znaczącej części trasy jest on 

poprowadzony w tunelu. Na pozostałym odcinku (wspólnym z Wariantem 1) 

przewidziano torowisko wydzielone, częściowo na estakadzie; w korytarzu ulicy 

Łopuszańskiej przebiega z boku trasy lecz dzięki obsłudze przyległej zabudowy przez jezdnię 

serwisową nie powoduje to zwiększenia liczby punktów kolizyjnych. 

 Wariant 1 i 3 posiadają krótkie odcinki, na których wydzielone są organizacyjnie lub (w 

przypadku jednego toru) – wcale; odcinki niewydzielone zostały jednak tak dobrane, aby 

zminimalizować ryzyko blokowania tramwaju przez samochody. Ponadto Wariant 3 posiada 

odcinek o przebiegu niezależnym od istniejącego układu drogowego, wykorzystujący korytarz 

pokolejowy. W rejonie Starych Włoch (odpowiednio ulice Chrobrego i Kleszczowa oraz 

Popularna) duże gęstość skrzyżowań poprzecznych może stwarzać utrudnienia w uzyskaniu 

pełnego priorytetu tramwajowego w sygnalizacji świetlnej przy wysokiej częstotliwości 

kursowania, której – ze względu na prognozowane potoki – należy na omawianej trasie 

oczekiwać.  

 Z tego powodu w kryterium C1 ocenę 1 przyznano Wariantowi 4, natomiast 

Wariantom 1 i 3 – ocenę 0,5.  

 Zestawienie ocen w kryteriach ilościowych C2 oraz C3 przedstawiają poniższe tabele. 

 

Tabela 6.27. 

Kryterium C2. Liczba wyłączonych relacji  kołowych na skrzyżowaniach [oprac. własne]. 

 Wariant 1 Wariant 3 Wariant 4 

Wartość 25 23 1 

Ocena 0,040 0,043 1,000 

Ocena z wagą 0,04 0,04 1,00 

 

Tabela 6.28. 

Kryterium C3. Liczba dodatkowych pasów wydzielonych do skrętu [oprac. własne]. 

 Wariant 1 Wariant 3 Wariant 4 

Wartość 1 2 0 

Ocena 0,5 1 0 

Ocena z wagą 0,50 1,00 0,00 

 

 Układ funkcjonalny układu torowego analizowanych wariantów jest zbliżony. Są to 

trasy dwutorowe, bez połączeń z innymi trasami tramwajowymi i z ograniczoną możliwością 
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budowy łącznic do linii kolejowych (w tym WKD). W przypadku Wariantu 3 możliwe jest 

wykształcenie łącznicy w kierunku ulicy Drawskiej (z węzłem na estakadzie) do trasy 

tramwajowej dopuszczonej w jej korytarzu w planie miejscowym Szczęśliwic Południowych 

[12]; trasa taka nie jest jednak obecnie rekomendowana do realizacji [29]. Także w odniesieniu 

do budowy ewentualnej łącznicy do linii WKD dla tramwajów dwusystemowych większe 

możliwości występują w Wariancie 3 z uwagi na brak sąsiadującego wiaduktu drogowego, jak 

w wariantach 1 i 4.  

 Na terenach wzdłuż korytarza pokolejowego wykorzystanego przez Wariant 3 istnieje 

teoretyczna możliwość budowy pętli tramwajowej – etapowej, technicznej bądź liniowej30 

z wykorzystaniem gruntów należących do Skarbu Państwa. Przeprowadzona wizja w terenie 

wykazała, że grunty te są wprawdzie zagospodarowane, ale nie jest na nich  obecnie 

prowadzona działalność gospodarcza i prawdopodobnie byłyby łatwiejsze do pozyskania niż 

analogiczne tereny położone wzdłuż ul. Łopuszańskiej i aktywnie wykorzystywane31. 

Z tych powodów przyznaje się najwyższą ocenę w kryterium C4 wariantowi 3, 

a ocenę pośrednią 0,5 wariantom 1 i 4. 

 W poniższej tabeli przedstawione są oceny uzyskane przez poszczególne warianty 

w kryterium ilościowym C5. 

 

Tabela 6.29. 

Kryterium C5. Udział  torowisk wydzielonych z ruchu fizycznie lub organizacyjnie w % 

długości torów [oprac. własne]. 

 Wariant 1 Wariant 3 Wariant 4 

Wartość 89,1% 89,8% 98% 

Ocena 0,908 0,915 1,000 

Ocena z wagą 2,72 2,74 3,00 

 

Wszystkie trzy rozpatrywane warianty rozpoczynają przebieg w rejonie stacji PKP 

Warszawa Włochy (zapewniając tam możliwość przesiadki na średnicową linię kolejową) 

a kończą przy skrzyżowaniu ul. Łopuszańskiej z ul. Orzechową. Wariant 3 zapewnia  

możliwość przesiadki na ciąg Alei Jerozolimskich na skrzyżowaniu z ul. Popularną, Wariant 1 

i 2 – w węźle z ul. Łopuszańską. W odniesieniu do skomunikowania z rejonem Skoroszy, 

Wariant 1 i 4 umożliwia je w rejonie skrzyżowania ulic Ryżowej, Kleszczowej i Chrobrego, 

 
30 według analiz wykonanych przez pracowników Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. w programie VISUM, 

największy potok pasażerów obserwowany jest na odcinku od ul. Łopuszańskiej do ul. Orzechowej, co 

uzasadniałoby skierowanie do tej pętli dodatkowej linii tramwajowej z kierunku wschodniego, np. włączającej się 

z al. Krakowskiej. 
31 obserwacje własne 
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Wariant 2 natomiast – na skrzyżowaniu z ul. Popularną. Wariant 1 wymaga przy tym 

remarszturyzacji linii 191 łączącej Skorosze i południową część Ursusa z Ochotą z uwagi na 

wyłączenie jednego kierunku ruchu na ul. Chrobrego; w przypadku Wariantu 3 taka zmiana 

jest z kolei wskazana ze względu na przebieg tramwaju w ciągu ul. Popularnej. 

Skomunikowanie Wariantu 3 z linią WKD wymagałoby budowy przystanku i stacji 

na przecięciu tych tras w rejonie zakończenia ul. Popularnej; zgodnie z informacją uzyskaną w 

Spółce WKD32, jest to jednak technicznie wykonalne – i potencjalnie może zapewnić 

przesiadkę o minimalnej odległości do pokonania w planie poprzez zlokalizowanie przystanku 

tramwajowego bezpośrednio ponad stacją.  

 Wadą Wariantu 4 jest lokalizacja podziemna dwóch przystanków, co wydłuża drogę 

dojścia poprzez konieczność pokonania różnic wysokości, ale z kolei zapewnia ochronę 

pasażerów przed wpływami atmosferycznymi podczas oczekiwania na tramwaj.  

 Uwzględniając powyższe należy stwierdzić że – bez szczegółowych analiz makro- 

i mikrosymulacyjnych, weryfikujących czas i uciążliwość przesiadek w poszczególnych 

relacjach, a także bez przesądzeń dotyczących układu linii autobusowych, niemożliwe jest 

jednoznaczne uszeregowanie wariantów w kryterium C6. W związku z tym wszystkie 

otrzymują taką samą ocenę – 1.  

 Kolejne tabele przedstawiają wyniki uzyskane przez poszczególne warianty 

w kryteriach ilościowych C7 oraz C8.  

 

Tabela 6.30. 

Kryterium C7. Średnia liczba pasażerów w przekroju [oprac. na podstawie analiz przekazanych 

przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.].  

 

 Wariant 1 Wariant 3 Wariant 4 

Wartość 10360 10090 11890 

Ocena 0,871 0,849 1 

Ocena z wagą 3,49 3,39 4,00 

 

 Powyższa tabela przedstawia największą łączną liczbę pasażerów w obu kierunkach 

pomiędzy stacją PKP Warszawa Włochy a przystankiem przy skrzyżowaniu z ul. Orzechową. 

 

  

 
32 spotkanie z p. Krzysztofem Kuleszą, samodzielnym pracownikiem ds. strategii i rozwoju w WKD Sp. z o.o. 
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Tabela 6.31. 

Kryterium C8. Czas przejazdu tramwajów w sekundach [oprac. własne]. 

  Wariant 1 Wariant 3 Wariant 4 

Wartość 444 401 380 

Ocena 0,856 0,948 1,000 

Ocena z wagą 4,28 4,74 5,00 

 

 Czas przejazdu tramwajów na tym odcinku został wyznaczony z uwzględnieniem 

ograniczonych strat czasu w sygnalizacji świetlnej oraz 20 sekund na obsługę przystanku 

(w tym otwarcie drzwi); przyjęto, że w Wariancie 4 tramwaj uzyska prędkość maksymalną 

70 km/h na odcinku tunelowym. 

 

Łączna punktacja uzyskana przez poszczególne warianty w grupie kryteriów 

funkcjonalnych (transportowych) przedstawiona została poniżej: 

 

Tabela 6.32. 

Punktacja wariantów w grupie kryteriów funkcjonalnych [oprac. własne]. 

 Punktacja 

Kryterium Waga Wariant 1 Wariant 3 Wariant 4 

C1 1 0,50 0,50 1,00 

C2 1 0,04 0,04 1,00 

C3 1 0,50 1,00 0,00 

C4 2 1,00 2,00 1,00 

C5 3 2,72 2,74 3,00 

C6 3 3,00 3,00 3,00 

C7 4 3,49 3,39 4,00 

C8 5 4,28 4,74 5,00 

Razem 20 15,53 17,42 18,00 

 Ocena 0,776 0,871 0,900 

 

 

d) kryteria ekonomiczne 

 

Z uwagi na fakt, że w tej grupie kryteriów przyjęto jedno kryterium – szacunkowy koszt 

budowy – uzyskana ocena wynikająca z kosztu budowy jest automatycznie znormalizowaną 

punktacją w tej grupie kryteriów. 
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Tabela 6.33. 

Punktacja wariantów w kryterium kosztu budowy w mln zł [oprac. własne]. 

  Wariant 1 Wariant 3 Wariant 4 

Wartość 157,4 141,1 330,4 

Punktacja 0,898 1,000 0,428 

 

Warianty prowadzone co do zasady po terenie są co najmniej dwukrotnie tańsze od 

wariantu częściowo tunelowego; z analiz wynika także, że Wariant 3 – o najkrótszej estakadzie 

i najkrótszej trasie – jest o ok. 10% tańszy od Wariantu 1 pomimo konieczności 

przeprowadzenia szeroko zakrojonej przebudowy ul. Popularnej. 

 

e) podsumowanie oceny i analiza wrażliwości 

 

Tabela 6.34. 

Łączna punktacja AWK z uwzględnieniem wag grup kryteriów [oprac. własne]. 

  Punktacja 

Grupa 

kryteriów Waga Wariant 1 Wariant 3 Wariant 4 

A 27% 0,74 0,75 0,13 

B 30% 1,00 0,92 1,00 

C 28% 0,78 0,87 0,90 

D 15% 0,90 1,00 0,43 

Razem 100% 0,85 0,87 0,65 

 

Analiza wyników wskazuje, że Warianty 1 i 3 cechują się bardzo zbliżoną 

atrakcyjnością (z Wariantem 3 lepszy o zaledwie 2 punkty procentowe), natomiast wariant 4 

jest wyraźnie gorszy – ze względu na wyższe koszty budowy (czego, z uwagi na budowę tunelu, 

należało oczekiwać) jak i z uwagi na kryteria środowiskowe.  

W związku z uzyskanymi tak zbliżonymi wynikami dwóch wariantów o znacząco 

różnym przebiegu przeprowadzono analizę wrażliwości.  

W pierwszym kroku sprawdzono, jak zmieniłby się wynik, gdyby o 25% ograniczyć 

skalę wykupu gruntów w Wariancie 3 – było to bowiem kryterium w którym Wariant 3 

wyraźnie przegrał z pozostałymi. Uzasadnieniem jest fakt, że część gruntów koniecznych do 

pozyskania pod jego budowę znajduje się na terenach niezamieszkałych, w związku z czym ich 

wykup nie będzie generował kosztów (protestów) społecznych – czego uniknięcie było 

uzasadnieniem dla przyjęcia tego kryterium w analizie. 
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Tabela 6.35.  

Wynik zmodyfikowanej analizy wielokryterialnej – podejście 1 [oprac. własne]. 

    Punktacja 

Grupa 

kryteriów Waga Wariant 1 Wariant 3 Wariant 4 

A 27% 0,74 0,75 0,13 

B 30% 1,00 0,98 1,00 

C 28% 0,78 0,87 0,90 

D 15% 0,90 1,00 0,43 

Razem 100% 0,853 0,890 0,65 

 

Analiza wyników wskazuje, że uwypukliła się różnica pomiędzy Wariantem 1 i 3 

(na korzyść tego drugiego) przy czym wciąż stanowi ona niespełna 4 punkty procentowe. 

W kolejnym kroku sprawdzono, jak zmieniłby się wynik AWK, gdyby uwypuklić tę 

różnicę w stronę przeciwną – poprzez potrojenie wagi kryterium B1 (oznaczające zrównanie 

jego ważności z drugim kryterium w tej grupie). Wyniki przedstawiają poniższe tabele: 

 

Tabela 6.36. 

Zmodyfikowana punktacja wariantów w grupie kryteriów społecznych [oprac. własne]. 

    Ocena z wagami 

Kryterium Waga Wariant 1 Wariant 3 Wariant 4 

B1 3 3,00 2,06 2,95 

B2 3 3,00 3,00 3,00 

Razem 6 6,00 4,29 5,95 

 Punkty 1,000 0,844 0,992 

 

Tabela 6.37.  

Wynik zmodyfikowanej analizy wielokryterialnej – podejście 2 [oprac. własne]. 

    Punktacja 

Grupa 

kryteriów Waga Wariant 1 Wariant 3 Wariant 4 

A 27% 0,74 0,75 0,13 

B 30% 1,00 0,72 0,99 

C 28% 0,78 0,87 0,90 

D 15% 0,90 1,00 0,43 

Razem 100% 0,853 0,849 0,65 

 

Jak można stwierdzić, tak znacząca zmiana wagi kryterium B1 powoduje istotne 

przesunięcie wyniku AWK w stronę Wariantu 1. Różnica między wariantami jest jednak równa 

jedynie ok. 0,4%. Oznacza ona jednak, że zrównujemy poziom istotności wykupu gruntów 
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(stanowiący problem społeczny przede wszystkim z uwagi na konieczne do poniesienia koszty) 

z wyburzeniami, których społeczna akceptacja jest zdecydowania niższa. 

Podsumowując tę analizę należy zauważyć, że Wariant 3 ma przewagę nad 

Wariantem 1 we wszystkich grupach kryteriów oprócz społecznych. Bez przeprowadzania 

kolejnych eksperymentów obliczeniowych można stwierdzić, że zmniejszenie wagi kryteriów 

społecznych na rzecz którejkolwiek pozostałej grupy powoduje zwiększenie jego atrakcyjności. 

Jest zatem nie tylko wariantem tańszym, ale i lepszym funkcjonalnie. Ponieważ jego 

podstawową słabością jest kwestia konieczności wykupu gruntów (będąca w dużej mierze 

kwestią finansową – uwzględnioną także w koszcie budowy poszczególnych wariantów), 

a mimo to – Wariant 3 jest wariantem najlepszym także w analizie kosztów, do dalszych 

analiz przyjęto jako rekomendowany Wariant 3 na tym odcinku – zgodnie z wynikiem 

podstawowej AWK. 

 

6.2.4 Odcinek 5 

 Na tym odcinku zbadano przebieg dwóch wariantów estakadowych (Wariant 1 

z estakadą „stromą, ale krótszą” oraz Wariant 2 z estakadą „łagodną, ale dłuższą”)  i jednego 

tunelowego  (Wariant 3). Konieczność przyjęcia rozwiązań bogatych w obiekty inżynierskie 

wynika z konieczności przekroczenia linii kolejowej Warszawa – Radom oraz węzła 

ul. Marynarskiej z Trasą N-S (droga ekspresowa S79).  

 Przebieg poszczególnych wariantów obrazuje Rysunek 4.6. 

 

a) kryteria środowiskowe 

 

 Warianty 1 oraz 3 posiadają przebieg wykorzystujący istniejący i projektowany pas 

drogowy ul. Marynarskiej/Sasanki oraz ich węzła z drogą S79 (perspektywiczną Trasą N-S). 

Istotą Wariant 2 natomiast jest obejście tego układu od strony północnej, co wiąże się 

z koniecznością wycinek na terenie ogrodów działkowych po północno – zachodniej stronie 

węzła. Z tego powodu w kryterium A1 ocenę 1 przyznano ex aequo wariantom 1 oraz 3 a 

wariantowi 2 – ocenę 0,5.  

 Żaden z wariantów nie wymaga ograniczenia ruchu samochodowego, choć warianty 1 

i 2 mogą utrudnić ewentualną realizację ulicy lokalnej wzdłuż linii kolejowej Warszawa – 

Radom. Warianty uznaje się jednak za równoważne i wszystkie otrzymują ocenę 1 w kryterium 

A2.  
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 W ilościowym kryterium A3 ocenę „1” otrzymał wyłącznie Wariant 3, który jako jedyny 

zakłada wykonanie odcinków toru z zabudową trawiastą; pozostałe warianty otrzymały ocenę 

0.  

 Poniższa tabela zawiera zbiorcze zestawienie punktacji w grupie kryteriów 

środowiskowych.  

 

Tabela 6.38. 

Punktacja wariantów w grupie kryteriów środowiskowych [oprac. własne]. 

   Oceny z wagą 

Kryterium Waga Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

A1 1 1,00 0,50 1,00 

A2 1 1,00 1,00 1,00 

A2 2 0,00 0,00 2,00 

Razem 4 2,00 1,50 4,00 

 Punkty  0,5 0,375 1 

 

b) kryteria społeczne 

 

 Zgodnie z przeprowadzoną w maju 2014 roku analizą, wszystkie warianty przebiegają 

w całości po gruntach Skarbu Państwa (w tym kolejowych) i m. st. Warszawy. W związku 

z tym wszystkie otrzymały ocenę w kryterium B1 równą 1. 

 Ponadto, żaden z wariantów nie zakłada wyburzeń budynków, w związku z czym także 

w kryterium B2 wszystkie warianty są równoważne.  

 

Tabela 6.39. 

Punktacja wariantów w grupie kryteriów społecznych [oprac. własne]. 

   Oceny z wagą 

Kryterium Waga Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

B1 1 1,00 1,00 1,00 

B2 3 3,00 3,00 3,00 

Razem 4 4,00 4,00 4,00 

 Punkty 1,00 1,00 1,00 

 

c) kryteria funkcjonalne 

 

 W przypadku Wariantu 3 ruch tramwajów odbywa się zupełnie bezkolizyjnie, 

z wykorzystaniem tunelu, dlatego otrzymał on ocenę 1 w kryterium C1. Pozostałe dwa warianty 
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charakteryzują się ograniczoną kolizyjnością: przewiduje się przejścia dla pieszych w poziomie 

torowiska oraz przeplatanie tramwajów wyjeżdżających z pętli SŁUŻEWIEC. W związku z tym 

przyznano im ocenę pośrednią – 0,5. 

 Żaden z wariantów nie przewiduje wyłączania relacji dla ruchu kołowego ani budowy 

wydzielonych pasów do skrętu; dlatego w kryteriach C2 oraz C3 wszystkie one otrzymały ocenę 

1.  

 W zakresie funkcjonalności dla ruchu tramwajowego wszystkie warianty także są 

równoważne: wszystkie zapewniają wjazd na pętlę tramwajową tylko dla istniejącej trasy 

z Mokotowa na Służewiec – brak jest możliwości wjazdu od strony projektowanego odcinka. 

W związku z tym w kryterium C4 wszystkim przyznano ocenę 1. 

 W odniesieniu do możliwości i jakości przesiadek należy stwierdzić, że Warianty 1 oraz 

2 są tożsame z uwagi na identyczną lokalizację peronów w zespole przystankowym 

SŁUŻEWIEC. Wariant 3 (tunelowy) jest wariantem wyraźnie słabszym, ponieważ położone 

w poziomie „-1” perony wymagają pokonania przez pasażerów przesiadających się 

z komunikacji naziemnej dodatkowej różnicy wysokości. Ponadto brak jest wspólnego peronu 

dla tramwajów jadących z Włoch i Bemowa (odjeżdżających ze stacji podziemnej) oraz 

rozpoczynających bieg na Służewcu. Jednocześnie, z uwagi na skomplikowanie układu 

geometrycznego torów wynikające z lokalizacji fundamentów obiektów inżynierskich węzła 

drogowego nie udało się poprawić jakości przesiadek z kolei na tramwaj – odległość do 

przejścia w planie jest praktycznie taka sama, jak w przypadku wariantów estakadowych. 

 Z uwagi na powyższe Wariant 3 otrzymał w kryterium C6 ocenę 0,5 a Warianty 1 i 2 – 

ocenę 1. 

 W poniższych tabelach przedstawiono oceny i punktację poszczególnych wariantów 

w ilościowych kryteriach C5, C7 oraz C8. 

 

Tabela 6.40. 

Kryterium C5. Udział torowisk wydzielonych z ruchu fizycznie lub organizacyjnie 

 [oprac. własne]. 

  Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

Wartość 98,7% 98,9% 100% 

Ocena 0,987 0,989 1,000 

Ocena z wagą 2,96 2,97 3,00 

 

 Wartości zbliżone do 100% w Wariantach 1 oraz 2 wynikają z uwzględnienia przejść 

dla pieszych przez torowisko w rejonie pętli SŁUŻEWIEC. 
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Tabela 6.41. 

Kryterium C7. Średnia liczba pasażerów w przekroju[oprac. własne].  

  Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

Wartość 6210 6040 6750 

Ocena 0,920 0,895 1,000 

Ocena z wagą 3,68 3,58 4,00 

 

 Liczba paserów podana w powyższej tabeli dotyczy odcinka pomiędzy przystankami 

w zespołach SASANKI oraz SŁUŻEWIEC łącznie w obu kierunkach. 

 

Tabela 6.42. 

Kryterium C8. Czas przejazdu tramwajów (min:sek) [oprac. własne]. 

  Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

Wartość 02:59,4 03:14,4 02:16,5 

Ocena 0,761 0,702 1,000 

Ocena z wagą 3,80 3,51 5,00 

 

 Powyższa tabela przedstawia szacunkowy czas przejazdu tramwajów pomiędzy 

przystankami TAŚMOWA oraz SASANKI, z uwzględnieniem postoju o długości 20 sekund na 

przystanku Służewiec. Jest to średni czas przejazdu dla dwóch kierunków, obliczony 

z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania RailSim, wykorzystanego do obliczeń 

dzięki uprzejmości firmy MEDCOM. 

 Z uwagi na skomplikowany przebieg niwelety (zróżnicowany pomiędzy wariantami) 

zdecydowano o konieczności przeprowadzenia szczegółowej analizy czasu przejazdu, 

z wykorzystaniem projektowych parametrów dynamicznych rzeczywistych tramwajów 

niskopodłogowych – w tym przypadku był to wagon 128N „Jazz Duo”, którego układ 

napędowy opracowała firma MEDCOM na zlecenie producenta pojazdu – firmy PESA 

Bydgoszcz. Obliczenia te uwzględniają także obowiązujące na sieci Tramwajów Warszawskich 

ograniczenia prędkości maksymalnej na łukach z uwagi na zastosowany promień i przechyłkę 

oraz ograniczenie prędkości przy przejeździe przez zwrotnicę lub krzyżownicę. 

 Zestawienie ocen wariantów w grupie kryteriów funkcjonalnych – z uwzględnieniem 

wagi -  oraz znormalizowana punktacja zestawione są w kolejnej tabeli.  
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Tabela 6.43. 

Punktacja wariantów w grupie kryteriów funkcjonalnych [oprac. własne]. 

    Oceny z wagą 

Kryterium Waga Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

C1 1 0,50 0,50 1,00 

C2 1 1,00 1,00 1,00 

C3 1 1,00 1,00 1,00 

C4 2 2,00 2,00 2,00 

C5 3 2,96 2,97 3,00 

C6 3 3,00 3,00 1,50 

C7 4 3,68 3,58 4,00 

C8 5 3,80 3,51 5,00 

Razem 20 17,95 17,56 18,50 

 Punkty 0,897 0,878 0,925 

 

d) kryteria ekonomiczne 

 

 Z uwagi na fakt, że w tej grupie kryteriów przyjęto jedno kryterium – szacunkowy koszt 

budowy – uzyskana ocena wynikająca z kosztu budowy jest automatycznie znormalizowaną 

punktacją w tej grupie kryteriów. 

 

Tabela 6.44. 

Punktacja wariantów w kryterium kosztu budowy [oprac. własne]. 

  Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

Wartość [mln zł] 74,6 89,7 157,8 

Punktacja 1,000 0,831 0,472 

 

e) podsumowanie oceny i analiza wrażliwości 

 

Tabela 6.45. 

Łączna punktacja AWK z uwzględnieniem wag grup kryteriów [oprac. własne]. 

    Punktacja 

Grupa 

kryteriów Waga 

Wariant 

1 

Wariant 

2 

Wariant 

3 

A 27% 0,50 0,38 1,00 

B 30% 1,00 1,00 1,00 

C 28% 0,90 0,88 0,93 

D 15% 1,00 0,83 0,47 

Razem 100% 0,84 0,77 0,90 

  



104 

 Jak wynika z powyższej tabeli, najlepszą ocenę w analizie wielokryterialnej otrzymał 

Wariant 3, tj. tunelowy. Drugą pozycję zajmuje Wariant 1 (estakada „stroma”) a trzecią – 

Wariant 2 (estakada „długa”). Analiza danych wskazuje, że stało się tak przede wszystkim 

dzięki jego przewadze w grupie kryteriów „A” (środowiskowych), wynikającej z zastosowania 

torowiska trawiastego na przebudowywanym odcinku istniejącej trasy tramwajowej pomiędzy 

pętlą SŁUŻEWIEC a przystankiem TAŚMOWA.  

 W ramach analizy wrażliwości sprawdzono, jaki byłby wynik, gdyby zrezygnować 

z budowy torowiska trawiastego na tym odcinku (wówczas wszystkie warianty otrzymują taką 

samą ocenę w kryterium A3). Wynik zmodyfikowanej AWK przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela 6.46.  

Wynik zmodyfikowanej analizy wielokryterialnej – podejście 1 [oprac. własne]. 

    Punktacja 

Grupa 

kryteriów Waga Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

A 27% 1,00 0,88 1,00 

B 30% 1,00 1,00 1,00 

C 28% 0,90 0,88 0,93 

D 15% 1,00 0,83 0,47 

Razem 100% 0,97 0,91 0,90 

 

 W kolejnym podejściu sprawdzono, jak zmieniłby się ranking, gdyby w Wariancie 1 

zastosować torowisko trawiaste na długości 10% trasy (np. na odcinkach nasypu w ścianach 

oporowych na dojazdach do estakady) utrzymując zakładane pierwotnie torowisko trawiaste w 

Wariancie 3.  

 

Tabela 6.47.  

Wynik zmodyfikowanej analizy wielokryterialnej – podejście 2 [oprac. własne]. 

    Punktacja 

Grupa 

kryteriów Waga Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

A 27% 0,82 0,38 1,00 

B 30% 1,00 1,00 1,00 

C 28% 0,90 0,88 0,93 

D 15% 1,00 0,83 0,47 

Razem 100% 0,92 0,77 0,90 
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 W ostatnim podejściu do analizy wrażliwości zbadano, jak wpływa na wyniki 

zwiększenie wagi kryterium ekonomicznego a zmniejszenie – grupy kryteriów 

środowiskowych. 

 

Tabela 6.48.  

Wynik zmodyfikowanej analizy wielokryterialnej – podejście 3 [oprac. własne]. 

    Punktacja 

Grupa 

kryteriów Waga 

Wariant 

1 

Wariant 

2 

Wariant 

3 

A 15% 0,50 0,38 1,00 

B 30% 1,00 1,00 1,00 

C 28% 0,90 0,88 0,93 

D 27% 1,00 0,83 0,47 

Razem 100% 0,90 0,83 0,84 

 

 Analiza tabel wskazuje, że wartość uzyskana w kryterium A3 ma istotne znaczenie dla 

ostatecznego rezultatu z uwagi na zbliżone oceny w pozostałych grupach kryteriów. 

 Wyłączenie ważności kryterium A3 lub wzmocnienie oceny uzyskanej w nim przez  

innego wariant powoduje spadek Wariantu 3 na drugą lub nawet ostatnią pozycję i wyraźne 

wysunięcie się na prowadzenie Wariantu 1, co wynika z kolei z wysokiego kosztu budowy 

tunelu tramwajowego (kryterium D/D1).  

 Oznacza to, że ostateczna decyzja co do wyboru wariantu uzależniona jest od 

preferencji decydenta – czy istotniejszy jest dla niego koszt budowy trasy, czy dążenie do 

szerokiego zastosowania torowisk trawiastych. Aspekt ten musi zostać odpowiednio wzięty pod 

uwagę przy opracowaniu Studium Wykonalności dla ewentualnego projektu trasy 

tramwajowej; do tego czasu Warianty 1 i 3 powinny być traktowane jako równoważne. 

 W ramach niniejszego opracowania, z uwagi na lepsze wyniki w części technicznej 

(funkcjonalnej) analizy, w tym zwłaszcza krótszy czas przejazdu skutkujący większą 

prędkością komunikacyjną i co za tym idzie – atrakcyjnością dla pasażerów, jako 

rekomendowany na Odcinku 5 przyjmuje się Wariant 3 – tunelowy (zgodnie 

z pierwotnymi wynikami AWK przedstawionymi w Tabeli 6.45). 
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6.3 Podsumowanie analizy 

 W wyniku przeprowadzonych analiz przyjęto jako wynikowy przebieg trasy składający 

się z następujących wariantów na poszczególnych odcinkach:  

• na odcinku 1 – Wariant 1 (tj. przystanki na wylotach węzła), 

• na odcinku 2 – Wariant 1 (tj. wydzielone torowisko po stronie wschodniej jezdni), 

• na odcinku 3 – Wariant 3 (tj. trasa w korytarzu ul. Popularnej), 

• na odcinku 4 – nie wariantowano przebiegu, 

• na odcinku 5 – Wariant 3 (tj. przejście tunelowe).  
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7 KONCEPCJA WYBRANEGO WARIANTU TRASY 

7.1 Podsumowanie wyboru 

 Zgodnie z przedstawionym w Rozdziale 6 podsumowaniem, do realizacji wybrano  

• na odcinku 1 – Wariant 1 (tj. przystanki na wylotach węzła), 

• na odcinku 2 – Wariant 1 (tj. wydzielone torowisko po stronie wschodniej jezdni), 

• na odcinku 3 – Wariant 3 (tj. trasa w korytarzu ul. Popularnej), 

• na odcinku 4 – nie wariantowano przebiegu, 

• na odcinku 5 – Wariant 3 (tj. przejście tunelowe). 

 

 Łączny koszt budowy trasy w wariancie wynikowym „1-1-3-3” jest równy 433,8 mln zł 

netto i obejmuje budowę 17,9 kmtp w ramach trasy o łącznej długości ok. 8,2 km. 

 

7.2  Powiązania na stykach wariantów 

 Połączenie pomiędzy odcinkiem 1 a 2 nie wymaga żadnego dodatkowego opracowania, 

ponieważ w obu przypadkach wybrano Wariant 1.  

 Zastosowany na odcinku 3 Wariant 3 został opracowany – jak zapisano w Rozdziale 4 

– w dowiązaniu do Wariantu 1 na odcinku 2 oraz do wspólnego (nie podlegającego 

wariantowaniu) przebiegu na odcinku 4. Także na tych stykach nie jest wymagane 

dodatkowego opracowanie. 

 Odcinek 5, sąsiadujący jedynie z wspólnym przebiegiem odcinka 4, jest z zasady 

niezależny od wariantów wybranych na odcinkach 1 – 3. 

 

7.3 Skrócony opis wybranego wariantu 

7.3.1 Odcinek 1 – węzeł CIEPŁOWNIA WOLA i szlak do granicy Włoch i Bemowa 

 Węzeł CIEPŁOWNIA WOLA rozwiązany został zgodnie z przebiegiem Wariantu 1, 

tj. z przystankami tramwajowymi zlokalizowanymi „na wylotach” skrzyżowania oraz 

wydzielonymi torami dla obu relacji na wlocie północnym. 

 Zaplanowano wydzielone torowisko w konstrukcji bezpodsypkowej, z zabudową 

trawiastą poza przejazdami i przejściami poprzecznymi oraz wzdłuż peronów. 
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 Na południowym wlocie ul. Dźwigowej założono wydłużenie przekroju 

dwujezdniowego aby ograniczyć ryzyko odkładania się kolejki pojazdów przed wlotem na 

przejeździe tramwajowym. Odcinek dwujezdniowym kończy się włączeniem jezdni 

wschodniej do jezdni istniejącej (zachodniej) przejazdem ukośnym przez torowisko; od tego 

miejsca biegnie ono po stronie wschodniej jezdni dwukierunkowej.  

 Na odcinku od przejazdu ukośnego do wlotu „tunelu33” pod torami kolejowymi stacji 

towarowej założono przejezdność torowiska dla pojazdów uprzywilejowanych, technicznych i 

ratunkowych.  

 

7.3.2 Odcinek 2 – od granicy Włoch i Bemowa do linii kolejowej Warszawa – Poznań 

 Trasę tramwajową poprowadzono od granicy z dzielnicą Bemowo kontynuując zespół 

obiektów kolejowych nad wydzielonym torowiskiem. Po minięciu terenów kolejowych trasa 

wypłyca się – równolegle do układu drogowego – by osiągnąć poziom terenu przed 

skrzyżowaniem z ul. Parowcową. Skrzyżowanie to zostaje rozbudowane o przejazd 

tramwajowy oraz wydzielony pas do skrętu w lewo na wlocie północnym, umożliwiając 

uprzywilejowanie tramwajów w sygnalizacji świetlnej. 

 Następnie trasa poprowadzona jest po wschodniej stronie jezdni, co wymaga jej 

przesunięcia na stronę zachodnią z zajęciem terenu (po stronie wschodniej zabudowa położona 

jest zbyt blisko, by poszerzyć pas drogowy w jej stronę). Za skrzyżowaniem z ul. Wałowicką 

zlokalizowano obustronny przystanek tramwajowy, z zawężeniem obecnej czteropasowej 

jezdni ul. Globusowej do trzech pasów. W kierunku południowym torowisko poprowadzono z 

wykorzystaniem dwóch wschodnich pasów ruchu ulicy, a w przejściu pod torami kolejowymi 

linii Warszawa – Poznań / Katowice – wschodniej jezdni i nawy tego przejścia. 

 

7.3.3 Odcinek 3 – od linii kolejowej Warszawa – Poznań do ul. Orzechowej 

 Kontynuując przebieg z Odcinka 2, dla prowadzenia trasy tramwajowej wykorzystano 

wschodnią część wykopu ul. Globusowej po południowej stronie linii kolejowej a następnie 

skręca w stronę wschodnią, gdzie po północnej stronie jezdni ul. Popularnej zlokalizowano 

przystanek PKP WŁOCHY.  

 Na wschód od przystanku torowisko parą łuków przekierowano w oś ulicy, zastępując 

zlokalizowaną w tym miejscu jezdnię – ruch samochodów założono na nowych 

 
33 jak wyjaśniono wcześniej, w rzeczywistości jest to zespół wiaduktów kolejowych nad ulicą biegnącą 

w wykopie 
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jednokierunkowych jezdniach o szerokości 4,5 m każda, położonych na zewnątrz torowiska i 

oddzielonych od niego pasem zieleni. Taki układ utrzymano do skrzyżowania z ul. Sobotki; 

pomiędzy tym skrzyżowaniem a sąsiednim (z ul. Techników) zlokalizowano przystanek 

TECHNIKÓW, z parą peronów obustronnych z dojściem dla pieszych z obu stron. 

 Na odcinku od ul. Sobotki do ul. Czereśniowej trasę poprowadzono w jezdni, z 

założeniem organizacyjnego wydzielenia z ruchu toru w kierunku Al. Jerozolimskich.  

 Od ul. Czereśniowej do ronda na skrzyżowaniu z ul. Jutrzenki torowisko wydzielono w 

pasie dzielącym, miejscowo poszerzonym kosztem szerokości przyległych jezdni. Po 

zachodniej stronie skrzyżowania z Alejami Jerozolimskimi przewidziano lokalizację pary 

peronów dla przystanku POPULARNA. 

 Od przebudowanego ronda na wschód torowisko zlokalizowano po północnej stronie 

jezdni ul. Popularnej jako wydzielone, w nasypie obudowanym ścianami oporowymi i na 

estakadzie. Po osiągnięciu poziomu ok. 8 m nad terenem trasę przeprowadzono wiaduktem 

w łuku ponad torami linii WKD – gdzie istnieje możliwość zlokalizowania wygodnego dla 

pasażerów przystanku przesiadkowego – a następnie na estakadzie przekroczono 

ul. Instalatorów i wprowadzono w planowany korytarz ul. Bakalarskiej.   

 W korytarzu tym torowisko poprowadzono po wschodniej stronie, pozostawiając 

miejsce na lokalizację jezdni po stronie wschodniej. Korytarz ten wykorzystany jest aż do 

ul. Łopuszańskiej, przed której jezdniami trasa skręca w kierunku wschodnim. W rejonie tym, 

pomiędzy jezdniami głównymi a jezdnią serwisową ulicy zlokalizowany jest przystanek 

ORZECHOWA.  

 

7.3.4 Odcinek 4 – od ul. Orzechowej do ul. Żwirki i Wigury 

 Na odcinku tym trasę tramwajową poprowadzono w sposób ustalony po północnej 

stronie układu jezdni głównych, z jezdnią manewrową po północnej stronie torów. Pomiędzy 

ul. Orzechową a Wagonową założono poszerzenie korytarza drogowego do szerokości 

odpowiadającej pozostałym odcinkom ul. Łopuszańskiej. 

 W rejonie skrzyżowania z al. Krakowską zaprojektowano węzeł z istniejącą trasą 

tramwajową w  ciągu al. Krakowskiej, z jedną liniową relacją skrętną południowy wschód  

południowy zachód (tj. Okęcie  Służewiec) wyposażoną w wydzielone tory do skrętu; 

technicznie możliwe jest także wykonanie relacji północny wschód  północny zachód 

(tj. Włochy  Ochota). Układ przystanków zaproponowano w sposób typowy dla węzła – „na  

wylocie”. 
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 Po przekroczeniu al. Krakowskiej trasę poprowadzono dalej po północnej stronie ulicy, 

z zajęciem niezabudowanych fragmentów działek a od skrzyżowania z ul. Radarową – 

częściowym zajęciem parkingów. W rejonie tego skrzyżowani założono także wyznaczenie 

przystanku tramwajowego. Kolejny przystanek zlokalizowano przed skrzyżowaniem 

z ul. Żwirki i Wigury. 

 

7.3.5 Odcinek 4 – od ul. Orzechowej do ul. Żwirki i Wigury 

 Na odcinku tym trasę tramwajową poprowadzono po północnej stronie układu jezdni 

ul. Sasanki i ul. Marynarskiej, z przebiegiem w tunelu. Przyjęto osłonięcie wykopów 

wjazdowych i wyjazdowych z tunelu ścianami oporowymi. Przystanek SŁUŻEWIEC 

zlokalizowano pod pętlą tramwajową o tej samej nazwie; na odcinku do przystanku TAŚMOWA 

konieczna jest przebudowa istniejącej trasy – poszerzenie międzytorza do szerokości 

umożliwiającej wyprowadzenie podziemnej trasy tramwajowej na powierzchnię terenu i 

wytworzenie węzła rozjazdowego.  
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8 PODSUMOWANIE 

 W pracy dyplomowej przeprowadzono szczegółową analizę technicznych możliwości 

budowy obwodowej trasy tramwajowej łączącej dzielnice Bemowo, Włochy i Mokotów. 

Udowodniono, że budowa taka jest wykonalna technicznie. 

 Zbadano szereg wariantów przejścia przez kluczowe rejony badanego korytarza, takie 

jak jednorodzinna zabudowa Starych Włoch czy węzeł Trasy N–S z ul. Marynarską – 

wykazując możliwość przeprowadzenia trasy  na kilka sposobów. Z przeprowadzonej analizy 

wariantów wynika, że budowa tej trasy jest nie tylko wykonalna technicznie, lecz również  

możliwa do przeprowadzenia w różny sposób na wykazanych w pracy odcinkach  – w liczbie 

do czterech opcji w zależności od lokalizacji. Łączna długość torów zaprojektowanych we 

wszystkich wariantach to 49,5 kmtp. 

 Opracowano także odpowiednią do zakresu pracy dyplomowej wielokryterialną analizę 

porównawczą wariantów, wskazując optymalne rozwiązanie dla każdego z analizowanych 

odcinków.   

 Zidentyfikowano potencjalne problemy przy ewentualnej realizacji trasy, które 

wynikają przede wszystkim z braku rezerw terenowych i planistycznych wskazanych do 

realizacji trasy tramwajowej; zaproponowany wariant wynikowy zawiera rozwiązania 

kompromisowe, ograniczające skutki tych przeszkód.  

 Efekt finalny prac wykazuje celowość prowadzania dalszych szczegółowych analiz dla 

następującego przebiegu: 

 Węzeł CIEPŁOWNIA WOLA (układ z przystankami na wylocie skrzyżowania) – 

ul. Dźwigowa i ul. Globusowa (torowisko wydzielone po stronie wschodniej) – ul. Popularna 

(torowisko wydzielone w pasie dzielącym lub osi jezdni do ul. Jutrzenki, następnie po północnej 

stronie jezdni) – przejście wiaduktem nad linią WKD – korytarz przedłużenia ul. Bakalarskiej 

(torowisko wydzielone po zachodniej stronie jezdni) – ul. Łopuszańska i ul. Hynka (torowisko 

wydzielone po północnej stronie jezdni głównych) – ul. Sasanki (przejście tunelem pod węzłem 

Trasy N-S i ul. Marynarskiej) – ul. Marynarska (połączenie z istniejącą trasą tramwajową po 

północnej stronie jezdni). 

 Przeprowadzona analiza wykazała celowość przeprowadzenia dalszych prac 

planistycznych, których wynikiem powinno być studium techniczno – ekonomiczne, 

obejmujące pogłębienie wyników analizy wielokryterialnej, ewentualna identyfikacja 

dodatkowych wariantów, a przede wszystkim – potwierdzenie opłacalności ekonomicznej 

(rozumianej jako analiza ogółu kosztów i korzyści społecznych) przedsięwzięcia w świetle 

obiecujących wyników wstępnych.  
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Załącznik: Część rysunkowa pracy dyplomowej, w tym: 

 

Z.1 Plan orientacyjny – skala 1:10 000 

Z.2.1-1 – Z.2.1-7 Wariant 1: plan sytuacyjny – skala 1:1000 (7 arkuszy) 

Z.2.2-1 – Z.2.2-6 Wariant 2: plan sytuacyjny – skala 1:1000 (6 arkuszy) 

Z.2.3-1 – Z.2.3-5 Wariant 3: plan sytuacyjny – skala 1:1000 (5 arkuszy) 

Z.2.4-1 – Z.2.4-3 Wariant 4: plan sytuacyjny – skala 1:1000 (3 arkusze) 

Z.2.4.4 Wariant 4: plan sytuacyjny części podziemnej przystanków 

Z.3.1 – Z.3-3 Przekroje poprzeczne – skala 1:100 (3 arkusze) 

Z.4.1 – Z.4.3 Przekroje podłużne Odcinka 5 –  skala 1:50/500 (3 arkusze) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


