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1. Wprowadzenie

Wrocław jest miastem rozwijającym się dynamicznie, w którym rozwój
urbanistyczny idzie w parze z rozwojem gospodarczym. Dlatego tak istotne
jest jednoczesne zapewnienie rozwoju zrównoważonego transportu, który odgrywa
kluczową rolę dla codziennych podróży. Rozwój przestrzenny, w tym rozbudowa osiedli
mieszkaniowych, rozwijająca się baza usługowa oraz lokalizacja nowych miejsc pracy
muszą być rozwijane w oparciu o dobrą obsługę transportem zbiorowym, którego siatka
połączeń powinna być jak najlepiej dostosowana do oczekiwań użytkowników.
Już teraz transport zbiorowy odgrywa ważną rolę w codziennych podróżach wrocławianek
i wrocławian. Prawie 1/3 wszystkich podróży mieszkańców po mieście odbywa się
transportem zbiorowym, co zostało stwierdzone na podstawie przeprowadzonych
w 2018 r. Kompleksowych Badań Ruchu1.

Ramy rozwoju transportu publicznego we Wrocławiu zawierają się w kilku dokumentach,
od tych przedstawiających generalne zasady, po te wyznaczające konkretne zadania.
Generalne zasady zostały opisane w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia, przyjętego w 2018 r. Według tego
dokumentu podstawą transportu miejskiego w centrum i w śródmieściu jest sieć
tramwajowa, a transport autobusowy pełni w tym obszarze funkcję uzupełniającą
(kierunki polityki zrównoważonej mobilności w Studium – rysunek 1). Natomiast
w rejonach nieobsługiwanych przez tramwaje komunikacja autobusowa odgrywa bardzo
ważną rolę transportową, szczególnie w dowozach do centrum miasta lub do sieci
tramwajowej. Polityka kształtowania systemu transportu zbiorowego zawarta w Studium
kontynuuje i przyjmuje zasady zawarte we Wrocławskiej Polityce Mobilności
(obowiązującej od 2013 r.), w której to w obszarze związanym z transportem zbiorowym
jako jeden ze środków do realizacji celu „Wrocław miastem zrównoważonej mobilności”
zapisano racjonalizację systemu transportu zbiorowego w zakresie układu linii, rozkładów
jazdy i taboru.

1 Kompleksowe Badania Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu (KBR 2018) to badania zachowań transportowych
mieszkańców Wrocławia i 21 gmin sąsiednich. Składały się przede wszystkim z ankiet przeprowadzonych
z mieszkańcami oraz pomiarów natężenia ruchu, w tym liczby pojazdów, rowerzystów, pieszych i pasażerów
transportu zbiorowego. Wyniki badań znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem
https://bip.um.wroc.pl/artykul/565/37499/kompleksowe-badania-ruchu-we-wroclawiu-i-otoczeniu-kbr-2018.
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Rysunek 1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego - polityka zrównoważonej mobilności. Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Wrocławia 2018.
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Od 2000 r. w układzie sieci transportu zbiorowego we Wrocławiu wprowadzono kilka
drobnych korekt, utrzymując w dużej mierze niezmieniony układ tras do dnia
dzisiejszego. W tym okresie, wraz z rozwojem urbanistycznym, rozwijały się takie osiedla
jak Jagodno, Maślice, Ołtaszyn, Partynice czy Swojczyce, a wraz z nimi zwiększyły
się oczekiwania mieszkańców na dostosowanie oferty transportowej do potrzeb
tych osiedli. Wrocławska Diagnoza Społeczna z 2017 r.2 pokazała, że mieszkańcy
oczekują usprawnienia funkcjonowania komunikacji zbiorowej głównie poprzez skrócenie
czasu przejazdu, zwiększenie częstotliwości kursowania linii, zoptymalizowania
istniejących i planowanych przystanków.

Ponadto badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców Wrocławia na potrzeby
Diagnozy3 do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia potwierdziły
te oczekiwania – szczególny nacisk mieszkańcy kładli na zwiększenie częstotliwości
kursowania komunikacji miejskiej. Postulat ten znalazł swoje przełożenie w pakiecie
działań zawartym w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej  dla Wrocławia4,
który jest obowiązującym od 2019 r. planem działań na rzecz poprawy sytuacji
mobilnościowej Wrocławia. Jego głównym celem jest osiągnięcie 65% udziału transportu
niesamochodowego w ogólnej liczbie podróży do 2024 r. oraz 70% udziału transportu
niesamochodowego w perspektywie do 2028 r. Aby to osiągnąć w dokumencie zawarto
szereg działań poprawiających dostępność komunikacyjną miasta. Działaniami z zakresu
transportu zbiorowego, które zostały uznane za najważniejsze do realizacji jest „Budowa
Nowych Tras Tramwajowych” (Działanie 2.1.1.) i jego systematyczna realizacja
oraz „Nowe trasowanie linii tramwajowych i autobusowych” (Działanie 2.3.3.),
które zakłada wykonanie analizy układu transportu zbiorowego z uwzględnieniem nowych
tras i przygotowanie koncepcji nowego układu linii pozwalającego na zwiększenie
częstotliwości kursowania, poprawę warunków przesiadek oraz skrócenie czasu podróży.

W ostatnich latach Wrocław intensywnie realizuje program budowy nowych tras
tramwajowych (rysunek 2) prowadzących do największych wrocławskich osiedli
mieszkaniowych. Nowe inwestycje w układ torowy rozpoczęła realizacja torowiska w ulicy
Hubskiej, zakończona w 2019 r., po którym obecnie jeździ linia tramwajowa nr 16 relacji
Tarnogaj-ZOO. W chwili obecnej równolegle toczą się prace nad kolejnymi zadaniami:

● budowa trasy autobusowo-tramwajowej (TAT) na Nowy Dwór, która jest
największą powojenną inwestycją tramwajową we Wrocławiu. Zgodnie z planem
7 km nowego torowiska tramwajowego ma powstać do 2023 r.;

4 Dokument Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia dostępny jest na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem:
http://bip.um.wroc.pl/artykul/305/39941/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-dla-wroclawia

3 Diagnoza do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia dostępna jest na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem:
http://bip.um.wroc.pl/artykul/305/39941/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-dla-wroclawia

2 Wrocławska Diagnoza Społeczna to kompleksowe, reprezentatywne badanie jakości życia wrocławian -
zarówno pod kątem funkcjonowania ich gospodarstw domowych, jak i dobrostanu indywidualnego. Dostępna
pod adresem:
https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/94542/edition/89133/wroclawska-diagnoza-spoleczna-2017
-raport-z-badan-socjologicznych-nad-mieszkancami-miasta-kajdanek-katarzyna-red-pluta-jacek-red?language=
pl
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● budowa trasy tramwajowej przez Popowice, łączącej ul. Jagiełły z ul. Milenijną,
której długość wynosi 3,8 km, a jej ukończenie wyznaczono na przełom
2022/2023 r.
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Rysunek 2. Układ torowisk tramwajowych we Wrocławiu – istniejących i planowanych na 2023 r. Źródło: Opracowanie BZM.
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Rozbudowa układu tramwajowego jest wielkim przedsięwzięciem, które przyczyni
się do poprawy dostępności do sieci transportu szynowego oraz zwiększy mobilność
miejską mieszkańców. W efekcie zwiększy to zdolność przewozową transportu
zbiorowego na terenie miasta. Jednakże oprócz wybudowania niezbędnej infrastruktury
torowej, konieczne jest również podjęcie prac w zakresie rozwoju infrastruktury
technicznej oraz zakupu nowego taboru, dla którego przewiduje się modernizację
i przystosowanie zajezdni tramwajowych na Ołbinie i Borku. Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o.o. prowadzi procedurę przetargową5 na zakup 25 pociągów
tramwajowych z możliwością rozszerzenia zamówienia o kolejne 21 sztuk. Przy obecnym
ilostanie taboru tramwajowego równego 240 pociągom, po zakupie 25 pociągów,
MPK Sp. z o.o. będzie posiadało 265 pociągów tramwajowych. Zakupione tramwaje,
całkowicie niskopodłogowe, mają obsługiwać nowo wybudowane trasy.

Ponadto rozwój miasta to również kolejne inwestycje drogowe istotne dla prowadzenia
transportu zbiorowego. Są to m.in.:

● budowa kolejnego odcinka Alei Stabłowickiej, która połączy ulicę Kosmonautów
z ulicą Zbigniewa Brzezińskiego;

● budowa nowych mostów Chrobrego;
● budowa ulicy Asfaltowej, która połączy ulicę Parafialną z ulicą Buforową.

Mają one umożliwić tworzenie nowych połączeń autobusowych. Rozpoczęty jest także
proces inwestycyjny dla budowy Alei Wielkiej Wyspy. W przypadku jej ukończenia
do 2023 r. przygotowane są warianty przetrasowania wybranych linii autobusowych
i poprowadzenia ich przebiegu po nowej inwestycji.

Kolejnym istotnym uwarunkowaniem dla rozwoju transportu zbiorowego są wyniki analiz
danych, jakich dostarczyły Kompleksowe Badania Ruchu przeprowadzone na terenie
Wrocławia oraz w jego otoczeniu w 2018 r. Dzięki nim ustalono, jak poruszają
się użytkownicy miasta, które kierunki są najbardziej obciążone, bardziej preferowane,
których połączeń brakuje w siatce transportu zbiorowego, a które są mniej uczęszczane.

Wszystkie powyżej opisane zagadnienia inicjują potrzebę analizy układu
komunikacyjnego transportu zbiorowego i opracowanie koncepcji Nowego trasowania linii
tramwajowych i autobusowych na terenie Wrocławia, która jest naturalną konsekwencją
zmian zachodzących w mieście oraz dostosowaniem układu komunikacji zbiorowej
do aktualnych potrzeb mieszkanek i mieszkańców w oparciu o analizę zgromadzonych
danych.

5 Przetarg pod nazwą „Dostawa 25 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych tramwajów
jednokierunkowych z niezbędnym wyposażeniem dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu wraz z prawem
opcji.” ogłoszony przez MPK Wrocław w dniu 29.01.2020 r., informacje dostępnie na stronie:
http://www.bip.mpk.wroc.pl
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2. Metodyka i założenia do trasowania

Celem niniejszej koncepcji jest wypracowanie nowego układu linii tramwajowych
i autobusowych w oparciu o poniżej podane założenia:

Założenia wstępne:

● Trasy tramwajowe mają stanowić główny szkielet transportu zbiorowego.

● Trasy autobusowe mają uzupełniać układ tras tramwajowych i pełnić dwie funkcje:
główną i dowozową do węzłów przesiadkowych (w obszarach, w których brak jest
tramwajów) oraz uzupełniającą – tam gdzie trasy tramwajowe istnieją.

Założenia inwestycyjne:

Najważniejszym czynnikiem, który można nazwać „założeniem inwestycyjnym”
do podjęcia działań koncepcyjnych była perspektywa ukończenia dwóch dużych inwestycji
tramwajowych do 2023 r. oraz związany z tym fakt zakupu nowego taboru do obsługi
nowych tras tramwajowych. Jest to perspektywa czasowa dla niniejszej koncepcji zmian.
Wtedy konieczna będzie korekta obecnego układu linii komunikacji zbiorowej.
Jest to jednocześnie moment, aby spojrzeć na wrocławski układ linii transportu
zbiorowego szerzej, spełniając oczekiwania mieszkańców, co do zwiększenia
częstotliwości kursowania linii komunikacyjnych, przy uwzględnieniu możliwości
przepustowości układu tramwajowego i dostosowania tras do aktualnych potrzeb
mieszkanek i mieszkańców miasta.

Założenia projektowe:

Zwiększenie częstotliwości kursowania linii tramwajowych, tym samym
dostosowanie ich do aktualnych oczekiwań i potrzeb pasażerów. Zmiany związane
ze zwiększeniem częstotliwości mają również na celu polepszenie komfortu
przesiadek. To założenie zostało przeanalizowane dla 3 wariantów:
- częstotliwości kursowania tramwajów co 10 min (Wariant 1),
- częstotliwości kursowania tramwajów co 6 min (Wariant 2),
- częstotliwości kursowania tramwajów co 12 min (Wariant 3).

● Rezygnacja z godzin „szczytowych” i utrzymanie stałej częstotliwości linii
komunikacyjnych przez większą część dnia (6:00-20:00).
Jest to odpowiedź na zmieniający się styl życia mieszkańców – elastyczne godziny
pracy, zajęcia na uczelni, załatwianie spraw poza domem, aktywności czasu
wolnego – stała częstotliwość kursowania tramwajów przez większą część dnia
to więcej możliwości i większa przewidywalność podróży.

● Zidentyfikowanie nowych potencjałów i celów podróży – a mówiąc prościej,
przeanalizowanie wrocławskich osiedli pod kątem liczby mieszkańców
oraz ich potencjału rozwojowego. Zbudowano bazę danych na temat toczących
się i planowanych do realizacji w najbliższych latach inwestycji mieszkaniowych
wraz z ich rozlokowaniem przestrzennym. Dzięki temu powstała mapa gęstości
inwestycyjnych obszarów mieszkaniowych Wrocławia, co stanowi cenną informację
do określania tego, ilu potencjalnych pasażerów może dodatkowo pojawić się na
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danym osiedlu (mapy związane z tą analizą i jej opis znalazły się na stronach
15-).

● Wyznaczenie tras transportu zbiorowego w oparciu o więźby ruchu pozyskane
z Kompleksowych Badań Ruchu przeprowadzonych w 2018 r. oraz powiązanie
płynących z nich wniosków ze zidentyfikowanymi wcześniej potencjałami
pasażerskimi na osiedlach. Więźba ruchu to zestaw odcinków łączących pary
rejonów, które symbolizują podróże pomiędzy danymi częściami miasta. Istnieją
różne sposoby prezentacji danych, np. im szerszy odcinek, tym większa liczba
podróży wykonywanych z jednego rejonu do drugiego. Więźby wskazują,
które rejony mają ze sobą większe powiązania, tym samym między jakimi
obszarami miasta podróżują mieszkańcy. Dzięki temu możliwe było wyznaczenie
nowych połączeń tramwajowych oraz autobusowych, które są realizowane obecnie
np. samochodem. Stworzą one całkowicie nową ofertę odpowiadającą
rzeczywistym potrzebom transportowym mieszkańców, co w konsekwencji
ma szansę prowadzić do rezygnacji z transportu indywidualnego na rzecz
transportu zbiorowego (przykładowe więźby ruchu i ich opis znajdują
się na stronach 23-).

● Prowadzenie linii autobusowych tak, żeby krzyżowały się z trasami tramwajowymi
w węzłach zapewniających wygodną przesiadkę – zapewnienie integracji.

● Określenie zapotrzebowania na tabor – rozumiane jako liczba potrzebnych
autobusów i tramwajów do obsługi danego osiedla, tak aby podróż komunikacją
zbiorową była dla pasażerów komfortowa. Do jej określenia posłużyła analiza
danych napełnień w tramwajach i autobusach pozyskana w ramach
Kompleksowych Badań Ruchu (przykładowa mapa z wynikami pomiarów
pasażerów wykorzystywanych do analizy oraz dokładny opis tych prac znajduje się
na stronach 18-) oraz analiza przewidywanego wzrostu liczby mieszkańców na
danych osiedlach na podstawie analizy inwestycji mieszkaniowych we Wrocławiu
(wspomnianej we wcześniejszym punkcie). Dzięki temu pozyskano wiedzę nie
tylko na temat tego, ile tramwajów bądź też ile linii powinno kursować na dane
osiedle w zależności od analizowanego wariantu, ale też jak to koresponduje
z obecnymi planami inwestycyjnymi w mieście (zestawienie z tym związane
znalazło się w podsumowaniu na stronie ).

Dodatkowymi czynnikami branymi pod uwagę były:

● analiza wniosków mieszkańców, dotyczących usprawnień w komunikacji zbiorowej,
które zgłaszano bezpośrednio przez mieszkańców, rady osiedli oraz w ramach
opracowywania projektu „Osiedla Kompletne”,

● analiza relacji skrętnych na skrzyżowaniach, pokazująca możliwości i ograniczenia
w przepustowości skrzyżowań z trasami tramwajowymi (więcej o niej na stronach
9-13).

Każdy z wariantów przeanalizowano pod kątem wyżej wymienionych założeń
oraz rozszerzono o analizę wielkości pracy przewozowej, szacunkowych kosztów oraz
liczby niezbędnego taboru dla realizacji założeń w każdym z wariantów, co przedstawiono
w podrozdziale 4.4 jak i w podsumowaniu w rozdziale 6.
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3. Analizy szczegółowe

3.1. Analiza ograniczeń i możliwości przepustowości dla
tramwajów na skrzyżowaniach

Metodyka wyznaczania nowego układu linii tramwajowych zakładała pracę
na układzie tras tramwajowych planowanym na 2023 r., czyli uzupełnionym względem
stanu obecnego o torowisko na ulicy Popowickiej i trasę autobusowo-tramwajową
prowadzącą do pętli Nowy Dwór. W sumie to prawie 11 km nowych tras.

Na rysunku 3 został przedstawiony schemat układu torowisk tramwajowych na rok 2023
ze wskazaniem lokalizacji 24 pętli tramwajowych. Rysunek 4 przedstawia układ torowisk
tramwajowych na rok 2023 obejmujący swoim zasięgiem centrum miasta oraz kluczowe
węzły przesiadkowe.

Nowe trasowanie linii tramwajowych posiada istotne ograniczenie wynikające z układu
rozjazdów i możliwych relacji skrętnych na skrzyżowaniach. W celu zapewnienia
poprawności wyznaczenia przebiegu linii tramwajowych, poza ogólnym schematem całego
układu torowisk tramwajowych, w szczegółach przeanalizowano układ rozjazdów
i skrzyżowań w ścisłym centrum miasta.

Analiza ta jest niezbędna do prowadzenia dalszych prac nad trasowaniem linii
tramwajowych. Każda zmiana układu linii tramwajowych w obszarze skrzyżowania zwykle
prowadzi do potrzeby korekty programu sygnalizacji świetlnej dla zachowania
przepustowości. W celu zapewniania możliwości porównania zmian potoków linii
tramwajowych w obszarze skrzyżowań przygotowana została baza skrzyżowań,
na których możliwe są minimum dwa różne kierunki przejazdu tramwajem. Na rysunku 5
została przedstawiona lokalizacja skrzyżowań poddawanych analizie.
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Rysunek 3. Schemat układu torowisk tramwajowych planowanych na 2023 r. Źródło: Opracowanie BZM.
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Rysunek 4. Układ torowisk tramwajowych w ścisłym centrum miasta ze wskazaniem lokalizacji węzłów przesiadkowych. Źródło: Opracowanie BZM.
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Rysunek 5. Skrzyżowania z tramwajowymi relacjami skrętnymi we Wrocławiu. Źródło: Opracowanie BZM.
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Dla każdego z wybranych skrzyżowań określone zostały możliwe relacje skrętne
występujące w jego obszarze. Za stan wyjściowy zostały przyjęte relacje skrętne linii
tramwajowych dla układu stałego na dzień 21.11.2019 r. Wykaz wszystkich skrzyżowań
tramwajowych z graficznym przedstawieniem liczby pociągów na godzinę na określonych
relacjach skrętnych w porównaniu ze wszystkim opracowanymi wariantami stanowią
załączniki do niniejszego opracowania.

W obszarze wszystkich skrzyżowań z dopuszczalnymi minimum dwoma kierunkami
przejazdu tramwaju w obrębie skrzyżowania, z wyłączeniem ze względu na swoją
specyfikę dwóch węzłów - Dworca Nadodrze oraz Ronda Reagana - w układzie stałym
kursowania linii tramwajowych w ciągu godziny szczytowej wyróżnia się 2500 przejazdów
tramwajów przez wrocławskie skrzyżowania. Spośród tej liczby blisko 40% stanowią
relacje skrętne w lewo (500 pociągów na godzinę) oraz w prawo (510 pociągów
na godzinę). Relacje w kierunku na wprost stanowią 60% a w ciągu godziny występuje
ich 1490. Szczegółowa informacja dotycząca zmian w udziale poszczególnych relacji
skrętnych na skrzyżowaniach dostępna jest w załącznikach 01.01-01.52
oraz w syntetycznym opracowaniu porównawczym przedstawionym w rozdziale 4.4.

Miarą natężenia ruchu na określonych relacjach skrętnych była liczba pociągów
tramwajowych na godzinę. Liczba ta wyznaczana była dla funkcjonującej dotychczas
szczytowej częstotliwości kursowania linii tramwajowych we Wrocławiu,
która dla standardowych linii kursujących z częstotliwością 12 min wynosiła .5 𝑝𝑜𝑐𝑖ą𝑔ó𝑤

ℎ

Wyjątkiem od tej reguły była linia 33, której częstotliwość wynosi 6 min czyli .10 𝑝𝑜𝑐𝑖ą𝑔ó𝑤
ℎ

Podczas projektowania nowych tras tramwajowych istotnymi danymi były informacje
dotyczące pętli tramwajowych znajdujących się w układzie torowym we Wrocławiu.
Przygotowano szczegółową listę wszystkich dotychczas dostępnych oraz planowanych
do oddania do 2023 r. pętli tramwajowych, z informacjami o rodzaju i typie pętli, liczbie
aktualnie obsługiwanych linii, liczbie torów odstawczych oraz liczbie peronów
dla wsiadających i wysiadających. Materiał ten pozwolił na weryfikację przepustowości
pętli tramwajowych i określenie liczby linii tramwajowych, które mogą zakończyć
na nich swój bieg.

Przedstawione powyżej uwarunkowania wynikające z dostępnej infrastruktury mają
znaczący wpływ na możliwości prowadzenia tras linii tramwajowych. Natomiast
rozpoznanie faktycznego zapotrzebowania mieszkańców konkretnych części miasta
na obsługę pojazdami transportu zbiorowego stanowiło drugi analizowany aspekt
i opierało się na prognozowanej na 2023 r. liczbie mieszkańców oraz analizie danych
z Kompleksowych Badań Ruchu. Z tego względu przed rozpoczęciem wyznaczania
przebiegu linii tramwajowych istotnym zadaniem było pozyskanie informacji na temat
rozwoju obszarów mieszkaniowych na terenie miasta, głównych kierunków podróży
mieszkańców Wrocławia wynikających z analizy więźb ruchu oraz analizy
dotychczasowego napełnienia pojazdów transportu zbiorowego.
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3.2. Analiza przestrzenna rozwoju terenów mieszkaniowych

Na podstawie danych z zasobów Urzędu Miejskiego Wrocławia6 oraz z informacji
udostępnianych przez deweloperów7, opracowano i wykorzystano do dalszych prac mapy
przedstawiające rozwój terenów mieszkaniowych we Wrocławiu. To właśnie te tereny
generować będą zwiększone zapotrzebowanie na transport zbiorowy i sprawne dojazdy
do centrum. Analizie poddano następujące zagadnienia:

● skupiska nowopowstałych i planowanych inwestycji mieszkaniowych w latach
2017-2023;

● dokładną lokalizację oraz łączną liczbę planowanych lokali mieszkalnych
w jednostkach urbanistycznych w perspektywie 2019-2023;

● rozkład gęstości nowopowstałych i planowanych lokali mieszkalnych
w jednostkach urbanistycznych Wrocławia w latach 2017-2023.

Wyniki analiz przestrzennych pokazano na poniższych mapach. Za najbardziej rozwojowe
uznano osie na południu i zachodzie prowadzące do centrum miasta oraz sam obszar
centralny. W obrębie tych osi usytuowane są osiedla, w których przybywa zabudowy
wielorodzinnej, a co za tym idzie, systematycznie zwiększa się liczba mieszkańców.
W związku z tym, w obszarach tych dostrzeżono wyraźną potrzebę zwiększenia oferty
transportu zbiorowego w porównaniu do stanu istniejącego.

Co więcej obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej przedstawiono na tle gęstości
zamieszkania (rysunek 6), co dodatkowo wzmacnia niektóre obszary, jeśli chodzi
o zaspokajanie obecnych i przyszłych potrzeb transportowych.

7 Dane publikowane na stronach internetowych poszczególnych deweloperów.
6 Dane o wydanych pozwoleniach na budowę, o lokalizacji punktów adresowych i z ewidencji budynków.
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Rysunek 6. Skupiska nowo powstałych i planowanych inwestycji mieszkaniowych w latach 2017-2023 oraz lokalizacja punktów adresowych, w których zameldowani było
wrocławianie pod koniec 2018 r. Źródło: Opracowanie BZM.
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Rysunek 7. Lokalizacja i liczba planowanych lokali mieszkalnych w jednostkach urbanistycznych w perspektywie 2019-2023. Źródło: Opracowanie BZM.
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Rysunek 8. Rozkład gęstości nowopowstałych i planowanych lokali mieszkalnych w jednostkach urbanistycznych Wrocławia w latach 2017-2023. Źródło: Opracowanie
BZM.
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3.3. Analiza ruchowa w oparciu o KBR

Na potrzeby polepszenia czytelności map i ułatwienia wykonania analizy ruchowej
miasto podzielono na 5 porównywalnych powierzchniowo obszarów: Zachód I, Zachód II,
Północ, Południe i Wschód. W celu prognozowania zapotrzebowania na podróże
transportem zbiorowym w 2023 r. uwzględniono – oprócz obszarów intensywnego
rozwoju mieszkaniowego - także pomiary liczby pasażerów w tramwajach i autobusach
w godzinach szczytu na podstawie KBR 2018 (załączniki 02.01-02.04), których przykład
obrazuje rysunek 9. Ostatecznie obliczono prognozowaną liczbę pasażerów w tramwajach
za pomocą poniższego wzoru:

𝑃
2023

= 𝑃
2018

+ 𝑃𝐷
2023

𝑃𝐷
2023

= 𝑁𝑀 × 𝑂 ×  𝑅  × 𝑇𝑍 ×  𝑈 +  𝑃𝑆 + 𝑃𝐼

𝑃𝑆 =   𝑃&𝑅 × 𝑁𝑆 

𝑃𝐼 =   𝐼 × 𝑇𝑍

gdzie:

P2023 – prognozowana liczba pasażerów w 2023 r. w godzinie szczytu,

P2018 – liczba pasażerów w 2018 r. w godzinie szczytu,

PD2023 – liczba dodatkowych pasażerów w 2023 r. w godzinie szczytu,

NM – liczba nowych lokali mieszkalnych od 2017 r. do 2023 r.,

O – średnia liczba osób w lokalu (przyjęto stałą wartość 2,4 tj. na poziomie wynikającym
z KBR2018),

R – ruchliwość mieszkańców (przyjęto stałą wartość 1,7 tj. na poziomie wynikającym
z KBR2018),

TZ – udział podróży wykonywanych transportem zbiorowym (przyjęto stałą wartość 28%,
tj. na poziomie wynikającym z KBR2018, a w obecnej sytuacji pandemicznej założono
tę wartość dla roku 2023 – przyjęto bowiem, że w najbliższych kilku latach będzie mieli
występował proces odzyskiwania zaufania i poczucia bezpieczeństwa w korzystaniu
z transportu publicznego),

U – udział podróży w godzinie szczytu we wszystkich podróżach (przyjęto stałą wartość
0,2 tj. na poziomie wynikającym z KBR2018),

PS – liczba osób przesiadających się z samochodu osobowego do transportu zbiorowego,
korzystająca z parkingów Park&Ride (przy założeniu maksymalnego wykorzystania
dostępnych miejsc parkingowych na parkingach Park&Ride),

P&R – dostępna w 2018 r. liczba miejsc parkingowych na parkingach Park&Ride,
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NS – średnie napełnienie samochodu w trakcie podróży mieszkańców gmin otoczenia
Wrocławia (przyjęto stałą wartość 1,32 tj. na poziomie wynikającym z KBR2018),

PI – liczba dodatkowych osób podróżujących danym ciągiem z wykorzystaniem środków
transportu zbiorowego, wynikająca z innych uwarunkowań,

I – dodatkowa liczba osób podróżujących danym ciągiem, np. liczba pracowników
większych skupisk miejsc pracy, liczba osób przesiadających się z innych obszarów
w 2018 r. itp.

Na podstawie analizy wszystkich zebranych danych w kolejnym kroku możliwe było
oszacowanie zapotrzebowania na liczbę pociągów na godzinę na danym ciągu
transportowym , według wzoru:

𝐿𝑃 =
𝑃

2023

𝑂𝑃

gdzie:

LP – liczba pociągów na godzinę,

OP – średnia liczba pasażerów w pociągu (przyjęto stałą wartość 140).
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Rysunek 9. Przykład wyników pomiarów liczby pasażerów w tramwajach i autobusach. Źródło: Opracowanie BZM.
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Powyższe analizy pozwoliły oszacować zapotrzebowanie na liczbę pociągów
tramwajowych w godzinie na poszczególnych ciągach tras tramwajowych promieniście
dochodzących do centrum. Pokazano je na rysunku 10. Fragmenty sieci tramwajowej,
w szczególności znajdujące się w centrum miasta, nie posiadają informacji o liczbie
pociągów ze względu na częstość krzyżowania się i znaczne zagęszczenie sieci
tramwajowej. Przyjęto, że liczba pociągów w centrum powinna być wypadkową wyników
na odcinkach zewnętrznych promienistego układu sieci tramwajowej dochodzących
do granic centrum miasta.
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Rysunek 10. Zapotrzebowanie na liczbę pociągów w wybranych punktach pomiarowych sieci torowisk tramwajowych we Wrocławiu. Źródło: Opracowanie BZM.
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Analiza więźby ruchu uzyskana w oparciu o Kompleksowe Badania Ruchu we Wrocławiu
i otoczeniu – KBR 2018 pozwoliła z kolei na ustalenie najważniejszych źródeł i celów
podróży oraz pożądanych kierunków przemieszczeń. Pod uwagę wzięto dane pochodzące
z ankiet przeprowadzonych w gospodarstwach domowych oraz informacje płynące
z danych o przemieszczeniach kart SIM. Przykładowe dane o podróżach prezentowane
za pomocą więźb ruchu, znajdują się na rysunku 11, natomiast wszystkie analizowane
informacje o podróżach stanowią załączniki do niniejszego opracowania o numerach
03.01-03.20. Szczegółowe dane obrazu więźby ruchu zagregowano do kilkudziesięciu
najważniejszych relacji, ustalając w ten sposób skąd dokąd głównie podróżują
wrocławianie.
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Rysunek 11. Więźby ruchu dla podróży z wybranych jednostek urbanistycznych. Źródło: Opracowanie BZM.
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3.4. Analizy dla układu autobusowego

Wyznaczenie układu linii autobusowych podporządkowane jest nowemu układowi
linii tramwajowych. Bowiem główną funkcją autobusów jest uzupełnienie układu
tramwajowego w centrum i śródmieściu – tam gdzie sieć jest gęsta - oraz dodatkowo
pełni funkcję podstawową i dowozową na osiedlach, na których infrastruktura
tramwajowa jest niedostępna. W tych miejscach układ linii autobusowych stanowi
podstawowy środek transportu zbiorowego.

Projektowanie układu linii autobusowych opierało się w głównej mierze na wprowadzaniu
modyfikacji do obecnie obowiązującego przebiegu linii. W 2019 roku zlikwidowano
odrębne bilety na linie pospieszne, zaliczając je do linii normalnych,
dlatego w ramach prac uporządkowywano również numerację literową i liczbową, starając
się możliwie najbardziej dopasować ją do obecnie obowiązującej.
Główne zmiany w tym zakresie można podzielić na następujące:

● wydłużenie trasy (jedno- lub dwustronne),
● zmiana przebiegu,
● połączenie trasy dwóch linii,
● skrócenie przebiegu,
● wyznaczenie trasy nowej linii.

Wszystkie wprowadzane w układzie zmiany podyktowane zostały potrzebami wykazanymi
m.in. w analizie więźb ruchu i dotychczasowych napełnień autobusów w wybranych
przekrojach z uwzględnieniem obszarów intensywnego rozwoju inwestycji
mieszkaniowych. Dodatkowo szczególną uwagę zwrócono na potrzeby transportowe
peryferyjnych rejonów miasta, gdzie nie ma możliwości obsługi tramwajami. Analizowano
również potrzeby każdego z osiedli, w szczególności uwagi zgłaszane do Urzędu
Miejskiego Wrocławia przez rady osiedli, a także mieszkanki i mieszkańców Wrocławia.

Parametry kursowania oraz rodzaj wykorzystywanego taboru dobierane
były indywidualnie do każdej linii. Częstotliwości kursowania autobusów uzależnione były
od częstotliwości kursowania tramwajów w danym wariancie oraz od okresu kursowania,
tj. podziału na: dni robocze, soboty i niedziele. Rodzaj taboru obejmował autobusy solo
(12 m długości) i przegubowe (18 m długości).

3.5. Obliczenia zapotrzebowania na tabor oraz pracę przewozową
dla tramwajów i autobusów

Metoda obliczenia zapotrzebowania na tabor oraz wyliczenia pracy przewozowej
były jednolite dla wszystkich analizowanych wariantów oraz rodzajów pojazdów
transportu zbiorowego (tramwajów i autobusów).

Początkiem prac było wyznaczenie częstotliwości kursowania linii tramwajowych
i autobusowych, która co do zasady musiała być wyższa niż obecna. Podstawowym
założeniem było określenie stałej częstotliwości kursowania obowiązującej dla tramwajów
i autobusów w tygodniu roboczym w godzinach 6:00 – 20:00. Zapotrzebowanie na tabor
tramwajowy i autobusowy obliczono na podstawie poniższego wzoru:
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𝑍 =
𝑖=1

𝑛

∑
𝑡

1→2𝑖
+𝑡

2→1𝑖
+𝑡

𝑝

𝐶 * 𝑈
𝑖

gdzie:

zapotrzebowanie na tabor,𝑍 −

czas przejazdu trasy od pętli 1. do 2. w „i” wariancie trasy,𝑡
1→2𝑖

−

czas przejazdu trasy od pętli 2. do 1. w „i” wariancie trasy,𝑡
2→1𝑖

−

czas postoju na pętli 1. i 2.,𝑡
𝑝

−

maksymalna częstotliwość kursowania linii w tygodniu roboczym,𝐶 −

udział procentowy wariantu trasy „i” na danej linii,𝑈
𝑖

−

wariant trasy przejazdu danej linii.𝑖 −

Ostateczna wartość zapotrzebowania na tabor zaokrąglana była w górę do pełnej liczby.

Powyższy wzór uwzględnia pojedyncze przypadki linii autobusowych, które posiadają
dodatkowe kursy wariantowe tj. takie w których trasa przejazdu na fragmencie przebiegu
linii ulega zmianie najczęściej w celu poprawy obsługi transportowej danego osiedla.
W przeprowadzonych obliczeniach zapotrzebowania na tabor uwzględniono każdorazowo
22-minutowy postój na obu pętlach (tp). Wartość ta jest sumą dwóch czasów postoju.
Pierwszego trwającego 7 min, będącego minimalnym czasem postoju akceptowanego
przez miejskiego przewoźnika, który umożliwia realizację kierowcom i motorniczym
wszystkich niezbędnych czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. Drugą składową
dla czasu postoju tp jest 15-minutowy postoju wynikający z przepisów obowiązującego
prawa. Powyższe założenia przy określaniu zapotrzebowania taborowego wskazują, iż jest
to sposób obliczeń dający pewność oszacowania.

Obliczone zapotrzebowanie taborowe było jedną z kluczowych informacji determinujących
możliwość wdrożenia danego rozwiązania. Kluczową z punktu widzenia organizatora
transportu zbiorowego jest również wielkość pracy przewozowej, określanej w jednostce
wkm (wozokilometry). Wartość pracy przewozowej ma bezpośrednie przełożenie
na wielkość nakładów finansowych niezbędnych do organizacji regularnych linii transportu
zbiorowego. Szacowana wielkość pracy przewozowej dla poszczególnych linii, zarówno
tramwajowych jak i autobusowych, obliczana była na podstawie poniższego wzoru:

𝑃𝑃 =
𝑖=1

𝑛

∑ 𝑆
𝑖

𝐿𝐾
𝑅𝑖

* 258 + 𝐿𝐾
𝑊𝑖

* 107( )

gdzie:
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praca przewozowa [wkm],𝑃𝑃 −

długość drogi w obie strony dla „i” wariantu trasy,𝑆
𝑖

−

liczba kursów w dniu roboczym w „i” wariancie trasy,𝐿𝐾
𝑅𝑖

−

liczba kursów w dniu wolnym w „i” wariancie trasy.𝐿𝐾
𝑊𝑖

−

Podane we wzorze mnożniki 258 oraz 107 odpowiadają liczbie dni w roku, kolejno
roboczych i wolnych. W założeniu do dni wolnych przyjęto średnio 104 dni weekendowe
i 3 dni odpowiadające świętom wypadającym w tygodniu.

W dalszej części opracowania zostały przedstawione wyliczenia zapotrzebowania
taborowego oraz pracy przewozowej dla proponowanych wariantów.
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4. Warianty nowego trasowania

Nowy układ linii tramwajowych i autobusowych zaproponowany został w trzech
wariantach częstotliwości kursowania tramwajów, które zgodnie z założeniami mają
tworzyć szkielet transportu zbiorowego miasta. Do opcji tramwajowych
doprojektowywany był układ linii autobusowych. Częstotliwości te to odpowiednio:
- wariant 1 – tramwaje co 10 min,
- wariant 2 – tramwaje co 6 min,
- wariant 3 – tramwaje co 12 min (jak obecnie w szczytach).
Układ linii w proponowanych wariantach został każdorazowo odniesiony do obecnie
obowiązującego układu stałego (październik 2020 r.), aby przedstawić skalę zmian
w układzie transportu zbiorowego i korzyści dla użytkowników.

4.1. Wariant 1 - Częstotliwość kursowania tramwajów co 10 min.

W pierwszym wariancie zaproponowany został układ tramwajowy opierający
się na 23 liniach tramwajowych kursujących z częstotliwością co 10 min.
Jego uzupełnieniem są 52 miejskie linie autobusowe miejskie oraz 11 linii strefowych
przedstawionych wyłącznie w obrębie granic strefy Wrocław. Z uwagi na potencjalne
zmiany w połączeniach podmiejskich będące wynikiem ustaleń gmin ościennych
z Wrocławiem, które mogą być wdrożone przed 2023 rokiem, linie strefowe zostały
przedstawione schematycznie zgodnie z opracowanymi planami w zakresie komunikacji
międzygminnej.

Schemat linii tramwajowych przygotowany został w oparciu o opisane wcześniej analizy,
które pozwoliły na wytrasowanie 23 linii tramwajowych na najbardziej oczekiwanych
przez mieszkańców połączeniach przy uwzględnieniu nowego układu torowego.
W kolejnym etapie, nowa sieć linii tramwajowych została ponumerowana w taki sposób,
aby jak najmniej ingerować w numerację istniejących linii tramwajowych i tym samym
w przyzwyczajenia pasażerów. Schemat linii tramwajowych wg wariantu 1 przedstawia
rysunek 12.
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Rysunek 12. Schemat przebiegu linii tramwajowych w wariancie 1. Źródło: Opracowanie BZM.
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W wariancie 1 w odniesieniu do obecnego układu i numeracji:
● powstały 4 nowe linie,
● 4 linie pozostały bez zmian,
● 14 linii częściowo zmieniło przebieg,
● 1 linia całkowicie zmieniła trasę,
● 4 linie zostały zastąpione przebiegami innych:

o Linia 0: zastąpiona przez zmienione linie tramwajowe 4, 8, 11 i 15,
o Linia 23: połączona ze zmienioną linią tramwajową 6 na trasie Nowy Dwór

– Kromera,
o Linia 24: zastąpiona przez zmienione linie tramwajowe 3, 11 i 14,
o Linia 33: zastąpiona przez nowe linie tramwajowe 12 i 13 oraz zmienioną

linię 14.

Proponowany układ linii tramwajowych przedstawia się następująco:
Linia 1 – BISKUPIN – POŚWIĘTNE - trasa bez zmian;
Linia 2 – KLECINA – BISKUPIN - trasa częściowo zmieniona – modyfikacja trasy
w centrum (przez pl. Teatralny zamiast przez Dw. Główny);
Linia 3 – KSIĘŻE MAŁE – OSOBOWICE - trasa częściowo zmieniona – skierowana
na Osobowice zamiast do Leśnicy;
Linia 4 – OPORÓW – BISKUPIN - trasa częściowo zmieniona – modyfikacja trasy
w centrum (przez Dw. Główny zamiast przez Kazimierza Wielkiego);
Linia 5 – KSIĘŻE MAŁE – OPORÓW - trasa bez zmian;
Linia 6 – NOWY DWÓR – KROMERA - trasa częściowo zmieniona – skierowana
z Kromera przez pl. Dominikański i trasę autobusowo-tramwajową na Nowy Dwór;
Linia 7 – KLECINA – POŚWIĘTNE - trasa bez zmian;
Linia 8 – TARNOGAJ – KARŁOWICE - trasa częściowo zmieniona – modyfikacja trasy
w centrum (przez pl. Grunwaldzki zamiast przez pl. Dominikański);
Linia 9 – PARK POŁUDNIOWY – KOWALE - trasa częściowo zmieniona – skierowana
na Kowale zamiast do Sępolna;
Linia 10 – LEŚNICA – SĘPOLNO - trasa częściowo zmieniona – skierowana na Sępolno
zamiast do Biskupina;
Linia 11 – GRABISZYŃSKA (CMENTARZ) – KROMERA - trasa częściowo zmieniona –
modyfikacja trasy w centrum (przez Dw. Nadodrze zamiast przez pl. Dominikański);
Linia 12 – NOWY DWÓR – SĘPOLNO - nowa linia z Nowego Dworu przez trasę
autobusowo-tramwajową, centrum i plac Grunwaldzki;
Linia 13 – WROCŁAWSKI PARK PRZEMYSŁOWY – STADION OLIMPIJSKI - nowa
linia wzmacniająca linię 12 na trasie z Wrocławskiego Parku Przemysłowego do Stadionu
Olimpijskiego;
Linia 14 – OPORÓW – PILCZYCE - trasa częściowo zmieniona – pozostaje
na ul. Grabiszyńskiej którą łączy z ul. Legnicką;
Linia 15 – PARK POŁUDNIOWY – POŚWIĘTNE - trasa częściowo zmieniona –
modyfikacja trasy w centrum (przez pl. Jana Pawła II zamiast przez ul. Krupniczą);
Linia 16 – GRABISZYŃSKA (CMENTARZ) – SĘPOLNO - całkowita zmiana trasy – nowa
trasa z Oporowa przez Grabiszynek, centrum na Sępolno;
Linia 17 – KRZYKI – SĘPOLNO - trasa częściowo zmieniona – modyfikacja trasy
w centrum (przez Dw. Główny zamiast przez pl. Dominikański);
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Linia 18 – TARNOGAJ – LEŚNICA - nowa linia przez ul. Popowicką z Leśnicy
na Tarnogaj;
Linia 198 – STADION WROCŁAW (KRÓLEWIECKA) – ZOO - nowa linia przez
ul. Popowicką ze Stadionu Wrocław do ZOO;
Linia 20 – KRZYKI – LEŚNICA - trasa częściowo zmieniona – skierowana na pętlę
Krzyki;
Linia 218 - GAJ – STADION WROCŁAW (KRÓLEWIECKA) - trasa bez zmian – (zmiana
numeracji linii 31);
Linia 228 - GAJ – KOZANÓW (DOKERSKA) - trasa częściowo zmieniona – (zmiana
numeracji linii 32) modyfikacja trasy w centrum (przez pl. Dominikański zamiast przez
Dw. Świebodzki i Dw. Główny);
Linia 23 – WROCŁAWSKI PARK PRZEMYSŁOWY – GRABISZYNEK – trasa częściowo
zmieniona – skierowana przez TAT, Podwale i Powstańców Śląskich do Grabiszynka.

Główne zmiany tramwajowe w wariancie 1:

● Linie nr 19, 21 i 22 obsługują osiedla Kozanów i Gaj, na których zawracanie
tramwajów odbywa się na krańcówkach, a nie na tradycyjnych pętlach. W związku
z powyższym w/w linie będą obsługiwane taborem dwukierunkowym.
Brak planowanego zakupu dodatkowego takiego taboru miał również wpływ
na tworzenie nowego układu linii tramwajowych, stąd miedzy innymi małe zmiany
w liniach obsługujących te osiedla. Jednocześnie, aby zachować ciągłość nowej
numeracji, numery linii 31, 32 i 33 zostały zmienione na numery 19, 21 i 22.

● Jednym z wyzwań przy wyznaczaniu nowych linii tramwajowych było założenie
minimalizacji relacji skrętnych na węzłowych skrzyżowaniach, tak aby usprawnić
przebiegający przez nie ruch. Szczegółowe informacje dotyczące tramwajowych
relacji skrętnych na wszystkich skrzyżowaniach we Wrocławiu, na których
na układzie torowym możliwy jest wybór przynajmniej dwóch kierunków, zostały
zebrane w załącznikach nr 01.01-01.52. W dokumencie tym dokonano porównania
relacji skrętnych dla wszystkich analizowanych wariantów.

● Zaproponowano wzmocnienie alternatywnych korytarzy (np. ulice Pułaskiego
i Wyszyńskiego, ulice Dubois i Drobnera), które pozwalają przemieszczać
się z pominięciem ścisłego centrum miasta, a które w tej chwili mają rezerwy
przepustowości.

● Zwiększona została obsługa liniami tramwajowymi na większości ciągów
peryferyjnych. Wyjątkiem są tutaj trasy na Osobowice i Biskupin, gdzie liczba
kursów została zmniejszona, co wynika z planowanego zapotrzebowania.

● Na ulicy Legnickiej pomiędzy placem Strzegomskim a ulicą Milenijną zmniejszenie
liczby pociągów tramwajowych w stosunku do układu dzisiejszego wynika z faktu,
iż obecnie ulica Legnicka stanowi jedyny korytarz tramwajowy dla obsługi pętli
tramwajowych w zachodniej części miasta. Po wybudowaniu torowiska wzdłuż
ulicy Popowickiej i Długiej, część linii tramwajowych obecnie kursujących ulicą
Legnicką zostanie przeniesionych na nową trasę na ulicy Popowickiej.

8 Linia obsługiwana przez tabor dwukierunkowy (Skoda 19T)
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● Porównanie liczby kursów tramwajów na danym odcinku na godzinę w stosunku
do stanu obecnego przedstawia rysunek 13. Na rysunku tym przedstawiono sieć
torowisk tramwajowych w różnych kolorach odnoszących się do wzrostu
lub lokalnego spadku liczby tramwajów na określonym ciągu w okresie godziny.
Porównania tego dokonano pomiędzy wariantem 1, a stanem obecnym
(październik 2020 r.). Odcienie koloru zielonego, wraz ze zwiększeniem
się intensywności koloru oznaczają wzrost liczby tramwajów na godzinę
na określonym odcinku. Odcienie koloru pomarańczowego w zależności od
 intensywności określają zmniejszenie liczby tramwajów na godzinę na określonym
odcinku. Szczegółowa legenda określająca wielkość zmiany liczby tramwajów
została przedstawiona na rysunku 13, a przy każdym analizowanym odcinku
znajduje się etykieta określająca wielkość tej zmiany.

● Poniżej zamieszczono również szczegółowe zestawienie przyczyn dokonanych
zmian i w jaki sposób zostaną one zrekompensowane nowymi połączeniami
komunikacyjnymi (tabela 1).
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Rysunek 13. Porównanie liczby kursów na godzinę tramwajów w wariancie 1 w stosunku do stanu obecnego. Źródło: Opracowanie BZM.
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Tabela 1. Zmiany na odcinkach, na których zmniejszy się podaż kursów tramwajowych.

Ciąg JEDNOŚCI
NARODOWEJ -
PONIATOWSKIEGO

Zmniejszenie podaży wynika z przetrasowania linii 11 przez
Dworzec Nadodrze. Zmiana zostanie zrekompensowana
wzmocnieniem kursujących do Galerii Dominikańskiej linii: 6
(Kromera – Nowy Dwór) i 9 (Kowale – Park Południowy).
Pierwsza zapewni także połączenie z rejonem Przedmieścia
Świdnickiego, natomiast druga – z Dworcem Głównym.
Bezpośredni dojazd w rejon ul. Grabiszyńskiej będzie możliwy
z przystanku Nowowiejska (linia 11) lub z pl. Bema (linia 16).
Linia 11 zapewni również bezpośrednie połączenie
z przystankiem Rynek.

GLINIANA Zmniejszenie podaży wynika z przetrasowania linii 8 i 22
(dawne 32) na ul. Hubską. Rekompensatą dla ul. Glinianej będą
wzmocnione linie: 18 (zastępująca linię 8 na odcinku
do pl. Bema) i 21 (kursująca po trasie obecnej linii 31).

HALLERA (na odcinku
Grabiszynek – FAT)

Zmniejszenie podaży wynika ze skrócenia trasy linii 23 do pętli
Grabiszynek oraz zastąpienia na tym odcinku linii 14 i 24 linią
16 (Grabiszyńska Cmentarz – Sępolno). Dojazd z FAT-u w rejon
ul. Legnickiej zapewni przetrasowana linia 14 (Oporów –
Pilczyce przez ul. Grabiszyńską). Z kolei bezpośrednie
połączenie z Nadodrzem i Kleczkowem będzie możliwe za
pośrednictwem przetrasowanej linii 11, która pojedzie przez
Dworzec Nadodrze.

KOŁŁĄTAJA Odciążenie relacji skrętnych na węźle Dworzec Główny nastąpi
poprzez skierowanie części połączeń na alternatywne ciągi
lub „wyprostowanie” przebiegu linii, które zostaną jednocześnie
wzmocnione dodatkowymi kursami. Większość kierunków
docelowych, które są dzisiaj dostępne z tego węzła
bez przesiadek, będzie realizowana bez przesiadek również
po wprowadzeniu zmian. Na Biskupin będzie można dojechać
linią 4 przez ul. Pułaskiego (gdzie 4 zastąpi linię 0), Oporów
i Księże Małe będą obsługiwane niezmiennie linią 5, linia 9
zapewni dojazd do Parku Południowego i na Kowale przez
ul. Jedności Narodowej, z kolei linia 17 obsłuży połączenie
Krzyki – Sępolno przez Katedrę i ul. Sienkiewicza. Natomiast
linia 18 umożliwi podróż na Tarnogaj oraz na Leśnicę, kursując
przez Halę Targową oraz ul. Popowicką (dzięki czemu zapewni
bezpośredni dojazd do Dworca Głównego z osiedla Popowice
oraz zastąpi linię 8 w kierunku pl. Bema). Rejon Nadodrza
zostanie obsłużony (oprócz wspomnianej już linii 9)
wzmocnioną linia 15 kursująca – podobnie jak dziś –
z przystanku przy ul. Stawowej.
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LEGNICKA Odciążenie trasy tramwajowej nastąpi poprzez przeniesienie
części połączeń na nowe ciągi tramwajowe wzdłuż ulicy
Popowickiej oraz Strzegomskiej (trasa na Nowy Dwór).
Zmniejszenie podaży połączeń tramwajowych na ul. Legnickiej
będzie jednak niewielkie dzięki wzmocnieniu kursujących
tą trasą pozostałych linii tramwajowych. Na odcinku Śrubowa –
Lotnicza kursować będą linie: 10 (Leśnica – Sępolno), 14
(Pilczyce – Oporów), 20 (Leśnica – Krzyki), 21 (Stadion
Wrocław – Gaj), 22 (Kozanów Dokerska – Gaj). Natomiast
odcinek Śrubowa – pl. Jana Pawła II będzie obsługiwany
liniami: 10 (Leśnica – Sępolno), 12 (Nowy Dwór – Sępolno),
13 (Wrocławski Park Przemysłowy – Stadion Olimpijski), 14
(Pilczyce – Oporów), 21 (Stadion Wrocław – Gaj), 22
(Kozanów Dokerska – Gaj).

OLSZEWSKIEGO Wycofanie linii 10 (będzie skierowana na Sępolno) zostanie
zrekompensowane wzmocnieniem linii: 1 (Biskupin –
Poświętne), 2 (Biskupin – Klecina) i 4 (Biskupin – Oporów).

OSOBOWICKA Przekształcenie linii 14 i 24 w jedną linię (o nowym numerze 3)
kursującą co 10 min na trasie Osobowice – Księże Małe
i zapewniającą połączenie Osobowic z rejonem
pl. Dominikańskiego, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

PIŁSUDSKIEGO (na
odcinku Arkady – pl.
Legionów – pl. Orląt
Lwowskich)

Zmniejszenie podaży wynika z przetrasowania linii: 11 przez
ul. Sądową oraz 22 (dawne 32), która dublowała linię 21
(dawne 31). Zmiany te zostaną zrekompensowane
wzmocnionymi liniami 4, 5, 15 i 21, które pozostaną
na omawianym ciągu, obsłużą większość dotychczasowych
kierunków docelowych, a jednocześnie zastąpią linię 0. Dzięki
temu połączenie z Gajem oraz ul. Legnicką i Kozanowem
w dalszym ciągu będzie zapewniała wzmocniona linia 21
(dawna linia 31; trasa bez zmian). Dojazd na Księże Małe
i Oporów zapewni linia 5 (trasa bez zmian). Połączenie
z Dworcem Głównym umożliwi także linia 4 (zamiast linii 11),
która zapewni również dojazd do pl. Grunwaldzkiego przez
ul. Pułaskiego (w zastępstwie za dawną linię 0). Dodatkowo
linia 15 (Park Południowy – Poświętne) połączy ciąg
Piłsudskiego z Nadodrzem przez pl. Jana Pawła II, Mosty
Mieszczańskie i ul. Pomorską. Dojazd w rejon ul. Nowowiejskiej
– obsługiwany dotychczas linią okólną – będzie możliwy
z pl. Legionów dzięki linii 11.

W ramach analizy nowej siatki połączeń tramwajowych porównano również planowaną
pracę przewozową i zapotrzebowanie na tabor w stosunku do stanu obecnego
(październik 2020 r.). Dane zostały przedstawione w tabeli 2.
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Tabela 2. Podstawowe informacje o liniach tramwajowych dla wariantu 1.

Linia Trasa

Długość
w obu

kierunkach
(km)

Czas
przejazd
u 1 2
(min)

Czas
przejazdu
2 1 (min)

Liczba
potrzebnego

taboru

Praca przewozowa
roczna

1 Biskupin - Poświętne 19,2 32 32 9 637 113,60
2 Klecina - Biskupin 24,0 42 41 11 796 392,00
3 Księże Małe - Osobowice 22,1 39 40 11 733 344,30
4 Oporów - Biskupin 24,2 44 42 11 803 028,60
5 Księże Małe - Oporów 22,6 42 42 11 749 935,80
6 Nowy Dwór - Kromera 23,9 38 40 10 793 073,70
7 Klecina - Poświętne 23,2 43 43 11 769 845,60
8 Tarnogaj - Karłowice 19,7 40 38 10 653 705,10
9 Park Południowy - Kowale 21,6 38 38 10 716 752,80
10 Leśnica - Sępolno 37,3 56 57 14 1 237 725,90

11 Grabiszyńska (Cmentarz) -
Kromera 18,1 34 34 9 600 612,30

12 Nowy Dwór - Sępolno 27,6 45 45 12 915 850,80

13
Wrocławski Park
Przemysłowy - Stadion
Olimpijski

15,0 29 29 8 497 745,00

14 Oporów - Pilczyce 22,2 37 35 10 736 662,60

15 Park Południowy -
Poświętne 20,5 36 35 10 680 251,50

16 Grabiszyńska (Cmentarz) -
Sępolno 25,1 47 45 12 832 893,30

17 Krzyki - Sępolno 21,8 40 41 11 723 389,40
18 Tarnogaj - Leśnica 39,2 63 63 15 1 300 773,60

19* Stadion Wrocław
(Królewiecka) - ZOO 22,2 38 38 10 736 662,60

20 Krzyki - Leśnica 33,1 50 51 13 1 098 357,30

21* Gaj - Stadion Wrocław
(Królewiecka) 25,5 39 41 11 846 166,50

22* Gaj – Kozanów (Dokerska) 24,7 45 45 12 819 620,10

23
Wrocławski Park
Przemysłowy -
Grabiszynek

13,5 26 24 8 447 970,50

Razem linie obsługiwane taborem jednokierunkowym 216 15 725 423,70
Razem linie obsługiwane taborem dwukierunkowym 33^ 2 402 449,20
Razem linie obsługiwane całym taborem 249 18 127 872,90

*linie obsługiwane taborem dwukierunkowym
^możliwość zoptymalizowania rozkładów jazdy do 31 pociągów

Wielkość pracy przewozowej na listopad 2019 r. wynosiła 14 300 000 wkm
(wozokilometrów). Projektowany w wariancie 1 układ wymaga zwiększenia pracy
przewozowej o blisko 3 830 000 wozokilometrów do poziomu 18 127 872,90 wkm
(wzrost przede wszystkim z uwagi na oddanie nowych tras tramwajowych), co powoduje
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ok. 27% przyrost pracy przewozowej. Wiąże to się również z większym
zapotrzebowaniem na tabor tramwajowy. W porównaniu do stanu na listopad 2019 r.
potrzebne będą 39 dodatkowe tramwaje, czyli łącznie 249 pociągów tramwajowych.
Biorąc pod uwagę obecny zasób taborowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
oraz toczący się przetarg na zakup nowych wozów proponowany układ tras
tramwajowych jest możliwy do zrealizowania od 2023 r., zgodnie z założeniami Nowego
Trasowania Linii Tramwajowych i Autobusowych.

Opracowany przebieg linii tramwajowych był punktem wyjścia do stworzenia sieci linii
autobusowych. W założeniu mają one mieć taką samą częstotliwość jak linie tramwajowe,
czyli na poziomie, co 10 min lub wielokrotności tej częstotliwości czyli co 20 i 30 min dla
wybranych linii. W wariancie 1 zaproponowano 52 linie autobusowe. Podobnie jak
w przypadku linii tramwajowych, zostały one ponumerowane w taki sposób, aby jak
najmniej ingerować w obecną numerację linii autobusowych. Przebieg linii strefowych
pozostał bez zmian. Schemat linii autobusowych z wariantu 1 przedstawia rysunek 14.
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Rysunek 14. Schemat przebiegu linii autobusowych w wariancie 1. Źródło: Opracowanie BZM.
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W wariancie 1 jest:
● 5 nowych linii autobusowych,
● 18 linii bez zmian,
● 30 linii z częściowo zmienionym przebiegiem,
● zastąpienie 9 linii innymi kombinacjami, ze względu na uruchomione nowe linie

tramwajowe lub połączenie przebiegu z innymi liniami. Zmiana dotyczy obecnych
linii:

o 103, 128 i C – wyłączenie odcinka z ruchu autobusowego na rzecz
połączeń tramwajowych,

o 124 - połączenie z linią 134,
o 140 - połączenie z linią 104,
o 141 – połączenie z linią 111,
o 149 - zastąpienie przez linie tramwajowe na Nowy Dwór,
o 319 - połączenie z linią 119,
o 325 - połączenie z linią 125.

Główne zmiany autobusowe w wariancie 1:

● Wzmocnienie połączeń na ważnych odcinkach w sieci autobusowej, które wynikały
z analiz zebranych danych opisywanych we wcześniejszym rozdziale. Kluczowym
odcinkiem było połączenie Dworca Głównego z rejonem placu Grunwaldzkiego,
które zostało przedłużone do Psiego Pola lub Wojszyc i Ołtaszyna.

● Wzmocnienie fragmentów połączeń obwodowych – pomiędzy węzłami
przesiadkowymi Kromera i Kwiska przez most Milenijny, ulica Klecińska między
Nowym Dworem a FATem.

● Zaproponowana jest zwiększona obsługa peryferyjnych osiedli takich jak Brochów,
Maślice, Oporów, Sołtysowice czy Żerniki.

● Wprowadzono nowe połączenia na powstającej i planowanej infrastrukturze
drogowej – w ciągu „Alei Stabłowickiej” łączącej Stabłowice, Szpital Marciniaka
z Żernikami, linią tramwajową na Nowy Dwór i osiedlami na południu Wrocławia,
w ramach nowego połączenia między Wojszycami i Jagodnem czy rozbudowy ulicy
Fabrycznej.

● Są również fragmenty miasta, gdzie z racji uruchomienia trasy tramwajowej
przekształcony zostanie układ linii autobusowych. Na ciągach komunikacyjnych,
gdzie w ramach budowy infrastruktury pojawią się nowe linie tramwajowe, liczba
linii autobusowych została ograniczona.

● Porównanie liczby kursów autobusów na danym odcinku na godzinę w stosunku
do stanu obecnego przedstawia rysunek 15. Analogicznie do porównania liczby
tramwajów przygotowane zostało porównanie liczby autobusów kursujących
danym odcinkiem w ciągu godziny. Kolor zielony i pomarańczowy, zgodnie
z przedstawioną legendą, oznaczają odpowiednio wzrost i spadek liczby
autobusów. Zmniejszenie liczby autobusów na określonych ciągach podyktowanie
jest głównie uruchomieniem na danym odcinku trasy tramwajowej. Szczegółowy
zakres zmian na poszczególnych fragmentach sieci, wraz z uzasadnieniem tych
przekształceń, zaprezentowano w tabeli zamieszczonej pod rysunkiem (tabela 3).
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Rysunek 15. Porównanie liczby kursów na godzinę autobusów w wariancie 1 w stosunku do stanu obecnego. Źródło: Opracowanie BZM.
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Tabela 3. Zmiany na odcinkach, na których zmniejszy się podaż kursów autobusowych.

MICKIEWICZA Wycofanie linii 115 (skrócenie do pętli Sępolno oraz
wzmocnienie do częstotliwości 10 min przez cały dzień roboczy)
i zastąpienie jej linią tramwajową nr 12 na odcinku Sępolno –
Pl. Grunwaldzki.

CZAJKOWSKIEGO Przeniesienie ruchu autobusowego w kierunku
północno-wschodnim na ul. Koszarową (która będzie
obsługiwana liniami autobusowymi dwukierunkowo) w celu
poprawy obsługi komunikacyjnej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego oraz Uniwersytetu
Wrocławskiego.

BOYA-ŻELEŃSKIEGO
(na odcinku od
Kasprowicza do
Berenta)

Skierowanie ruchu autobusowego przez pl. Daniłowskiego
i ul. Berenta w celu poprawy obsługi komunikacyjnej centrum
Karłowic.

Ciąg DMOWSKIEGO,
DUBOIS i
SIENKIEWICZA
(na odcinku od
Wyszyńskiego do
Drobnera)

Wycofanie linii C i 128 z omawianego ciągu z uwagi
na uruchomienie linii tramwajowych nr 18 (Tarnogaj - Leśnica)
i nr 19 (ZOO - Kozanów), które będą kursowały przez pl. Bema
i nową trasą tramwajową przez Popowice.

ROBOTNICZA
(na odcinku Plac Orląt
Lwowskich –
Śrubowa)

Zmniejszenie liczby połączeń autobusowych z uwagi
na uruchomienie nowej linii tramwajowej na Nowy Dwór.
Tramwaje linii 6 (Nowy Dwór - Kromera) i 23 (Wrocławski Park
Przemysłowy - Grabiszynek) zastąpią na tym odcinku autobusy
linii 107, 109, 148, 149 i 609. Mieszkańcy Żernik będą mieli do
dyspozycji wzmocnione linie 109 (w dni robocze co 20 min
przez cały dzień) i 148 (w dni robocze co 10 min przez cały
dzień), które od węzła tramwajowo-autobusowego na Nowym
Dworze zostaną skierowane w południową część miasta.
Dodatkowo Żerniki obsłuży linia 107 (Pracze Odrzańskie –
Krzyki). Na omawianym odcinku pozostanie linia 106
zapewniająca szybkie połączenie Dworca Głównego
z lotniskiem.
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STRZEGOMSKA
(na odcinku WPP –
obwodnica
śródmiejska)

Zmniejszenie liczby połączeń autobusowych z uwagi
na uruchomienie nowej linii tramwajowej na Nowy Dwór.
Tramwaje linii 6 (Nowy Dwór - Kromera) i 12 (Nowy Dwór –
Sępolno) zastąpią na tym odcinku autobusy linii 107, 109, 148,
149 i 609. Mieszkańcy Żernik będą mieli do dyspozycji
wzmocnione linie 109 (w dni robocze co 20 minut przez cały
dzień) i 148 (w dni robocze co 10 minut przez cały dzień),
które od węzła tramwajowo-autobusowego na Nowym Dworze
zostaną skierowane w południową część miasta. Dodatkowo
Żerniki obsłuży linia 107 (Pracze Odrzańskie – Krzyki).
Na omawianym odcinku pozostanie linia 106 zapewniająca
szybkie połączenie Dworca Głównego z lotniskiem.

ROGOWSKA
(na odcinku od
Strzegomskiej do pętli
Nowy Dwór)

Zmniejszenie liczby połączeń autobusowych z uwagi
na uruchomienie nowej linii tramwajowej na Nowy Dwór.
Tramwaje linii 6 (Nowy Dwór – Kromera) i 12 (Nowy Dwór –
Sępolno) zastąpią na tym odcinku większość linii
autobusowych, które od pętli na Nowym Dworze będą
kursowały w kierunku ul. Chociebuskiej i Gubińskiej
do Strzegomskiej. Na omawianym odcinku ul. Rogowskiej
pozostanie jednak linia 134 (Nowy Dwór – Księże Wielkie)
kursująca z częstotliwością 10 min przez cały dzień roboczy.

GRABOWA pętla Wycofanie z pętli autobusu linii 102, która od ul. Fieldorfa
zostanie wydłużona w kierunku południowym, na Jarnołtów.

ŻERNICKA
(na odcinku od
ul. Jerzmanowskiej
do ul. Halickiej)

Skierowanie ruchu autobusowego przez Aleję Stabłowicką
w celu lepszej obsługi początkowego fragmentu
ul. Jerzmanowskiej oraz włączenia do sieci dodatkowego
przystanku, który zostanie zlokalizowany w sąsiedztwie
ul. Częstochowskiej na Złotnikach.

JERZMANOWSKA
(na odcinku od ul.
Kaczorowskiego
do ul. Osinieckiej

Skierowanie ruchu autobusowego przez al. Kaczorowskiego,
a następnie ul. Piołunową w celu lepszej obsługi
komunikacyjnej zakładów zlokalizowanych w sąsiedztwie
ul. Piołunowej. Cmentarz na Jerzmanowie będzie obsługiwany
przystankiem zlokalizowanym w ciągu al. Kaczorowskiego.

PILCZYCKA
(na odcinku
od ul. Milenijnej
do pętli autobusowej
na Kozanowie)

Zastąpienie większości dotychczasowych połączeń
autobusowych liniami tramwajowymi 19 (Stadion Wrocław –
ZOO p. Popowicką), 21 (Stadion Wrocław – Gaj p. Legnicką,
pl. Jana Pawła II, Podwale) i 22 (Kozanów Dokerska – Gaj
p. Legnicką, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego, Pułaskiego).
Odcinek będzie w dalszym ciągu obsługiwany zmodyfikowanymi
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liniami autobusowymi 104 (Rędzińska – Ślazowa), 127 (Pracze
Odrzańskie/Janówek – Zwycięska) i 139 (Maślice – Litewska).

DOLNOBRZESKA W ramach rozwoju komunikacji międzygminnej pomiędzy
Gminą Wrocław i Gminą Miękinia planowane są działania
w 2021 roku w zakresie zwiększenia częstotliwości kursowania
linii 137 i 138.

SWOBODNA Wycofanie linii 122, która pojedzie zmodyfikowaną trasą
z Nowych Żernik do pl. Jana Pawła II p. Gądów, Popowice
Południowe i ul. Zachodnią (obsługując fragmenty
ul. Bystrzyckiej i Małopanewskiej, które były dotąd wyłączone
z ruchu autobusowego). W zamian za linię 122, dojazd w rejon
ul. Swobodnej zapewnią odpowiednio: linia 18 dla Popowic
Północnych oraz linia 21 dla ul. Legnickiej. Osiedla Gądów
i Kuźniki otrzymają wzmocnione połączenia autobusowe,
które umożliwią dojazd w rejon ul. Swobodnej tramwajem
z węzła Kwiska lub z Nowego Dworu (dla Gądowa 129 co 10
min w dni robocze i 149 co 20 min w dni robocze, a dla Kuźnik
142 co 10 min w dni robocze oraz wspomniane 149).

PODWALE (na odcinku
pl. Orląt Lwowskich –
Krupnicza)

Wycofanie połączeń autobusowych 148 i 149. Połączenia
te zostaną zastąpione liniami tramwajowymi nr 6 (Nowy Dwór -
Kromera) i 23 (Wrocławski Park Przemysłowy - Grabiszynek).
Na omawianym odcinku pozostanie linia 106 zapewniająca
szybkie połączenie Dworca Głównego z lotniskiem. Dojazd do
pl. Grunwaldzkiego będzie możliwy za pośrednictwem
przesiadki „drzwi-w-drzwi” na pl. Teatralnym z linii 6 na linię 2.

RYBACKA Zmniejszenie liczby kursów autobusowych wynika ze skrócenia
linii 102 do Kozanowa oraz przetrasowania linii 103 i 104.
Zmiany zostaną w znacznym stopniu zrekompensowane
pojawieniem się linii tramwajowych 18 (Tarnogaj - Leśnica) i 19
(ZOO - Kozanów) oraz zwiększonym taktem na linii 127 (co 10
min w dni robocze).

POPOWICKA Wycofanie linii C, 103, 104, 122 i 128 z ul. Popowickiej z uwagi
na uruchomienie linii tramwajowych nr 18 (Tarnogaj - Leśnica)
i nr 19 (ZOO - Kozanów), które będą kursowały przez pl. Bema
i nową trasą tramwajową przez Popowice.

ARMII KRAJOWEJ
(pomiędzy
ul. Tarnogajską
i ul. Krakowską)

Przetrasowanie linii 134, która do Księża Wielkiego pojedzie
przez ul. Tarnogajską, Gazową i Karwińską w celu lepszej
obsługi os. Tarnogaj.
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W ramach analizy nowej siatki połączeń autobusowych również porównano pracę
przewozową i zapotrzebowanie na tabor w stosunku do stanu obecnego (październik
2020 r.).

Tabela 4. Podstawowe informacje o liniach autobusowych dla wariantu 1.

Linia Trasa

Długość
w obie
strony
(km)

Czas
przejazdu

1 2
(min)

Czas
przejazdu

2 1
(min)

Liczba
potrzebnego

taboru
Praca przewozowa roczna

100 Kminkowa -
Tarnogaj 48,9 68 66 16 1 622 648,70

101 Leśnica -
Kozanów 23 30 25 4 385 296,00

102
Jarnołtów / Port
Lotniczy -
Kozanów

33 41 39
5 520 149,60

29,1 36 36

103 Krzyki - Brochów 21,8 29 29 4 365 193,60

104 Rędzińska -
Ślazowa 22,2 32 30 5 371 894,40

105 Kromera -
Świniary 22,5 28 27 3 295 650,00

106 Port Lotniczy -
Dworzec Główny

26,2 32 35
10 899 723,70

28,9 34 37

107 Krzyki – Pracze
Odrzańskie 44,5 53 56 14 1 476 643,50

108
Osobowice Stacja
- Dworzec
Nadodrze

19,9 33 31 5 333 364,80

109
Jarnołtów /
Samotwór -
Blacharska

37,3 47 46
6 624 849,60

41,6 50 49

110
Iwiny (Rondo) -
Galeria
Dominikańska

17 29 27
8 582 468,90

20,3 34 31

111 Kminkowa -
Zatorska 42,6 62 61 15 1 413 595,80

112 Krzyki - Dworzec
Główny 22,6 38 35 5 378 595,20

113 Krzyki - Dworzec
Główny 20,9 37 33 5 350 116,80

114
Bieńkowice -
Galeria
Dominikańska

19,1 25 29 8 633 795,30

115 Wojnów -
Sępolno

11,1 15 15
8 457 475,70

12,6 19 19

116 pl. Grunwaldzki -
Sołtysowice 12,5 22 18 7 414 787,50
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Linia Trasa

Długość
w obie
strony
(km)

Czas
przejazdu

1 2
(min)

Czas
przejazdu

2 1
(min)

Liczba
potrzebnego

taboru
Praca przewozowa roczna

117
*

Leśnica – Port
Lotniczy 20,3 21 25 3 266 742,00

118 Bartoszowice -
Rędzin 45 58 61 8 753 840,00

119
Sołtysowice -
Klecina (stacja) 47,5 68 73 17 1 576 192,50

120

Galeria
Dominikańska –
Opatowice /
Blizanowice

15,7 19 20

3 103 149,00
23,3 25 28

121 pl. Grunwaldzki –
Cm. Kiełczowski 18,2 27 25 8 603 930,60

122 Nowe Żerniki -
pl. Jana Pawła II 22,7 33 33 5 380 270,40

123
*

Leśnica – Stadion
Wrocław 19,1 25 26 8 526 930,80

124 Mokry Dwór –
Gaj 12,4 19 19 2 126 256,80

125 Tyniecka -
Bieńkowice 34,9 55 52 13 1 158 086,70

126 Krzyki – Pracze
Odrzańskie 42,9 65 70 16 1 423 550,70

127

Zwycięska –
Pracze
Odrzańskie /
Janówek

45,8 69 69

17 1 537 180,20
51,2 72 73

128 pl. Grunwaldzki -
Koszarowa 12,8 20 19 4 214 425,60

129 Polanowice – Port
Lotniczy 38,5 50 53 13 1 277 545,50

130 Ołtaszyn -
Zakrzów 34,9 56 55 14 1 158 086,70

131 pl. Grunwaldzki -
Litewska 18,7 27 26 8 620 522,10

132 Oporów -
Kromera 34,7 55 57 14 1 151 450,10

133

C.H. Aleja
Bielany /
Zabrodzie -
Bieńkowice

33,7 53 51

13 1 122 455,70
34,8 53 51

134 Nowy Dwór -
Księże Wielkie 32,8 56 54 14 1 088 402,40

135 Racławicka -
Sołtysowice 34,8 58 60 14 1 154 768,40

136 Kozanów -
Bieńkowice 41,1 66 61 15 1 363 821,30

137
* Leśnica - Mokra 10,4 11 12 3 181 022,40
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Linia Trasa

Długość
w obie
strony
(km)

Czas
przejazdu

1 2
(min)

Czas
przejazdu

2 1
(min)

Liczba
potrzebnego

taboru
Praca przewozowa roczna

138
* Leśnica - Żar 7,8 12 12 1 51 246,00

139 Litewska -
Maślice 42,2 61 61 8 706 934,40

140 Oporów -
Zatorska 42,9 66 65 16 1 423 550,70

141 Zatorska -
Litewska 16,2 23 20 4 150 465,60

142 Kuźniki -
Poświęcka 28,4 44 46 12 942 397,20

143 Kamieńskiego –
Gaj 26 44 48 12 862 758,00

144 Zwycięska-
Polanowice 30,7 55 50 13 1 018 718,10

145 Jagodno -
Bartoszowice 27,1 46 46 12 899 259,30

146 Sępolno -
Tarnogaj 23,1 41 41 11 766 527,30

147
Kłokoczyce -
Cmentarz
Kiełczowski

13,1 15 19 4 266 768,40

148 Leśnica - FAT 27,9 39 36 10 925 805,70

149 Zatorska - Nowy
Dwór 39,8 60 60 8 666 729,60

150 Litewska -
Jagodno 37,8 58 59 14 1 254 317,40

151 pl. Grunwaldzki -
Pawłowice 22,2 28 28 8 736 662,60

715 Sępolno -
Swojczyce 3,8 5 5 3 70 588,80

Razem linie obsługiwane przez MPK Wrocław
i podwykonawców 4659 38 631 666,90

Razem linie obsługiwane przez zewnętrznego
przewoźnika 15 1 025 941,20

Razem wszystkiego linie autobusowe 480 39 657 608,10
*linie obsługiwane w przez przewoźnika wyłonionego w ramach przetargu na obsługę linii
miejskich i linii strefowych łączące Wrocław z gminą Miękinia.

Wielkość pracy przewozowej na październik 2020 r. wynosiła 28 600 000 wkm.
Projektowany w wariancie 1 układ wymaga zwiększenia o kolejne 10 035 898,10
do poziomu 40 231 666,90 wkm (38 631 666,90 wkm linie dzienne i 1 600 000 wkm linie
nocne - pojazdy obsługiwane przez MPK). Daje to ok. 40% przyrost pracy przewozowej.
Wiąże to się również z większym zapotrzebowaniem na tabor autobusowy. W porównaniu
do stanu na październik 2020 r. potrzeba będzie 100 dodatkowych autobusów,
czyli łącznie 480.

9 Założono nadwyżkę 6 autobusów do obsługi połączeń linii 602 i 607 do koncernu LG
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Wypracowany wariant 1 spełnia podstawowe wymagania związane z liczbą planowanego
na 2023 r. taboru tramwajowego przewoźnika, szczegółowe podsumowanie znajduje
się w ostatnim rozdziale raportu. W przypadku taboru autobusowego, konieczne
jest zabezpieczenie dodatkowych autobusów.

4.2. Wariant 2 - Częstotliwość kursowania tramwajów co 6 min.

W wariancie 2 zaproponowany został układ tramwajowy opierający się na 16 liniach
tramwajowych kursujących w częstotliwości co 6 min (w tym jedna linia z częstotliwością
12 min jako linia uzupełniająca). Jego uzupełnieniem miały być linie autobusowe
planowane analogicznie jak w przypadku z wariantu 1.

Przebiegi linii tramwajowych tworzone były od podstaw zgodnie z założeniami przyjętymi
przy opracowywaniu wariantu 1. Rysunek 16 przedstawia schemat linii tramwajowych
dla wariantu 2.
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Rysunek 16. Schemat przebiegu linii tramwajowych w wariancie 2. Źródło: Opracowanie BZM.
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Układ linii tramwajowych zaproponowany w wariancie 2 w odniesieniu do stanu obecnego
posiada następujące zmiany:

● powstały 4 nowe linie,
● 2 linie pozostały bez zmian,
● 10 linii częściowo zmieniło przebieg,
● 8 linii zostało zastąpionych w nowych kombinacjach:

o Linia 0: zastąpiona przez zmienione linie tramwajowe 1, 4, 11 i 14,
o Linia 5: zastąpiona przez zmienione linie tramwajowe 4 i 15,
o Linia 6: zastąpiona przez zmienioną linię tramwajową 9,
o Linia 16: zastąpiona przez zmienioną linię tramwajową 1,
o Linia 17: zastąpiona przez zmienioną linię tramwajową 2,
o Linia 20: zastąpiona przez zmienione linie tramwajowe 3 i 14,
o Linia 23: zastąpiona przez nową linię tramwajową 12,
o Linia 24: zastąpiona przez zmienioną linię tramwajową 14.

Proponowany układ linii tramwajowych w wariancie 2 przedstawia się następująco:
Linia 1 – TARNOGAJ - KARŁOWICE - trasa częściowo zmieniona – skrócenie
do Karłowic oraz skierowanie od pl. Grunwaldzkiego przez ul. Pułaskiego na Tarnogaj;
Linia 2 – KRZYKI – SĘPOLNO – trasa częściowo zmieniona – skierowana
od pl. Dominikańskiego przez pl. Bema na Sępolno;
Linia 3 – LEŚNICA – GRABISZYŃSKA (CMENTARZ) – trasa częściowo zmieniona –
skierowana od ul. Kazimierza Wielkiego przez ul. Grabiszyńską do Cmentarza
Grabiszyńskiego;
Linia 4 – OPORÓW – BISKUPIN - trasa częściowo zmieniona – modyfikacja trasy
w centrum (przez Dw. Główny zamiast przez Kazimierza Wielkiego);
Linia 510 – GAJ – STADION WROCŁAW (KRÓLEWIECKA) – całkowita zmiana trasy –
zmiana numeracji obecnej linii 31 (trasa bez zmian);
Linia 610 – KOZANÓW (DOKERSKA) – ZOO – całkowita zmiany trasy – nowa linia
przez ul. Popowicką z Kozanowa do ZOO;
Linia 7 – KLECINA – POŚWIĘTNE – trasa bez zmian;
Linia 8 – TARNOGAJ – PILCZYCE - trasa częściowo zmieniona – skierowana na Nowe
Żerniki przez ul. Popowicką;
Linia 9 – PARK POŁUDNIOWY – KOWALE - trasa częściowo zmieniona – skierowana
na Kowale zamiast do Sępolna;
Linia 10 – LEŚNICA – SĘPOLNO - trasa częściowo zmieniona – skierowana na Sępolno
zamiast do Biskupina;
Linia 11 – OPORÓW – KROMERA - trasa częściowo zmieniona – modyfikacja trasy
w centrum (przez Dw. Nadodrze zamiast przez pl. Dominikański);
Linia 12 – NOWY DWÓR – BISKUPIN - nowa linia z Nowego Dworu przez trasę
autobusowo-tramwajową, centrum, plac Grunwaldzki na Biskupin;
Linia 13 – WROCŁAWSKI PARK PRZEMYSŁOWY – STADION OLIMPIJSKI - nowa
linia z Wrocławskiego Parku Przemysłowego przez centrum, pl. Grunwaldzki do Stadionu
Olimpijskiego;

10 Linia obsługiwana przez tabor dwukierunkowy (Skoda 19T)
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Linia 14 – GRABISZYŃSKA (CMENTARZ) – OSOBOWICE - trasa częściowo zmieniona
– modyfikacja trasy w centrum (w obu kierunkach przez pl. Jana Pawła II i Powstańców
Śląskich);
Linia 15 – KSIĘŻE MAŁE – POŚWIĘTNE - trasa częściowo zmieniona – skierowana
od ul. Kazimierza Wielkiego przez pl. Dominikański na Księże Małe;
Linia 1611 – PILCZYCE – KRZYKI - całkowita zmiana trasy – nowa linia z Pilczyc
przez pl. Jana Pawła II, Podwale do Krzyków.

Główne zmiany tramwajowe w wariancie 2:

● Linie nr 5 i 6 obsługują osiedla Kozanów i Gaj, które ze względu
na niedostosowanie krańcówek linii do zawracania tradycyjnym taborem, muszą
być obsługiwane za pomocą ograniczonego ilościowo taboru dwukierunkowego.

● Podobnie jak w przypadku wariantu 1, dla omawianego układu linii zostały
przeanalizowane tramwajowe relacje skrętne na wszystkich skrzyżowaniach.
Przedstawiono je w formie porównania z pozostałymi wariantami oraz stanem
obecnym w załącznikach nr 01.01-01.52.

● Wypracowany wariant 2 został porównany pod względem liczby kursów
dostępnych na określonych odcinkach sieci (rysunek 17). Porównanie wykonano
w odniesieniu do obecnego stanu zgodnie z wcześniej przedstawionym sposobem
prezentacji zmian.

11 Linia wspomagająca kursująca z częstotliwością 12 min.
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Rysunek 17. Porównanie liczby kursów na godzinę tramwajów w wariancie 2 w stosunku do stanu obecnego. Źródło: Opracowanie BZM.
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W tabeli 5 podano najważniejsze informacje dotyczące proponowanych w wariancie 2 linii
tramwajowych. Wśród tych informacji znajduje się długość linii, szacowany czas
przejazdu, zapotrzebowanie na tabor oraz roczna praca przewozowa wyrażona
w wozokilometrach.

Tabela 5. Podstawowe informacje o liniach tramwajowych dla wariantu 2.

Linia Trasa

Długość
w obu

kierunkach
(km)

Czas
przejazdu
1 2 (min)

Czas
przejazdu
2 1 (min)

Liczba
potrzebnego

taboru

Praca przewozowa
roczna

1 Tarnogaj – Karłowice 19,7 40 38 17 958 661,10
2 Krzyki – Sępolno 21,3 38 40 17 1 036 521,90

3 Leśnica – Grabiszyńska
(Cmentarz) 32,7 49 50 21 1 591 280,10

4 Oporów – Biskupin 24,2 44 42 18 1 177 644,60

5* Gaj – Stadion Wrocław
(Królewiecka) 25,5 39 41 17 1 240 906,50

6* Kozanów (Dokerska) –
Zoo 20,3 37 36 16 987 858,90

7 Klecina – Poświętne 23,2 43 43 18 1 128 981,60
8 Tarnogaj – Pilczyce 28,0 51 50 21 1 362 564,00

9 Park Południowy –
Kowale 21,6 38 38 17 1 051 120,80

10 Leśnica – Sępolno 35,7 52 52 21 1 737 269,10
11 Oporów – Kromera 19,6 37 36 16 953 794,80
12 Nowy Dwór – Biskupin 27,6 43 43 18 1 343 098,80

13
Wrocławski Park
Przemysłowy – Stadion
Olimpijski

15,9 32 32 15 773 741,70

14 Grabiszyńska
(Cmentarz) - Osobowice 24,0 42 42 18 1 167 912,00

15 Księże Małe – Poświętne 21,2 40 37 17 1 031 655,60
16 Pilczyce - Krzyki 21,5 35 34 8 602 494,50

Razem linie obsługiwane taborem jednokierunkowym 242 15 916 740,60
Razem linie obsługiwane taborem dwukierunkowym 33 2 228 765,40
Razem linie obsługiwane całym taborem 275 18 145 506,00
*linie obsługiwane taborem dwukierunkowym

Roczna tramwajowa praca przewozowa wynosiła 14 300 000 wkm (wyliczana na stan
obowiązujący w listopadzie 2019 r.). Wariant 2 zakłada zwiększenie pracy przewozowej
o około 3 850 000 wozokilometrów, co daje wzrost o 29%. Zwiększenie pracy
przewozowej idzie w parze ze zwiększeniem zapotrzebowania na tabor tramwajowy, które
w tym wariancie wynosi 275 sztuk. Jest to o 65 wozów więcej niż obecnie posiada w
ruchu miejski przewoźnik. Przez duże wymagania związane z zapotrzebowaniem
na tabor tramwajowy i bardzo duży wzrost pracy przewozowej, zaproponowany wariant
nie jest możliwy do wdrożenia w 2023 r.
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Ze względu na niemożliwą do osiągnięcia do 2023 r. liczbę taboru tramwajowego,
niezbędną do obsługi proponowanej w wariancie 2 sieci tramwajowej z kursami
o częstotliwości podstawowej co 6 min, nie podejmowano dalszych prac
nad wyznaczeniem i dostosowywaniem układu autobusowego. Z tych względów
na tym etapie prac zakończono pracę nad wariantem 2, pozostawiając przygotowany
materiał do ewentualnych późniejszych prac w dłuższej perspektywie czasowej.

4.3. Wariant 3 - Częstotliwość kursowania tramwajów co 12 min.

Wariant 3 trasowania linii tramwajowych ma charakter zachowawczy, opierający
się o obecną częstotliwość tramwajową i zakładający najmniejszą ingerencję
proponowanego układu w obecny układ linii tramwajowych i autobusowych. Wariant
ten zakłada pozostawienie obecnej częstotliwości kursowania, tj. 12 min dla każdej linii.
Różnicą względem stanu obecnego jest utrzymanie tej częstotliwości przez cały dzień
i rezygnacje z podziałów częstotliwości kursowania tramwajów uzależnionych od pory
dnia, czyli szczytów porannych i popołudniowych.

Punktem wyjściowym w projektowaniu sieci linii tramwajowych w wariancie 3 był obecny
układ, który został powiększony o 2 dodatkowe odcinki nowych torowisk: ul. Popowicką,
trasę autobusowo-tramwajową na Nowy Dwór. Schemat linii tramwajowych
dla wariantu 3 przedstawia rysunek 18.
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Rysunek 18. Schemat przebiegu linii tramwajowych w wariancie 3. Źródło: Opracowanie BZM.
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Wariant 3 przewiduje najmniej zmian wynikających z trasy przebiegu dotychczasowych
linii, wśród tych zmian można wyróżnić:

● powstanie 5 nowych linii,
● 17 linii pozostało bez zmian,
● 5 linii częściowo zmieniło przebieg,
● żadna z linii nie została zlikwidowana.

Proponowany układ linii tramwajowych w wariancie 3 przedstawia się następująco:
Linia 0 – DWORZEC NADODRZE – DWORZEC GŁÓWNY PKP – trasa bez zmian
Linia 1 – POŚWIĘTNE – BISKUPIN – trasa bez zmian;
Linia 2 – KRZYKI – BISKUPIN – trasa bez zmian;
Linia 3 – LEŚNICA – KSIĘŻE MAŁE – trasa bez zmian;
Linia 4 – OPORÓW – BISKUPIN – trasa bez zmian;
Linia 5 – KSIĘŻE MAŁE – OPORÓW – trasa bez zmian;
Linia 6 – KRZYKI – KOWALE – trasa bez zmian;
Linia 7 – KLECINA – POŚWIĘTNE – trasa bez zmian;
Linia 8 – TARNOGAJ – KARŁOWICE – trasa bez zmian;
Linia 9 – PARK POŁUDNIOWY – SĘPOLNO– trasa bez zmian;
Linia 10 – LEŚNICA – BISKUPIN – trasa bez zmian;
Linia 11 – GRABISZYŃSKA (CMENTARZ) – KROMERA – trasa bez zmian;
Linia 12 – PILCZYCE – SĘPOLNO – zmiana numeracji linii 33, trasa częściowo
zmieniona, skierowana przez ul. Mickiewicza;
Linia 13 – NOWY DWÓR – SĘPOLNO – nowa linia przez pl. Dominikański
i pl. Grunwaldzki;
Linia 14 – FAT – OSOBOWICE – trasa bez zmian;
Linia 15 – PARK POŁUDNIOWY – POŚWIĘTNE – trasa bez zmian;
Linia 1612 – GAJ – ZOO – trasa częściowo zmieniona, skierowana ul. Bardzką do pętli
Gaj;
Linia 17 – KLECINA – SĘPOLNO – trasa bez zmian;
Linia 1812 – STADION WROCŁAW (KRÓLEWIECKA) – STADION OLIMPIJSKI –
nowa linia przez ul. Legnicką, pl. Dominikański i pl. Grunwaldzki;
Linia 1912 – KOZANÓW – ZOO – nowa linia przez ul. Popowicką, pl. Bema
i pl. Grunwaldzki;
Linia 20 – KRZYKI – LEŚNICA – trasa częściowo zmieniona, skierowana do pętli Krzyki;
Linia 2112 – GAJ – STADION WROCŁAW (KRÓLEWIECKA) – zmiana numeracji linii
31, trasa częściowo zmieniona, przejazd ul. Popowicką;
Linia 22 – TARNOGAJ – PILCZYCE – zmiana numeracji linii 32, trasa częściowo
zmieniona, skierowana ul. Armii Krajowej do pętli Tarnogaj, oraz ul. Lotniczą do pętli
Pilczyce;
Linia 23 – KROMERA – NOWY DWÓR – trasa częściowo zmieniona, skierowana
z pl. Dominikańskiego przez TAT do pętli Nowy Dwór;
Linia 24 – OSOBOWICE – FAT – trasa bez zmian;
Linia 25 – PILCZYCE – KOWALE – nowa linia przez ul. Popowicką i pl. Bema;

12 Linia obsługiwana przez tabor dwukierunkowy (Skoda 19T)
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Linia 26 – WROCŁAWSKI PARK PRZEMYSŁOWY – OPORÓW – nowa linia przez TAT,
Podwale, Powstańców Śląskich, Hallera do pętli Oporów.

Główne zmiany tramwajowe w wariancie 3:

● Uruchomienie linii tramwajowych na nowych trasach zastępujących linie
autobusowe C, 128 (na ciągu Popowice – Ogród Botaniczny), 149 na trasie Nowy
Dwór – pl. Grunwaldzki.

● Drobne zmiany w zakresie rozdzielenia obecnej linii tramwajowej 33 w zachodniej
części miasta.

● Modyfikacje tras linii obecnej linii 31 i 32 w południowej i zachodniej części miasta
o co wnioskowali mieszkańcy miasta.

● Modyfikacja linii 16 celem połączenia Osiedla Gaj z rejonem Ronda Reagana.

● Linie nr 16, 18, 19 i 21 obsługują osiedla Kozanów i Gaj, na których znajdują
się krańcówki. W związku z tym obsługa tych linii będzie możliwa wyłącznie
przez tramwaje dwukierunkowe.

● Wariant 3 podobnie jak poprzednie został porównany na odcinkach sieci torowisk
pod względem liczby dostępnych na godzinę kursów. Schemat przedstawiający
wyniki analiz został przedstawiony na rysunku 19. Symbolika przedstawienia
zmian w liczbie tramwajów na godzinę jest analogiczna do wcześniej
prezentowanych. Zmniejszenie podaży dotyczy w tym wariancie przede wszystkim
ul. Legnickiej, gdzie część linii tramwajowych zostanie przetrasowana na nowe
ciągi wzdłuż ul. Popowickiej i trasę autobusowo-tramwajową na Nowy Dwór.
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Rysunek 19. Porównanie liczby kursów na godzinę tramwajów w wariancie 3 w stosunku do stanu obecnego. Źródło: Opracowanie BZM.
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W tabeli 6 zawarte są informacje dotyczące linii tramwajowych dla wariantu 3.

Tabela 6. Podstawowe informacje o liniach tramwajowych dla wariantu 3.

Linia Trasa

Długość
w obu

kierunkach
(km)

Czas
przejazdu

1 2
(min)

Czas
przejazdu

2 1
(min)

Liczba
potrzebnego

taboru

Praca przewozowa
roczna

0L Dworzec Nadodrze –
Dworzec Główny PKP 10,0 40 0** 6 295 710,00

0P Dworzec Nadodrze –
Dworzec Główny PKP 10,0 41 0** 6 295 710,00

1 Poświętne – Biskupin 19,2 32 32 8 567 763,20
2 Krzyki – Biskupin 21,1 39 38 9 623 948,10
3 Leśnica – Księże Małe 35,4 54 54 11 1 046 813,40
4 Oporów – Biskupin 22,5 40 39 9 665 347,50
5 Księże Małe – Oporów 22,6 42 42 9 668 304,60
6 Krzyki – Kowale 26,3 42 41 9 777 717,30
7 Klecina – Poświętne 23,2 43 43 9 686 047,20
8 Tarnogaj – Karłowice 17,9 37 36 8 529 320,90
9 Park Południowy – Sępolno 20,8 37 37 8 615 076,80
10 Leśnica – Biskupin 37,5 56 57 12 1 108 912,50

11 Grabiszyńska (Cmentarz) –
Kromera 18,5 36 37 8 547 063,50

12 Pilczyce – Sępolno 24,5 41 39 9 724 489,50
13 Nowy Dwór – Sępolno 27,2 44 43 10 804 331,20

14 Osobowice - FAT –
Osobowice 20,5 75 0 9 606 205,50

15 Park Południowy - Poświętne 20,2 37 34 8 597 334,20
16* Gaj – Zoo 14,0 25 26 7 413 994,00
17 Klecina – Sępolno 25,1 45 45 10 742 232,10

18*
Stadion Wrocław
(Królewiecka) – Stadion
Olimpijski

24,5 40 42 9 724 489,50

19* Kozanów – Zoo 20,3 37 36 8 600 291,30
20 Oporów - Leśnica 33,1 50 51 11 978 800,10

21* Gaj – Stadion Wrocław
(Królewiecka) 26,1 40 42 9 771 803,10

22 Pilczyce - Tarnogaj 23,7 39 38 9 700 832,70
23 Kromera – Nowy Dwór 23,9 38 40 9 706 746,90

24 Osobowice – FAT -
Osobowice 20,5 74 0** 8 606 205,50

25 Pilczyce - Kowale 25,9 42 41 9 765 888,90

26 Wrocławski Park
Przemysłowy – Oporów 12,6 29 28 7 372 594,60

Razem linie obsługiwane taborem jednokierunkowym 211 16 033 396,20
Razem linie obsługiwane taborem dwukierunkowym 33^ 2 510 577,90
Razem linie obsługiwane całym taborem 244 18 543 974,10
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*linie obsługiwane taborem dwukierunkowym
**linie jednokierunkowe ^optymalizacja rozkładów pozwoli na 31 pociągów

Uruchomienie nowych tras tramwajowych wprowadza również zmiany w przebiegu linii
autobusowych. Linie pospieszne, podobnie jak w poprzednim wariancie, zostają
wciągnięte w numerację linii normalnych, zaś w efekcie prac nad nowym przebiegiem linii
autobusowych, w wariancie 3 uzyskano:

● 2 nowe linie,
● 22 linii bez zmian (w tym trzy ze zmienioną numeracją),
● 29 linii z częściowo zmienionym przebiegiem,
● zastąpienie 8 linii autobusowych połączeniami tramwajowymi, ze względu

na uruchomione linie tramwajowe lub połączenie przebiegu z innymi liniami.
Zmiana dotyczy obecnych linii:

o Linii C – zastąpienie przez linie tramwajowe na ul. Popowickiej,
o Linii 134 - połączenie z linią 124,
o Linii 140 - połączenie z linią 104,
o Linii 141 – połączenie z linia 111,
o Linii 149 - zastąpienie przez linie tramwajowe na Nowy Dwór,
o Linii 319 - połączenie z linią 119,
o Linii 325 - połączenie z linią 125.

Większość zmian wykorzystano z opracowania wariantu 1, ponieważ rozwój osiedli
mieszkaniowych poza centrum i poza układem tramwajowym wymaga rozwoju transportu
autobusowego, niezależnie do rozbudowywanej sieci tramwajowej. Zmiany
te przede wszystkim wiążą się ze wzmocnieniem połączeń osiedli takich jak Brochów,
Oporów, Sołtysowice czy Psie Pole, a także nowe połączenia na powstającej i planowanej
infrastrukturze drogowej – na przykład w ciągu „Alei Stabłowickiej” łącząc Stabłowice,
Szpital Marciniaka z Żernikami, linią tramwajową na Nowy Dwór i osiedlami na południu
Wrocławia. Dodatkowo wzmocniono połączenia autobusowe z osiedlem Gądów do sieci
tramwajowej (węzeł „Kwiska”) poprzez wykorzystanie linii autobusowych łączących
Maślice z ulicą Legnicką, tworząc linie dowozowe do tramwajów.
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Rysunek 20. Schemat przebiegu linii autobusowych w wariancie 3. Źródło: Opracowanie BZM.
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W ramach analizy nowej siatki połączeń autobusowych porównano również pracę
przewozową i zapotrzebowanie na tabor w stosunku do stanu obecnego (październik
2020 r.). Wszystkie informacje zostały zebrane i przedstawione w tabeli 7.

Tabela 7. Podstawowe informacje o liniach autobusowych dla wariantu 3.

Linia Trasa

Długość
w obu

kierunkach
(km)

Czas
przejazdu
1 2 (min)

Czas
przejazdu
2 1 (min)

Liczba
potrzebnego

taboru

Praca przewozowa
roczna

100 Mokry Dwór – Gaj 12,4 19 19 1 81 468,00
101 Leśnica – Kwiska 29,2 39 34 7 602 162,40

102 Jarnołtów / Port
Lotniczy – Kwiska

39,3 49 50 8 770 734,8035,4 44 47

103 Pracze / Janówek –
Nowy Dwór

30,4 44 45 8 645 700,8035,8 47 49
104 Ślazowa – Rędzińska 22,2 32 30 3 291 708,00
105 Kromera – Świniary 22,5 28 27 3 295 650,00

106 Port Lotniczy – Dworzec
Główny

26,2 32 35 7 712 188,0028,9 34 37
107 Krzyki – Pracze 44,5 53 56 9 986 565,00

108 Pracze Widawskie –
Dworzec Nadodrze 15,8 23 20 3 173 104,80

109 Jarnołtów / Samotwór –
Blacharska

37,3 47 46 8 759 577,2041,6 50 49

110 Galeria Dominikańska –
Iwiny

17 29 27 11 610 950,6020,3 34 31
111 Kminkowa – Zatorska 42,6 62 61 10 933 451,20

112 Krzyki – Dworzec
Główny 22,6 38 35 4 296 964,00

113 Krzyki – Dworzec
Główny 20,9 37 33 7 425 607,60

114 Bieńkowice – Galeria
Dominikańska 19,1 25 29 11 664 909,20

115 Wojnów – Sępolno 11,1 15 15 6 351 197,1012,6 19 19

116 Pl. Grunwaldzki –
Sołtysowice 12,5 22 18 5 324 487,50

117* Leśnica – Port Lotniczy 20,3 21 25 3 266 742,00
118 Bartoszowice – Rędzin 45 58 61 5 591 300,00

119 Sołtysowice – Klecina
(stacja) 47,5 68 73 11 967 290,00

120 Galeria Dominikańska –
Opatowice / Blizanowice

15,7 19 20 2 103 149,0023,3 25 28

121 Pl. Grunwladzki –
Cmentarz Kiełczowski 18,2 27 25 5 360 087,00

122 Stadion Wrocław –
pl. Jana Pawła II 17,9 29 29 6 426 592,80

123* Leśnica – Stadion
Wrocław 19,1 25 26 5 388 952,40

124 Nowy Dwór – Księże
Wielkie 32,8 56 54 14 1 010 174,40
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Linia Trasa

Długość
w obu

kierunkach
(km)

Czas
przejazdu
1 2 (min)

Czas
przejazdu
2 1 (min)

Liczba
potrzebnego

taboru

Praca przewozowa
roczna

125 Tyniecka – Bieńkowice 34,9 56 54 9 764 728,80

126 Krzyki – Stadion
Wrocław 32,9 54 58 9 678 463,80

127 Zwycięska – Maślice 38,3 59 59 10 922 647,00

128 Zakrzów – Muchobór
Wielki 41,8 65 64 11 861 999,60

129 Kamieńskiego – Port
Lotniczy 34,9 48 49 8 710 703,60

130 Polanowice – Zatorska 28,2 39 39 4 370 548,00

131 Pl. Grunwaldzki –
Litewska 18,7 27 26 5 385 631,40

132 Oporów – Kromera 34,7 55 57 9 706 630,80

133 C.H. Aleja Bielany/
Zabrodzie – Bieńkowice

33,7 53 51 13 1 122 455,7034,8 53 51

135 Racławicka –
Sołtysowice 34,8 58 60 14 960 062,40

136 Kozanów – Bieńkowice 41,1 66 61 15 1 363 821,30
137* Leśnica – Mokra 10,4 11 12 2 105 892,80
138* Leśnica – Żar 7,8 12 12 1 51 246,00
140 Kamieńskiego – Gaj 26,0 44 48 12 717 288,00
141 Oporów – Zatorska 42,9 66 65 21 1 642 212,00
142 Kuźniki – Poświęcka 28,4 44 46 8 578 337,60
143 Kminkowa – Tarnogaj 48,9 68 66 11 995 799,60
144 Zwycięska – Polanowice 30,7 55 50 9 625 174,80
145 Jagodno – Bartoszowice 27,1 46 46 8 558 856,20
146 Gaj (pętla) – Sępolno 27,6 43 41 8 569 167,20

147 Kłokoczyce – Cmentarz
Kiełczowski 13,1 15 19 4 266 768,40

148 Leśnica – FAT 27,9 39 36 10 769 705,20
150 Zatorska – Litewska 16,2 23 20 3 150 465,60

151 Pl. Grunwaldzki –
Pawłowice 22,2 28 28 6 457 808,40

152 Pl. Grunwaldzki –
Koszarowa 12,8 21 20 5 260 659,20

153 Krzyki – Brochów 21,8 29 29 3 286 452,00

161 Litewska – Jagodno 37,8 58 59 19 1 446 984,00

715 Sępolno - Swojczyce 3,8 5 5 4 98 040,00

Razem linie obsługiwane przez MPK Wrocław i podwykonawców 39713 30 656 430,00
Razem linie obsługiwane przez zewnętrznego przewoźnika 11 812 833,20
Razem wszystkiego linie autobusowe 408 31 469 263,20

*linie obsługiwane w przez przewoźnika wyłonionego w ramach przetargu na obsługę linii
miejskich i linii strefowych łączące Wrocław z gminą Miękinia

13 Założono nadwyżkę 6 autobusów do obsługi połączeń linii 602 i 607 do koncerny LG
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Dokonując porównania rocznego zapotrzebowania na pracę przewozową z października
2020 r. (28 600 000 wkm) z pracą przewozową wynikającą z opracowanego wariantu 3
(32 256 430,00 w tym 30 656 430,00 wkm linii dziennych i 1 600 000 wkm linii nocnych
realizowane przez MPK) można zaobserwować jej wzrost na poziomie 13% (przyrost
o 3 656 430,00 wkm). Zwiększenie liczby taboru autobusowego dla tego wariantu wynosi
26 pojazdów. Wariant ten spełnia podstawowe wymagania związane z liczbą planowanego
na 2023 r. taboru tramwajowego przewoźnika, ale konieczne jest zabezpieczenie
dodatkowych autobusów.
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Rysunek 21. Porównanie liczby kursów na godzinę autobusów w wariancie 3 w stosunku do stanu obecnego. Źródło: Opracowanie BZM.
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4.4. Zestawienie wariantów

Przywołane wcześniej tramwajowe relacje skrętne na skrzyżowaniach odgrywają
kluczową rolę w zakresie czasu przejazdów tramwajów, ale również przepustowości
ciągów, w tym przede wszystkim skrzyżowań. Szczegółowej analizie relacji skrętnych
zostały poddane wszystkie opracowane warianty trasowania, a uzyskane wyniki zostały
porównane do stanu obecnego. Mając na uwadze szczególny charakter ruchu tramwajów
w centrum miasta, analiza porównawcza została przeprowadzona na trzech obszarach,
które zostały przedstawione na rysunku 22. Pierwszy obszar dotyczy skrzyżowań
oznaczonych kolorem niebieskim, czyli tych znajdujących się na ciągu ulic Kazimierza
Wielkiego – Grodzka – Piaskowa. Drugi obszar dotyczy skrzyżowań oznaczonych kolorem
niebieskim i zielonym i zamyka się w obrysie ulic Sienkiewicza – Wyszyńskiego – Plac
Wróblewskiego – Pułaskiego – Piłsudskiego – Podwale – Jagiełły – Dubois. Trzeci obszar
obejmuje wszystkie skrzyżowania z układem torowym w mieście z wyjątkiem Dworca
Nadodrze oraz Ronda Reagana, które ze względu na specyfikę ruchu w ich obszarze
zostały przeanalizowane indywidualnie i przedstawione podobnie jak każde
ze skrzyżowań w załączniku do opracowania.

Rysunek 22. Fragment sieci układu torowisk tramwajowych z oznaczeniem grup skrzyżowań
analizowanych pod kątem liczby relacji skrętnych. Źródło: opracowanie BZM.

Obszar niebieski obejmuje łącznie 9 skrzyżowań znajdujących się w ścisłym centrum
miasta. Obszar ten jest szczególnie istotny dla zachowania przepustowości całej sieci.
W obecnym układzie stałym liczba tramwajów przejeżdżających przez te skrzyżowania
w godzinie wynosi 540. W zaproponowanych wariantach 1 i 3 liczba ta jest taka sama
lub bardzo zbliżona. W przypadku wariantu 2 można zaobserwować wzrost o ponad 100
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pociągów. Szczegółowe informacje dotyczące obciążeń tych skrzyżowań znajdują
się w poniższej tabeli. Oprócz wartości liczbowych w tabeli 8 znajdują się również
wartości procentowe, które określają stosunek danej relacji do ogółu w obszarze
określonego wariantu. Użyte oznaczenia mają następujące znaczenie:

● Suma L – liczba wszystkich tramwajów skręcających w lewo na skrzyżowaniu,
● Suma P – liczba wszystkich tramwajów skręcających w prawo na skrzyżowaniu,
● Suma W – liczba wszystkich tramwajów jadących na wprost na skrzyżowaniu,
● W0 – stan obecny układu stałego na dzień 31.12.2019 r.,
● W1 – wariant 1. – tramwaje z częstotliwością 10’,
● W2 – wariant 2. – tramwaje z częstotliwością 6’,
● W3 – wariant 3. – tramwaje z częstotliwością 12’.

Tabela 8. Relacje skrętne w obszarze skrzyżowań dla ścisłego centrum miasta.

Liczba bezwzględna [l_poc/h]
W0 W1 W2 W3

Suma L 85 78 90 80
Suma P 105 90 110 100
Suma W 350 378 450 360
Suma 540 546 650 540

Wartość procentowa
W0 W1 W2 W3

L 15,7% 14,3% 13,8% 14,8%
P 19,4% 16,5% 16,9% 18,5%
W 64,8% 69,2% 69,2% 66,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Dla wszystkich wariantów można zaobserwować znaczący wzrost odsetku relacji
na wprost na skrzyżowaniach, co odbywa się kosztem zmniejszenia udziału relacji
skrętnych. Wynik ten potwierdza spełnienie stawianych w trakcie prac nad trasowaniem
celów, jakim była między innymi minimalizacja udziału relacji skrętnych
na skrzyżowaniach.

Obszar niebieski i zielony obejmuje w sumie 31 skrzyżowań w centrum miasta,
szczegółowe informacje w analogii do przedstawionych wcześniej, znajdują się w tabeli 9.

Tabela 9. Relacje skrętne w obszarze skrzyżowań dla centrum miasta.

Liczba bezwzględna [l_poc/h]
W0 W1 W2 W3

Suma L 315 348 395 350
Suma P 325 348 415 360
Suma W 990 1200 1350 1160
Suma 1630 1896 2160 1870

Wartość procentowa
W0 W1 W2 W3

L 19,3% 18,4% 18,3% 18,7%
P 19,9% 18,4% 19,2% 19,3%
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W 60,7% 63,3% 62,5% 62,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Dla każdego z wariantów można zaobserwować zwiększenie ogólnej liczby tramwajów
na analizowanych skrzyżowaniach. Wzrost ten wynosi od 15% do nieco ponad 30%
w zależności od wariantu. Pomimo wzrostu liczby tramwajów w każdym z wariantów
udało się zmniejszyć stosunek relacji skrętnych i zastąpić je przejazdami na wprost.
Analizowany w tym miejscu obszar jest granicą wynikającą z układu torowego w mieście.
W tabeli 10 znajdują się informacje o liczbie relacji skrętnych na wszystkich
skrzyżowaniach w mieście z wyłączeniem Dworca Nadodrze oraz Ronda Reagana,
które zostały wykluczone ze względu na specyfikę ruchu w ich obszarze.

Tabela 10. Relacje skrętne w całym mieście z wyłączeniem Dworca Nadodrze oraz Ronda Reagana.

Liczba bezwzględna [l_poc/h]
W0 W1 W2 W3

Suma L 500 582 680 535
Suma P 510 582 695 545
Suma W 1490 1764 1981 1750
Suma 2500 2928 3356 2830

Wartość procentowa
W0 W1 W2 W3

L 20,0% 19,9% 20,3% 18,9%
P 20,4% 19,9% 20,7% 19,3%
W 59,6% 60,2% 59,0% 61,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

W skali całego miasta można zaobserwować znaczący wzrost liczby relacji tramwajowych,
co wynika bezpośrednio z uruchomienia nowych tras tramwajowych oraz dostosowania
podaży do popytu podróżujących transportem zbiorowym. W wariancie 1 i 3 udało
się w skali całego miasta zwiększyć udział relacji na wprost kosztem relacji skrętnych.
W przypadku wariantu 2 obserwujemy zwiększenie udziału relacji skrętnych, zarówno
w lewo jak i prawo, o około 0,3 pkt procentowego.

Oprócz analizy relacji skrętnych została przygotowana tabela porównawcza (tabela 11)
zbierająca najważniejsze informacje o każdym z proponowanych wariantów. W tabeli
tej znajduje się porównanie ilościowe i jakościowe wszystkich wariantów.
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Tabela 11. Porównanie wariantów trasowania pod względem częstotliwości, zapotrzebowania na tabor oraz szacowanej pracy przewozowej.

Lp. Czynnik Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Stan obecny

1

Częstotliwość
kursowania
w tygodniu
roboczym:

Tram Bus Tram Bus Tram Bus Tram Bus

05:00-06:00 15’ 15’ * 12’ - 15’ 20’ 12’ 20-30’
***

06:00-20:00 10’ 10’ * 6’ - 12’ 15’ 12-15’ 15’ **
20:00-23:00 15’ 15’ * 12’ - 15’ 30’ *** 20’ 30’ ***

2

Częstotliwość
kursowania w dni

wolne:
Tram Bus Tram Bus Tram Bus Tram Bus

05:00-08:00 20’ 20’ ** 20’ - 20’ 30’ *** 20’ 30’
08:00-20:00 15’ 15’ ** 15’ - 15’ 30’ *** 20’ 30’

* - podana częstotliwość lub jej wielokrotność w zależności od linii
** - część linii również z częstotliwością 30’ lub 60’
*** - część linii również z częstotliwością 15’ lub 60’

3
Zapotrzebowanie

na tabor
tramwajowy

249 275 244

4
Zapotrzebowanie

na tabor
autobusowy

465* - 397*

* - zapotrzebowania na tabor dla zadań zlecanych MPK

5
Tramwajowa

praca przewozowa
(wkm)

18 127 872,90 18 145 506,00 18 543 974,10

6
Autobusowa praca

przewozowa
(wkm)

38 635 898,10* - 30 656 430,00 *

* - praca przewozowa wyliczania wyłącznie dla zadań zlecanych MPK (bez komunikacji nocnej)
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4.5. Szacunkowe koszty wdrożenia wariantów

 2020 2021 2022 2023

 teraz planowana przewidywana W1 W2 W3
TRAMWAJE       

praca przewozowa (pckm) 14 300 000 14 300 000 14 300 000 18 127 872,90 18 145 506,00 18 543 974,10
koszty pracy przewozowej (pln) 186 186 000 zł 190 190 000 zł 195 910 000 zł 253 790 221 zł 254 037 084 zł 259 615 637 zł

   
AUTOBUSY MPK       

praca przewozowa (wkm) 28 600 000 30 000 000 30 000 000 40 231 666,90 - 32 256 430,00
koszty pracy przewozowej (pln) 251 394 000 zł 270 000 000 zł 282 000 000 zł 398 293 502 zł - 319 338 657 zł

      

średni koszt pckm w 2020* 13,02 zł 13,30 zł 13,70 zł 14,00 zł
średni koszt wkm w 2020* 8,79 zł 9,00 zł 9,40 zł 9,90 zł

* - średni koszt uwzględnia opłatę stałą
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4.6. Analiza SWOT

Zaprezentowana analiza SWOT została przygotowana dla każdego z wariantów
osobno, a jej podstawę stanowi dogłębny przegląd uwarunkowań technicznych,
ekonomicznych i społecznych, które wpływają na możliwość realizacji poszczególnych
propozycji. Dla każdego z wariantów zidentyfikowano mocne i słabe strony,
a także szanse i zagrożenia definiowane w następujący sposób:

● Mocne strony - pożądane cechy poszczególnych wariantów, które w sposób
pozytywny wyróżniają każdy wariant wśród pozostałych rozważanych opcji
(a także w kontekście wariantu obecnego) i wiążą się z pełnym wykorzystaniem
możliwości oferowanych przez dostępne zasoby.

● Słabe strony - niepożądane cechy poszczególnych wariantów, będące
konsekwencją ograniczeń zasobów oraz innych uwarunkowań obniżających
sprawność systemu komunikacji zbiorowej i jego elastyczność.

● Szanse - wszelkie istniejące lub przewidywalne procesy, zjawiska, trendy
zachodzące w otoczeniu (w przestrzeni miejskiej, systemie transportowym,
instytucji, podejściu mieszkańców), które – odpowiednio wykorzystane – mogą
ułatwić wprowadzenie danego wariantu oraz osłabić zidentyfikowane zagrożenia.

● Zagrożenia - wszystkie procesy, zjawiska i trendy zachodzące w otoczeniu, które
stanowią lub mogą stanowić bariery utrudniające wprowadzanie danego wariantu,
podnoszą koszty jego realizacji lub mogą doprowadzić
do zaniechania działań na rzecz wdrożenia zmian.

Wariant pierwszy charakteryzuje się występowaniem dziewięciu mocnych stron,
które dotyczą przede wszystkim zwiększonej częstotliwości względem stanu obecnego
także w godzinach pozaszczytowych (linie tramwajowe mają kursować w dni robocze
co 10 minut w godzinach 6-20) oraz dobrego dopasowania układu połączeń do potrzeb
mieszkańców Wrocławia - zarówno tych subiektywnych (zgłaszanych np. za
pośrednictwem rad osiedli), jak i obiektywnych (zidentyfikowanych m.in. na podstawie
Kompleksowych Badań Ruchu oraz prognoz demograficznych
i planowanych inwestycji mieszkaniowych).

Choć wariant ten uwzględnia wzrost pracy przewozowej tramwajów (co jest wynikiem
otwarcia nowych tras tramwajowych na Nowy Dwór i Popowice), to jednak spośród trzech
opracowanych propozycji okazuje się najbardziej oszczędny pod względem
przewidywanej wielkości tej pracy. Co istotne, zwiększenie podaży połączeń
tramwajowych na większości ciągów komunikacyjnych nie pociąga za sobą znaczącego
zapotrzebowania na wagony tramwajowe, co koresponduje z aktualnymi planami
zakupowymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji.

Podkreślić jednocześnie należy, że układ połączeń tramwajowych zaproponowany
w wariancie pierwszym daje możliwość zwiększania priorytetu dla tramwajów przy jak
najmniejszym oddziaływaniu na pozostałych uczestników ruchu. Efekt ten można
osiągnąć dzięki zmniejszeniu liczby relacji skrętnych na obszarze centrum miasta –
a więc tam, gdzie współwystępowanie ruchu rowerowego, samochodowego, pieszego
i tramwajowego jest najbardziej konfliktogenne. Przebieg większości linii tramwajowych
na wprost kluczowych i newralgicznych skrzyżowań oznacza zatem łatwiejsze planowanie
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ruchu z uwzględnieniem priorytetu dla pojazdów szynowych (który może dodatkowo
podnieść atrakcyjność komunikacji miejskiej).

W układzie docelowym, wariant pierwszy zakłada również znaczącą poprawę jakości
komunikacji autobusowej, przede wszystkim na skutek zwiększonej częstotliwości
większości linii autobusowych oraz lepszej penetracji peryferyjnych osiedli. W takim
wypadku należy jednak mieć na uwadze znaczący wzrost autobusowej pracy
przewozowej, a co za tym idzie – także wzrost ogólnego kosztu realizacji omawianej
propozycji. Ten mankament – uznany jako kluczowa słaba strona wariantu pierwszego –
można zniwelować poprzez etapowanie zmian w sektorze autobusowym. Uzyskana w ten
sposób elastyczność zmniejsza ryzyko braku możliwości wdrożenia zmian na skutek
niewystarczającej ilości środków finansowych. Zaznaczyć trzeba, że autorzy koncepcji
przetestowali kilka wariantów etapowania, spośród których każdy uwzględnia
zidentyfikowane potrzeby mieszkańców (zarówno subiektywne, jak i obiektywne)
oraz zapewnia synchronizację połączeń autobusowych i tramwajowych.

Drugim mankamentem wariantu pierwszego jest konieczność zastąpienia wybranych
połączeń bezpośrednich przesiadkami, co dotyczy przede wszystkim podróży z udziałem
połączeń tramwajowych. Na podstawie analizy danych z Kompleksowych Badań Ruchu
przyjęto bowiem założenie, że połączenia bez przesiadek powinny być dostępne
przede wszystkim w dwóch przypadkach: na najpopularniejszych relacjach obsługiwanych
transportem publicznym, a w miarę możliwości także tam, gdzie widać duże przepływy
samochodów osobowych, które można zastąpić bezprzesiadkowymi połączeniami
komunikacji miejskiej. Tym samym, z połączeń bezpośrednich zrezygnowano na mniej
popularnych relacjach, gdzie jednocześnie przygotowano rekompensatę dla obecnych
pasażerów, dążąc do zagwarantowania przesiadek
drzwi-w-drzwi, a także maksymalnie skracając czas oczekiwania na kolejny pojazd
(do kilku minut) dzięki podniesionej częstotliwości kursowania linii tramwajowych.
Warto też podkreślić, że mimo konieczności zastąpienia wybranych połączeń
bezpośrednich przesiadkami, przebieg linii tramwajowych w wariancie pierwszym pozwolił
zminimalizować liczbę takich zmian. Jest ich zatem nieco więcej niż w wariancie trzecim,
natomiast znacznie mniej niż w wariancie drugim.

Pamiętać jednak należy, że zastąpieniu wybranych połączeń bezpośrednich przesiadkami
towarzyszy zmiana przebiegu większości linii. Rodzi to ryzyko ogólnego braku akceptacji
społecznej dla zmiany układu komunikacyjnego linii ze względu na istniejące
przyzwyczajenia komunikacyjne mieszkańców Wrocławia. Aby zatem w pełni wykorzystać
mocne strony omawianego wariantu, niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji
społecznych, które umożliwią wskazanie zainteresowanym osobom dostępnych
alternatyw i najkorzystniejszych połączeń w nowym układzie (budowanie przekonania,
że zmiany nie pogorszą oferty transportowej). Pozwoli to również na wprowadzenie
korekt zgodnych z oczekiwaniami uczestników spotkań konsultacyjnych (budowanie
poczucia podmiotowości).
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WARIANT 1
Mocne strony

1. Dopasowanie oferty do realnego
zapotrzebowania (dostosowanie
przebiegu tras i liczby pojazdów
do prognoz demograficznych,
wyników z KBR 2018 oraz oczekiwań
zgłaszanych bezpośrednio przez
mieszkańców), co może przyczynić
się do wzrostu udziału transportu
publicznego w ogólnej liczbie
podróży.

2. Zwiększenie udziału relacji na wprost
w przebiegu linii tramwajowych
(w ścisłym centrum o 4,4 pkt
procentowego, a w skali całego
miasta o 0,6 pkt procentowego),
pozwalające na zwiększenie
przepustowości skrzyżowań.

3. Zwiększenie częstotliwości
kursowania transportu zbiorowego
przez cały dzień (stała częstotliwość
połączeń tramwajowych
co 10 minut).

4. Zwiększenie podaży na większości
ciągów tramwajowych.

5. Zmniejszenie czasu oczekiwania
na przesiadki.

6. Możliwa realizacja projektu przy
obecnych planach zakupu taboru
tramwajowego przez MPK (przy
lepszym dopasowaniu do potrzeb
w ramach porównywalnych wydatków
oraz podobnego zapotrzebowania na
liczbę wagonów jak w wariancie 3).

7. Możliwe zwiększenie średniej
prędkości komunikacyjnej na liniach
tramwajowych dzięki uproszczeniu
ich przebiegu.

8. Znaczące zwiększenie podaży
transportu autobusowego
na peryferyjnych i nowych osiedlach
w stosunku do stanu obecnego.

9. Możliwość etapowania połączeń
autobusowych pozwalająca
na rozłożenie kosztów w czasie

Słabe strony

1. Obecnie brak wymaganej
do realizacji projektu
infrastruktury drogowej.

2. Zwiększenie liczby przesiadek.
3. Relatywnie wysoki koszt

docelowego wariantu połączeń
autobusowych.
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i dopasowanie ich do dostępnych
zasobów finansowych.

Szanse

1. Rozwój sieci tramwajowej (Nowy
Dwór, Popowice), który stwarza nowe
możliwości infrastrukturalne oraz
wymaga zmian w istniejącym
układzie połączeń.

2. Presja społeczna na zmiany
w aktualnym układzie sieci połączeń.

3. Powstanie strefy niskoemisyjnej oraz
zwiększenie stawek Strefy Płatnego
Parkowania, które może przyczynić
się do wzrostu liczby pasażerów
w komunikacji miejskiej, a w
konsekwencji – wymóc zmiany
w układzie połączeń oraz wzrost
częstotliwości kursowania pojazdów
komunikacji miejskiej.

4. Dostępność instrumentów
finansowych ułatwiających wymianę
taboru oraz realizację zadań
infrastrukturalnych.

5. Możliwość uczynienia z nowego
trasowania elementu, który wpisze
się w kompleksową zmianę
wizerunku wrocławskiej komunikacji
miejskiej (wraz z remontami i
zakupem taboru, zakończeniem
„Torywolucji” oraz otwarciem nowych
tras tramwajowych).

Zagrożenia

1. Duże przyzwyczajenie
mieszkańców do aktualnego
przebiegu i numeracji linii, które
może skutkować niechęcią wobec
proponowanych zmian.

2. Ryzyko niezrealizowania do 2023
r. niezbędnych inwestycji
w infrastrukturze drogowej.

3. Ryzyko konieczności wycofywania
starego taboru z eksploatacji
szybciej aniżeli dalsze zakupy
nowych pojazdów.

4. Ryzyko braku finansowania
projektu z budżetu miasta ze
względu na trudne do
przewidzenia zmiany kosztów
przewozowych.

5. Ryzyko nieplanowanych obecnie
zmian w przebiegu transportu
międzygminnego i/lub kolejowego
na wypracowany układ transportu
zbiorowego w mieście.

Mocne strony wariantu drugiego są zbliżone do zalet, które zidentyfikowano
w wariancie pierwszym w odniesieniu do komunikacji tramwajowej. Siatkę połączeń
zaplanowano tu z uwzględnieniem obiektywnych i subiektywnych oczekiwań pasażerów,
a także ujednolicono częstotliwość przez cały dzień (zlikwidowano tzw. między-szczyty).
W tym kontekście za podstawową zaletę propozycji drugiej należy uznać częstotliwość
kursowania linii tramwajowych, która jest najwyższa spośród trzech przygotowanych
wariantów (co 6 min). Pociąga to jednak za sobą konieczność redukcji liczby linii
tramwajowych, co z kolei przekłada się na relatywnie największą liczbę połączeń
z przesiadkami (charakteryzujących się skróconym czasem oczekiwania na kolejny pojazd
dzięki wysokiej częstotliwości kursowania linii tramwajowych). Zauważalny
jest tu również relatywnie duży udział relacji skrętnych (w porównaniu z wariantem
pierwszym).

Z powodu redukcji liczby linii tramwajowych wariant drugi uznać należy za mało
elastyczny i niepodlegający etapowaniu w sytuacji braku środków finansowych:
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relatywnie niewielka liczba linii tramwajowych uniemożliwia bowiem dalsze ograniczenie
liczby planowanych połączeń, jak też utrudnia zmniejszenie częstotliwości tramwajowej,
które skutkowałoby zbyt małą podażą względem istniejącego popytu. Omawiany wariant
charakteryzuje się również występowaniem innych istotnych mankamentów,
które w przewidywalnej perspektywie czasowej uniemożliwiają jego wdrożenie.
Stworzenie linii tramwajowych kursujących co 6 min wymusza bowiem znaczne
zwiększenie liczby posiadanych wagonów tramwajowych, co wymagałoby
natychmiastowego rozpoczęcia dużych inwestycji infrastrukturalnych (budowy nowej
zajezdni) i taborowych (w zakresie większym niż aktualne plany). Sumarycznie więc,
wariant drugi okazuje się najbardziej kosztochłonny, a jednocześnie nie redukuje ryzyka
braku akceptacji ze strony mieszkańców. Wariant ten – podobnie jak pierwsza
z omawianych propozycji – odchodzi bowiem od utrwalonego w świadomości społecznej
układu połączeń.

Biorąc pod uwagę wskazane ograniczenia w posiadanych zasobach, brak elastyczności
omawianej propozycji, a także potencjalny sprzeciw mieszkańców wobec zmian,
zdecydowano o odstąpieniu od trasowania połączeń autobusowych, które powinny
uzupełniać układ połączeń tramwajowych w wariancie drugim.

WARIANT 2
Mocne strony

1. Dopasowanie oferty do realnego
zapotrzebowania (dopasowanie
przebiegu tras i liczby pojazdów
do wyników z KBR2018 oraz
oczekiwań zgłaszanych
bezpośrednio przez mieszkańców).

2. Zwiększenie udziału relacji na
wprost w przebiegu linii
tramwajowych w ścisłym centrum
o 2,6 pkt procentowego,
pozwalające na zwiększenie
przepustowości skrzyżowań w
centrum miasta.

3. Zwiększenie podaży na większości
ciągów.

4. Zwiększenie częstotliwości
kursowania transportu zbiorowego
przez cały dzień (brak szczytów
komunikacyjnych).

5. Zmniejszenie czasu oczekiwania na
przesiadki.

6. Możliwe zwiększenie średniej
prędkości komunikacyjnej na liniach
tramwajowych dzięki uproszczeniu
ich przebiegu.

Słabe strony

1. Niemożliwa realizacja projektu przy
obecnych planach zakupu taboru
tramwajowego przez MPK (brak
wystarczającej liczby taboru oraz
miejsca w zajezdniach).

2. Niemożliwe etapowanie wariantu
(z uwagi na takt oraz małą liczbę
linii tramwajowych), które
pozwoliłoby na stopniowe
dochodzenie do stanu docelowego.

3. Obecnie brak wymaganej do
realizacji projektu infrastruktury
drogowej.

4. Zwiększenie liczby przesiadek.
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Szanse

1. Rozwój sieci tramwajowej (Nowy
Dwór, Popowice), który stwarza
nowe możliwości infrastrukturalne
oraz wymaga zmian w istniejącym
układzie połączeń.

2. Presja społeczna na zmiany
w aktualnym układzie sieci
połączeń.

3. Powstanie strefy niskoemisyjnej
oraz zwiększenie stawek Strefy
Płatnego Parkowania, które może
przyczynić się do wzrostu liczby
pasażerów w komunikacji miejskiej,
a w konsekwencji – wymóc zmiany.

4. Dostępność instrumentów
finansowych ułatwiających wymianę
taboru oraz realizację zadań
infrastrukturalnych.

5. Możliwość uczynienia z nowego
trasowania elementu, który wpisze
się w kompleksową zmianę
wizerunku wrocławskiej
komunikacji miejskiej (wraz
z remontami i zakupem taboru,
zakończeniem „Torywolucji” oraz
otwarciem nowych tras
tramwajowych).

Zagrożenia

1. Duże przyzwyczajenie mieszkańców
do przebiegu i numeracji linii, które
może skutkować niechęcią wobec
proponowanych zmian.

2. Ryzyko niezrealizowania do 2023 r.
niezbędnych inwestycji
w infrastrukturze drogowej.

3. Ryzyko konieczności wycofywania
starego taboru z eksploatacji
szybciej aniżeli dalsze zakupy
nowych pojazdów.

4. Ryzyko braku finansowania projektu
z budżetu miasta ze względu na
trudne do przewidzenia zmiany
kosztów przewozowych.

5. Ryzyko nieplanowanych obecnie
zmian w przebiegu transportu
międzygminnego i/lub kolejowego
na wypracowany układ transportu
zbiorowego w mieście.

Wariant trzeci jest najbardziej zachowawczy spośród opracowanych propozycji i bazuje
na układzie połączeń, których przebieg nie był znacząco modyfikowany od 2000 roku.
Trzonem omawianej propozycji są linie tramwajowe, które mają kursować co 12 minut
przez cały dzień. Podobnie jak w wariancie pierwszym, planowane jest zatem odejście
od podziału na częstotliwość szczytową i pozaszczytową, przy czym proponowane
rozwiązanie w mniejszym stopniu reaguje na zwiększony popyt na wybranych ciągach
komunikacyjnych (dziesięciominutowa częstotliwość zaproponowana w wariancie
pierwszym pozwala znacznie lepiej obsłużyć rozpoznane zapotrzebowanie).

W omawianym wariancie zmniejszenie udziału relacji skrętnych w skali całego miasta
jest większe aniżeli w przypadku pozostałych propozycji, jednak nie dotyczy
to skrzyżowań zlokalizowanych w centrum miasta, gdzie uproszczenie układu połączeń
tramwajowych jest najbardziej pożądane. W tym przypadku korzystniejsze okazują
się pozostałe warianty, w których spadek relacji skrętnych w centrum miasta
przekracza 4%.

Niewielki zakres modyfikacji układu linii autobusowych i tramwajowych stwarza jednak
szanse na szeroką akceptację społeczną dla omawianej propozycji. Zachowawcze
podejście do układu linii tramwajowych w wariancie trzecim nie tylko koresponduje
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z przyzwyczajeniami wrocławian, ale też utrzymuje większość bezpośrednich połączeń
tramwajowych, które funkcjonują obecnie.

Należy jednak podkreślić, że utrzymanie istniejących połączeń bezpośrednich oraz brak
ingerencji w przebieg kursujących obecnie linii rodzi istotne mankamenty wariantu
trzeciego. Przede wszystkim omawiana propozycja w najmniejszym stopniu umożliwia
dostosowanie układu połączeń tramwajowych do obiektywnie mierzonych potrzeb
mieszkańców (m.in. na podstawie wyników Kompleksowych Badań Ruchu
oraz planowanych inwestycji mieszkaniowych). Ograniczone są również możliwości
wprowadzania zmian wnioskowanych przez samych wrocławian, których propozycje
pojawiają się mimo istniejących przyzwyczajeń. Wynika to z faktu, że zachowany układ
linii tramwajowych charakteryzuje się relatywnie wysokim udziałem relacji skrętnych
i wyczerpuje przepustowość istniejącego układu komunikacyjnego, toteż wdrażanie
dalszych usprawnień (np. zwiększenie częstotliwości) okazuje się niemożliwe.

Relatywnie duże wykorzystanie relacji skrętnych w rejonie centrum miasta ogranicza
też możliwość wdrażania priorytetu dla tramwajów, który pozwoliłby podnieść prędkość
handlową poszczególnych linii do poziomu zapisanego we Wrocławskiej Polityce
Mobilności. W rezultacie, wybór wariantu trzeciego nie pozwala na kompleksową poprawę
efektywności całego układu połączeń, a jedynie odsuwa w czasie konieczność wdrożenia
gruntownych modyfikacji, które można by przeprowadzić wraz z uruchomieniem połączeń
tramwajowych na Nowy Dwór i Popowice.

Choć wariant trzeci jest najtańszy pod względem kosztów planowanej pracy autobusowej,
to jednak należy pamiętać, że osiągane korzyści ekonomiczne wynikają przede wszystkim
z niewielkich zmian w obecnym systemie połączeń autobusowych (zarówno w aspekcie
ich przebiegu, jak i częstotliwości niespełniającej oczekiwań mieszkańców).
Jest to kolejny czynnik, który sprawia, że wariant trzeci jedynie częściowo zaspokaja
obiektywne i subiektywne potrzeby mieszkańców. Aby zaspokoić je kompleksowo,
niezbędna jest przebudowa całego układu autobusowo-tramwajowego, co wykracza
poza założenia omawianego wariantu.

Należy też zauważyć, że zachowanie dotychczasowego przebiegu linii tramwajowych
obniża efektywność ekonomiczną wariantu trzeciego. Mimo, że charakteryzuje
się on najniższą częstotliwością połączeń tramwajowych, a także pozwala obsłużyć
połączenia tramwajowe podstawową liczbą taboru (obecnie posiadane pojazdy
uzupełnione zakupem podstawowej puli nowych pojazdów), to jednak koszt tramwajowej
pracy przewozowej okazuje się w tym wypadku najwyższy spośród trzech opracowanych
propozycji.

WARIANT 3
Mocne strony

1. Zwiększenie częstotliwości
kursowania tramwajów poza
szczytami do 12 min.

Słabe strony

1. Niedopasowanie transportu
zbiorowego do realnego
zapotrzebowania (niedostosowanie
przebiegu tras i liczby pojazdów do

105



2. Zwiększenie dostępności do
transportu autobusowego na
peryferyjnych i nowych osiedlach
w stosunku do stanu obecnego (bez
poprawy częstotliwości w szczycie
jak w Wariancie 1).

3. Możliwa realizacja projektu przy
obecnych planach zakupu taboru
tramwajowego przez MPK.

4. Utrzymanie większości
bezpośrednich połączeń
tramwajowych funkcjonujących
obecnie.

5. Zwiększenie udziału relacji
na wprost w przebiegu linii
tramwajowych (w ścisłym centrum
o 2,9 pkt procentowego,
a w skali całego miasta o 2,2 pkt
procentowego), pozwalające na
zwiększenie przepustowości
skrzyżowań.

wyników z KBR2018 oraz oczekiwań
zgłaszanych bezpośrednio przez
mieszkańców, a jedynie
wprowadzenie niezbędnych korekt
układu wynikających
z uruchomienia dwóch nowych tras
tramwajowych).

2. Największy koszy tramwajowej
pracy przewozowej (w porównaniu
z pozostałymi wariantami) przy
najmniejszym dostosowaniu układu
do realnego zapotrzebowania.

3. Duży udział relacji skrętnych
w przebiegu linii tramwajowych
zmniejszających przepustowość
skrzyżowań i elastyczność siatki
połączeń tramwajowych (np. rondo
Reagana, skrzyżowanie przy
dworcu PKP).

4. Brak zwiększenia częstotliwości
kursowania transportu zbiorowego
w godzinach szczytu.

5. Utrudnione wdrażanie priorytetu
przejazdu dla transportu
zbiorowego ze względu na
zachowanie dużej liczby relacji
skrętnych na skrzyżowaniach.

Szanse

1. Utrzymanie przyzwyczajeń
mieszkańców (prawdopodobna
akceptacja zmian).

2. Rozwój sieci tramwajowej (Nowy
Dwór, Popowice) wymagający
zmian w istniejącym układzie
połączeń.

3. Powstanie strefy niskoemisyjnej
oraz zwiększenie stawek Strefy
Płatnego Parkowania, które może
przyczynić się do wzrostu liczby
pasażerów w komunikacji
miejskiej, a w konsekwencji –
wymóc zmiany.

4. Dostępność instrumentów
finansowych ułatwiających
wymianę taboru oraz realizację
zadań infrastrukturalnych.

5. Możliwość uczynienia z nowego
trasowania elementu, który wpisze
się w kompleksową zmianę
wizerunku wrocławskiej

Zagrożenia

1. Presja społeczna na zmiany
w aktualnym układzie sieci
połączeń, które wykraczają poza
modyfikacje zaproponowane
w wariancie 3.

2. Ryzyko konieczności wycofywania
starego taboru z eksploatacji
szybciej aniżeli dalsze zakupy
nowych pojazdów.

3. Ryzyko braku finansowania projektu
z budżetu miasta ze względu na
trudne do przewidzenia zmiany
kosztów przewozowych.

4. Ryzyko nieplanowanych obecnie
zmian w przebiegu transportu
międzygminnego i/lub kolejowego
na wypracowany układ transportu
zbiorowego w mieście.
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komunikacji miejskiej (wraz
z remontami i zakupem taboru,
zakończeniem „Torywolucji” oraz
otwarciem nowych tras
tramwajowych).

Kluczowe szanse i zagrożenia są wspólne dla wszystkich opracowanych wariantów
i wynikają z zewnętrznych uwarunkowań ekonomicznych oraz infrastrukturalnych,
które mogą sprzyjać wdrożeniu każdego ze scenariuszy lub uniemożliwić
przeprowadzenie planowanych zmian.

Wśród czynników sprzyjających modyfikacjom wskazać należy przede wszystkim
prowadzone już inwestycje tramwajowe, które zwiększą zasięg sieci i będą wymagały
zmian w układzie istniejących połączeń. W tym sensie zmiana układu linii
komunikacyjnych okazuje się niezbędnym krokiem, jaki należy podjąć wraz z otwarciem
nowych odcinków sieci, choć zakres modyfikacji pozostaje kwestią otwartą. Warto jednak
zauważyć, że zidentyfikowane potrzeby mieszkańców Wrocławia – zarówno
te subiektywne, jak i obiektywne – wymagają głębszych korekt układu
autobusowo-tramwajowego, szczególnie dobrze odzwierciedlonych w pierwszym spośród
proponowanych wariantów.

W tym kontekście istotna staje się również druga ze zidentyfikowanych szans,
jaką jest okazja do wdrożenia zmodyfikowanego układu połączeń wraz z wprowadzeniem
do eksploatacji nowego taboru, otwarciem nowej i szybkiej infrastruktury tramwajowej
(w przypadku trasy na Nowy Dwór dostępnej także dla autobusów),
a także zakończeniem cyklu zintensyfikowanych napraw infrastruktury tramwajowej.
Dzięki temu możliwe staje się przygotowanie kompleksowej kampanii marketingowej,
która będzie eksponować wieloaspektową poprawę jakości transportu publicznego
w mieście, sprzyjając tym samym zmianie jego aktualnego wizerunku.

Wdrożeniu zmiany układu linii sprzyjają również plany związane z wprowadzeniem strefy
niskoemisyjnej we wrocławskim śródmieściu. Jeśli działaniom tym będzie towarzyszyła
promocja transportu publicznego, to planowane zmiany w układzie linii autobusowych
i tramwajowych – odpowiadające wszak zidentyfikowanym potrzebom mieszkańców -
można potraktować jako istotny element działań na rzecz ograniczenia ruchu
samochodowego w rejonie śródmiejskim. Towarzyszące temu zachęty na rzecz zmiany
preferencji transportowych wrocławian mogą przyczynić się do wzrostu liczby pasażerów,
a tym samym uzasadniać przebudowę i wzmocnienie połączeń autobusowych
i tramwajowych.

Analiza otoczenia społecznego i gospodarczego pozwala zidentyfikować również czynniki,
które mogą negatywnie wpłynąć na możliwość przeprowadzenia zmiany układu linii.
Należy bowiem mieć na uwadze, że wdrożenie każdej z propozycji będzie możliwe
tylko po zrealizowaniu szeregu inwestycji infrastrukturalnych, które już się rozpoczęły
lub są planowane na najbliższe lata. Jakiekolwiek zmiany w planach inwestycyjnych
będą wymagały częściowej modyfikacji opracowanych scenariuszy, co może negatywnie
wpłynąć na efektywność układu komunikacyjnego w skali całego miasta
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lub jego wybranej części. W celu zmniejszenia ryzyka z tym związanego, opracowane
zostaną warianty awaryjne, które pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ przesuniętych
inwestycji na funkcjonowanie systemu transportu publicznego.

Należy też zauważyć, że wszystkie zaproponowane warianty zakładają zwiększenie pracy
przewozowej w sektorze tramwajowym i autobusowym. Możliwość realizacji
tego założenia jest w dużej mierze uwarunkowana kondycją finansową miejskiego
budżetu, jak też atrakcyjnością transportu publicznego wśród mieszkańców
zobligowanych do wnoszenia opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej.
W tym kontekście pamiętać trzeba, że brak zwiększonego finansowania komunikacji
miejskiej względem stanu obecnego uniemożliwia pełną realizację każdego
z opracowanych wariantów. Częściową odpowiedzią na to wyzwanie może być etapowanie
połączeń autobusowych uzupełniających siatkę tramwajową
(z uwagi na to, że siatka połączeń tramwajowych stanowi trzon opracowanych wariantów,
etapowanie nie jest tu wskazane). Rozwiązanie to można zastosować przede wszystkim w
wariancie pierwszym – zakładającym największy wzrost pracy przewozowej w sektorze
autobusowym, ale też zapewniającym największą elastyczność zaproponowanych
połączeń.

Ze względu na planowane zwiększenie pracy przewozowej, zagrożeniem dla realizacji
każdego z wariantów może być również brak planów inwestycyjnych wykraczających poza
zakup puli 25 nowych tramwajów (plus 21 pojazdów w opcji). O ile
bowiem w sektorze autobusowym możliwe jest zaangażowanie operatora zewnętrznego w
obsługę istniejących i planowanych połączeń, o tyle w przypadku tramwajów jest to
niemożliwe z przyczyn prawnych i organizacyjnych. Należy przy tym pamiętać, że
otwarcie tras tramwajowych na Nowy Dwór i Popowice zwiększa zapotrzebowanie na
tabor tramwajowy, co daje niewielkie możliwości zastąpienia starych pojazdów nowymi.
Starzejący się tabor będzie wymagał dalszych inwestycji w remonty lub
wymianę; w przeciwnym razie konieczność jego wycofania będzie musiała skutkować
ograniczeniem pracy przewozowej i korektą zaproponowanych wariantów. Warto zatem
pamiętać, że istotny jest nie tylko moment wprowadzenia danego wariantu, ale też
możliwość utrzymania jego założeń w kolejnych latach. Realizacji tego założenia sprzyjać
może obecność zewnętrznych instrumentów finansowych, w tym Funduszy Europejskich
na lata 2021-2027, które mogą ułatwić prowadzenie dalszych inwestycji w park taborowy.

Korekty planowanego układu komunikacyjnego mogą być konieczne także na skutek
zmian w układzie połączeń aglomeracyjnych (autobusowych i kolejowych).
W obu przypadkach kluczowym wyzwaniem jest właściwa integracja komunikacji
podmiejskiej z systemem funkcjonującym wewnątrz miasta. Nie ulega wątpliwości,
że rozwój kolei aglomeracyjnej, jak również ustalenia dotyczące kształtu podmiejskich
połączeń autobusowych powinny zostać uwzględnione w projektowanej siatce połączeń
autobusowych i tramwajowych. Na chwilę obecną brakuje jednak ostatecznych ustaleń
co do kształtu komunikacji podmiejskiej w chwili planowanej zmiany układu linii.
Ze względu na duże znaczenie tej kwestii, autorzy opracowania podejmą starania
o jak najszybsze ustalenie planów gmin ościennych oraz przewoźników kolejowych w celu
zachowania właściwej integracji wrocławskiego i aglomeracyjnego systemu transportu
zbiorowego.
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5. Inwestycje niezbędne do wdrożenia wariantów

Żeby mogły zaistnieć rozwiązania pokazane we wszystkich wariantach nowego
trasowania niezbędne jest zaistnienie - do 2023 r. – zestawu inwestycji różnej wielkości,
związanych z infrastrukturą transportową. Są to inwestycje strategiczne – jak nowe trasy,
ale także te mniejsze, które pozwolą efektywnie wdrożyć np. rozwiązania autobusowe.
Poniżej zestawiono te najistotniejsze, wymagające konkretnych działań inwestycyjnych:

● Trasa autobusowo-tramwajowa (TAT) na Nowy Dwór – 7-kilometrowa trasa
autobusowo-tramwajowa łączącą plac Orląt Lwowskich z Osiedlem Nowy Dwór.
W jej ramach zostanie wybudowane torowisko tramwajowe umożliwiające również
przejazd autobusów. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

● Torowisko tramwajowe wzdłuż ulicy Popowickiej, Starogroblowej, Długiej
i Dmowskiego – jest to inwestycja łącząca istniejące już torowiska na ulicach
Milenijnej i Jagiełły. Obejmuje także budowę zintegrowanego węzła
tramwajowo-kolejowego Wrocław Popowice. Inwestycja w trakcie realizacji.

● Mijanka tramwajowa na ulicy Przyjaźni – wprowadzenie na jednotorowym
fragmencie torowiska znajdującym się na ulicy Przyjaźni w miejscu obecnego
przystanku tramwajowego „Sąsiedzka” odcinka torowiska, które umożliwi
wymijanie się tramwajów. Krzyki intensywnie się rozwijają i tym samym mamy
do czynienia z wzrostem zainteresowania transportem zbiorowym – na tym
odcinku mamy zwiększoną liczbę tramwajów dla obsługi osiedla, co nie może
nastąpić jeśli nie poprawimy możliwości technicznych mijania. Brak realizacji
inwestycji wymusiłby potrzebę zwiększenia częstotliwości i liczby linii
autobusowych występujących w obszarze Osiedla Klecina i Krzyki ponad ujęte
w opracowaniu.

● Pętla autobusowa na ulicy Zatorskiej – budowa nowej pętli autobusowej
zlokalizowanej na ulicy Zatorskiej w pobliżu alei Jana III Sobieskiego zapewni
lepszą obsługę osiedla Sobieskiego poprzez przedłużenie obecnych linii
autobusowych przez ulicę Zatorską. Dodatkowo rozpoczyna się proces
inwestycyjny w rejonie Zatorskiej, co rodzi potrzebę poprawy oferty komunikacji
zbiorowej.

● Aleja Stabłowicka – budowa jednojezdniowego odcinka łączącego aleję
Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego z ulicą Kosmonautów pozwoli na obsługę
przez linie jadące z północno-zachodnich osiedli Wrocławia do Nowego Dworu
w większym zakresie ulicy Jerzmanowskiej i osiedla Złotniki. Zapewni również
bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową numer l 275 (Wrocław – Gubinek).

● Przebudowa ulicy Koszarowej – inwestycja polega na dostosowaniu ulicy
Koszarowej na odcinku od ulicy Przybyszewskiego do ulicy Sołtysowickiej
do parametrów umożliwiających dwukierunkowy ruch autobusowy. Wprowadzone
zmiany umożliwią poprowadzenie linii autobusowych przez ulicę Koszarową w obu
kierunkach, zapewniając bezpośredni dojazd do Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Gromkowskiego. W przypadku braku realizacji inwestycji
utrzymana będzie obsługa szpitala w obecnym kształcie z wykorzystaniem ulicy
Czajkowskiego, a linii A nie będzie można przedłużyć do Sołtysowic.

● Wydłużenie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do ulicy Grota Roweckiego
– budowa około 2,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej łączącej drogę
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wojewódzką nr 395 z ulicą Grota-Roweckiego zakończonego rondem. Inwestycja
ta przy zmianie infrastruktury przystankowej na ulicy Grota-Roweckiego umożliwi
lepszą obsługę tego obszaru miasta będąc alternatywą dla pętli autobusowych
przy ulicy Zwycięskiej i Świeradowskiej. W przypadku nie zrealizowania
tej inwestycji niemożliwe może okazać się planowane wydłużanie linii
autobusowych do Osiedla Wojszyce i Ołtaszyn. Inwestycja Marszałka.

● Pętla autobusowa na ulicy Libańskiej – w ramach nowobudowanego osiedla
na obszarze Bieńkowic deweloper wybuduje nową pętlę autobusową. Umożliwi
to skierowanie w ten obszar miasta linii autobusowych, zapewniając lepszą
obsługę osiedli zlokalizowanych wzdłuż ulicy Gazowej, Mościckiego i Chińskiej.
Brak powyższej pętli przy ograniczeniach infrastrukturalnych i pojemnościowych
na obecnie istniejących pętlach autobusowych na obszarze Brochowa, Bieńkowic
i Tarnogaju uniemożliwi planowaną remarszrutyzację.

● Poprawa dostępności węzła przesiadkowego Dubois-Drobnera - w ramach
przebudowy układu drogowego ulicy Drobnera pomiędzy ulicą Dubois i Łokietka
zostanie poszerzona strefa wyspy przystankowej w kierunku centrum miasta
oraz umożliwienie wjazdu autobusów na torowisko tramwajowe. Dzięki temu
rozwiązaniu zostanie zintegrowany węzeł przesiadkowy o wspólne przystanki
tramwajowe i autobusowe wraz z poprawą parametrów technicznych przystanków.
Niezrealizowanie tej inwestycji uniemożliwi integrację przystanków dla tramwajów
i autobusów co jest istotne dla przesiadek po uruchomieniu komunikacji
tramwajowej z ulicy Popowickiej w kierunku placu Bema.

● Ulica Asfaltowa – w ramach budowy zespołu szkolno-przedszkolnego
na Wojszycach, pomiędzy Jagodnem i Wojszycami zostanie wybudowany
nowy około 750 metrowy odcinek ulicy Asfaltowej. Jej wlot zostanie usytuowany
przy ulicy Buforowej na wysokości ulicy Malinowskiego. Powstałe połączenie
stworzy możliwość poprowadzenia oczekiwanej linii autobusowej łączącej
znajdujące się obok siebie Osiedla Brochów, Jagodno i Wojszyce. Brak realizacji
inwestycji wymusiłby modyfikację trasy linii autobusowej o Osiedle Gaj mając
negatywny wpływ na atrakcyjność takiego połączenia.

● Rozbudowa stacji zasilających trakcję elektryczna dla tramwajów –
w ramach rozwoju linii tramwajowych zostanie przeanalizowana doregulowana
moc na podstacjach energii elektrycznej, które zasilają trakcję tramwajową.
Dodatkowo na kilku ciągach końcowych konieczna jest rozbudowa podstacji
oraz ich wzmocnienie pod kątem dostarczania odpowiedniej mocy prądu.
Brak realizacji tych działań wymusiłby modyfikację niektórych linii tramwajowych
na końcowych fragmentach trasy mając negatywny wpływ na atrakcyjność
wysokiej częstotliwości kursowania tramwajów na pozostałych ciągach.

● Aleja Wielkiej Wyspy – trasa, która pozwoli na połączenie alei Armii Krajowej
z ulicą Mickiewicza. W ramach jej budowy powstaną 2 nowe mosty i łącznie
3,4 km nowych dróg. W przypadku ukończenia inwestycji do 2023 r. możliwa jest
szybka zmiana przebiegu tras wybranych linii autobusowych i prowadzenie
ich przez nową inwestycję.
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6. Podsumowanie i rekomendacje

Sprawnie działający transport publiczny jest obecnie wskazywany jako kluczowy
sposób rozwiązywania problemów komunikacyjnych miast i powinien stać
się podstawowym środkiem lokomocji dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich.
Aby jednak prawidłowo spełniał swoją rolę, jego oferta musi dobrze odpowiadać
potrzebom aktualnych i potencjalnych pasażerów, które zmieniają
się wraz z dynamicznym powstawaniem nowej zabudowy mieszkaniowej, szerzeniem
się nowych sposobów nauki i pracy oraz jednoczesnym rozwojem środków transportu
odmiennych niż transport zbiorowy. Dotyczy to również Wrocławia, w którym
na przestrzeni ostatnich 30 lat istotnie zmieniła się struktura funkcjonalna i przestrzenna
miasta – zmiany dotyczą lokalizacji miejsc pracy, dynamicznego rozwoju nowych terenów
mieszkaniowych, a także wzrostu ogólnej mobilności mieszkańców oraz oczekiwań
związanych ze sprawnym przemieszczaniem się.

Wychodząc naprzeciw tym przemianom, należy podjąć wyzwanie dopasowania aktualnej
oferty transportowej do nowych wyzwań społecznych, demograficznych i przestrzennych.
Przygotowując te zmiany, na pierwszym miejscu należy postawić potrzebę podniesienia
jakości i atrakcyjności oferty komunikacji miejskiej, co – można mieć nadzieję – przełoży
się na dobre praktyki komunikacyjne mieszkańców miasta.

Propozycje niniejszej koncepcji przedstawiono w oparciu o założenie, że każda
modyfikacja systemu musi być uzasadniona, a nowy układ linii transportu zbiorowego
powinien zapewnić wrocławianom dostępność do różnych części miasta w stopniu
co najmniej takim samym lub lepszym niż dotychczas. Przyjęto również, że ostateczny
układ nowej sieci połączeń powinien być kompromisem pomiędzy uwarunkowaniami,
potrzebami i ograniczeniami. Istotne jest zatem, aby był najbardziej efektywny w skali
całego miasta oraz możliwy do zrealizowania za pomocą dostępnych środków.
Niebagatelne znaczenie mają przy tym sugestie mieszkańców poszczególnych osiedli,
które niejednokrotnie dobrze odzwierciedlają faktyczne zapotrzebowanie tych obszarów
na obsługę transportem publicznym, bo wynikają z codziennych doświadczeń i potrzeb.

W niniejszym dokumencie przedstawiono trzy warianty zmian, których wspólną cechą jest
odejście od częstotliwości pozaszczytowych. Stanowi to odpowiedź na zmieniające się
preferencje transportowe wrocławian, których powroty do domu w godzinach
popołudniowych są coraz bardziej rozłożone w czasie. Wzrost częstotliwości
pozaszczytowej łączy się również z chęcią zwiększenia atrakcyjności komunikacji
miejskiej w tych porach dnia, w których transport publiczny może być w największym
stopniu wykorzystywany do celów innych niż dojazd do pracy.

Opracowane warianty charakteryzują się również następującymi cechami:

● Wariant 1 (gdzie linie tramwajowe i główne linie autobusowe kursują w takcie
co 10 min) zakłada istotną przebudowę siatki połączeń w celu usprawnienia
dojazdu do kluczowych – z punktu widzenia mieszkańców – rejonów miasta.
Dzięki temu w możliwie największym stopniu odpowiada na potrzeby transportowe
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mieszkańców oraz zapewnia relatywnie szeroki wachlarz połączeń bezpośrednich.
W wariancie tym praca przewozowa tramwajów wzrasta o 27%, a autobusowa
o 41% (w układzie docelowym) względem planów na 2022 rok, tj. tuż przed
przewidywanym wprowadzeniem zmiany układu linii. Wzrost w sektorze
autobusowym może jednak podlegać etapowaniu, zależnie od możliwości
finansowych miasta.

● Wariant 2 – gdzie linie tramwajowe kursują w takcie co 6 min - jest najbardziej
rozbudowany wśród wszystkich wariantów i zakłada kompleksową zmianę układu
linii tramwajowych. Z powodu wysokiej częstotliwości kursowania wymaga
zminimalizowania liczby linii, jednak ułatwia przesiadanie się. Wzrost tramwajowej
pracy przewozowej szacowany jest tu na 27% względem planów na 2022 r.
Analizy systemu autobusowego nie dokonano ze względu na ograniczenia
infrastrukturalne i taborowe, które uniemożliwiają wprowadzenie go w 2023 r.

● Wariant 3 – gdzie linie tramwajowe kursują w takcie co 12 min – jest najbardziej
zachowawczym wśród proponowanych wariantów. Ogranicza się jedynie
do wprowadzenia niezbędnych zmian w obowiązującym układzie, wynikających
z uruchomienia nowych tras tramwajowych. W systemie pozostaje zatem duża
liczba linii tramwajowych, co zwiększa szansę na bezpośredni dojazd do miejsca
docelowego, ale wymusza mniejszą częstotliwość kursowania (możliwości
jej zwiększenia są bardzo niewielkie z racji złożonego przebiegu linii oraz dużego
wykorzystania relacji skrętnych). Ze względu na niewielką liczbę modyfikacji,
w najmniejszym stopniu zaspokaja aktualne potrzeby transportowe mieszkańców;
Wzrost tramwajowej pracy przewozowej wynosi tu 30%, a autobusowej 13%
względem planów na 2022 rok.

Po dogłębnej analizie obiektywnych i subiektywnych potrzeb transportowych wrocławian,
jak też uwarunkowań ekonomicznych i społecznych, które determinują możliwość
realizacji poszczególnych propozycji, rekomendowana jest realizacja wariantu
pierwszego. Składają się na to następujące kwestie:

1. Proponowany wariant może zostać zrealizowany przy relatywnie niewielkim
wzroście pracy przewozowej w segmencie tramwajowym. Wzrost ten jest
niezbędny ze względu na otwarcie nowych tras tramwajowych, co oznacza,
że ewentualne dalsze oszczędności w tym zakresie mogłyby zostać osiągnięte
jedynie poprzez pogorszenie aktualnie istniejącej oferty komunikacyjnej. Dążenie
do utrzymania oferty na dotychczasowym poziomie wymaga wzrostu pracy
przewozowej niezależnie od przyjętego wariantu zmian; wariant 1 jest w tym
aspekcie najefektywniejszy.

2. Wdrożenie wariantu pierwszego możliwe jest przy aktualnych planach zakupu
nowego taboru tramwajowego. Oznacza to, że proponowany wariant stwarza
okazję do poprawy częstotliwości i układu komunikacji tramwajowej
bez konieczności rozbudowy floty tramwajowej wykraczającej poza aktualne
działania inwestycyjne. Natomiast w przypadku autobusów – gdzie liczba taboru
powinna ulec zwiększeniu na potrzeby wdrożenia układu docelowego – można
skorzystać ze wspomnianego już etapowania zmian bądź z usług operatora
wyłonionego w postępowaniu przetargowym (co ułatwi pozyskanie dodatkowego
taboru).

113



3. Wariant pierwszy ma charakter najbardziej elastyczny i może stanowić bazę
dla zmian kierunkowych, które pozwolą na stopniową i konsekwentną realizację
finalnego układu i parametrów połączeń. Proponowany wariant ma bowiem
charakter modułowy i umożliwia etapowe, lecz spójne wdrażanie zmian
w segmencie autobusowym, gdzie przewidywany jest znaczący wzrost pracy
przewozowej. Tym samym, omawiana propozycja uwzględnia zarówno zmienne
możliwości finansowe miasta Wrocławia, jak też aktualne i przewidywane potrzeby
mieszkańców (w tym m.in. możliwy wzrost zapotrzebowania na przewozy
transportem publicznym, a także rosnącą presję społeczną na podnoszenie
atrakcyjności komunikacji miejskiej).

4. Wariant ten proponuje układ połączeń, który w największym stopniu odpowiada
na aktualne potrzeby mieszkańców w zakresie wykonywanych podróży, a zarazem
może zostać wdrożony w kontekście przewidywanej wielkości parku taborowego
(oraz przy założeniu etapowania zmian w połączeniach autobusowych).
Modyfikacja przebiegu poszczególnych linii tramwajowych i autobusowych została
zaprojektowana na podstawie wielokryterialnej analizy, obejmującej analizę
trendów mieszkaniowych i demograficznych, aktualne zachowania transportowe
uczestników ruchu (zarówno pasażerów komunikacji miejskiej, jak i kierowców),
a także oczekiwania i rekomendacje zgłaszane bezpośrednio do Biura
Zrównoważonej Mobilności.

5. Wariant zakłada zwiększenie częstotliwości linii tramwajowych i głównych linii
autobusowych do 10 minut (również w godzinach pozaszczytowych), co pozwala
na wyraźną poprawę oferty komunikacyjnej na kluczowych ciągach
komunikacyjnych. W optymalnym zakresie odpowiada to również aktualnemu
i przewidywanemu zapotrzebowaniu na liczbę miejsc w pojazdach komunikacji
miejskiej, a także stwarza szansę wzrostu atrakcyjności transportu zbiorowego.

6. Omawiana propozycja stanowi optimum pomiędzy koniecznością wprowadzenia
połączeń przesiadkowych a dążeniem do stworzenia często kursujących linii
tramwajowych o przebiegu dopasowanym do potrzeb mieszkańców.
Przeprowadzone analizy wskazują, że lepsze dopasowanie połączeń
do wspomnianych potrzeb jest niemożliwe bez zwiększenia liczby przesiadek.
W proponowanym wariancie jest ich więcej niż w wariancie trzecim (najsłabiej
dopasowanym do zdiagnozowanych potrzeb), ale mniej niż w wariancie drugim.

7. Wariant pierwszy zapewnia uproszczenie układu linii tramwajowych w centrum
miasta, ograniczając liczbę relacji skrętnych. Tym samym ułatwia wprowadzanie
priorytetu dla komunikacji tramwajowej przy zminimalizowanym oddziaływaniu na
pozostałych uczestników ruchu, a przez to stwarza możliwość zwiększenia
prędkości eksploatacyjnej oraz podniesienia atrakcyjności komunikacji
tramwajowej jako szybkiego i sprawnego środka transportu.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o przeprowadzeniu zmiany układu linii proponowane
jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, które pozwolą wyjaśnić sens zmian
oraz płynące z nich korzyści, a także uwzględnić uwagi mieszkańców w finalnym układzie
połączeń autobusowych i tramwajowych. Tym samym, konsultacje zapewnią
mieszkańcom udział w procesie decyzyjnym, a także pozwolą pokazać, iż proponowane
zmiany nie pogarszają istniejącej oferty komunikacyjnej. Jest to niezwykle istotne wobec
zakorzenionych przyzwyczajeń, które mogą rodzić sprzeciw wobec przebudowy układu
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połączeń komunikacyjnych, nawet jeśli przebudowa ta jest głęboko uzasadniona
wielokryterialną analizą oczekiwań i potrzeb mieszkańców Wrocławia.
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