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1. Podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunika-

cji Publicznej w Bydgoszczy w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

• umowę nr 148 / TB / 2008, zawartą pomiędzy ZDMiKP w Bydgoszczy a Konsorcjum 

Projektowym, 

• mapy sytuacyjno-wysokościowe obszaru śródmieścia, udostępnione z zasobów MPG w 

Bydgoszczy dla celów koncepcyjnych, z naniesionym uzbrojeniem podziemnym, wy-

konane w technice numerycznej i edytowane w skali 1:1 000, 

• mapy stanu prawnego, 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Byd-

goszczy, zatwierdzone Uchwałą Nr XLVI/980/2005 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 

27.04.2005 r., 

• obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów przez które 

lub obok których przebiegają trasy tramwajowe będące przedmiotem opracowania: 

- z.m.p.sz.z.p. Śródmieścia – teren zawarty pomiędzy ulicami: Sobieskiego, War-

szawska, Fredry, Dworcowa, zatwierdzona Uchwałą Nr XII/405/1999 Rady Miasta 

Bydgoszczy z dn. 14.07.1999 r., 

- m.p.sz.z.p. Śródmieścia – teren zlokalizowany między ulicami: Garbary, Kr. Jadwi-

gi i Marsz. Focha, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/737/2000 Rady Miasta Byd-

goszczy z dn. 26.04.2000 r., 

- m.p.z.p. Śródmieścia w Bydgoszczy – teren między ulicami: Marsz. Focha, Kr. Ja-

dwigi, rz. Brda, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/682/2000 Rady Miasta Byd-

goszczy z dn. 26.02.2000 r., 

- m.p.z.p. Śródmieścia w Bydgoszczy – teren ograniczony ulicami: Dworcową, 

Gdańską, Marsz. Focha, Warmińskiego, zatwierdzony Uchwałą Nr L/1621/2002 

Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 29.05.2002 r., 

- m.p.z.p. Śródmieście – Św. Trójcy w Bydgoszczy, zatwierdzony Uchwałą Nr 

VIII/70/2007 Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 28.02.2007 r., 

- m.p.z.p. Okole – Graniczna w Bydgoszczy, zatwierdzony Uchwałą Nr XII/164/2007 

Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 30.05.2007 r.,  

• Koncepcję programowo-przestrzenną Trasy W-Z w Bydgoszczy, opracowaną przez 

BPBK Sp. z o. o. w Bydgoszczy, 
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• koncepcje trzech tras linii tramwajowej do dworca PKP w Bydgoszczy, opracowane 

przez MPU w Bydgoszczy, 

• prognozy natężeń ruchu kołowego na sieci drogowej oraz potoków pasażerskich w 

transporcie publicznym w latach 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, opracowane w 

ramach umowy przez Katedrę Budownictwa Drogowego UTP Bydgoszcz, 

• wstępne koncepcje rozwiązań geometrycznych dla poszczególnych tras, zaopiniowane 

przez ZDMiKP, 

• ustalenia dokonane z Inwestorem na podstawie wstępnych koncepcji, dotyczące: 

– geometrii układu drogowego i tramwajowego 

– technologii i konstrukcji torowiska, 

– organizacji komunikacji masowej i obsługi pasażerskiej, 

– konstrukcji nawierzchni drogowych. 

• naniesienia dokonane przez gestorów uzbrojenia podziemnego oraz podane przez nich 

warunki techniczne,  

• inwentaryzacje budynków kolidujących z projektowaną trasą oraz szaty roślinnej 

(drzew i krzewów), 

• wstępne rozpoznanie warunków geotechnicznych oraz  istniejących nawierzchni toro-

wisk, jezdni i chodników, 

• uzgodnienia dokonywane z Inwestorem na bieżąco w trakcie opracowywania doku-

mentacji, 

• ustalenia dokonane ze służbami zarządzającymi infrastrukturą kolejową, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r za-

warte w Dz.U Nr 63 Poz.735 w sprawie warunków technicznych jakim powinny od 

powiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

• Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89 poz. 414), 

• obowiązujące normy, katalogi,  przepisy  i wytyczne projektowania. 
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2. Cel i zakres pracy 

Bydgoszcz od blisko 20 lat jest jedynym miastem w Polsce, w którym istniejąca sieć to-

rowisk tramwajowych nie jest powiązana z głównym dworcem kolejowym. Na skutek li-

kwidacji torów w ul. Dworcowej, malejący z roku na rok udział trakcji tramwajowej w 

przewozach środkami transportu publicznego w Bydgoszczy znacznie się obniżył. Autobusy 

coraz częściej i na dłużej utykają w „korkach drogowych”, szczególnie w obszarze śródmie-

ścia, nie spełniając oczekiwań pasażerów. Są one ponadto pojazdami bardziej uciążliwymi 

dla środowiska aniżeli tramwaje. Odtworzenie połączenia tramwajowego z dworcem kole-

jowym stać się powinno pierwszym etapem oczekiwanej przez mieszkańców Bydgoszczy 

rozbudowy układu szynowego w mieście. 

Przedmiotem dokumentacji jest koncepcja budowy połączenia linią tramwajową dworca 

kolejowego PKP Bydgoszcz Główna z centrum miasta Bydgoszczy. Celem opracowania 

jest określenie, na podstawie analizy wielokryterialnej, który z poddanych poniżej wa-

riantów przebiegu trasy tramwajowej należy rekomendować do realizacji. 

Przebiegi alternatywnych tras tramwajowych przedstawiają się następująco (rys. 1): 

– Trasa nr 1 (Graniczna) – od ronda Grunwaldzkiego ciągiem ulic Grunwaldzka – 

Graniczna – Zygmunta Augusta do ul. Rycerskiej, 

– Trasa nr 2 (Naruszewicza) – od ul. Marsz. F. Focha korytarzem równoległym do 

ul. A. Naruszewicza, dalej ulicami Dworcową i Zygmunta Augusta do ul. Rycer-

skiej, 

– Trasa nr 3 (Dworcowa) – śladem poprzedniej linii tramwajowej do dworca, czyli 

ul. Dworcową od ul. Gdańskiej i ul. Zygmunta Augusta do ul. Rycerskiej. 

Jak widać, przebiegi wymienionych tras tramwajowych pokrywają się ze sobą w ciągu 

ul. Zygmunta Augusta na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Rycerskiej, nie mniej różnią się 

w istotny sposób proponowanym sposobem zagospodarowania terenu. Każda trasa zakoń-

czona jest pętlą tramwajową i autobusową w obszarze dworca kolejowego. 
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Z poszczególnymi rozwiązaniami przebiegów linii tramwajowej powiązane są: koncep-

cja  przebudowy układu drogowego (w niezbędnym zakresie), ze szczególnym uwzględnie-

niem węzłów przesiadkowych oraz obiektów inżynierskich (nowego mostu nad rzeką Brdą i 

tunelu dla pieszych przy dworcu kolejowym), koncepcja przebudowy infrastruktury tech-

nicznej, miejskiej jak i kolejowej, oraz koncepcja zieleni. 

Pełna dokumentacja - stanowiąca przedmiot analizy - jest opracowaniem wielobranżo-

wym, którego celem było zdefiniowanie korytarzy poszczególnych tras i określenie dla każ-

dego z nich kosztów oraz uwarunkowań technicznych i terenowo-prawnych planowanej in-

westycji: 

Część projektowa dla każdej trasy zawiera ramowe rozwiązania, zmierzające do ustale-

nia: 

– Parametrów geometrycznych trasy tramwajowej, 

– Systemu obsługi pasażerskiej i funkcjonowania komunikacji masowej, 

– Zakresu niezbędnej przebudowy i rozbudowy układu drogowego, 

– Usytuowania obiektów mostowych i przejść podziemnych z określeniem ich pa-

rametrów geometrycznych i rozwiązań konstrukcyjnych, 

– Sposobu odwodnienia, oświetlenia i poprowadzenia trakcji tramwajowej, 

– Zakresów niezbędnych przebudów uzbrojenia podziemnego i napowietrznego,  

– Koniecznej przebudowy infrastruktury kolejowej, 

– Zakresu wycinki drzew, wyburzeń obiektów budowlanych oraz wywłaszczeń,  

Powyższe zagadnienia ujęto w opracowaniach branżowych i na ich podstawie określono 

orientacyjne koszty, które przyjęto do analizy jako jedno z kryteriów.  

Niniejsza część obejmuje rozwiązania torowe, drogowe oraz obiekty inżynierskie.  

Na obecnym etapie nie było możliwości skoordynowania proponowanych rozwiązań z 

dalekosiężnymi planami zagospodarowania przyległych terenów PKP, ze względu na nie-

wielki stan zaawansowania przez PKP tych prac. 
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3. Wstępne ustalenia dotyczące rozwiązań komunikacyjnych 

W pierwszej fazie prac projektowych przedstawiono Inwestorowi do oceny różne wa-

rianty docelowych rozwiązań transportowych dla poszczególnych tras. Na ich podstawie 

ustalone zostały ramowe warunki dla wpisania linii tramwajowych. 

 Po analizie zaproponowanych rozwiązań Inwestor przyjął następujące założenia: 

1. Ul. Zygmunta Augusta powinna być docelowo projektowana jako ulica zbiorcza (a nie 

główna) i nie może być traktowana jako element Obwodnicy Śródmiejskiej (tzw „Ra-

my”). Wynika to z ograniczonej dostępności terenu pasa ulicznego, wobec której trud-

no byłoby pogodzić funkcje obsługi dworca z zapewnieniem właściwych parametrów 

dla ruchu tranzytowego. Konieczne byłoby zastosowanie bardzo drogich, wielopo-

ziomowych rozwiązań, które często musiałyby poprzedzać budowę linii tramwajowej. 

Wobec powyższego przyjęto, że „Rama” będzie przebiegała Trasą W-Z (po śladzie ul. 

Ludwikowo), następnie planowanym łącznikiem przez tereny PESY do Węzła przy ul. 

Unii Lubelskiej i dalej ulicą Graniczną do ul. Grunwaldzkiej, z ominięciem przestrzeni 

przeddworcowej. 

2. Linia tramwajowa powinna być doprowadzona do ul. Rycerskiej. Dzięki temu nastąpi 

zbliżenie końcowej pętli do nie mających dogodnego skomunikowania transportem 

publicznym cmentarzy położonych przy ulicach Artyleryjskiej i Ludwikowo. Lokali-

zacja pętli bezpośrednio przy dworcu kolejowym zajęłaby powierzchnię terenu, która 

może być przeznaczona na inne funkcje centrotwórcze. 

3. Linia tramwajowa dla trasy nr 1 musi być wprowadzona do Ronda Grunwaldzkiego 

centralnie. Odrzucono, mającą na celu pozostawienie zabudowy mieszkaniowej, pro-

pozycję przeprowadzenia torowiska wzdłuż zachodniej jezdni ul. Grunwaldzkiej, jako 

rozwiązania gorszego pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego i ograniczają-

cego w większym stopniu przepustowość tego skrzyżowania. 

4. W układzie docelowym obie jezdnie przyszłej trasy głównej, łączącej ul. Grunwaldzką 

z ul. Zygmunta Augusta muszą przebiegać wzdłuż ul. Granicznej. Nie zaakceptowano, 

ograniczających zakres wyburzeń budynków, propozycji poprowadzenia jednej jezdni 

jednokierunkowej ul. Graniczną, a drugiej korytarzem ul. Jasnej z uwagi na niezacho-

wanie wymagań technicznych i użytkowych drogi klasy G. 
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5. W rozwiązaniu trasy nr 2 należy uwzględnić budowę węzła przesiadkowego tramwa-

jowo-autobusowego przy skrzyżowaniu ulic Marsz. F. Focha i Kr. Jadwigi z jednocze-

snym ograniczeniem relacji kołowych na wlocie ul. Ks. Kordeckiego do skrętów 

w prawo. Wiąże się to z umożliwieniem przejazdu z miejsca zamieszkania do śród-

mieścia za jedną opłatą (na 1 bilet). 
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4. Opis wariantów przebiegu tras tramwajowych 

4.1. Trasa 1 – Graniczna 

4.1.1. Lokalizacja i przebieg trasy tramwajowej 

Przebieg proponowany w tej wersji stanowi próbę skomunikowania dworca PKP linią 

tramwajową, doprowadzoną od strony zachodniej. Tory nowej linii łączyłyby się z istnieją-

cym układem szynowym w obrębie Ronda Grunwaldzkiego. Stąd nowa trasa przebiegałaby 

kolejno: 

– pasem rozdziału ul. Grunwaldzkiej od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną, 

– wzdłuż ulicy Granicznej, po wschodniej stronie istniejącej jezdni, 

– nowym mostem nad Brdą, równolegle do istniejących „mostów kolejowych”, 

– ponad ulicą Unii Lubelskiej do skrzyżowania ul. Z. Augusta i ul. Langiewicza, 

– równolegle do ul. Zygmunta Augusta, po południowej stronie istniejącej jezdni – od 

skrzyżowania z ul. Langiewicza do ul. Warszawskiej, 

– w poprzek jezdni ul. Zygmunta Augusta, w rejonie skrzyżowania z ul. Warszawską, 

– równolegle do wschodniego odcinka ul. Zygmunta Augusta, po północnej stronie ist-

niejącej jezdni, 

Projektowana trasa kończyłaby się pętlą, zlokalizowaną w rejonie wlotu ul. Rycerskiej. 

4.1.2. Charakterystyka terenu, przez który przebiega trasa 

Przedmiotowy odcinek linii tramwajowej został poprowadzony przez tereny o zróżni-

cowanym charakterze zagospodarowania. Pierwszy odcinek przecina szeroki pas rozdziału 

ulicy Grunwaldzkiej, na którym znajduje się pięć okazałych, cztero- i dwukondygnacyjnych 

kamienic, wpisanych do miejskiej ewidencji zabytków. Zwarta zabudowa mieszkalna wy-

stępuje również po północnej stronie ul. Grunwaldzkiej. Po południowej stronie znajduje się 

przedszkole oraz zabytkowy cmentarz „Starofarny”. 

Wzdłuż ul. Granicznej dominuje wielorodzinna zabudowa mieszkalna (2-3 kondygna-

cyjne kamienice, z których część również jest wpisana do miejskiej ewidencji zabytków) 

oraz usługowa. Znajduje się tam również stacja transformatorowa i podczyszczalnia ście-

ków. Na końcu ul. Granicznej teren gwałtownie opada do Brdy – różnica poziomów wynosi 

5÷6 m. 
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Po północnej stronie rzeki linia tramwajowa będzie przebiegać ponad jezdnią ulicy Unii 

Lubelskiej oraz nad rozległym skwerem, zagospodarowanym zielenią parkową. Dopiero za 

skwerem kończy się dolina Brdy i teren zdecydowanie się wznosi. W tym miejscu trasa wpi-

suje się w korytarz ul. Zygmunta Augusta, która od strony północnej sąsiaduje z terenami 

kolejowymi. Przestrzeń tę tworzą budynki biurowe, magazynowe, dworzec główny otoczony 

drobnymi pawilonami handlowymi, parking i tory ze stanowiskami wyładunkowymi. W ca-

łej północnej pierzei jedynym obiektem o odmiennym przeznaczeniu jest budynek poczty. 

Po południowej stronie ul. Zygmunta Augusta znajdują się budynki łączące funkcje miesz-

kalne, biurowe, handlowe, rozrywkowe. Usytuowany jest tam również parking i obiekty sta-

rej zajezdni tramwajowej. Pomiędzy ul. Dworcową a Warszawską znajduje się plac z pętlą 

autobusową, w której wydzielono stanowiska postojowe dla samochodów osobowych. Po 

wschodniej stronie ul. Warszawskiej do pasa ulicznego ul. Zygmunta Augusta przylegają te-

reny wojskowe z budynkami biurowymi. Dalej – za wlotem ul. Rycerskiej - usytuowana jest 

pętla autobusowa, do której przylegają obiekty firmy „FERPOL”. Wschodnią granicę terenu 

objętego projektem wyznacza strzeżony przejazd kolejowy, obsługujący przecięcie torów 

stacji postojowej z jezdnią ul. Zygmunta Augusta. W sąsiedztwie przejazdu znajduje się na-

syp oraz przyczółek starego wiaduktu powiązany z konstrukcją wsporczą ciepłociągu. 

4.1.3.  Geometria trasy tramwajowej na tle docelowego roz-
wiązania komunikacyjnego 

Zarówno „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Bydgoszczy” jak i miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego „Okole-

Graniczna” przewidują w przyszłości wykonanie połączenia drogowego po śladzie ul. Gra-

nicznej, pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Zygmunta Augusta. Połączenie to byłoby również 

skomunikowane z Trasą W-Z (ul. Ludwikowo) poprzez dwie jezdnie, przebiegające pod to-

rami kolejowymi przez tereny PESY. W obrębie skweru przy ul. Lubelskiej powstanie dwu-

poziomowy węzeł komunikacyjny, zapewniający bezkolizyjne skrzyżowanie obu ciągów.  

Na etapie niniejszej koncepcji opracowano zarys docelowego rozwiązania drogowego i 

dopiero w tak przygotowany układ geometryczny wkomponowano przebieg linii tramwajo-

wej. Węzeł na skwerze przy ul. Unii Lubelskiej został tak ukształtowany, by preferować 

przejazd na kierunku Graniczna –„łącznik przez teren PESY” – Trasa W-Z a redukować 

rangę ulicy Zygmunta Augusta do poziomu ul. zbiorczej. 
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Zgodnie z ustaleniami, opisanymi w części wstępnej, również na dalszym odcinku linia 

tramwajowa została wpisana w pas ul. Zygmunta Augusta w sposób właściwy dla układu 

drogowego ulicy zbiorczej.  

W ciągu ulicy Granicznej torowisko zostało usytuowane po wschodniej stronie istnieją-

cej jezdni – w przyszłości pas uliczny może zostać rozbudowany w kierunku wschodnim o 

kolejną jezdnię w taki sposób, że tory znajdą się pomiędzy dwiema jednokierunkowymi 

jezdniami. Zarówno na etapie budowy linii tramwajowej jak i w układzie docelowym będzie 

zachowana zachodnia linia zabudowy.  

Linia tramwajowa na północnym wlocie Ronda Grunwaldzkiego została tak wytrasowa-

na, by w przyszłości umożliwić wykonanie estakad nad skrzyżowaniem na kierunku Grun-

waldzka – Kruszyńska. 

4.1.4.  Parametry projektowanego torowiska 

Na całej długości projektowanego odcinka torowisko tramwajowe będzie wydzielone z 

jezdni (poza skrzyżowaniami). Będą to dwa tory, dla których – na poziomie rozwiązań kon-

cepcyjnych – przyjęto „bezpieczny” rozstaw  B=3,90 m. Założono następujący system zabu-

dowy przyszłego torowiska: 

– odcinek w pasie rozdziału ul. Grunwaldzkiej - torowisko zabudowane;  

zapewni to możliwość awaryjnego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych w razie 

„korków” na dojeździe do skrzyżowania; 

– odcinek w pasie ul. Granicznej do mostu nad Brdą - torowisko wydzielone, niezabu-

dowane; 

– most nad Brdą i estakada nad ul. Unii Lubelskiej - torowisko zabudowane, 

zapewni to możliwość awaryjnego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych a także 

skierowania tymczasowego ruchu objazdowego na wypadek awarii; 

– odcinek wzdłuż ul. Zygmunta Augusta pomiędzy ul. Langiewicza a Warszawską - 

torowisko niezabudowane; 

zabudowane będą tylko odcinki na skrzyżowaniach z jezdniami. Ponadto wypełnione 

zostaną części torowiska pomiędzy skrajną  szyną a peronem przystankowym  – nie 

planuje się natomiast  udostępniania torowiska dla komunikacji kołowej (poza sytu-

acjami awaryjnymi; 

– odcinek wzdłuż ul. Zygmunta Augusta pomiędzy ul. Warszawską a pętlą - torowisko 

zabudowane; 
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zabudowa ma zapewnić możliwość korzystania z torowiska przez autobusy komuni-

kacji miejskie;, 

– pętla  - torowisko częściowo niezabudowane a częściowo zabudowane; 

Zabudowane będą tylko te fragmenty torów, z których mogłyby awaryjnie korzystać 

autobusy. 

Na odcinkach szlakowych zastosowano łuki o promieniach R≥200 m ( za wyjątkiem 

niewielkiego załamania w rejonie budynku poczty, gdzie zastosowano łuki o promieniu 

R=100 m). Na skrzyżowaniach i pętli tory będą wyokrąglone łukami o promieniach R-30 m 

(tylko wyjątkowo R=25 m). 

Zarówno na torowisku zabudowanym jak i na niezabudowanym zakłada się ułożenie 

szyn na podlewie ciągłym, podbudowie betonowej - zbrojonej siatkami z prętów zbrojenio-

wych, matach wibroizolacyjnych, podbudowie pomocniczej i podsypce piaskowej z drena-

żem.  

Będą to konstrukcje uwzględniające najnowsze rozwiązania technologiczne, w znacz-

nym stopniu eliminujące hałas i wibracje, które mogą powstawać podczas ruchu taboru 

tramwajowego. 

Przewiduje się ustawienie wygrodzeń wzdłuż torowiska na szlaku oraz przy przystan-

kach, co wyeliminuje poprzeczny ruch pieszych. 

Ponadto założono zastosowanie smarownic torów, mających na celu ograniczenie hałasu 

na łukach poziomych o małym promieniu a także ułożenie przyrządów wyrównawczych. 

 

4.1.5.  Zakres i charakterystyka robót drogowych 

Wraz z budową linii tramwajowej zaplanowano rozbudowę układu drogowego. Niniej-

sza koncepcja obejmuje jedynie niezbędne działania w tym zakresie, które będą polegać na: 

– poszerzeniu i wzmocnieniu jezdni ul. Grunwaldzkiej w rejonie skrzyżowania z 

ul. Graniczną, 

– wykonaniu nowej jezdni ul. Zygmunta Augusta na odcinku od ul. Langiewicza 

do ul. Dworcowej, 

– wzmocnieniu jezdni ul. Langiewicza, 

– wzmocnieniu i lokalnym poszerzeniu ul. Zygmunta Augusta na odcinku od ul. 

Dworcowej do przejazdu kolejowego, 

– wytyczeniu ścieżki rowerowej prowadzącej od przejazdu kolejowego do pół-

nocno-wschodniego nabrzeża Brdy, 
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– wykonaniu parkingów dla samochodów osobowych, 

– budowie zatok przystankowych oraz pętli autobusowej, 

– ułożeniu nowych nawierzchni chodników: 

o wzdłuż nowych oraz wzmacnianych odcinków jezdni,  

o wzdłuż nowej linii tramwajowej w ciągu ul. Granicznej, na moście nad 

Brdą i w pasie ul. Zygmunta Augusta, 

o na peronach przystankowych. 

Nowe jezdnie otrzymają nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z kruszywa łamanego 

o konstrukcji odpowiedniej dla obciążenia ruchem KR-4. Zatoki przystankowe oraz wszyst-

kie drogi przeznaczone dla autobusów będą wykonane z betonu zbrojonego włóknami sta-

lowymi. 

Dla chodników przewidziano nawierzchnię z płyt betonowych 50x50x7 cm natomiast 

ścieżki rowerowe otrzymają nawierzchnię z niefazowanych kostek koloru czerwonego. 

 

4.1.6.  System organizacji ruchu kołowego i pieszego 

Budowa linii tramwajowej nie spowoduje istotnej zmiany organizacji ruchu w obrębie 

ul. Grunwaldzkiej oraz Granicznej. Nowym elementem będzie jedynie sygnalizacja świetlna 

na skrzyżowaniu obu wymienionych ulic a także przebudowa istniejącej sygnalizacji w ob-

rębie Ronda Grunwaldzkiego. 

Również w rejonie Dworca PKP dotychczasowe zasady organizacji ruchu nie ulegną 

istotnym zmianom.   

Pojazdy będą poruszać się po jednokierunkowej obwiedni, utworzonej przez ulice: 

Zygmunta Augusta, Langiewicza, Unii Lubelskiej i Warszawska.  

Nowością będzie zamknięcie dla ruchu publicznego odcinka ul. Dworcowej pomiędzy 

ul. Zygmunta Augusta a Unii Lubelskiej. Odcinkiem tym będą mogły poruszać się w jednym 

kierunku (z północy na południe) tylko autobusy i taksówki.  

Na odcinku ul. Zygmunta Augusta pomiędzy ul. Warszawską a przejazdem kolejowym 

zostanie zachowany ruch dwukierunkowy – na poszerzonej jezdni zaplanowano jedynie  

wydzielenie dodatkowego pasa dla autobusów. W przestrzeni przeddworcowej pojawi się 

dwukierunkowa ścieżka rowerowa, zapewniająca połączenie Węzła Zaświat z nabrzeżem 

Brdy. 

Piesi będą poruszać się wyznaczonymi chodnikami. W obszarze dworca nie przewiduje 

się przejść w poziomie jezdni – wszystkie perony przystankowe i chodniki będą powiązane 
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ze sobą przejściami podziemnymi, wykonanymi poprzez rozbudowę istniejącego tunelu. 

Wejścia do tunelu będą dodatkowo wyposażone w windy dla niepełnosprawnych. Na dal-

szych skrzyżowaniach (ul. Warszawskiej i Zygmunta Augusta,  Langiewicza – Zygmunta 

Augusta, Graniczna –Grunwaldzka) zostaną zachowane przejścia w poziomie jezdni. 

 

4.1.7.  Sygnalizacje świetlne 

Na obszarze związanym funkcjonalnie z budową nowej linii tramwajowej przewidziano 

łącznie możliwość budowy lub przebudowy  ośmiu sygnalizacji świetlnych. Znajdą się ona 

na następujących skrzyżowaniach: 

– Rondo Grunwaldzkie, 

– Grunwaldzka – Graniczna, 

– Zygmunta Augusta – Langiewicza, 

– Langiewicza – Unii Lubelskiej, 

– Unii Lubelskiej –Dworcowa, 

– Unii Lubelskiej – Warszawska, 

– Warszawska – Zygmunta Augusta 

– Zygmunta Augusta – Sowińskiego 

 

4.1.8.  System komunikacji zbiorowej i obsługa ruchu pasa-
żerskiego 

Na obszarze objętym projektem będzie współistnieć komunikacja tramwajowa i autobu-

sowa. Przystanki tramwajowe przewidziano: 

– na północnym wlocie Ronda Grunwaldzkiego, 

– wzdłuż ul. Granicznej, przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką, 

– w rejonie ul. Dworcowej (dla każdego kierunku usytuowane „za skrzyżowa-

niem”), 

– na końcowej pętli, zlokalizowanej w rejonie ul. Rycerskiej 

Przewiduje się, że nowa trasa będzie obsługiwać początkowo dwie – a docelowo cztery 

linie tramwajowe. Stopniowo mają one ograniczać udział autobusów w systemie komunika-

cji zbiorowej w mieście. Ograniczenie to będzie jednak polegało raczej na zmniejszeniu czę-

stotliwości kursowania wozów a nie likwidacji poszczególnych linii.  
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Ponieważ wraz z budową torów tramwajowych likwidacji ulegnie dotychczasowa pętla 

autobusowa, w projekcie przewidziano zorganizowanie nowej, która będzie „wpisana” we 

wnętrze pętli tramwajowej. Zostanie ona skomunikowana z ul. Zygmunta Augusta oddziel-

nym wjazdem i wyjazdem ale niezależnie od tego, na odcinku dojazdowym autobusy będą 

mogły korzystać z zabudowanego torowiska tramwajowego.  

Poza przystankami końcowymi zaproponowano lokalizację dla przystanków przeloto-

wych:  

– na placu przeddworcowym,  - przystanki skojarzone z przystankiem tramwa-

jowym, 

– wzdłuż „zamkniętego” odcinka ulicy Dworcowej, 

– przy krawędzi ul. Zygmunta Augusta na kierunku do Langiewicza, 

– wzdłuż krawędzi ul. Warszawskiej. 

Na wszystkich przystankach - za wyjątkiem ul. Warszawskiej – przewidziano ustawienie 

wiat dla pasażerów.  Na peronach przeddworcowych wiaty te będą przedłużone aż do wejść 

do tunelu prowadzącego na dworzec. 

Dodatkowo przewiduje się zainstalowanie na przystankach urządzeń Systemu Informa-

cji Pasażerskiej. Będzie on funkcjonował w trybie on-line , który umożliwia prezentację in-

formacji na wyświetlaczach, w telefonach komórkowych, internecie, infokioskach. Odpo-

wiednie tablice świetlne będą podwieszone do wiat.. Dla trasy 1 przewidziano zainstalowa-

nie: 

– 65 wyświetlaczy LCD, 

– 10 wyświetlaczy LED, 

– 14 infokiosków. 

 

4.1.9.  Stanowiska parkingowe 

Wraz z przebudową układu drogowego zaproponowano urządzenie nowych parkingów. 

Będą to trzy zgrupowania stanowisk postojowych: 

– na miejscu starej pętli tramwajowej – 114 stanowisk 

– pomiędzy ul. Warszawską a Dworcową i Unii Lubelskiej ( przy bu-

dynkach Zygmunta Augusta 14 i 16 oraz Dworcowa 110) – 117 stanowisk 

– po północnej stronie ul. Zygmunta Augusta , pomiędzy ul. Warszaw-

ską a projektowaną pętlą – 300 stanowisk 



 

ANALIZA WIELOKRYTERIALNA DLA ZADANIA POŁĄCZENIE LINIĄ TRAMWAJOWĄ…. 

18

Łącznie przewidziano więc zapewnienie 531 stanowisk postojowych.. Należy jednak 

podkreślić, że parking przy pętli o takich rozmiarach , jak pokazano to na planie sytuacyj-

nym, powstałby kosztem znacznych przebudów infrastruktury kolejowej. Na dalszym etapie 

prac projektowych należałoby rozważyć jego zmniejszenie. 

 

4.1.10.  Rozwiązanie wysokościowe 

Na przeważającej części projektowanego odcinka tory tramwajowe będą przebiegały w 

poziomie istniejącego terenu. Jedyny wyjątek stanowi odcinek, na którym trasa przekracza 

dolinę Brdy. Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdań-

sku, spód mostu przez rzekę Brdę projektuje się na wysokości 4,3 m ponad poziom wody 

wysokiej dla rzeki Brdy, który wynosi 36,56 m na poziomem morza. 

 

4.1.11.  Zestawienie projektowanych nawierzchni drogo-
wych i tramwajowych 

Podstawowe zakresy robót nawierzchniowych, związanych z budową trasy nr 1 przed-

stawiają się następująco: 

– Jezdnie nowe – 3 300 m2 

– Jezdnie modernizowane – 11 751 m2 

– Jezdnie i zatoki  autobusowe – 5 940 m2 

– Parkingi i wjazdy – 11 000 m2 
Razem jezdnie: 31 991 m2

– Ścieżki rowerowe – 3 200 m2 

– Chodniki i perony – 19 096 m2 
Razem ścieżki i chodniki: 22 296 m2

– Torowisko tramwajowe niezabudowane – 5 600 m2 

– Torowisko tramwajowe zabudowane – 8 700 m2 
Razem torowisko tramwajowe: 14 300 m2

 

Ogółem powierzchnia nawierzchni  68 587 m2

Długość pojedynczego toru tramwajowego – 4 225 mb
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4.1.12. Branża energetyczna i teletechniczna 

OŚWIETLENIE ULICY  

Dla całego układu drogowego przyjęto i obliczono parametry oświetleniowe zgodnie z 

normą PN- EN 13201-2125. 

Ulica Grunwaldzka: 

– kategoria ulicy G, 

– klasa oświetlenia ME- 3a, 

– luminancja oświetlenia 1,5 cd/m2, 

– równomierność oświetlenia 0.4. 

Dobrano oprawy w systemie np: SINTRA 2  ze źródłem SON- PIA Hg Free 250W  

Ulica Graniczna, Z. Augusta 

– kategoria ulicy L, 

– klasa oświetlenia ME- 4a, 

– luminancja oświetlenia 0.75 cd/m2, 

– równomierność oświetlenia 0.4. 

Dobrano oprawy w systemie np: SINTRA 1  ze źródłem SON- PIA Hg Free 150W. 

Oprawy podwieszone będą w dużej mierze do słupów trakcyjnych oraz słupach stylowych 

(typ BYDGOSKI). 

Zasilanie i szafki pomiarowe 

Dla całego układu ulic objętych niniejszą koncepcją przewidziano ustawienie 2-ch sza-

fek  pomiarowych 4-ro obwodowych: 

– szafka SO-1 moc ok. 15,0kW usytuowana będzie u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i 

Granicznej i zasilana będzie ze stacji transformatorowej Śląska (po przestawie-

niu), 

– szafka SO- 2 moc ok. 15,0 kW usytuowana będzie u zbiegu ulic dworcowej i Z. 

augusta i zasilana będzie ze stacji transformatorowej. 

Dla oświetlenia pętli tramwajowej (peronów i jezdni) należy wykorzystać istniejącą 

szafkę ZDMiKP zlokalizowaną przy ul. Rycerskiej. 

Zgodnie z ustaleniami z RD Bydgoszcz całe oświetlenie na przedmiotowych ulicach 

przewiduje się do demontażu. 
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INFORMACJA PASAŻERSKA 

Informacja pasażerska obejmuje zakresem doprowadzenie energii elektrycznej do po-

szczególnych punktów, w których rozmieszczone będą monitory na przystankach. 

Doprowadzenie energii elektrycznej odbywać się będzie z najbliżej usytuowanych punk-

tów wskazanych przez RD. Dla pełnej obsługi systemu doprowadzone będą również łącza 

internetowe, wybranego operatora. W kosztach przyjęto zintegrowany kaszt dostarczenia 

obu mediów do punktu odbioru. 

 

PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH 

Przebudowa linii napowietrznych abonenckich 

Przebudową objęto te fragmenty linii abonenckich , których słupy kolidować będą z pro-

jektowanym  układem drogowym. Przewiduje się demontaż  kolidujących słupów wraz z 

podwieszonymi kablami i przyłączami domowymi i postawienie nowych słupów poza ob-

szarem kolizji z zastosowaniem nowych słupów i kabli. 

Przebudowa kanalizacji kablowej i kabli  

Przebudową objęto te fragmenty kanalizacji , które kolidować będą z projektowanym  

układem drogowym. Przewiduje się demontaż  kolidujących odcinków wraz z kablami i po-

budowanie nowych poza obszarem kolizji z zastosowaniem nowych studni i nowych odcin-

ków kabli. 

 

CZĘŚĆ TRAKCYJNA 

Ogólna charakterystyka 

Na projektowanej trasie będzie kursował nowy tabor typu N122 (lub równoważny). Pię-

cioczłonowy niskopodłogowy tramwaj napędzany silnikami asynchronicznymi po przez 

przetwornice. Wozy w.w. taboru mają 63 miejsca stojące oraz 148 stojących (razem 211).  

Sieć trakcyjna charakteryzuje się dynamicznym (mocno wahliwym) obciążeniem wyni-

kającym z faktu, iż głównymi odbiornikami są wozy tramwajowe, które obciążają sieć w 

sposób dorywczy (rozruch, hamowanie) ze zmiennym obciążeniem dobowym.  

Układ zasilania wozów tramwajowych składa się z: zasilania AC po stronie SN, stacji 

prostownikowej, kabli zasilających i powrotnych oraz sieci jezdnej i szynowej. 

Sieć trakcyjna jezdna  

Sieć jezdną podzielono na sekcje dł. 810 m. Sekcje oddzielić za pomocą izolatorów sek-

cyjnych. Izolatory sekcyjne mostkować odłącznikami trakcyjnymi. Odłączniki projektuje się 

z napędem elektrycznym z możliwością sterownia miejscowego i zdalnego. 
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Jako konstrukcje wsporcze należy zastosować słupy stalowe rurowe ozdobne „Pastorał 

Bydgoski”. 

Stacja Prostownikowa 

Zasilanie stacji prostownikowej zgodnie z WT ZDM i KP wymaga pewności zasilania z 

dwóch niezależnych źródeł (podstawowej i wyższym stopniu pewności zasilania). Zasilanie 

odbywać się będzie z najbliższych źródeł SN (GPZ, PZ).  

Wszystkie elementy stacji prostownikowej umieszczone zostaną w indywidualnie zapro-

jektowanym budynku. W budynku przewiduje się osobne pomieszczenia dla rozdzielni SN 

cz. ENEA oraz dla transformatorów. 

4.1.13. Branża C.O., sanitarna (WOD – KAN – GAZ) 

Na rozpatrywanym odcinku trasy nr 1 - „GRANICZNA” istniejące punkty kolizyjne zo-

staną rozwiązane zgodnie z otrzymanymi, od gestorów poszczególnych sieci, uzgodnienia-

mi. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w opracowaniach branżowych. 

 

4.1.14. Obiekty inżynierskie 

I. Estakada tramwajowa z mostem przez rzekę Brdę 

Lokalizacja obiektu. 

Obiekt jest zlokalizowany w ciągu ulic Granicznej i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy, 

jako element planowanej trasy tramwajowej łączącej Dworzec Główny PKP z pozostałymi 

dzielnicami miasta. 

Charakterystyka ogólna obiektu. 

Estakada tramwajowa jest elementem projektowanej trasy nr 1 połączenia tramwajowe-

go dzielnic miasta z Dworcem Głównym PKP w Bydgoszczy. Łączy ona projektowaną ulicę 

Graniczną, jako przystosowaną do ruchu tramwajowego z projektowaną ulicą Zygmunta 

Augusta. Jednocześnie, stanowi ona 1 etap rozbudowy tego układu komunikacyjnego, który 

docelowo ma przejąć również ruch samochodowy, stąd też estakada tramwajowa planowana 

jest, jako pierwszy z obiektów mostowych i ma za zadanie przejąć ruch tramwajowy oraz 

pieszy. W sąsiedztwie estakady rezerwuje się miejsce dla dwóch estakad drogowych (dla ru-

chu samochodowego) wg koncepcji docelowej. 

Z uwagi na ukształtowanie terenu, obiekt ten można podzielić na dwa zakresy: 

– - estakada dojazdowa do mostu przez rzekę Brdę, jako przedłużenie szlaku w 

ciągu ul. Zygmunta Augusta, 
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– - most przez rzekę Brdę, łączący estakadę dojazdową z ul. Graniczną. 

Obie konstrukcje stworzą w sumie jeden obiekt o długości całkowitej ok. 260m w wa-

riancie 1 oraz ok. 250m w wariancie 2. 

Poszczególne warianty różnią się wyłącznie konstrukcją obiektów inżynierskich. 

Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, spód 

mostu przez rzekę Brdę projektuje się na wysokości 4,3m ponad poziom wody wysokiej dla 

rzeki Brdy, który wynosi 36,56m na poziomem morza. 

 

Charakterystyka rozwiązań projektowych. 

Wymogi funkcjonalno-użytkowe – WARIANT 1. 

Nośność obiektu dostosowano do klasy obciążeń „A” wg PN-85/S-10030. 

Parametry projektowanego mostu: 

– szerokość przęsła (szer. całkowita) 12,94m 

– długość całkowita 260m (estakada + most) 

– torowisko dwukierunkowe (dwa tory o rozstawie szyn 1000mm) stanowiące jed-

nocześnie jezdnię do awaryjnych przejazdów samochodów w postaci jezdni o 

szerokości 7,5m w świetle barier. Konstrukcja torowiska w tzw. systemie wę-

gierskim w postaci szyn blokowych wbudowanych w płyty betonowe. Planuje 

się zastosowanie mat wygłuszających torowisko. 

– chodnik o szerokości całkowitej 3,65m (3m pomiędzy balustradą i słupami trak-

cyjnymi, 

– barieroporęcze mostowe typu ASP160D i ASP 140D ze słupkami co 1,0 m (wg 

katalogu Stalprodukt SA). 

Konstrukcja przęseł estakady w postaci wieloprzęsłowej płyty żelbetowej ciągłej z 

otworami odciążającymi. 7 przęseł o rozpiętości 28m od strony ul. Zygmunta Augusta oraz 1 

przęsło od strony ul. Granicznej. 

Konstrukcja mostu zespolona stalowo – żelbetowa z dźwigarami o zmiennej wysokości 

(kształt łuku od spodu mostu) – jedno przęsło o rozpiętości ok. 45m. 

Podpory żelbetowe o szerokości ok. 11m każda. 

 

Wymogi funkcjonalno-użytkowe – WARIANT 2. 

Nośność obiektu dostosowano do klasy obciążeń „A” wg PN-85/S-10030. 

Parametry projektowanego mostu: 

– szerokość przęsła (szer. całkowita) 12,94m 
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– długość całkowita 246 m (estakada + most) 

– torowisko dwukierunkowe (dwa tory o rozstawie szyn 1000mm) stanowiące jed-

nocześnie jezdnię do awaryjnych przejazdów samochodów w postaci jezdni o 

szerokości 7,5m w świetle barier. Konstrukcja torowiska w tzw. systemie wę-

gierskim w postaci szyn blokowych wbudowanych w płyty betonowe. Planuje 

się zastosowanie mat wygłuszających torowisko. 

– chodnik o szerokości całkowitej 3,65m (3m pomiędzy balustradą i słupami trak-

cyjnymi, 

– barieroporęcze mostowe typu ASP160D i ASP 140D ze słupkami co 1,0 m (wg 

katalogu Stalprodukt SA. 

Konstrukcja przęseł estakady w postaci wieloprzęsłowej płyty ciągłej wykonanej z pre-

fabrykowanych belek sprężonych typu KUJAN. 8 przęseł w tym 6 o rozpiętości 18,5m i 2 

przęsła o rozpiętości 12,5m od strony ul. Zygmunta Augusta. 

Konstrukcja mostu zespolona stalowo – żelbetowa z dźwigarami o zmiennej wysokości 

(kształt łuku od spodu mostu) – dwa przęsła o rozpiętości ok. 50m. 

 

II. Przejście podziemne w rejonie Dworca Głównego PKP 

Lokalizacja obiektu. 

Obiekt jest zlokalizowany rejonie ulic Dworcowej i Zygmunta Augusta. 

Charakterystyka ogólna obiektu. 

Przejście podziemne wyprowadza ruch pieszy z peronów i terminala Dworca Głównego 

na ulicę Dworcową w kierunku Centrum oraz na ulicę Zygmunta Augusta w kierunku przy-

stanków komunikacji publicznej. 

Przewiduje się główny ciąg komunikacyjny o szerokości 6m z trwałą posadzką granito-

wą. Wszystkie wyjścia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaopatrzone będą w windy 

dla niepełnosprawnych. 

Przewiduje się konstrukcję żelbetową monolityczną, dylatowaną. 

Wyjścia o konstrukcji szkieletowej żelbetowej monolitycznej z wypełnieniem szkłem 

elewacyjnym, przyciemnianym. 
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4.1.15. Zestawienie kosztów 

Lp. Wyszczególnienie robót Koszt w tys. zł 

I. KOSZTY BUDOWLANE 

1. Nawierzchnie drogowe 9 662 

2. Nawierzchnia tramwajowa 23 498 

3. Most z estakadą 26 000 

4. Organizacja ruchu i zabezpieczenie ruchu drogowego (wiaty ) 1 658 

5. Przejście podziemne   5 500 

6. Dyżurki 180 

7. Ogrodzenia nowoprojektowane 110 

8. Rozbiórki budynków i ogrodzeń 6 500 

9. Trakcja  25 240 

10. Sieć energetyczna 4 850 

11. Sieć teletechniczna 2 520 

12. Sieć cieplna 1 434 

13. Kanalizacja deszczowa 3 824 

14. Kanalizacja sanitarna 539 

15. Wodociąg 1 044 

16. Sieć gazowa 788 

17. Przebudowa infrastruktury kolejowej 5 123 

18. Wycinka drzew 15 

19. Szata roślinna 900 

 RAZEM  I 119 385 

21 Rezerwa na roboty nieprzewidziane 15 % 17 908 

 RAZEM CZĘŚĆ I 137 293 
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 Podatek VAT 22 % 30 204 

 OGÓŁEM CZĘŚĆ I  167 497 

II INTELIGENTY SYSTEM STEROWANIA RUCHEM  

1. System informacji pasażerskiej 4 912 

2. Sygnalizacja świetlna 3 440 

 RAZEM  II 8 352 

 Rezerwa na roboty nieprzewidziane 15 % 1 253 

 RAZEM CZĘŚĆ II 9 605 

 Podatek VAT 22 % 2 113 

 OGÓŁEM CZĘŚĆ I II 11 718 

III ODSZKODOWANIA I ZABEZPIECZENIA  

1.  Wykupy nieruchomości  55 979 

2. Odszkodowanie z tytułu wycinki drzew 293 

3. Zabezpieczenia przeciwhałasowe budynków 540 

 RAZEM  56 812 

 Rezerwa na nieprzewidziane odszkodowania 15 % 8 522 

 OGÓŁEM CZĘŚĆ III  65 334 

 OGÓŁEM CZĘŚĆ I, II, III 244 549 
 

 

4.2. Trasa 2 – Naruszewicza 

4.2.1.  Lokalizacja i przebieg trasy tramwajowej 

Początkiem trasy nr 2 jest skrzyżowanie ulic Marsz. F. Focha – Królowej Jadwigi – ks. 

A. Kordeckiego. Z tego miejsca linia tramwajowa wyprowadzona została od istniejącego to-

rowiska w kierunku ul. A. Naruszewicza nowym korytarzem transportowym, równoległym 

do przebiegu ul. Królowej Jadwigi. Wzdłuż ul. A. Naruszewicza korytarz ten jest styczny do 

pasa drogowego ulicy. Powyżej tej ulicy trasa linii tramwajowej przecina koryto rzeki Brdy i 
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dochodzi do ul. Dworcowej na wysokości ul. J. Matejki kierując się w stronę dworca kole-

jowego. W ul. Dworcowej torowisko usytuowane zostało asymetrycznie (przy prawej kra-

wędzi jezdni). Przed dworcem kolejowym następuje kolejne załamanie trasy, tym razem w 

prawo w ul. Zygmunta Augusta. Torowisko zlokalizowano po północnej stronie obecnej 

jezdni. Trasa zakończona jest pętlą przed przejazdem kolejowym. Długość tak wytyczonej 

trasy wynosi ok. 1750 m.  

 Wydzielone od ruchu kołowego na całej długości torowisko ma na szlaku dwa tory o 

rozstawie 2.9-3.9 m. Całkowita szerokość torowiska, poza początkowym i końcowym od-

cinkiem, wynosi od 5.4 do 6.4 m. Dodatkowe tory przewidziano na dwóch wlotach skrzy-

żowania torowego przy ul. Marsz. F. Focha oraz na pętli. Dzięki temu na wyposażonym w 

sygnalizację świetlną skrzyżowaniu możliwe jest wprowadzenie także dla tramwajów segre-

gacji kierunkowej (krótsze wyczekiwanie  poprzez odrębne wzbudzanie otwarcia wlotu), na-

tomiast na pętli dodatkowe tory umożliwiają wzajemne wyprzedzanie się pojazdów szyno-

wych, co, jak wiadomo, na szlaku nie jest możliwe.  

 Poza początkowym odcinkiem trasy i pętlą torowisko tramwajowe będzie zabudowa-

ne, po części z możliwością przejazdu po nim samochodów. Proponuje się zastosowanie 

konstrukcji w maksymalnym stopniu eliminującej hałas i wibracje wywołane ruchem taboru 

tramwajowego, a zatem szyny na podlewie ciągłym, na zbrojonej podbudowie betonowej i 

na matach wibroizolacyjnych. Rodzaj materiału do zabudowy torowiska uzależniony jest od 

funkcji i rodzaju dopuszczonego ruchu. 

 Przystanki tramwajowe zlokalizowane zostały w rejonie skrzyżowań z ulicami Marsz. 

F. Focha i J. Matejki, przy dworcu kolejowym oraz na pętli. W dwóch miejscach lokalizacja 

ich powiązana jest z przystankami innych podsystemów transportowych (autobus, kolej) 

tworząc węzły przesiadkowe. Z kolei przystanki przy ul. J. Matejki zapewniają łatwy dostęp 

do znacznej części obszaru śródmieścia, obsługiwanego dzisiaj transportem publicznym w 

ograniczonym stopniu. Przystanki mają długie i szerokie perony, które umożliwiają jedno-

czesny postój dwóch pociągów (dwuwagonowych lub przegubowych). Perony przystanków 

przy dworcu połączone są dodatkowo schodami i windami z rozbudowanym tunelem dla 

pieszych. Wszystkie przystanki wyposażone zostały w obszerne wiaty (przy dworcu na całej 

długości peronów łącznie z zadaszeniem zejść do tunelu) oraz w system informacji pasażer-

skiej w postaci podwieszonych  tablic świetlnych oraz infokiosków. 

 Z projektowanym przebiegiem linii tramwajowej skojarzony został istniejący układ 

drogowy, który wymaga dostosowania do nowych powiązań transportowych i prognozowa-

nych wielkości ruchu. Największe zmiany przewidziano na początku trasy oraz w ciągu ul. 
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Zygmunta Augusta. Projektowana przebudowa skrzyżowania ulic Marsz. F. Focha i Królo-

wej Jadwigi, polegająca przede wszystkim na zmianie przebiegu tej drugiej, ma za zadanie 

poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego w sytuacji, kiedy pojawiły się w obrębie tego 

skrzyżowania kolejne punkty kolizji wywołane przez nowe relacje tramwajowe. Ma też w 

maksymalnym stopniu zbliżyć do siebie przystanki tramwajowe i autobusowe z  uwagi na 

przewidywaną w tym miejscu dużą liczbę osób przesiadających się. Jednocześnie ograni-

czono możliwość wyjazdu z ul. ks. A. Kordeckiego do skrętu w prawo, eliminując krzyżują-

ce się z wieloma strumieniami ruchu relacje na wprost i w lewo. Przy okazji dokonano nie-

znacznych korekt w przebiegu obu jezdni ul. Marsz. F. Focha, dostosowując je do rzeczywi-

stego rozkładu ruchu. Zmianą jest też umożliwienie wjazdu w ul. A. Grottgera, będącego al-

ternatywą dla obecnego wjazdu m.in. na teren WSG poprzez przeciętą torowiskiem tramwa-

jowym ul. Garbary. 

 Na odcinku od skrzyżowania z ul. Marsz. F. Focha do włączenia w ul. Dworcową to-

rowisku tramwajowemu towarzyszy ciąg pieszo-rowerowy, rozdzielony przed mostem na 

chodnik i ścieżkę rowerową (każde po innej stronie torowiska). Asymetryczne usytuowanie 

torowiska w ciągu ul. Dworcowej pozwala pozostawić część obecnej jezdni dla ruchu koło-

wego (nie przewiduje się jazdy samochodów po torowisku). Do skrzyżowania z ciągiem ulic 

Królowej Jadwigi – A. Fredry jest to jeden pas ruchu z jazdą w kierunku ul. J. Matejki, do 

skrzyżowania z ul. Unii Lubelskiej – 2 pasy ruchu z jazdą w tym samym kierunku. Dla pie-

szych pozostawiono istniejące chodniki  dopuszczając na części z nich ruch rowerowy. Ce-

lem wyeliminowania ruchu pieszego w poprzek torowiska przewiduje się ustawienie na 

szlaku zewnętrznych ogrodzeń. 

 Podstawowy układ drogowy w rejonie dworca kolejowego tworzą po części przebu-

dowane lub zmodernizowane ulice zbiorcze z jednokierunkowymi jezdniami o co najmniej 

dwóch pasach ruchu (jak to ma miejsce obecnie). Ogólnodostępne jezdnie uzupełniają wy-

dzielone jednopoziomowe parkingi dla samochodów osobowych o pojemności ponad 160 

stanowisk oraz śluzy dla taksówek i autobusów, zabierających pasażerów sprzed dworca. 

Rolę śluzy pełni też końcowy odcinek ul. Dworcowej. Część przystanków autobusowych 

znajduje się przy jezdniach ulic Warszawskiej, Zygmunta Augusta i Unii Lubelskiej. Parking 

vis-a-vis budynku poczty może być w przyszłości przekształcony w obiekt wielopoziomo-

wy. 

 Odcinek ul. Zygmunta Augusta od skrzyżowania z ul. Warszawską w kierunku trasy 

W-Z ulega dużo większym przekształceniom. Chcąc wyeliminować przeploty tramwajów i 

samochodów, do jakich doszłoby w przypadku poprowadzenia ulicy zbiorczej po śladzie 
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obecnej jezdni, wytrasowano nową 2-pasową, 2-kierunkową jezdnię, sytuując ją bliżej torów 

kolejowych. Jezdnie ta, omijając również pętlę, dochodzi do obecnej jezdni ul. Zygmunta 

Augusta przed przejazdem kolejowym. W miejscu połączenia jezdni zaprojektowane zostało 

1-pasowe rondo o średnicy 38 m. Czwarty wlot/wylot tego ronda będzie w przyszłości połą-

czeniem z jezdnią trasy W-Z. Do tego czasu stanowić on będzie dojazd do magazynów. 

 Projektowane w ciągu ul. Zygmunta Augusta torowisko tramwajowe wykorzystywane 

będzie także przez autobusy miejskich linii, dla których pętlę przewidziano wewnątrz pętli 

tramwajowej. Mając na uwadze stopniowe zastępowanie linii autobusowych do dworca ko-

lejowego liniami tramwajowymi (w miarę budowy w mieście kolejnych odcinków torowisk) 

jest to rozwiązanie ze wszech miar uzasadnione (najmniej terenochłonne). Pętla autobusowa, 

wyposażona w oddzielne przystanki z peronami dla wysiadających i dla wsiadających, po-

siada także bezpośrednie połączenia awaryjne z sąsiednimi jezdniami ulic np. na wypadek 

remontu torowiska lub cieci trakcyjnej. Wewnątrz pętli usytuowano budynek dyżurki. 

 Pomiędzy nową jezdnią a torowiskiem zaprojektowano ciąg kolejnych wydzielonych 

parkingów dla samochodów osobowych o łącznej liczbie 160 stanowisk (w tym stanowiska 

dla osób niepełnosprawnych ruchowo). Obecną jezdnię ul. Zygmunta Augusta do skrzyżo-

wania z ul. J. Sowińskiego przekształca się na jezdnię dojazdową, obsługującą jedynie przy-

ległe posesje, dalszy jej odcinek – na ciąg pieszojezdny z tą samą funkcją. Pozostawia się 

dojazd do niej tylko od ul. J. Sowińskiego. 

 W odróżnieniu od torowisk tramwajowych jezdnie posiadać będą nawierzchnię bitu-

miczną, tłumiącą bardziej niż kostka hałas, jaki wywołują toczące się koła pojazdów. Sta-

nowiska postojowe dla autobusów zaprojektowano o nawierzchni betonowej (odpornej na 

odkształcenia), stanowiska postojowe dla samochodów osobowych – o nawierzchni z kostki 

betonowej. Na chodnikach proponuje się zastosować kompozycje płyt chodnikowych i kost-

ki (kamiennych lub betonowych), na ścieżkach rowerowych – niefazowaną, czerwoną kostkę 

betonową względnie czerwony asfaltobeton.  

 Wszystkie skrzyżowania objętych opracowaniem ulic zbiorczych wyposażone zostały 

w sygnalizację świetlną. Z reguły będzie to sygnalizacja akomodacyjna o zmieniających się 

układach faz, preferująca pojazdy transportu publicznego. Skrzyżowania ulic o znaczeniu 

lokalnym, przez które wytrasowane zostało torowisko tramwajowe będą miały sygnalizację 

wzbudzaną przez pojazdy szynowe. 
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4.2.2. Zestawienie projektowanych nawierzchni drogowych i 
tramwajowych 

Podstawowe zakresy robót nawierzchniowych, związanych z budową trasy nr 1 przed-

stawiają się następująco: 

– Jezdnie nowe – 13 000 m2

– Jezdnie modernizowane – 16 200 m2

– Jezdnie i zatoki  autobusowe – 6 400 m2

– Parkingi i wjazdy – 8 400 m2

Razem jezdnie: 44 100 m2

– Ścieżki rowerowe – 4 100 m2

– Chodniki i perony – 27 200 m2

Razem ścieżki i chodniki: 31 400 m2

– Torowisko tramwajowe niezabudowane – 5 600 m2

– Torowisko tramwajowe zabudowane – 9 400 m2

Razem torowisko tramwajowe: 15 000 m2

  

Ogółem powierzchnia nawierzchni  90 500 m2

Długość pojedynczego toru tramwajowego – 5 200 mb

 

4.2.3. Sygnalizacje świetlne 

Na obszarze związanym funkcjonalnie z budową nowej linii tramwajowej przewidziano 

łącznie możliwość budowy lub przebudowy  ośmiu sygnalizacji świetlnych. Znajdą się ona 

na następujących skrzyżowaniach: 

– Kr. Jadwigi- Focha 

– Garbary - linia tramwajowa  

– Dworcowa- Matejki  

– Dworcowa- Kr. Jadwigi 

– Dworcowa- Sobieskiego 

– Dworcowa- Unii Lubelskiej 



 

ANALIZA WIELOKRYTERIALNA DLA ZADANIA POŁĄCZENIE LINIĄ TRAMWAJOWĄ…. 

30

– Unii Lubelskiej- Warszawska 

– Z. Augusta- Warszawska 

 

4.2.4. Branża energetyczna i teletechniczna 

OŚWIETLENIE ULICY – CZĘŚĆ OGÓLNA  

Dla całego układu drogowego  przyjęto i obliczono parametry oświetleniowe zgodnie z 

normą PN- EN 13201-2125. 

Ulica Focha: 

– kategoria ulicy Z, 

– klasa oświetlenia ME- 3a, 

– luminancja oświetlenia 1,5 cd/m2, 

– równomierność oświetlenia 0.4. 

Dobrano oprawy w systemie np: SINTRA 2  ze źródłem SON- PIA Hg Free 250W  

Ulica Kr. Jadwigi, Dworcowa, Z. Augusta: 

– kategoria ulicy Z, 

– klasa oświetlenia ME- 4a, 

– luminancja oświetlenia 1 cd/m2, 

– równomierność oświetlenia 0.4. 

Dobrano oprawy w systemie np: SINTRA 1  ze źródłem SON- PIA Hg Free 150W. 

Oprawy podwieszone będą w dużej mierze do słupów trakcyjnych oraz słupach stylowych 

(typ BYDGOSKI). 

 

INFORMACJA PASAŻERSKA 

Informacja pasażerska obejmuje zakresem doprowadzenie energii elektrycznej do po-

szczególnych punktów, w których rozmieszczone będą monitory na przystankach tramwa-

jowych i autobusowych. 

Doprowadzenie energii elektrycznej odbywać się będzie z najbliżej usytuowanych punk-

tów wskazanych przez RD. Dla pełnej obsługi systemu doprowadzone będą również łącza 

internetowe, wybranego operatora. W kosztach przyjęto zintegrowany kaszt dostarczenia 

obu mediów do punktu odbioru. 

 

PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH 

Przebudowa linii napowietrznych abonenckich 
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Przebudową objęto te fragmenty linii abonenckich , których słupy kolidować będą z pro-

jektowanym  układem drogowym. Przewiduje się demontaż  kolidujących słupów wraz z 

podwieszonymi kablami i przyłączami domowymi i postawienie nowych słupów poza ob-

szarem kolizji z zastosowaniem nowych słupów i kabli. 

Przebudowa kanalizacji kablowej i kabli  

Przebudową objęto te fragmenty kanalizacji , które kolidować będą z projektowanym  

układem drogowym. Przewiduje się demontaż  kolidujących odcinków wraz z kablami i po-

budowanie nowych poza obszarem kolizji z zastosowaniem nowych studni i nowych odcin-

ków kabli. 

 

CZĘŚĆ TRAKCYJNA 

Ogólna charakterystyka 

Na projektowanej trasie będzie kursował nowy tabor typu N122 (lub równoważny). Pię-

cioczłonowy niskopodłogowy tramwaj napędzany silnikami asynchronicznymi po przez 

przetwornice. Wozy ww. taboru mają 63 miejsca stojące oraz 148 stojących (razem 211). 

Sieć trakcyjna charakteryzuje się dynamicznym (mocno wahliwym) obciążeniem wynikają-

cym z faktu iż głównymi odbiornikami są wozy tramwajowe, które obciążają sieć w sposób 

dorywczy (rozruch, hamowanie) z zmiennym obciążeniem dobowym.  

 Układ zasilania wozów tramwajowych składa się z: zasilania AC po stronie SN, stacji 

prostownikowych, kabli zasilających i powrotnych oraz sieci jezdnej i szynowej. 

Sieć trakcyjna jezdna  

 Sieć jezdną podzielono na sekcje dł. 700 m. Sekcje oddzielić za pomocą izolatorów 

sekcyjnych. Izolatory sekcyjne mostkować odłącznikami trakcyjnymi. Odłączniki projektuje 

się z napędem elektrycznym z możliwością sterownia miejscowego i zdalnego. 

 Jako konstrukcje wsporcze należy zastosować słupy stalowe rurowe ozdobne „Pastorał 

Bydgoski”. Istniejące słup trakcyjne zdemontować. 

Stacja Prostownikowa 

Zasilanie stacji prostownikowej zgodnie z WT ZDM i KP wymaga pewności zasilania z 

dwóch niezależnych źródeł (podstawowej i wyższym stopniu pewności zasilania). Zasilanie 

odbywać się będzie z najbliższych źródeł SN (GPZ, PZ).  

Wszystkie elementy stacji prostownikowej umieszczone zostaną w indywidualnie zapro-

jektowanym budynku. Którego lokalizacje pokazano na planie sytuacyjnym. W budynku 

przewiduje się osobne pomieszczenia dla rozdzielni SN cz. ENEA oraz dla transformatorów. 
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4.2.5. Branża C.O., sanitarna (WOD – KAN – GAZ) 

Na rozpatrywanym odcinku trasy nr 2 - „NARUSZEWICZA” istniejące punkty kolizyj-

ne zostaną rozwiązane zgodnie z otrzymanymi, od gestorów poszczególnych sieci, uzgod-

nieniami. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w opracowaniach branżowych. 

 

4.2.6. Obiekty inżynierskie 

OBIEKTY MOSTOWE 

Opracowano dwa warianty przeprawy mostowej dla trasy nr 2 Naruszewicza. 

Niweletę torów na obiektach mostowych przyjęto na podstawie opracowania części dro-

gowej. Światło przęseł nurtowych przekracza 40,0 m. Wyniesienie dolnej krawędzi przęseł 

nurtowych nad wielką wodę żeglowną jest większe niż 4,30 m. 

Na mostach odbywać się będzie dwukierunkowy ruch tramwajowy,  oraz na wsporni-

kach przęseł ruch pieszy oraz ścieżka rowerowa. 

Osiowy rozstaw torów tramwajowych wynosi 2,90 m. Szerokość wspornikowych obu-

stronnych chodników wynosi 2 ×2,0 m. Na chodnikach umieszczone będą słupy trakcyjne. 

W miejscach ich usytuowania szerokość chodników zmniejszona będzie do 1,5 m. 

Mosty w obu wariantach przewidziane są do awaryjnego przejazdu pojazdów samocho-

dowych po odpowiednio do tego celu przygotowanym torowisku. Szerokość pasa ruchu dla 

przejazdu awaryjnego wynosi 5,40 m. 

 

Wariant pierwszy przewiduje wykonanie mostu trójprzęsłowego, o przęsłach swobod-

nie podpartych rozpiętości 14,10; 50,0 i 14,10 m. Przęsła skrajne zaprojektowano jako mo-

nolityczne płyty żelbetowe. Przęsło środkowe położone nad nurtem Brdy zaprojektowano 

jako konstrukcję stalową z dwoma dźwigarami łukowymi i żelbetowym pomostem. Rozstaw 

wieszaków łuku wynosi 4,00 m. Na przęśle nurtowym linia tramwajowa przebiega prostoli-

niowo, natomiast  na części przęseł skrajnych w poziomym łuku kołowym. 

Przewiduje się podparcie podpór żelbetowych na palach wielkośrednicowych. Koszt 

wykonania przeprawy mostowej w wariancie 1 oszacowano na 6 773 591 zł. 

 

Wariant drugi przewiduje wykonanie mostu dwuprzęsłowego o rozpiętościach  64,44 i 

14,10 m. Przęsło nurtowe stanowi podwieszoną konstrukcję stalową z żelbetowym pomo-

stem. Pylon usytuowany na dojeździe od strony ul Naruszewicza jest pochylony w kierunku 
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nurtu rzeki. Cięgna tworzą układ wachlarzowy. Przęsło podwieszone jest na pięciu parach 

cięgien. Pomost podwieszony jest co 11,0 m. Konstrukcję stalowego skrzynkowego pylonu 

utrzymują dwie pary cięgien.  

Na przęśle nurtowym tor przebiega prostoliniowo.  

Przęsło lewobrzeżne to konstrukcja podobna jak w wariancie pierwszym. Tor na tym 

przęśle przebiega w poziomym łuku kołowym. Koszt wykonania przeprawy mostowej w 

wariancie 2 oszacowano na kwotę o 1 232 470 wyższą niż wariancie 1, to jest  8 006 061 zł. 

 

OPIS KONSTRUKCJI PRZEJŚĆ PODZIEMNYCH 

Opracowano jeden wariant przejść podziemnych dla trasy nr 2 „Naruszewicza”  

w oparciu o część drogową, gdyż warianty wynikające z projektu drogowego różnią się bar-

dzo nieznacznie i nie wpłynie to praktycznie na różnicę w kosztach.  

Przyjęto wpasowanie nowej konstrukcji przejść podziemnych w stary układ. Ze względu 

na znaczną ingerencję w istniejącą część i przewidywane kłopoty przy wykonawstwie przy-

jęto całkowite wyburzenie istniejącej części przejść podziemnych aż do płaszczyzny fasady 

budynku głównego dworca.  

Do podziemi prowadzi sześć dwubiegowych biegów schodowych o szerokości 3,5 m, po 

2x12 stopni każdy oraz siedem hydraulicznych dźwigów osobowych  

z przelotowymi kabinami. Zejścia do podziemi usytuowane są w sposób umożliwiający bez-

pieczne przejście pieszym m.in. do środków transportu publicznego. Przewiduje się zada-

szenie biegów schodowych szkieletową konstrukcją stalową i płytami z poliwęglanu. Głów-

na część przejść ma w przybliżeniu wymiary 24x24 m i znajdować się tam ma punkt infor-

macji dla podróżnych. 

Przewiduje się wykonanie konstrukcji nośnej przejść jako monolityczną ze zbrojonego 

betonu klasy C35/45 o następujących grubościach: podłoga – 0,5 m, ściany – 0,35 m, strop – 

0,5 m. Część centralna stropu wsparta jest na słupach żelbetowych przekazujących obciąże-

nia bezpośrednio na grunt przy pomocy stóp żelbetowych. 

Przewiduje się wykończenie posadzki i ścian kamieniem naturalnym. 

Koszt wykonania przejść podziemnych oszacowano na 10 129 091,82 zł. 
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4.2.7. Zestawienie kosztów 

Lp. Wyszczególnienie robót Koszt w tys. zł 

I. KOSZTY BUDOWLANE  

1. Nawierzchnie drogowe 13 425 

2. Nawierzchnia tramwajowa 23 085 

3. Most    7 177 

4. Organizacja i zabezpieczenie ruchu drogowego   1 986 

5. Przejście podziemne   10 129 

6. Dyżurki      180 

7. Ogrodzenia nowoprojektowane      110 

8. Rozbiórki budynków i ogrodzeń   1 456 

9. Trakcja  24 220 

10. Sieć energetyczna   5 355 

11. Sieć teletechniczna   3 080 

12. Sieć cieplna   1 168 

13. Kanalizacja deszczowa   4 762 

14. Kanalizacja sanitarna      660 

15. Wodociąg   2 406 

16. Sieć gazowa   1 461 

17. Przebudowa infrastruktury kolejowej   4 173 

18. Wycinka drzew        28 

19. Szata roślinna      880 

 RAZEM CZĘŚĆ I 105 741 

 Rezerwa na roboty nieprzewidziane 15 %   15 861 

 RAZEM 121 602 

 Podatek VAT 22 %   26 752 
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 OGÓŁEM CZĘŚĆ I 148 354 

II INTELIGENTNY SYSTEM STEROWANIA RUCHEM  

 System informacji pasażerskiej   4 672 

 Sygnalizacja świetlna   3 440 

 RAZEM CZĘŚĆ II   8 112 

 Rezerwa na roboty nieprzewidziane 15 %   1 217 

 RAZEM   9 329 

 Podatek VAT 22 %   2 052 

 OGÓŁEM CZĘŚĆ II 11 381 

III ODSZKODOWANIA I ZABEZPIECZENIA  

1.  Wykupy nieruchomości 23 361 

2. Odszkodowanie z tytułu wycinki drzew      354 

3. Zabezpieczenia przeciwhałasowe budynków      972 

 RAZEM  24 687 

 Rezerwa na nieprzewidziane odszkodowania 15 %   3 703 

 OGÓŁEM CZĘŚĆ III 28 390 

 OGÓŁEM CZĘŚĆ I, II, III  188 125 

 

 

4.3. Trasa 3 – Dworcowa 

4.3.1.  Lokalizacja i przebieg trasy tramwajowej 

Trasa 3 bierze swój początek na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Dworcowej, a więc w 

tym samym miejscu, gdzie kiedyś znajdował się rozplot linii tramwajowych. Torowisko do 

skrzyżowania z ul. J. Matejki zlokalizowane zostało w osi poszerzonego do 15 m pasa dro-

gowego ul. Dworcowej. Dalej, w kierunku dworca kolejowego, usytuowane zostało asyme-

trycznie (przy prawej krawędzi jezdni), identycznie jak w ciągu trasy 2. Podobnie też przed 

dworcem kolejowym następuje załamanie trasy w prawo w ul. Zygmunta Augusta, ale w 

nieco inny sposób. Torowisko zlokalizowano równolegle do jezdni, początkowo po  połu-
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dniowej jej stronie, a za skrzyżowaniem z ul. Warszawską - po stronie północnej. Trasa za-

kończona jest pętlą przed przejazdem kolejowym. Długość tak wytyczonej trasy wynosi ok. 

1800 m.  

Torowisko tramwajowe ma na szlaku dwa tory o rozstawie 2.9 m (w ciągu ul. Dworco-

wej) lub 3.9 m (wzdłuż ul. Zygmunta Augusta). Całkowita szerokość torowiska wraz z obu-

stronnymi pasami bezpieczeństwa, w których nie mogą być usytuowane żadne obiekty  wy-

nosi odpowiednio min. 6.3 lub 7.3 m. Z uwagi na przewidywaną dużą częstotliwość ruchu 

pojazdów szynowych nie wchodzi w rachubę zastosowanie jednego toru z mijankami na 

przystankach. Nie może również znaleźć się pod torowiskiem większość sieci uzbrojenia te-

renu ze względu na uniemożliwiony do nich dostęp. W tej sytuacji nie jest możliwe wybu-

dowanie linii tramwajowej w ciągu ul. Dworcowej w obecnych liniach zabudowy na jej wą-

skim (10-12 m) odcinku, czyli pomiędzy ulicami Gdańską i Matejki. Stąd konieczność 

uwzględnienia znacznych wyburzeń w pierzei północnej. Podobnie jak w poprzednich tra-

sach, na pętli przewidziano dodatkowe tory na długości przystanków. Dzięki temu możliwe 

jest wzajemne wyprzedzanie się pojazdów szynowych, co, jak wiadomo, na szlaku nie wy-

stępuje.  

 Poza pętlą torowisko tramwajowe będzie zabudowane, po części z możliwością prze-

jazdu po nim samochodów. Proponuje się zastosowanie konstrukcji w maksymalnym stop-

niu eliminującej hałas i wibracje wywołane ruchem taboru tramwajowego, a zatem szyny na 

podlewie ciągłym, na zbrojonej podbudowie betonowej i na matach wibroizolacyjnych. Ro-

dzaj materiału do zabudowy torowiska uzależniony jest od funkcji i rodzaju dopuszczonego 

ruchu. 

Przystanki tramwajowe zlokalizowane zostały w ciągu ul. Dworcowej w rejonie skrzy-

żowań z ulicami Gdańską, K. Marcinkowskiego i J. Matejki, a na dalszym odcinku - przy 

dworcu kolejowym oraz na pętli. Lokalizacja przystanków przy dworcu powiązana jest z 

przystankami innych podsystemów transportowych (autobus, kolej) tworząc węzeł przesiad-

kowy. Wszystkie bez wyjątku przystanki mają długie perony, które umożliwiają jednocze-

sny postój dwóch pociągów (dwuwagonowych lub przegubowych). Perony przystanków 

przy dworcu połączone są dodatkowo schodami i windami z rozbudowanym tunelem dla 

pieszych. Ponadto przystanki wyposażone zostały w obszerne wiaty (przy dworcu na całej 

długości peronów łącznie z zadaszeniem zejść do tunelu) oraz w system informacji pasażer-

skiej w postaci podwieszonych tablic świetlnych oraz infokiosków. 

 Wraz z usytuowaniem linii tramwajowej w ul. Dworcowej zachodzi konieczność 

wprowadzenia w ciągu tej ulicy ograniczeń w ruchu kołowym. Największe zmiany przewi-
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dziano na odcinku Gdańska - J. Matejki, gdzie dopuszcza się ruch kołowy tylko w określo-

nych godzinach. Stwarza się tym samym więcej miejsca pieszym i rowerzystom. Natomiast 

asymetryczne usytuowanie torowiska w ciągu ul. Dworcowej za skrzyżowaniem z ul. J. Ma-

tejki pozwala pozostawić część obecnej jezdni dla ruchu kołowego (nie przewiduje się jazdy 

samochodów po torowisku). Do skrzyżowania z ciągiem ulic Królowej Jadwigi – A. Fredry 

jest to jeden pas ruchu z jazdą w kierunku ul. J. Matejki, do skrzyżowania z ul. Unii Lubel-

skiej – 2 pasy ruchu z jazdą w tym samym kierunku. Dla pieszych pozostawiono istniejące 

chodniki  dopuszczając na części z nich ruch rowerowy. Na odcinkach ulicy wyposażonych 

w jezdnię i chodniki przewiduje się ustawienie wzdłuż torowiska ogrodzenia. Ma to wyeli-

minować ruch pieszy w poprzek torowiska poza miejscami wyznaczonymi. 

Podstawowy układ drogowy w rejonie dworca kolejowego tworzą po części przebudo-

wane lub zmodernizowane ulice zbiorcze z jednokierunkowymi jezdniami o co najmniej 

dwóch pasach ruchu (jak to ma miejsce obecnie). Ogólnodostępne jezdnie uzupełniają wy-

dzielone jednopoziomowe parkingi dla samochodów osobowych o pojemności ponad 160 

stanowisk oraz śluzy dla taksówek i autobusów, zabierających pasażerów sprzed dworca. 

Rolę śluzy pełni też końcowy odcinek ul. Dworcowej. Część przystanków autobusowych 

znajduje się przy jezdniach ulic Warszawskiej, Zygmunta Augusta i Unii Lubelskiej. Parking 

vis-a-vis budynku poczty może być w przyszłości przekształcony w obiekt wielopoziomo-

wy. 

W przeciwieństwie do trasy 2 pozostawia się dalszy odcinek jezdni ul. Zygmunta Augu-

sta jako ciąg ulicy zbiorczej, poszerzając go do trzech pasów ruchu. Środkowy pas przezna-

czony jest przede wszystkim dla wyjeżdżających z pętli autobusów. Na skrzyżowaniu z ul. 

Warszawską występować będą przeploty tramwajów i samochodów.  

Projektowane w ciągu ul. Zygmunta Augusta torowisko tramwajowe może być wyko-

rzystywane także przez autobusy miejskich linii, dla których pętlę przewidziano wewnątrz 

pętli tramwajowej. Mając na uwadze stopniowe zastępowanie linii autobusowych do dworca 

kolejowego liniami tramwajowymi (w miarę budowy w mieście kolejnych odcinków toro-

wisk) jest to rozwiązanie ze wszech miar uzasadnione (najmniej terenochłonne). Pętla auto-

busowa, wyposażona w oddzielne przystanki z peronami dla wysiadających i dla wsiadają-

cych. Wewnątrz pętli usytuowano budynek dyżurki. 

Wzdłuż torowiska zaprojektowano ciąg kolejnych wydzielonych parkingów dla samo-

chodów osobowych o łącznej liczbie 160 stanowisk (w tym stanowiska dla osób niepełno-

sprawnych ruchowo). 
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W odróżnieniu od torowisk tramwajowych jezdnie posiadać będą nawierzchnię bitu-

miczną, tłumiącą bardziej niż kostka hałas, jaki wywołują toczące się koła pojazdów. Sta-

nowiska postojowe dla autobusów zaprojektowano o nawierzchni betonowej (odpornej na 

odkształcenia), stanowiska postojowe dla samochodów osobowych – o nawierzchni z kostki 

betonowej. Na chodnikach proponuje się zastosować kompozycje płyt chodnikowych i kost-

ki (kamiennych lub betonowych), na ścieżkach rowerowych – niefazowaną, czerwoną kostkę 

betonową względnie czerwony asfaltobeton.  

Wszystkie skrzyżowania objętych opracowaniem ulic zbiorczych wyposażone zostały w 

sygnalizację świetlną. Z reguły będzie to sygnalizacja akomodacyjna o zmieniających się 

układach faz, preferująca pojazdy transportu publicznego. Skrzyżowania ulic o znaczeniu 

lokalnym, przez które wytrasowane zostało torowisko tramwajowe będą miały sygnalizację 

wzbudzaną przez pojazdy szynowe. Nie przewiduje się sygnalizacji na skrzyżowaniach  z  

ul. Dworcową na długości odcinka o ograniczonym ruchu kołowym. 

 

4.3.2. Zestawienie projektowanych nawierzchni drogowych i 
tramwajowych 

Podstawowe zakresy robót nawierzchniowych, związanych z budową trasy nr 3 przed-

stawiają się następująco: 

– Jezdnie nowe – 4 500 m2

– Jezdnie modernizowane – 8 800 m2

– Jezdnie i zatoki  autobusowe – 5 300 m2

– Parkingi i wjazdy – 8 200 m2

Razem jezdnie: 26 800 m2

– Ścieżki rowerowe – 2 700 m2

– Pieszojezdnie – 7 300 m2

– Chodniki i perony – 18 300 m2

Razem ścieżki i chodniki: 28 300 m2

– Torowisko tramwajowe niezabudowane – 1 800 m2

– Torowisko tramwajowe zabudowane – 11 600 m2
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Razem torowisko tramwajowe: 13 400 m2

Ogółem powierzchnia nawierzchni  68 500 m2

Długość pojedynczego toru tramwajowego – 4 400 mb
 

4.3.3. Sygnalizacje świetlne 

Na obszarze związanym funkcjonalnie z budową nowej linii tramwajowej przewidziano 

łącznie możliwość budowy lub przebudowy  ośmiu sygnalizacji świetlnych. Znajdą się ona 

na następujących skrzyżowaniach: 

– Dworcowa- Matejki 

– Dworcowa- Kr. Jadwigi  

– Dworcowa- Sobieskiego 

– Dworcowa- Unii Lubelskiej 

– Z. Augusta- Warszawska 

– Z. Augusta- wjazd na pętlę 

– Z. Augusta- wyjazd z pętli 

 

4.3.4. Branża energetyczna i teletechniczna 

OŚWIETLENIE ULICY – CZĘŚĆ OGÓLNA  

Dla całego układu drogowego  przyjęto i obliczono parametry oświetleniowe zgodnie z 

normą PN- EN 13201-2125 

Ulica Dworcowa, Z. Augusta: 

– kategoria ulicy L, 

– klasa oświetlenia ME- 3a, 

– luminancja oświetlenia 1 cd/m2, 

– równomierność oświetlenia 0.4. 

Dobrano oprawy w systemie np: SINTRA 1  ze źródłem SON- PIA Hg Free 150W.  

Oprawy podwieszone będą w dużej mierze do słupów trakcyjnych 

 

INFORMACJA PASAŻERSKA 

Informacja pasażerska obejmuje zakresem doprowadzenie energii elektrycznej do po-

szczególnych punktów, w których rozmieszczone będą monitory na przystankach tramwa-
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jowych i autobusowych. Doprowadzenie energii elektrycznej odbywać się będzie z najbliżej 

usytuowanych punktów wskazanych przez RD. Dla pełnej obsługi systemu doprowadzone 

będą również łącza internetowe, wybranego operatora. W kosztach przyjęto zintegrowany 

kaszt dostarczenia obu mediów do punktu odbioru. 

 

PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH 

Przebudowa linii napowietrznych abonenckich 

Przebudową objęto te fragmenty linii abonenckich , których słupy kolidować będą z pro-

jektowanym  układem drogowym. Przewiduje się demontaż  kolidujących słupów wraz z 

podwieszonymi kablami i przyłączami domowymi i postawienie nowych słupów poza ob-

szarem kolizji z zastosowaniem nowych słupów i kabli. 

Przebudowa kanalizacji kablowej i kabli  

Przebudową objęto te fragmenty kanalizacji , które kolidować będą z projektowanym  

układem drogowym. Przewiduje się demontaż  kolidujących odcinków wraz z kablami i po-

budowanie nowych poza obszarem kolizji z zastosowaniem nowych studni i nowych odcin-

ków kabli. 

 

CZĘŚĆ TRAKCYJNA 

Ogólna charakterystyka 

Na projektowanej trasie będzie kursował nowy tabor typu N122 (lub równoważny). Pię-

cioczłonowy niskopodłogowy tramwaj napędzany silnikami asynchronicznymi po przez 

przetwornice. Wozy w.w. taboru mają 63 miejsca stojące oraz 148 stojących (razem 211). 

 Sieć trakcyjna charakteryzuje się dynamicznym (mocno wahliwym) obciążeniem wy-

nikającym z faktu iż głównymi odbiornikami są wozy tramwajowe, które obciążają sieć w 

sposób dorywczy (rozruch, hamowanie) z zmiennym obciążeniem dobowym. Układ zasila-

nia wozów tramwajowych składa się z: zasilania AC po stronie SN, stacji prostownikowych, 

kabli zasilających i powrotnych oraz sieci jezdnej i szynowej. 

Sieć trakcyjna jezdna  

Sieć jezdną podzielono na sekcje dł. 850 m. Sekcje oddzielić za pomocą izolatorów sek-

cyjnych. Izolatory sekcyjne mostkować odłącznikami trakcyjnymi. Odłączniki projektuje się 

z napędem elektrycznym z możliwością sterownia miejscowego i zdalnego. 

Jako konstrukcje wsporcze należy zastosować słupy stalowe rurowe ozdobne „Pastorał 

Bydgoski”. Istniejące słup trakcyjne zdemontować. 

Stacja Prostownikowa 
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Zgodnie z WT ZDM i KP projekt przewiduje wykorzystanie istniejącej stacji prostowni-

kowej. W tym celu należy wykorzystaj wolne pola zasilaczy oraz rozbudować stacje o do-

datkowy zasilacz i pola powrotne.  

 

4.3.5. Branża C.O., sanitarna (WOD – KAN – GAZ) 

Na rozpatrywanym odcinku trasy nr 3 - „DWORCOWA” istniejące punkty kolizyjne zo-

staną rozwiązane zgodnie z otrzymanymi, od gestorów poszczególnych sieci, uzgodnienia-

mi. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w opracowaniach branżowych. 

 

4.3.6. Zestawienie kosztów 

lp. Wyszczególnienie robót Koszt w tys. zł 

I. KOSZTY BUDOWLANE  

1. Nawierzchnie drogowe 10 330 

2. Nawierzchnia tramwajowa 23 192 

3. Most  - 

4. Organizacja i zabezpieczenie ruchu drogowego   1 476 

5. Przejście podziemne   10 129 

6. Dyżurki      180 

7. Ogrodzenia nowoprojektowane      110 

8. Rozbiórki budynków i ogrodzeń   7 246 

9. Trakcja  19 210 

10. Sieć energetyczna   5 595 

11. Sieć teletechniczna   4 040 

12. Sieć cieplna      530 

13. Kanalizacja deszczowa   3 518 

14. Kanalizacja sanitarna   1 084 

15. Wodociąg   2 579 
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16. Sieć gazowa     865 

17. Przebudowa infrastruktury kolejowej   4 173 

18. Wycinka drzew        10 

19. Szata roślinna      470 

 RAZEM CZĘŚĆ I 94 737 

 Rezerwa na roboty nieprzewidziane 15 % 14 211 

 RAZEM 108 948 

 Podatek VAT 22 %   23 969 

 OGÓŁEM CZĘŚĆ I 132 917 

II INTELIGENTNY SYSTEM STEROWANIA RUCHEM  

1. System informacji pasażerskiej   5 128 

2. Sygnalizacja świetlna   3 010 

 RAZEM CZĘŚĆ II   8 138 

 Rezerwa na roboty nieprzewidziane 15 %   1 221 

 RAZEM   9 359 

 Podatek VAT 22 %   2 059 

 OGÓŁEM CZĘŚĆ II 11 418 

III ODSZKODOWANIA I ZABEZPIECZENIA  

1.  Wykupy nieruchomości z odszkodowaniami 109 001 

2. Odszkodowanie z tytułu wycinki drzew        122 

3. Zabezpieczenia przeciwhałasowe budynków      1 620 

 RAZEM CZĘŚĆ III 110 743 

 Rezerwa na nieprzewidziane odszkodowania 15 %   16 611 

 OGÓŁEM CZĘŚĆ III 127 354 

 OGÓŁEM CZĘŚĆ I, II, III  271 689 
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5. Sposób wykonania analiz ruchu 

Mapy natężeń ruchu zostały opracowane na podstawie analiz symulacyjnych ruchu, wy-

konanych za pomocą programów komputerowych VISUM oraz VISEM, niemieckiej firmy 

PTV – System. 

Pierwszym etapem tych analiz jest określenie macierzy ruchu samochodowego pomię-

dzy poszczególnymi rejonami komunikacyjnymi miasta. Pełną macierz ruchu samochodo-

wego stanowiła suma macierzy ruchu: 

a) wewnętrznego, 

b) tranzytowego, 

c) wjazdowego do miasta, 

d) wyjazdowego z miasta. 

Macierz ruchu tranzytowego określono bezpośrednio z badań kordonowych. Natomiast 

do wyznaczenia macierzy ruchu wewnętrznego oraz wjazdowego i wyjazdowego autorzy 

zastosowali program VISEM (Graficzny, Interaktywny, Komunikacyjny Pakiet Informa-

tyczny), który jest produktem firmy PTV System z Karlsruhe. Program ten służy do wyzna-

czania macierzy ruchu na podstawie, między innymi, wyników komunikacyjnych badań an-

kietowych prowadzonych na poszczególnych obszarach metodą wywiadu domowego oraz 

atrakcyjności komunikacyjnych poszczególnych rejonów miasta. 

 Za pomocą programu VISEM można wyznaczać macierze podróży dla wszystkich 

sposobów przemieszczania się przy wykorzystaniu różnych środków transportowych wystę-

pujących w analizowanym obszarze (np.: pieszo, jako kierowca samochodu osobowego, jako 

pasażer samochodu osobowego, transportem zbiorowym, rowerem).  

Ruch pomiędzy dwoma rozważanymi obszarami jest w programie określany głównie 

poprzez trzy funkcje:  

a) liczby generowanych podróży,  

b) prawdopodobieństwo wyboru danego celu podróży, 

c) prawdopodobieństwo wyboru danego środka transportowego. 

 Liczbę podróży pomiędzy strefą komunikacyjną „i” oraz „j” określa się za pomocą na-

stępującej funkcji: 

jiiij PQf ⋅=  (1) 

gdzie:  

iQ  -  liczba wszystkich generowanych podróży ze strefy „i”, [sztuk], 
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jiP -  prawdopodobieństwo wyboru celu podróży strefy „j” ze strefy „i”: 

 ( )
( )[ ]

( )><
⋅

⋅
=

∑
=

1;0P   ,
WfZ

WfZ
P jiB

1k
j,ik

j,ij
ji  

(2) 

jZ  -  atrakcyjność strefy „j”,  

( )j,iWf  -  funkcja oporu podróży:  

 ( ) ( ){ }><= ⋅α− 1;0Wf   ,eWf j,i
W

j,i
j,i  (3) 

j,iW  -  odległość pomiędzy strefą „i” oraz „j” mierzona w jednostkach 

długości lub czasu, [km] lub [h], 

 

B -  liczba rejonów komunikacyjnych.  

 Opory podróży dla danej grupy osób jednorodnych zachowań komunikacyjnych defi-

niowane są w algorytmie przestrzennego rozkładu ruchu poprzez współczynnik oporu po-

dróży α. Współczynnik ten uzależniony jest od celu podróży oraz klasy obsługi komunikacją 

zbiorową. Stanowi on wartość stałą w funkcji oporu połączenia ( )ijWf . 

Prawdopodobieństwo wyboru danego środka transportowego „m” przez grupę osób 

„g” (grupę osób jednorodnych zachowań komunikacyjnych) dla odbycia podróży ze strefy 

„i” do strefy „j” określa się: 

 
( )

( )

( )∑
=

= m

1k

mU

mU

j,i,g
j,i,g

j,i,g

e

emP  
(4) 

i, j -  indeksy stref komunikacyjnych,  

m -  indeks środka transportowego,  
( )mU j,i,g  

-  

funkcja określająca atrakcyjność wykorzystania środka transpor-

towego „m” przez grupę osób „g” dla odbycia podróży ze strefy 

„i” do „j”: 

 

 ( ) ( ) ( )

( ) ( )mAppmCp 

P
D

lnpmZpmTpmU

ijgm7gm6ijgm5

gm4

ij
gm3ijgm2ijgm1j,i,g

⋅++⋅−

−⋅+⋅−⋅−=
 (5) 

( )mTij  -  czas podróży środkiem transportowym „m” ze strefy „i” do „j” 

[min]; 

 

( )mZij  suma czasów: dojścia do środka transportowego „m” w strefie „i” 

oraz odejścia od środka transportowego w strefie „j”; 
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( )mCij  -  koszt podróży ze strefy „i” do „j” danym środkiem transportowym 

„m”; 

 

ijD  -  odległość ze strefy „i” do „j”, [m];  

( )mAij  -  dodatkowe atrybuty połączenia środkiem transportowym „m” ze 

strefy „i” do „j”, np. dostępność miejsc parkingowych; 

 

igmp  -  parametry logitowe określone dla każdej grupy osób jednorodnych 

zachowań komunikacyjnych „g” przy wykorzystaniu środka trans-

portowego „m”; parametry te określają wagę danej jednostki atry-

butu wykorzystania  środka transportowego w połączeniu „i” - „j” 

(np. czasu podróży, czasu dojścia, kosztu podróży itp.) w stosunku 

do pozostałych jednostek atrybutów; 

 

przy czym: 

gm1p  -  użyteczność 1 minuty czasu podróży,  

gm2p  -  użyteczność 1 minuty czasu dojścia i odejścia od środka transpor-

towego „m”. 

 

gm3p  -  użyteczność logarytmicznie zależnego przyrostu odległości,  

gm4p  -  minimalna odległość dla połączenia danym środkiem transporto-

wym „m”, [m.], 

 

gm5p  -  użyteczność jednostki monetarnej lub opłaty,  

gm6p  -  stała użyteczność połączenia środkiem transportowym „m”,  

gm7p  -  użyteczność jednostki dodatkowo uwzględnianego atrybutu połą-

czenia środkiem transportowym „m”, np. liczby miejsc parkingo-

wych. 

 

 

Niezbędnymi danymi wyjściowymi do analiz macierzy ruchu samochodowego za 

pomocą programu komputerowego VISEM są między innymi: 

a)  łańcuchy podróży dla poszczególnych grup osób jednorodnych zachowań komuni-

kacyjnych mieszkańców; 

b)  atrakcyjności poszczególnych obszarów miasta pod względem: celów prywatnych, 

pracy, sklepów, punktów usługowych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 

średnich i zasadniczych zawodowych, uczelni, szkół pomaturalnych i policealnych, 

itp.; 
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c)  liczby osób w poszczególnych grupach jednorodnych zachowań komunikacyjnych 

w poszczególnych obszarach miasta; 

d)  macierze odległości pomiędzy poszczególnymi obszarami miasta; 

e)  wartości współczynników oporu podróży „α” dla poszczególnych grup osób jedno-

rodnych zachowań komunikacyjnych i dla poszczególnych celów podróży; 

f)  wektory prędkości przemieszczania się danymi środkami transportowymi; 

g)  macierze czasów dojścia i odejścia od poszczególnych środków; 

h)  wartości parametrów logitowych określających atrakcyjności poszczególnych środ-

ków transportowych dla poszczególnych grup osób jednorodnych zachowań komu-

nikacyjnych; 

i)  rozkłady dobowe ogniw (par „źródło – cel”) łańcuchów podróży; 

j)  macierze czasów podróży dokonywanych różnymi środkami transportowymi. 

Atrakcyjności poszczególnych obszarów miasta oraz odległości pomiędzy poszczegól-

nymi obszarami miasta wyznaczono na podstawie zebranych danych. Liczbę osób w po-

szczególnych grupach jednorodnych zachowań komunikacyjnych w poszczególnych rejo-

nach miasta ustalono, wykorzystując również zebrane odpowiednie dane o mieszkańcach 

oraz specjalny algorytm opracowany przez autorów. 

Natomiast do rozkładu ruchu samochodowego na sieć drogowo-uliczną zastosowano 

pakiet programowy VISUM, który jest również produktem firmy PTV System z Karlsruhe. 

 

Podstawową funkcją stosowaną do rozkładu ruchu na sieć drogową jest zależność (na 

bazie tej funkcji oparty jest algorytm "najkrótszych czasowo ścieżek"): 

 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
+⋅=

b

max cq
qa 1

V
Lt  (6) 

gdzie:  

t -  średni czas przejazdu przez dany odcinek drogi, 

L -  długość odcinka drogi, 

V -  średnia prędkość pojazdów samochodowych w ruchu swobodnym na da-

nym odcinku drogi, 

a, b -  współczynniki określające wpływ obciążenia odcinka drogi ruchem na 

wydłużenie czasu przejazdu przez ten odcinek,  
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c -  współczynnik przeliczeniowy przepustowości godzinowej na przepusto-

wość obliczeniowego interwału czasu, 

q -  natężenie ruchu w obliczeniowym interwale czasu, 

qmax -  przepustowość odcinka drogi odniesiona do godziny. 

 

Na podstawie tej zależności w poszczególnych krokach iteracyjnych obliczeń symula-

cyjnych danym elementom sieci drogowej przypisywane są potoki pojazdów. Analizy pro-

wadzone mogą być zarówno dla okresu doby, jak i godzin szczytu. 

Zasadniczą korzyścią wykorzystywanego modelu symulacyjnego jest możliwość doko-

nywania rozkładu ruchu na sieć drogową dla dowolnej konfiguracji tej sieci. Model ten za-

pewnia więc przeprowadzenie wielu analiz sieciowych dla różnych przewidywanych stanów 

jej rozwoju. Stanowi więc doskonałe narzędzie do rozwiązania problemu postawionego 

przed autorami. 

Kolejnym etapem analiz było opracowanie macierzy potrzeb transportowych oraz mode-

li umożliwiających dokonanie rozkładu przestrzennego ruchu samochodowego drogą symu-

lacji komputerowej dla poszczególnych lat prognozy. Punktem wyjścia do ustalenia tych 

macierzy i modeli były macierze i modele opracowane dla stanu istniejącego. Ich kalibracji 

dokonano na podstawie przewidywanych zmian zachowań komunikacyjnych mieszkańców 

oraz przewidywanych zmian charakterystyk dotyczących miasta, w tym zagospodarowania 

przestrzennego, wskaźnika motoryzacji, ruchliwości, wykorzystania różnych środków trans-

portowych itp. Modele te umożliwiły wyznaczenie macierzy ruchu samochodowego oraz 

opracowanie map natężeń ruchu dla poszczególnych okresów prognozy. Dane te są niezbęd-

ne do poszukiwania optymalnych kierunków i optymalnego harmonogramu rozwoju sieci 

drogowej miasta. 

Dla potrzeb prognozy niezbędne było także wykonanie między innymi następujących 

analiz: 

a) prognozy ludności w poszczególnych rejonach miasta, 

b) prognozy liczby osób w grupach jednorodnych zachowań komunikacyjnych w 

poszczególnych obszarach miasta, 

c) prognozy ruchu zewnętrznego, 

d) określenia zmian atrakcyjności poszczególnych obszarów miasta dla okresu pro-

gnozy; atrakcyjności te dotyczyły zarówno wszystkich rodzajów celów (prywat-

ne, praca, zakupy, szkoła, uczelnia itp.), jak i źródeł podróży (mieszkanie, dwo-

rzec PKP, dworzec PKS itp.). 
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Zewnętrzny ruch samochodowy dla poszczególnych lat prognozy określono w oparciu o 

macierz ruchu zewnętrznego oraz przewidywane wartości wskaźnika wzrostu ruchu. 

Na rysunkach 5.1 – 5.2 przedstawiono odpowiednio schematy rozwoju sieci transportu 

indywidualnego oraz transportu szynowego. 

Na rysunkach 5.3 – 5.14 przedstawiono mapy dobowych natężeń ruchu dla poszczegól-

nych wariantów tras oraz wariantu zero (brak inwestycji). Natomiast na rysunkach 5.15 – 

5.26 przedstawiono mapy dobowych potoków pasażerskich. Analizując rozkłady ruchu nale-

ży stwierdzić, iż wybór przebiegu trasy tramwajowej do dworca PKP w istotny sposób nie 

wpływa na rozkład ruchu indywidualnego. Analiza zmian w rozkładach transportu zbioro-

wego uwzględniona została w wartościach wybranych kryteriów cząstkowych. 
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6. Analiza wielokryterialna 

Celem analiz wielokryterialnych jest wybór rozwiązania optymalnego spośród rozwią-

zań wariantowych według różnych kryteriów, bardzo trudno porównywalnych ze sobą, a 

mających znaczący wpływ na realizację i funkcjonowanie danego rozwiązania. 

Przedmiotem niniejszej analizy wielokryterialnej są trzy trasy połączenia linią tramwa-

jową dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z centrum miasta. Każda z tras, oprócz rozwią-

zania infrastruktury torowej, uwzględnia przebudowę ulic będących w ciągu projektowanej 

linii tramwajowej. Nieodzowną częścią każdej z trasy jest także projekt zintegrowanego wę-

zła transportowego Bydgoszcz Główna (kolej, tramwaj, autobus, taksówki, parkingi itp.). 

Poszczególne trasy charakteryzują się następującym przebiegiem torów tramwajowych: 

– Trasa 1 – Rondo Grunwaldzkie – ul. Grunwaldzka – ul. Graniczna – ul.  Zyg-

munta Augusta – długość trasy około 1900 m; 

– Trasa 2 – ul. Focha – ul. Naruszewicza – ul. Dworcowa –  ul. Zygmunta Augu-

sta – długość trasy około 1700 m; 

– Trasa 3 – ul. Gdańska – ul. Dworcowa – ul. Zygmunta Augusta – długość trasy 

około 1850 m. 

W ramach realizacji tras 1 i 2 planowane są obiekty mostowe nad rzeką Brdą. Szczegó-

łowy opis poszczególnych tras przedstawiono w rozdz. 4. 

Analiza przebiegu tras tramwajowych oparta została na pięciu zasadniczych grupach 

kryteriów, a każda z tych grup zawiera jeszcze kryteria cząstkowe, a mianowicie:  

 

1. Transport samochodowy. 

a) Bezpieczeństwo ruchu drogowego; jako miernik przyjęto sumę przewidywanej 

liczby ekwiwalentnych zdarzeń drogowych (ekwiwalentne zdarzenie stanowi ko-

lizja o przeciętnych stratach materialnych). Im wartość tego kryterium jest niższa, 

dla danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

b) Suma maksymalnych współczynników obciążenia ruchem na sieci większych od 

0,75. Im wartość tego kryterium jest niższa, dla danej trasy, tym rozwiązanie jest 

korzystniejsze. 

c) Spadek sumy czasów podróży w transporcie samochodowym w ciągu doby dnia 

roboczego w stosunku do stanu istniejącego – określana jest ona w odniesieniu do 

całej sieci drogowej miasta [h/24h]. Im wartość tego kryterium jest wyższa, dla 

danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 
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d) Spadek sumy pracy transportowej wykonanej przez pojazdy samochodowe na sie-

ci drogowej miasta w ciągu doby dnia roboczego w stosunku do stanu istniejące-

go; praca transportowa określana jest jako iloczyn liczby pojazdów samochodo-

wych i długości podróży na sieci drogowej [P·km/24h]. Im wartość tego kryte-

rium jest wyższa, dla danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

e) Powierzchnia jezdni samochodowych z obszaru objętego analizą wszystkich 

trzech wariantów przebiegu trasy tramwajowej [m2]. Im wartość tego kryterium 

jest niższa, dla danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

2. Transport zbiorowy. 

a) Spadek średniego czasu podróży na sieci tramwajowej w ciągu doby dnia robo-

czego w stosunku do stanu istniejącego [min]. Im wartość tego kryterium jest 

wyższa, dla danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

b) Powierzchnia obsługi danej trasy tramwajowej – wyznaczana jest ona jako suma 

zabudowanej powierzchni terenu będącego w zasięgu obsługi poszczególnych 

przystanków danej rozważanej trasy tramwajowej [km2]. Im wartość tego kryte-

rium jest wyższa, dla danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

c) Zmiany średniej liczby przesiadek w sieci transportowej w ciągu doby dnia ro-

boczego w stosunku do stanu istniejącego [szt./24h]. Im wartość tego kryterium 

jest niższa, dla danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

d) Średni czas dostępu dworca kolejowego z poszczególnych stref komunikacyj-

nych miasta liniami tramwajowymi; do analiz wybranych zostało kilka najważ-

niejszych stref komunikacyjnych miasta [min.]. Im wartość tego kryterium jest 

niższa, dla danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

e) Zgodność rozwiązania z docelowym układem komunikacji zbiorowej miasta; 

zgodność ta oceniana jest poprzez iloraz powierzchni obsługi (zdefiniowanej w 

pkt. 2.b) i długości nowej trasy tramwajowej [m2/m]. Im wartość tego kryterium 

jest wyższa, dla danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

f) Wzrost komunikacji szynowej w stosunku do udziału komunikacji autobusowej 

w przewozach pasażerskich; udział danej komunikacji określany jest poprzez 

liczbę przewożonych pasażerów [%]. Im wartość tego kryterium jest wyższa, dla 

danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

3. Ekonomia. 

a) Wewnętrzna stopa zwrotu (EIRR) [%].Im wartość tego kryterium jest wyższa, 

dla danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 
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b) Wskaźnik B/C. Im wartość tego kryterium jest wyższa, dla danej trasy, tym 

rozwiązanie jest korzystniejsze. 

c) Koszt budowy inwestycji [zł]. Im wartość tego kryterium jest niższa, dla danej 

trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

d) Koszt wykupu terenu, obiektów, odszkodowań itp. [zł]. Im wartość tego kryte-

rium jest niższa, dla danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

e) Spadek kosztów utrzymania sieci transportu publicznego (łącznie autobusy i 

tramwaje). Im wartość tego kryterium jest wyższa, dla danej trasy, tym rozwią-

zanie jest korzystniejsze. 

f) Koszty utrzymania sieci drogowej. Im wartość tego kryterium jest niższa, dla 

danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

 

4. Ochrona środowiska przyrodniczego.  

a) Przecięcia cieków wodnych [szt.]. Im wartość tego kryterium jest niższa, dla da-

nej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

b) Likwidacja pomników przyrody [szt.]. Im wartość tego kryterium jest niższa, dla 

danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

c) Obszary zagrożone powodzią i podtopieniami [km2]. Im wartość tego kryterium 

jest niższa, dla danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

d) Koszty wycinki drzew [zł.]. Im wartość tego kryterium jest niższa, dla danej tra-

sy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

e) Koszty emisji spalin [zł]. Im wartość tego kryterium jest niższa, dla danej trasy, 

tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

 

5. Przestrzenne i ochrony środowiska społecznego. 

a) Koszty odszkodowań i związane z powierzchnią gruntów do wywłaszczenia 

[zł.]. Im wartość tego kryterium jest niższa, dla danej trasy, tym rozwiązanie jest 

korzystniejsze. 

b) Zakres oddziaływania dopuszczalnych izofaz (dzień, noc); określono go poprzez 

koszty związane z zabezpieczeniem środowiska przed hałasem [zł]. Im wartość 

tego kryterium jest niższa, dla danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

c) Powierzchnia mieszkalna budynków położonych w odległości do 10m  

od torowiska [m2 · liczba kondygnacji]. Im wartość tego kryterium jest niższa, 

dla danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 
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d) Powierzchnia mieszkalna budynków położonych w odległości do 20m  

od torowiska [m2 · liczba kondygnacji]. Im wartość tego kryterium jest niższa, 

dla danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

e) Powierzchnia mieszkalna budynków położonych w odległości do 30m  

od torowiska [m2 · liczba kondygnacji]. Im wartość tego kryterium jest niższa, 

dla danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

f) Powierzchnia mieszkalna budynków położonych w odległości do 40m  

od torowiska [m2 · liczba kondygnacji]. Im wartość tego kryterium jest niższa, 

dla danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

g) Koszty wywłaszczeń [budynki mieszkalne] [zł]. Im wartość tego kryterium jest 

niższa, dla danej trasy, tym rozwiązanie jest korzystniejsze. 

 

Kryteria grupy czwartej odzwierciedlają normy wynikające między innymi  

z przepisów obowiązującego prawa, ustanowionych norm form ochrony przyrody i krajobra-

zu, wrażliwości terenów i obiektów przyrodniczych oraz elementów zagospodarowania 

przestrzennego, w tym istniejących i planowanych funkcji terenów przyległych do dróg. 

Przy określaniu wartości poszczególnych kryteriów cząstkowych, przyjęto docelowy 

układ funkcjonowania transportu zbiorowego, jak i docelowy układ sieci transportu indywi-

dualnego. 

Wyniki analizy wielokryterialnej, według wyżej wymienionych kryteriów zasadniczych 

i cząstkowych, umożliwiają wskazanie jednej z trzech tras do realizacji jako trasy najlepszej. 

 Dla potrzeb tej analizy przyjęto pięć modeli preferencji:  

1. Model transportu samochodowego. 

2. Model transportu zbiorowego. 

3. Model ekonomiczny. 

4. Model ochrony środowiska przyrodniczego. 

5. Model ochrony środowiska społecznego. 

W każdym z tych modeli wybranej grupie kryteriów zasadniczych nadano wagę od-

zwierciedlającą określoną preferencję, co ilustrują dane zamieszczone w tabl. 6.1. 
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Tabl. 6.1 

Przyjęte do analizy wielokryterialnej wagi odzwierciedlające preferencje w grupach zasadniczych kryteriów. 

 Wagi grup głównych kryteriów w modelach [%] 

 

Grupy kryteriów Transportowe  

(Tr. samochodowy) 

Transportowe 

(Tr. zbiorowy) 
Ekonomiczne 

Ochrony środowiska 

przyrodniczego 

Przestrzenne i 

ochrony środowiska 

społecznego 

Średnio 

Transportowe  

(Tr. samochodowy) 
40 20 15 10* 15* 20 

Transportowe 

(Tr. zbiorowy) 
25 45 25 20* 15* 26 

Ekonomiczne 15 15 40 15 15 20 

Ochrony środowiska  

przyrodniczego 
10 10 10 40 15* 17 

Przestrzenne i ochrony  

środowiska społecznego 
10 10 10 15* 40 17 

(*) – wagi kryteriów związanych z ochroną środowiska przyrodniczego oraz przestrzeni i ochrony środowiska społecznego zawierają się 
również w kryteriach związanych z transportem zbiorowym (transport szynowy) 
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Z powyższego wynika, że w każdym modelu najważniejszą rolę odgrywa kryterium od-

powiadające danemu modelowi preferencji (np. w modelu transportu zbiorowego – transport 

zbiorowy). 

 Przyjęte wagi w kryteriach cząstkowych zamieszczono w tabl. 6.2. 

Tabl. 6.2 

Wartości wag w kryteriach cząstkowych w przyjętych modelach preferencji. 
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t  
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y 

Tr
an
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t  
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w
y 

Ek
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e 

O
ch

r. 
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ro

dy
 

O
ch

r. 
sp

oł
ec

z-
ne

go
 

Kryteria 
ogólne Kryteria szczegółowe Jednostka Waga [%] 40.00 20.00 15.00 10.00 15.00 

TR
A

SP
O

R
T 

SA
M

O
C

H
O

D
O

W
Y

 Bezpieczeństwo ruchu (suma 
ważona liczby punktów kolizji) [szt.] 30 12,00 6,00 4,50 3,00 4,50 

Suma maksymalnych współ-
czynników obciążenia ruchem na 
sieci większych od 0,75 

[ - ] 25 10,00 5,00 3,75 2,50 3,75 

Spadek sumy czasów podróży w 
transporcie samochodowym w 
stosunku do stanu istniejącego 

[h/dobę] 20 8,00 4,00 3,00 2,00 3,00 

Spadek sumy pracy transporto-
wej wykonanej przez pojazdy 
samochodowe na sieci ulicznej w 
stosunku do stanu istniejącego 

[P.km] 15 6,00 3,00 2,25 1,50 2,25 

Powierzchnia jezdni [m2] 10 4,00 2,00 1,50 1,00 1,50 

 25.00 45.00 25.00 20.00 15.00 

TR
A

SP
O

R
T 

ZB
IO

R
O

W
Y

 

Spadek średniego czasu podróży 
na sieci tramwajowej w stosunku 
do stanu istniejącego 

[min] 20 5,00 9,00 5,00 4,00 3,00 

Powierzchnia obsługi daną trasą 
tramwajową [km2] 25 6,25 11,25 6,25 5,00 3,75 

Zmiany średniej liczby przesia-
dek w sieci transportowej w 
stosunku do stanu istniejącego 

[szt.] 10 2,50 4,50 2,50 2,00 1,50 

Średni czas dostępu dworca kole-
jowego z pozostałych stref mia-
sta liniami tramwajowymi 

[min] 20 5,00 9,00 5,00 4,00 3,00 

Zgodność z docelowym układem 
komunikacji zbiorowej [m2/m] 15 3,75 6,75 3,75 3,00 2,25 

Wzrost udziału komunikacji 
szynowej w stosunku do udziału 
komunikacji autobusowej w 
przewozach pasażerskich 

[%] 10 2,50 4,50 2,50 2,00 1,50 

 

 15.00 15.00 40.00 15.00 15.00 
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EK
O

N
O

M
IC

ZN
E 

Wewnętrzna stopa zwrotu [%] 25 3,75 3,75 10,00 3,75 3,75 

Wskaźnik B/C [ - ] 25 3,75 3,75 10,00 3,75 3,75 

Koszt budowy inwestycji [zł] 30 4,50 4,50 12,00 4,50 4,50 

Koszt wykupu terenu, obiektów, 
odszkodowań, itp. [tys. zł] 10 1,50 1,50 4,00 1,50 1,50 

Spadek kosztów utrzymania sieci 
transportu publicznego (łącznie 
autobusy i tramwaje) w stosunku 
do stanu istniejącego 

[zł] 5 0,75 0,75 2,00 0,75 0,75 

Koszty utrzymania sieci drogo-
wej [zł] 5 0,75 0,75 2,00 0,75 0,75 

 
 10.00 10.00 10.00 40.00 15.00 

O
C

H
R

O
N

Y
 Ś

R
O

D
O

W
IS

K
A

 

PR
ZY

R
O

D
N

IC
ZE

G
O

 Przecięcia cieków wodnych [szt] 10 1,00 1,00 1,00 4,00 1,50 

Pomniki przyrody [szt] 10 1,00 1,00 1,00 4,00 1,50 

Obszary zagrożone powodzią i 
podtopieniami 

[km2] 10 1,00 1,00 1,00 4,00 1,50 

Koszty wycinki drzew - w pasie 
projektowanej drogi 

[szt] 35 3,50 3,50 3,50 14,00 5,25 

Koszty emisji spalin  [zł] 35 3,50 3,50 3,50 14,00 5,25 
 

 10.00 10.00 10.00 15.00 40.00 

PR
ZE

ST
R

ZE
N

N
E 

I O
C

H
R

O
N

Y
 Ś

R
O

D
O

W
IS

K
A

 S
PO

-

ŁE
C

ZN
EG

O
  

Odszkodowania [tys. zł.] 25 2.50 2.50 2.50 3.75 10.00 

Zakres oddziaływania dopusz-
czalnych izofon (dzień, noc) 

  20 2.00 2.00 2.00 3.00 8.00 

Liczba budynków mieszkalnych 
w odległości do 10m od torowi-
ska 

[m2 * licz-
ba kondy-

gnacji] 
17 1.70 1.70 1.70 2.55 6.80 

Liczba budynków mieszkalnych 
w odległości do 20m od torowi-
ska 

[m2 * licz-
ba kondy-

gnacji] 
11 1.10 1.10 1.10 1.65 4.40 

Liczba budynków mieszkalnych 
w odległości do 30m od torowi-
ska 

[m2 * licz-
ba kondy-

gnacji] 
7 0.70 0.70 0.70 1.05 2.80 

Liczba budynków mieszkalnych 
w odległości do 40m od torowi-
ska 

[m2 * licz-
ba kondy-

gnacji] 
5 0.50 0.50 0.50 0.75 2.00 

Koszty wywłaszczeń (lokale 
mieszkalne) 

[tys. zł.] 15 1.50 1.50 1.50 2.25 6.00 

 

Wartości liczbowe zastosowanych kryteriów cząstkowych wyznaczono na podstawie 

materiałów graficznych i analitycznych. 

 Poniżej podano metodę oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego opracowaną przez 

autorów. 
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Metoda oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano w oparciu o metodę  

tzw. „punktów konfliktowych”. Metodę tę po raz pierwszy zaproponował Ch. Rapaport. Po-

wyższa metoda bazuje na systemie współczynników, które określają stopień zagrożenia  

na przecinających się potokach ruchu. 

Uwzględniając własne doświadczenia autorzy zaproponowali zmodyfikowana wersję 

powyższej metody. Dla każdego wariantu skrzyżowania wyznaczono stopień zagrożenia  

w ruchu drogowym – SZj – określający w przybliżeniu sumę liczby ekwiwalentnych zdarzeń 

drogowych: 

[ ]
j

n

1i
321i(2)i(1)j σσσNN0,002SZ
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⋅⋅⋅= ∑
=

 (1)

gdzie: 

n – liczba potencjalnych punktów kolizji, 

j – indeks skrzyżowania, 

i – indeks potencjalnego punktu kolizji (ruch samochodowy, transport zbiorowy, ruch 

pieszy, ruch rowerowy), 

Ni(1) – natężenie ruchu strumienia pierwszego w punkcie kolizji „i”, 

Ni(2) – natężenie ruchu strumienia drugiego w punkcie kolizji „i”, 

σ1 – współczynnik uwzględniający rodzaj potencjalnego punktu kolizji (patrz tabl. 

6.3), 

Tabl. 6.3 

Wartości współczynników σ1 

Niebezpieczne punkty 
skrzyżowań Współczynnik σ   

Wyłączanie 1 
Włączanie 3 
Przecinanie potoków 6 

 

σ2 – współczynnik uwzględniający sterowanie sygnalizacją świetlną; przyjmuje on na-

stępujące wartości: 

– 1,00 – w przypadku braku sygnalizacji świetlnej, 

– 0,60 – w przypadku, gdy dwa konfliktowe strumienie są sterowane sy-

gnalizacją świetlną i mają wspólną fazę, 
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– 0,30 – w przypadku, gdy dwa konfliktowe strumienie są sterowane sy-

gnalizacją świetlną i każdy z nich ma oddzielną fazę, 

σ3 – współczynnik uwzględniający wzajemną widoczność przez kierowców strumieni 

kolizyjnych: 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≥

<
=

70mwdla1,00

70mwdla
w
70

3σ

 

(2) 

 

w – najmniejsza odległość widoczności strumienia kolizyjnego [m]. 

W tablicy 6.4 przedstawiono wyznaczone wartości kryteriów cząstkowych dla poszcze-

gólnych wariantów, tzw. „macierz oceny”. 

Tabl. 6.4 
Wartości kryteriów cząstkowych dla poszczególnych tras. 

Kryte-
ria 

ogólne 
Kryteria szczegółowe Jednostka Tras 1 Trasa 2 Trasa 3 

TR
A

SP
O

R
T 

SA
M

O
C

H
O

D
O

W
Y

 Bezpieczeństwo ruchu (suma ważona 
liczby punktów kolizji) [szt.] 129,70 85,14 105,70 

Suma maksymalnych współczynni-
ków obciążenia ruchem na sieci 
większych od 0,75 

[ - ] 8,55 4,35 7,35 

Spadek sumy czasów podróży w 
transporcie samochodowym w sto-
sunku do stanu istniejącego 

[h/dobę] 5872,50 7093,50 7 254,50 

Spadek sumy pracy transportowej 
wykonanej przez pojazdy samocho-
dowe na sieci ulicznej w stosunku do 
stanu istniejącego 

[P.km] 23668,00 27554,00 27 752,00 

Powierzchnia jezdni [m2] 41717,00 37031,00 34 486,00 

TR
A

SP
O

R
T 

ZB
IO

R
O

W
Y

 

Spadek średniego czasu podróży na 
sieci tramwajowej w stosunku do 
stanu istniejącego 

[min] 0,70 1,07 0,96 

Powierzchnia obsługi daną trasą 
tramwajową [km2] 0,355 0,512 0,480 

Zmiany średniej liczby przesiadek w 
sieci transportowej w stosunku do 
stanu istniejącego 

[szt.] 0,06 0,05 0,05 

Średni czas dostępu dworca kolejo-
wego z pozostałych stref miasta li-
niami tramwajowymi 

[min] 6,410 6,030 6,570 

Zgodność z docelowym układem 
komunikacji zbiorowej [m2/m] 187,073 301,185 259,374 



 

ANALIZA WIELOKRYTERIALNA DLA ZADANIA POŁĄCZENIE LINIĄ TRAMWAJOWĄ…. 

58

Wzrost udziału komunikacji szyno-
wej w stosunku do udziału komuni-
kacji autobusowej w przewozach 
pasażerskich 

[%] 26,21 31,49 31,80 

EK
O

N
O

M
IC

ZN
E 

Wewnętrzna stopa zwrotu [%] 8,13 8,32 6,15 

Wskaźnik B/C [ - ] 1,88 2,12 1,19 

Koszt budowy inwestycji [tys. zł] 244 549 188 125 271 689 

Koszt wykupu terenu, obiektów, od-
szkodowań, itp. [tys. zł] 55 979 23 361 109 001 

Spadek kosztów utrzymania sieci 
transportu publicznego (łącznie auto-
busy i tramwaje) w stosunku do stanu 
istniejącego 

[zł] 24164,84 24681,00 23 571,00 

Koszty utrzymania sieci drogowej [zł] 400660,6 303880,4 256920,7 

O
C

H
R

O
N

Y
 Ś

R
O

D
O

W
I-

SK
A

 P
R

ZY
R

O
D

N
IC

ZE
G

O
 

Przecięcia cieków wodnych [szt] 1 1 0 

Pomniki przyrody [szt] 1 0 0 

Obszary zagrożone powodzią i pod-
topieniami [km2] 0,2 0,1 0 

Koszty wycinki drzew - w pasie pro-
jektowanej drogi [zł] 293,0 354,0 122,0 

Koszty emisji spalin  [zł] 13366 13359 13359 

PR
ZE

ST
R

ZE
N

N
E 

I O
C

H
R

O
N

Y
 Ś

R
O

D
O

W
IS

K
A

 
SP

O
ŁE

C
ZN

EG
O

  

Odszkodowania [tys. zł.] 9 126 4 499 14688 

Zakres oddziaływania dopuszczal-
nych izofon (dzień, noc) [zł]  540,0 972,0 1 620,0 

Liczba budynków mieszkalnych w 
odległości do 10m od torowiska 

[m2 * licz-
ba kondy-

gnacji] 
120,0 1 093,0 36 016,0 

Liczba budynków mieszkalnych w 
odległości do 20m od torowiska 

[m2 * licz-
ba kondy-

gnacji] 
3 420,0 19 341,0 49 354,0 

Liczba budynków mieszkalnych w 
odległości do 30m od torowiska 

[m2 * licz-
ba kondy-

gnacji] 
11 620,0 26 191,0 59 670,0 

Liczba budynków mieszkalnych w 
odległości do 40m od torowiska 

[m2 * licz-
ba kondy-

gnacji] 
18 520,0 32 135,0 65 846,0 

Koszty wywłaszczeń (lokale miesz-
kalne) [tys. zł.] 45568,0 14995,0 91226,0 

 

Natomiast w tabl. 6.5 przedstawiono względne wartości kryteriów cząstkowych dla po-

szczególnych modeli preferencji dla analizowanych wariantów. 
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Tabl. 6.5 

Względne wartości kryteriów cząstkowych dla poszczególnych modeli preferencji oraz analizowanych tras. 
 

 

 
TRANSPORT  

SAMOCHODOWY 
TRANSPORT ZBIORO-

WY 
EKONOMICZNE 

OCHRONY ŚRODOWI-
SKA PRZYRODNICZEGO 

PRZESTRZENNE I 
OCHRONY ŚRODOWI-
SKA SPOŁECZNEGO 

 

 

Tr
as

a 
1 

Tr
as

a 
2 

Tr
as

a 
3 

Tr
as

a 
1 

Tr
as

a 
2 

Tr
as

a 
3 

Tr
as

a 
1 

Tr
as

a 
2 

Tr
as

a 
3 

Tr
as

a 
1 

Tr
as

a 
2 

Tr
as

a 
3 

Tr
as

a 
1 

Tr
as

a 
2 

Tr
as

a 
3 

T
R

A
SP

O
R

T
  

SA
M

O
C

H
O

D
O

W
Y

 

Bezpieczeństwo ruchu (suma ważona liczby 
punktów kolizji) 

7,88 12 9,67 3,94 6 4,83 2,95 4,5 3,62 1,97 3 2,42 2,95 4,5 3,62 

Suma maksymalnych współczynników obciąże-
nia ruchem na sieci większych od 0,75 

5,09 10 5,92 2,54 5 2,96 1,91 3,75 2,22 1,27 2,5 1,48 1,91 3,75 2,22 

Spadek sumy czasów podróży w transporcie sa-
mochodowym w stosunku do stanu istniejącego 

6,48 7,82 8 3,24 3,91 4 2,43 2,93 3 1,62 1,96 2 2,43 2,93 3 

Spadek sumy pracy transportowej wykonanej 
przez pojazdy samochodowe na sieci ulicznej w 
stosunku do stanu istniejącego 

5,12 5,96 6 2,56 2,98 3 1,92 2,23 2,25 1,28 1,49 1,5 1,92 2,23 2,25 

Powierzchnia jezdni 3,31 3,73 4 1,65 1,86 2 1,24 1,4 1,5 0,83 0,93 1 1,24 1,4 1,5 

T
R

A
SP

O
R

T
 Z

B
IO

R
O

W
Y

 Spadek średniego czasu podróży na sieci tramwa-
jowej w stosunku do stanu istniejącego 

3,27 5 4,49 5,89 9 8,07 3,27 5 4,49 2,62 4 3,59 1,96 3 2,69 

Powierzchnia obsługi daną trasą tramwajową 4,34 6,25 5,86 7,81 11,25 10,54 4,34 6,25 5,86 3,47 5 4,69 2,6 3,75 3,51 

Zmiany średniej liczby przesiadek w sieci trans-
portowej w stosunku do stanu istniejącego 

1,98 2,35 2,5 3,57 4,22 4,5 1,98 2,35 2,5 1,59 1,88 2 1,19 1,41 1,5 

Średni czas dostępu dworca kolejowego z pozo-
stałych stref miasta liniami tramwajowymi 

4,7 5 4,59 8,47 9 8,26 4,7 5 4,59 3,76 4 3,67 2,82 3 2,75 

Zgodność z docelowym układem komunikacji 
zbiorowej 

2,33 3,75 3,23 4,19 6,75 5,81 2,33 3,75 3,23 1,86 3 2,58 1,4 2,25 1,94 

Wzrost udziału komunikacji szynowej w stosun-
ku do udziału komunikacji autobusowej w prze-
wozach pasażerskich 

2,06 2,48 2,5 3,71 4,46 4,5 2,06 2,48 2,5 1,65 1,98 2 1,24 1,49 1,5 

E
K

O
N

O
M

IC
Z

N
E

 

Wewnętrzna stopa zwrotu 3,66 3,75 2,77 3,66 3,75 2,77 9,77 10 7,39 3,66 3,75 2,77 3,66 3,75 2,77 

Wskaźnik B/C 3,33 3,75 2,1 3,33 3,75 2,1 8,87 10 5,61 3,33 3,75 2,1 3,33 3,75 2,1 

Koszt budowy inwestycji 3,46 4,5 3,12 3,46 4,5 3,12 9,23 12 8,31 3,46 4,5 3,12 3,46 4,5 3,12 

Koszt wykupu terenu, obiektów, odszkodowań, 
itp. 

0,63 1,5 0,32 0,63 1,5 0,32 1,67 4 0,86 0,63 1,5 0,32 0,63 1,5 0,32 

Spadek kosztów utrzymania sieci transportu pu-
blicznego (łącznie autobusy i tramwaje) w sto-
sunku do stanu istniejącego 

0,73 0,75 0,72 0,73 0,75 0,72 1,96 2 1,91 0,73 0,75 0,72 0,73 0,75 0,72 

Koszty utrzymania sieci drogowej 0,48 0,63 0,75 0,48 0,63 0,75 1,28 1,69 2 0,48 0,63 0,75 0,48 0,63 0,75 
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O
C

H
R

O
N

Y
 

ŚR
O

D
O

W
IS

K
A

 
PR

Z
Y

R
O

D
N

I-
C

Z
E

G
O

 

Przecięcia cieków wodnych 0,01 0,01 1 0,01 0,01 1 0,01 0,01 1 0,04 0,04 4 0,02 0,02 1,5 

Pomniki przyrody 0,01 1 1 0,01 1 1 0,01 1 1 0,04 4 4 0,02 1,5 1,5 

Obszary zagrożone powodzią i podtopieniami 0,05 0,14 1 0,05 0,14 1 0,05 0,14 1 0,2 0,57 4 0,08 0,21 1,5 

Koszty wycinki drzew - w pasie projektowanej 
drogi 

1,46 1,21 3,5 1,46 1,21 3,5 1,46 1,21 3,5 5,83 4,82 14 2,19 1,81 5,25 

Koszty emisji spalin  3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 13,99 14 14 5,25 5,25 5,25 

PR
Z

E
ST

R
Z

E
N

N
E

 I 
O

C
H

R
O

N
Y

 
ŚR

O
D

O
W

IS
K

A
 S

PO
Ł

E
C

Z
N

E
-

G
O

 

Odszkodowania 1,23 2,5 0,77 1,23 2,5 0,77 1,23 2,5 0,77 1,85 3,75 1,15 4,93 10 3,06 

Zakres oddziaływania dopuszczalnych izofon 
(dzień, noc) 

2 1,11 0,67 2 1,11 0,67 2 1,11 0,67 3 1,67 1 8 4,44 2,67 

Powierzchnia mieszkalna budynków położonych 
w odległości do 10m od torowiska 

1,7 0,19 0,01 1,7 0,19 0,01 1,7 0,19 0,01 2,55 0,28 0,01 6,8 0,75 0,02 

Powierzchnia mieszkalna budynków położonych 
w odległości do 20m od torowiska 

1,1 0,19 0,08 1,1 0,19 0,08 1,1 0,19 0,08 1,65 0,29 0,11 4,4 0,78 0,3 

Powierzchnia mieszkalna budynków położonych 
w odległości do 30m od torowiska 

0,7 0,31 0,14 0,7 0,31 0,14 0,7 0,31 0,14 1,05 0,47 0,2 2,8 1,24 0,55 

Powierzchnia mieszkalna budynków położonych 
w odległości do 40m od torowiska 

0,5 0,29 0,14 0,5 0,29 0,14 0,5 0,29 0,14 0,75 0,43 0,21 2 1,15 0,56 

Koszty wywłaszczeń (lokale mieszkalne) 0,49 1,5 0,25 0,49 1,5 0,25 0,49 1,5 0,25 0,74 2,25 0,37 1,97 6 0,99 

SUMA: 71,6 91,17 78,6 72,61 91,26 80,31 74,66 91,28 73,9 65,9 77,19 79,76 72,41 77,74 59,41 
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W tablicy 6.6 przedstawiono uszeregowania wariantów dokonane metodą sumy ważonej 

ze zbioru wag, właściwych dla poszczególnych modeli preferencji.  

Tabl. 6.6 
Uszeregowania tras według przyjętych modeli preferencji. 

MODEL PREFERENCJI 
Średnio 

T.S. T.Z. E OP OS 

Tr
as

a 

Su
m

a 
W

aż
on

a 

Tr
as

a 

Su
m

a 
W

aż
on

a 

Tr
as

a 

Su
m

a 
W

aż
on

a 

Tr
as

a 

Su
m

a 
W

aż
on

a 

Tr
as

a 

Su
m

a 
W

aż
on

a 

Tr
as

a 

Su
m

a 
W

aż
on

a 

2 91,2 2 91,3 2 91,3 3 79,8 2 77,7 2 85,7 

3 78,6 3 80,3 1 74,7 2 77,2 1 72,4 3 74,4 

1 71,6 1 72,6 3 73,9 1 65,9 3 59,4 1 71,4 
 

Z analizy danych zamieszczonych w powyższej tablicy wynika, że bezwzględnie wa-

riantem najlepszym jest Trasa Naruszewicza (trasa 2). Został on najwyżej oceniony ze 

wszystkich trzech wariantów aż w czterech grupach preferencji. Tylko w przypadku modelu 

„ochrony środowiska przyrodniczego” uzyskał punktacje nieznacznie niższą od trasa 3 (trasa 

Dworcowa), zajmując drugie miejsce. Na szczególne podkreślenie zasługują wysoki noty 

drugiego wariantu w kategoriach kryteriów cząstkowych związanych z warunkami ruchu 

drogowego(np. bezpieczeństwo ruchu drogowego, stopień obciążenia sieci ruchem), funk-

cjonowaniem transportu zbiorowego oraz uwarunkowaniami ekonomicznymi budowy trasy. 

Wykonano również porównanie proponowanych tras, przy założeniu braku preferencji 

jakiegokolwiek z grupy kryteriów. Wyniki powyższej analizy przedstawiono w tabeli 6.7. 

 

Tabl. 6.7 
Względne wartości kryteriów dla analizowanych tras przy braku modelu preferencji 

 GRUPY KRYTERIÓW 

SUMA: TRANSPORT 
SAMOCHO 

DOWY 

TRANSPORT 
ZBIOROWY 

EKONO-
MICZNE 

OCHRONY 
ŚRODOWI-
SKA PRZY-
RODNICZE-

GO 

PRZE-
STRZENNE I 
OCHRONY 
ŚRODOWI-
SKA SPO-
ŁECZNEGO 

Trasa 1 13,9 15,0 16,4 10,1 15,5 70,8 

Trasa 2 19,8 19,9 19,9 11,7 12,2 83,4 

Trasa 3 16,8 18,5 13,0 20,0 4,06 72,4 
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Zgodnie z życzeniami Zamawiającego w analizie wielokryterialnej dodano drugi (niety-

powy) etap analiz, polegający na porównaniu wybranego rozwiązania przebiegu nowej trasy 

tramwajowej ze stanem obecnym. Analiza ta jest nietypowa, ponieważ w zasadzie analiza 

wielokryterialna służy do wyboru rozwiązania inwestycyjnego z pośród kilku wariantów. 

Natomiast porównanie planowanego rozwiązania inwestycyjnego ze stanem aktualnym do-

konuje się na etapie studium wykonalności. Konsekwencją tego jest to, że pewne kryteria 

cząstkowe przyjęte w opisanej wyżej analizie wielokryterialnej są w przypadku porównania 

wariantu inwestycyjnego z bezinwestycyjnym trudne do określenia lub nie mają uzasadnie-

nia. Z tego też względu w II etapie analizy przyjęto mniejszą liczbą kryteriów cząstkowych. 

Tok postępowania w etapie II przyjęto identyczny, jak w etapie I. Przyjęto także te same 

grupy kryteriów, modele preferencji, jednakże zmieniono wartości wag dla poszczególnych 

grup kryteriów. Zmianie uległy również niektóre kryteria cząstkowe i wartości wag kryte-

riów cząstkowych.  

Obliczenia analizy wielokryterialnej związanej z etapem II zawarto w kolejnych tabli-

cach 6.8 oraz 6.9. W tablicach tych wariant bezinwestycyjny oznaczono jako wariant „0”. 
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Tabl. 6.8 
Przyjęte wartości wag oraz względne wartości kryteriów cząstkowych dla poszczególnych modeli preferencji w analizie porównawczej wa-

riantu inwestycyjnego (II-go) oraz bezinwestycyjnego („0”) 
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 Waga 
[%] 40,00 20,00 15,00 15,00 15,00 
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Bezpieczeństwo ruchu (suma 
ważona liczby punktów kolizji) [szt.] 30 12,00 6,00 4,50 4,50 4,50 12 5,77 6 2,89 4,5 2,16 4,5 2,16 4,5 2,16 

Suma maksymalnych współ-
czynników obciążenia ruchem na 
sieci większych od 0,75 

[ - ] 25 10,00 5,00 3,75 3,75 3,75 10 5,44 5 2,72 3,75 2,04 3,75 2,04 3,75 2,04 

Suma czasów podróży w trans-
porcie samochodowym [h/dobę] 20 8,00 4,00 3,00 3,00 3,00 8 7,88 4 3,94 3 2,95 3 2,95 3 2,95 

Suma pracy transportowej wyko-
nanej przez pojazdy samocho-
dowe na sieci ulicznej 

[P.km] 15 6,00 3,00 2,25 2,25 2,25 6 5,98 3 2,99 2,25 2,24 2,25 2,24 2,25 2,24 

Powierzchnia jezdni [m2] 10 4,00 2,00 1,50 1,50 1,50 4 3,73 2 1,87 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 1,4 

 30,00 50,00 30,00 25,00 25,00  
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R
O

W
Y

 Średni czas podróży na sieci 
tramwajowej 

[min] 20 6,00 10,00 6,00 5,00 5,00 6 5,83 10 9,72 6 5,83 5 4,86 5 4,86 

Powierzchnia obsługi daną trasą 
tramwajową 

[km2] 25 7,50 12,50 7,50 6,25 6,25 7,5 0 12,5 0 7,5 0 6,25 0 6,25 0 

Średnia liczna przesiadek w sieci 
transportowej 

[szt.] 10 3,00 5,00 3,00 2,50 2,50 2,91 3 4,85 5 2,91 3 2,43 2,5 2,43 2,5 

Średni czas dostępu dworca 
kolejowego z pozostałych stref 
miasta liniami tramwajowymi 

[min] 20 6,00 10,00 6,00 5,00 5,00 6 3,29 10 5,48 6 3,29 5 2,74 5 2,74 

Zgodność z docelowym układem 
komunikacji zbiorowej 

[m2/m] 15 4,50 7,50 4,50 3,75 3,75 4,5 0 7,5 0 4,5 0 3,75 0 3,75 0 
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Wzrost udziału komunikacji 
szynowej w stosunku do udziału 
komunikacji autobusowej w 
przewozach pasażerskich 

[%] 10 3,00 5,00 3,00 2,50 2,50 3 0,03 5 0,05 3 0,03 2,5 0,02 2,5 0,02 

 10,00 10,00 35,00 15,00 15,00  

E
K

O
N

O
M
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Koszty utrzymania sieci trans-
portu publicznego (łącznie auto-
busy i tramwaje) 

[zł] 50 5,00 5,00 17,50 7,50 7,50 5 4,57 5 4,57 17,5 15,99 7,5 6,85 7,5 6,85 

Koszty utrzymania sieci drogo-
wej [zł] 50 5,00 5,00 17,50 7,50 7,50 4,87 5 4,87 5 17,04 17,5 7,3 7,5 7,3 7,5 

 10,00 10,00 10,00 30,00 15,00  

O
C

H
R

O
N

Y
 Ś

R
O

D
O

W
I-

SK
A

 P
R

Z
Y

R
O

D
N

I-
C

Z
E

G
O

 

Przecięcia cieków wodnych [szt] 10 1,00 1,00 1,00 3,00 1,50 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,03 3 0,02 1,5 

Wycinka drzew - w pasie projek-
towanej drogi [szt] 35 3,50 3,50 3,50 10,50 5,25 0 3,5 0 3,5 0 3,5 0 10,5 0 5,25 

Koszty emisji spalin [zł] 55 5,50 5,50 5,50 16,50 8,25 5,5 5,48 5,5 5,48 5,5 5,48 16,5 16,45 8,25 8,22 

 10,00 10,00 10,00 15,00 30,00  

PR
Z

E
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R
Z

E
N

N
E

 I 
O
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H

R
O

N
Y

 
ŚR

O
D

O
W

IS
K

A
 S

PO
Ł

E
C

Z
N

E
G

O
 

Odszkodowania [tys. zł.] 25 2,50 2,50 2,50 3,75 7,50 0 2,5 0 2,5 0 2,5 0 3,75 0 7,5 

Zwiększenie powierzchni dostę-
pu do komunikacji zbiorowej [m2] 50 5,00 5,00 5,00 7,50 15,00 5 0 5 0 5 0 7,5 0 15 0 

Koszty wywłaszczeń (lokale 
mieszkalne) [tys. zł.] 25 2,50 2,50 2,50 3,75 7,50 0 2,5 0 2,5 0 2,5 0 3,75 0 7,5 
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Tab. 6.9 
Uszeregowania wariantów według przyjętych modeli preferencji dla analizy porównaw-

czej wariantu inwestycyjnego (II) z wariantem bezinwestycyjnym (0). 
MODEL PREFERENCJI 

Średnio 
T.S. T.Z. E OP OS 

W
ar

ia
nt

 

Su
m

a 
w

aż
on

a 

W
ar

ia
nt

 

Su
m

a 
w

aż
on

a 

W
ar

ia
nt

 

Su
m

a 
w

aż
on

a 

W
ar

ia
nt

 

Su
m

a 
w

aż
on

a 

W
ar

ia
nt

 

Su
m

a 
w

aż
on

a 

W
ar

ia
nt

 

Su
m

a 
w

aż
on

a 

Trasa 2 90,3 Trasa 2 90,2 Trasa 2 90 Trasa 2 78,8 Trasa 2 78 Trasa 2 85,5 

Bez inwe-
stycji 65,5 Bez inwe-

stycji 59,2 Bez in-
westycji 71,4 Bez in-

westycji 72,7 Bez inwe-
stycji 65,2 Bez in-

westycji 66,8 

 

Na podstawie wyników obliczeń II etapu można uznać, że wariant Trasa Naruszewicza 

(trasa 2) jest wariantem korzystniejszym w stosunku do scenariusza „nic nie robić”. 

 

Wniosek końcowy 

 

Analiza wielokryterialna bezwzględnie wykazała, że najkorzystniejszym wariantem 

przebiegu trasy tramwajowej łączącej dworzec Główny PKP z centrum miasta Byd-

goszczy jest Trasa nr 2, która została wytrasowana: od M. Focha korytarzem równole-

głym do ul. A. Naruszewicza, dalej ulicami Dworcową i Zygmunta Augusta do ul. Ry-

cerskiej. Analiza wykazała ponadto, że realizacja tej trasy przyniesie wyraźne korzyści 

dla miasta w porównaniu ze stanem istniejącym, nie tylko w zakresie poprawy funk-

cjonalności transportu zbiorowego, ale także poprawy warunków ruchu samochodo-

wego. Jest ona także uzasadniona od strony ekonomicznej. 
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