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Streszczenie:  

W ostatnich latach polskie miasta intensywnie modernizują infrastrukturę 

transportową w celu ułatwienia mieszkańcom poruszania się po nich. W Gdańsku 

charakter rozwoju transportu publicznego skłania do projektowania zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych w miejscach o dużym zagęszczeniu różnych linii 

komunikacyjnych. Wspomniane węzły to miejsca skupiające wiele środków transportu 

miejskiego, umożliwiające szybką i komfortową przesiadkę za sprawą istniejącej 

infrastruktury, takiej jak np. wspólne perony przystankowe dla autobusów i tramwajów. 

Są zlokalizowane najczęściej w taki sposób, aby zwiększyć zasięg działania sieci 

transportu publicznego i uczynić ją bardziej dostępną dla pasażera przy zniwelowaniu 

utrudnień związanych z przesiadkami. 

W referacie skupiono się na problematycznym miejscu w Gdańsku, jakim jest 

otoczenie pętli tramwajowej „Oliwa”. Przeprowadzono analizę czasu przesiadki na 

istniejącym węźle oraz omówiono istniejące węzły transportowe na przykładach 

z Gdańska i Helsinek. Wykonano także projekt zmiany organizacji ruchu w obrębie ulic 

Obrońców Westerplatte, Opata Jacka Rybińskiego i alei Grunwaldzkiej, a także 

przebudowy istniejącej pętli tramwajowej w celu wyposażenia jej w niezbędną 

infrastrukturę obsługującą ruch autobusowy i usprawniającą wymianę pasażerów 

między różnymi środkami transportu. 
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1. Wstęp 

Transport publiczny w miastach cechuje się wieloma właściwościami, które 

pasażerowie oceniają w różnym stopniu oraz nadają wyższy priorytet niektórym z nich 

względem pozostałych. Grupie tych cech można nadać nazwę postulatów 

transportowych. Na podstawie opinii pasażerów na ich temat kształtowana jest oferta 

przewozowa przedsiębiorstw zajmujących się organizacją transportu publicznego 

w danym mieście. Do jednych z najbardziej istotnych postulatów można zaliczyć 

dostępność i wygodę [3]. Pierwszy z nich oznacza stopień łatwości, z jakim pasażer 

korzysta z transportu miejskiego. Można przez to rozumieć zarówno stan i rodzaj 

taboru wykorzystywanego do przewozu osób, jak i odpowiednią gęstość oraz 

rozmieszczenie punktów dostępu w postaci przystanków wraz z odległością, jaką 

pasażer musi przebyć w celu dostania się do nich. Wygoda z kolei może być 

definiowana jako zbiór cech opisujących warunki, w jakich pasażerowie oczekują na 

przystankach i podróżują pojazdami transportu publicznego  

W ostatnich latach infrastruktura sieci transportowej w Gdańsku jest stale 

modernizowana i unowocześniana. Jednym z najważniejszych celów 

przeprowadzania tych działań jest dążenie do poprawienia dostępności i wygody 

transportu publicznego, o których wspomniano w poprzednim akapicie. Obserwując 

charakter przeprowadzanych prac można zauważyć wykorzystywanie rozwiązań 

wcześniej niepraktykowanych w Gdańsku, które rzeczywiście podnoszą poziom wyżej 

wymienionych postulatów. Można zaliczyć do nich m.in. modernizację pętli 

tramwajowych i autobusowych pod kątem integracji z innym środkiem transportu 

miejskiego [2]. Takie miejsca, często wzbogacone o odpowiednią infrastrukturę 

i udogodnienia dla pasażerów, określane są jako węzły przesiadkowe, nazywane 

również komunikacyjnymi. 

Węzły komunikacyjne pełnią funkcje usprawnienia przesiadki oraz całego procesu 

transportowego miasta, aby pasażerowie mogli nie odczuwać większych problemów 

związanych ze zmianą środka transportu. Często zapewnienie bezpośredniego 

dojazdu z niektórych rejonów aglomeracji jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, 

dlatego tak ważne jest, aby konieczność przesiadki nie zniechęcała pasażerów do 

korzystania z transportu publicznego. Istotne jest, aby węzły cechowały się 

przestronnością, dużą dostępnością i dobrym oznakowaniem, a także by ich układ był 

nieskomplikowany nawet dla osób, które korzystają z niego po raz pierwszy. 
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2. Stan istniejący i lokalizacja 

Pętla tramwajowa „Oliwa” znajduje się w północnej części Gdańska. Drogi w tym 

rejonie obciążone są dużym natężeniem ruchu drogowego, jak i pieszego np. Aleja 

Grunwaldzka, która jest główną drogą ciągnącą się wzdłuż Gdańska, Sopotu i Gdyni. 

Ul. Opata Jacka Rybińskiego natomiast, stanowi jedno z głównych połączeń 

z obwodnicą Trójmiasta.  

Obecnie pętla zbudowana jest na planie okręgu, na który wjazd zapewnia układ 

torowy od strony Śródmieścia o promieniu łuku równym 250 m [4], a z drugiej strony 

tory przebiegające w poprzek ul. Opata Jacka Rybińskiego, prowadzące na północ, 

w kierunku dzielnic Żabianka i Jelitkowo. Pętla składa się z dwóch torów szlakowych 

oraz dwóch odstawczych [zdj.1], które pozwalają na postój tramwajów kończących 

bieg oraz stanowią przystanek końcowy dla wysiadających [zdj.2]. Autobusy 

przejeżdżają ul. Opata Jacka Rybińskiego w kierunku Jelitkowa oraz ul. Obrońców 

Westerplatte w kierunku Osowej [1]. Przekrój tej ulicy nie jest dostosowany do 

prowadzenia ruchu autobusów ze względu na szerokość drogi, drzewa w skrajni oraz 

parkujące po prawej stronie jezdni pojazdy [zdj.4]. 

Długi czas przejścia pomiędzy poszczególnymi przystankami [rys.1] utrudnia 

sprawną i wygodną przesiadkę pasażerom. Częste opóźnienia autobusów jadących 

z Osowej wynikające z zatorów drogowych uniemożliwiają dopasowanie przesiadki na 

węźle z liniami tramwajowymi. Obecny stan nawierzchni również ogranicza możliwości 

transportowe tego obszaru. Pętla wymaga modernizacji ze względów bezpieczeństwa, 

ponieważ nie zostały na niej zlokalizowane chodniki i przejścia po możliwie 

najkrótszych trasach, co powoduje tworzenie przez pieszych tzw. „dzikich przejść” 

[zdj.1] przez tory tramwajowe. Ponadto zlokalizowane w pobliżu ul. Obrońców 

Westerplatte budki handlowe zabierają jedynie przestrzeń oraz nadają staromodny 

wygląd pętli [zdj.2], podobnie jak obszar zielony w jej centrum [zdj.3], który jest 

zaniedbany i ogranicza widoczność motorniczego.  
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Zdjęcie 1. Wjazd na pętlę od strony Śródmieścia  

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Zdjęcie 2. Tory odstawcze oraz budki handlowe przy pętli „Oliwa”  

Źródło: Opracowanie własne 
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Zdjęcie 3. Obszar zielony w centralnej części pętli „Oliwa”, widok z przystanku 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Zdjęcie 4. Przystanek autobusowy przy ul. Obrońców Westerplatte 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 1. Więźba czasu przejścia pomiędzy przystankami i schemat pętli tramwajowo – autobusowej 

„Oliwa” w Gdańsku”  

Źródło: wykonano na podkładzie mapa.trojmiasto, opracowanie własne 

3. Przykłady istniejących węzłów przesiadkowych 

Węzeł Łostowice w Gdańsku 

Węzeł Łostowice Świętokrzyska został wybudowany na południu Gdańska. 

Jego głównym zadaniem jest ułatwienie pasażerom podróżowania z oddalonych 

dzielnic miasta, a także zintegrowanie komunikacji tramwajowej oraz autobusowej. 

Poprzez zastosowanie podwójnych peronów umożliwia pasażerom przesiadkę drzwi-

w-drzwi między tymi środkami transportu. Połączenie komunikacyjne Łostowic 

z centrum miasta bardzo uatrakcyjniło ten obszar dla mieszkańców, a także pozwoliło 

na wygodniejsze przesiadki [1]. Rozkłady jazdy oraz trasy linii tramwajowych 

i autobusowych zostały ułożone w taki sposób, aby pasażerowie mogli przesiąść się 

do wybranego środka transportu bez zbędnych komplikacji, z minimalnym czasem 

oczekiwania.  

W środku węzła został usytuowany parking Park&Ride, co wpływa korzystnie na 

zmniejszenie liczby pojazdów w centrum miasta oraz ilość zatorów drogowych. 

Zachęca również mieszkańców z odległych dzielnic do korzystania z transportu 

publicznego. Trasy poszczególnych środków transportu zostały tak wyznaczone, 

aby nie kolidowały ze sobą oraz zapewniały swobodny wjazd i wyjazd z obszaru węzła. 

Pomimo swojej wielozadaniowości oraz skompresowania wszystkich wyznaczonych 
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zadań na jednym obszarze, przestrzeń wokół pętli pozostaje otwarta i bezpieczna dla 

ruchu pieszych.  

Ruch tramwajowy na pętli został odwrócony, co pozwala na zastosowanie 

podwójnych peronów oraz zapewnia swobodę pasażerom, a także niemal całkowicie 

redukuje czas przesiadki. Skutkiem tego zabiegu była konieczność krzyżowania się 

torów, co rozwiązano za pomocą sygnalizacji świetlnej. Dodatkowy tor umożliwia 

postój tramwajów kończących swój bieg oraz rozpoczęcie kolejnej trasy.  

 

Rysunek 2. Schemat węzła przesiadkowego „Łostowice Świętokrzyska” w Gdańsku. 

Źródło: [12] 

Węzeł Hakanemi - Helsinki 

Węzeł przesiadkowy znajduje się na starym rynku w Helsinkach, w Finlandii. Został 

wkomponowany pomiędzy jezdnie jednej z głównych dróg miasta. Krzyżują się tam 

trasy pięciu linii tramwajowych, metro i aż sto linii autobusowych [6]. W obrębie węzła 

znajdują się dwie pary torów oraz tor awaryjny, dzięki któremu istnieje możliwość 

zawracania tramwajów. Pomimo wielozadaniowości węzeł działa sprawnie, co jest 

możliwe dzięki wyznaczonej strefie tramwajowo – pieszej oraz braku ogrodzeń między 

peronami. Dojście do przystanków zostało doprowadzone poprzez stacje metra oraz 

przejścia naziemne, co nie stwarza dużego zagrożenia, dzięki wprowadzeniu na tym 

obszarze strefy ruchu uspokojonego dla samochodów do 40 km/h oraz sygnalizacji 

świetlnej.  
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Przesiadki pasażerów są szybkie i nie sprawiają trudności, szczególnie pomiędzy 

metrem, a tramwajem. Lokalizacja tak dużego węzła jest dość nietypowa i łączy ze 

sobą trasy trzech środków transportu. Jest to ułatwienie dla pasażerów chcących 

przemieszczać się wygodnie i szybko po całym mieście. Dostępność transportu 

zbiorowego w obrębie węzła jest tak duża, że zapewnia możliwość poruszania się 

w dowolnie wybranym kierunku. Atutem są oddzielne perony przystankowe dla 

tramwajów jadących w kierunku centrum, ponieważ wyklucza to tworzenie się zatorów 

tramwajowych oraz umożliwia alternatywną trasę w razie awarii jednej linii. 

 

Rysunek 4. Schemat węzła przesiadkowego Hakanemi w Helsinkach. 

Źródło: [8] 

4. Przedstawienie zaprojektowanych koncepcji 

W celu ograniczenia problemów związanych z odległością między przystankami na 

gdańskiej pętli „Oliwa” oraz czasem przejścia między nimi, zespół złożony z autorów 

referatu zaprojektował dwie koncepcje przebudowy istniejącego węzła tramwajowo – 

autobusowego w Oliwie, czyniąc go bardziej dostępnym i wygodnym w korzystaniu dla 

pasażerów transportu publicznego w Gdańsku. Koncepcję zaprojektowano biorąc pod 

uwagę główne postulaty pasażerów oraz istniejące węzły transportowe, które opisano 

we wcześniejszej części projektu. 

Z racji ograniczeń terenowych w rozważanym rejonie, w większości przypadków 

wykorzystano minimalne odległości i długości elementów technicznych, co umożliwiło 

zastosowanie projektowanych rozwiązań poprawiających standard opisywanego 
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węzła przesiadkowego. Dane użyte do wykonania projektu zebrano z odpowiednich 

źródeł [5], [6] i zestawiono w tabeli 1: 

Tabela 1. Wielkości wykorzystane w proponowanych rozwiązaniach projektowych. 

minimalny promień łuku toru tramwajowego 25 m 

minimalna długość przystanku 30 m (zalecane 35 m) 

minimalna szerokość przystanku 3,25 m 

minimalna szerokość pasa bezpieczeństwa 0,75 m 

minimalna szerokość torowiska w jezdni 6,80 m 

odległość pomiędzy osiami torów postojowych (przy 
ograniczeniach terenowych) 

6,00 m 

odległość przystanku od ulicy 0,50 m 

szerokość zatoki autobusowej 3,00 m 

szerokość pasa autobusowo – tramwajowego (PAT) 7,00 m (3,50 m/pas) 

promień wewnętrznej krawędzi jezdni 12 m 

Źródło: [5], [6], opracowanie własne. 

Wspomniane projekty nie uwzględniają kwestii ekonomicznych związanych 

z wybudowaniem konkretnego węzła. Oparte są o własne doświadczenia zebrane 

podczas obserwacji miejsc w Gdańsku, z których niektóre elementy infrastruktury 

transportu miejskiego mogłyby zostać wykorzystane w przebudowie. 

 

Rysunek 5. Wariant nr 1.  
Źródło: Wykonano na podkładzie mapa.trojmiasto, opracowanie własne. 
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Wariant nr 1 zakłada odwrócenie ruchu tramwajów na pętli, tzn. ruch okrężny miałby 

odbywać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli odwrotnie w stosunku to 

typowego rozwiązania stosowanego w krajach z ruchem prawostronnym. Podobne 

rozwiązanie zastosowano na wcześniej opisanej pętli Łostowice Świętokrzyska. Liczba 

torów postojowych dla tramwajów nie zmieniłaby się, lecz jeden z nich (wewnętrzny) 

na stałe zostałby przeznaczony do obsługi linii, które przejeżdżają przez pętlę w relacji 

północ – zachód. To rozwiązanie pozwala na wspólny przystanek z autobusami, co 

przy dużym natężeniu ruchu umożliwia sprawną przesiadkę pasażerów. 

Dodatkowo zaplanowano wybudowanie buspasu o długości 60 m, który usprawni 

dotarcie autobusów do węzła od strony zachodniej i zmniejszy wpływ zatorów 

drogowych na opóźnienia w ruchu. Sama część węzła dedykowana ruchowi 

autobusowemu zawierałaby dwa perony przystankowe dla wysiadających 

(zlokalizowane obok torów postojowych) oraz jeden peron dla wsiadających, będący 

również peronem przystanku dla tramwajów nadjeżdżających od strony dzielnicy 

Wrzeszcz (wlot zachodni). Wszystkie perony spełniają zalecane wymiary tj. 35 m 

długości dla tramwajów i 30 m dla autobusów oraz 3,25 m szerokości, z wyjątkiem 

północnego peronu, którego szerokość wynosi 7,25 m. Przystanki zostaną 

wyposażone w wiaty ochraniające pasażerów przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi. 

Chodnik dla pieszych o szerokości w najwęższym miejscu 2 m łączyłby czoła 

peronów przystankowych w jak najprostszy sposób, w celu zmniejszenia odległości 

między nimi, a co za tym idzie – czasów ewentualnego dojścia pomiędzy przystankami. 

Zastosowane zostanie przejście dla pieszych przez wjazd autobusowy na pętle 

o długości 8 m.  

Wadą tego typu rozwiązania jest z pewnością konieczność zastosowania 

skrzyżowań torów tramwajowych na obu wlotach na pętlę, jednak jest to możliwe do 

zrealizowania, o czym świadczy układ torowy wcześniej wspomnianego węzła 

Łostowice. W przeciwieństwie do niego węzeł w Oliwie jest pętlą przelotową dla 

tramwajów, dlatego skrzyżowania zostałyby wybudowane na obu jej wlotach. Wymaga 

to zastosowania sygnalizacji świetlnej w tych miejscach, gdyż tramwaje jadące 

w przeciwnych kierunkach przecinają swoje trajektorie ruchu. Wzbudzana 

sygnalizacja pozwoliłaby jednak na zminimalizowanie strat czasu powstałych w wyniku 

oczekiwania na sygnał zezwalający na jazdę. Podobny rodzaj systemu kierującego 

ruchem powinien zostać zastosowany również na nowo powstałym skrzyżowaniu 
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drogowym, łączącym pętlę autobusową z ul. Opata Jacka Rybińskiego. Sygnalizacja 

niezbędna byłaby również w miejscu przecinania się drogi autobusowej z torami 

tramwajowymi. 

Zaletami przedstawionej koncepcji jest zdecydowanie umiejscowienie pętli 

autobusowej na węźle, co jest szczególnie istotne przy ograniczeniach terenowych 

występujących w tym rejonie. Odwrócenie kierunku ruchu tramwajów umożliwia 

umieszczenie wspomnianej pętli wewnątrz węzła, zachowując przy tym możliwość 

wykorzystania obu krawędzi peronów przystankowych, a także umożliwiając 

przesiadki drzwi-w-drzwi pomiędzy tramwajem, a autobusem. Skraca to czas zmiany 

środka transportu do minimum i usprawnia cały proces transportowy. 

 

Rysunek 6. Wariant nr 2.  
Źródło: Wykonano na podkładzie mapa.trojmiasto, opracowanie własne. 

W wariancie nr 2 zastosowano PAT, czyli pas autobusowo – tramwajowy w ciągu 

ul. Opata Jacka Rybińskiego, gdzie linia tramwajowa biegnąca z Wrzeszcza 

włączałaby się do niego na wysokości głównego wejścia do Parku Oliwskiego. 

Taki sposób można potraktować jako uspokojenie ruchu, co na helsińskim węźle 

Hakanemi funkcjonuje z powodzeniem. Ruch samochodowy na tym odcinku zostałby 

jednak zamknięty, a dojazd do okolicznych posesji umożliwiłaby nowa droga 

poprowadzona w śladzie dawnej linii tramwajowej, na którą wjazd byłby od strony 

jednokierunkowej ul. Obrońców Westerplatte, przez ul. Fliskacką. Kończyłaby się ona 

przed pętlą tramwajową, co nie ingerowałoby w ruch na węźle. Tego typu rozwiązanie 

mogłoby zostać zrealizowane jedynie w przypadku budowy Drogi Zielonej i tunelu pod 
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Pachołkiem [7]. Odciążyłoby to dzielnicę Oliwa z ruchu pojazdów samochodowych 

w relacji Al. Grunwaldzka – Obwodnica Trójmiasta (droga S6), który dotychczas 

prowadzono ul. Opata Rybińskiego i dalej ul. Spacerową do dzielnicy Osowa. 

Planowano już podobną koncepcję, również możliwą do zrealizowania tylko przy 

spełnieniu okoliczności związanych z Drogą Zieloną [11]. 

Ponadto, wariant zakłada budowę pętli tramwajowej wraz z dwoma, 

uniezależnionymi od ruchu przelotowego, torami postojowymi z przystankami 

początkowo – końcowymi dla linii zawracających na pętli. Usprawni to działanie węzła 

i podobnie, jak w przypadku węzła Hakanemi, nie będzie kolidować z ruchem 

tramwajów pomiędzy głównymi częściami miasta. Wewnątrz miałaby znajdować się 

pętla autobusowa z dwoma przystankami tego samego typu, równolegle 

usytuowanymi do torów postojowych. Po przeciwległej stronie umieszczono przystanki 

wspólne dla tramwajów i autobusów, które obsługiwałyby linie przejeżdżające przez 

węzeł. Wszystkie miałyby zalecaną długość 35 m i szerokość 3,25 m oraz zostałyby 

wyposażone w wiaty chroniące pasażerów przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi. 

Problemem przy wdrażaniu tej koncepcji może okazać się budynek przy ul. Opata 

Rybińskiego 6, który znajdowałby się bardzo blisko skrajni toru (2 m) na łuku 

wjazdowym na pętlę od strony Wrzeszcza. Możliwa jest jednak niewielka manipulacja 

położeniem węzła w celu zniwelowania tego problemu. Co więcej, Plac Inwalidów 

Wojennych, zlokalizowany naprzeciwko głównego wejścia do Parku Oliwskiego 

i pełniący funkcję parkingu, kolidowałby z nowym przebiegiem linii tramwajowej, co 

wymuszałoby przeprojektowanie tego miejsca. Innym mankamentem projektowanego 

węzła jest brak przystanków z możliwością wygodnej przesiadki drzwi-w-drzwi, lecz 

mimo to wspólne perony wzdłuż PAT oraz niewielkie odległości pomiędzy 

przystankami końcowo – początkowymi stanowią zdecydowaną poprawę 

funkcjonowania węzła w stosunku do stanu istniejącego. Zastosowanie pasa 

autobusowo – tramwajowego i usunięcie ruchu pojazdów samochodowych 

poprawiłoby standard życia mieszkańców okolicznych posesji oraz regularność 

kursowania autobusów i tramwajów. Obecnie, w wyniku częstych zatorów drogowych 

w kierunku skrzyżowania z aleją Grunwaldzką, autobusy tracą dużo czasu na samym 

dojeździe do pętli, wydłużając przy tym podróż pasażerom. 

Centralna część węzła Łostowice została wyposażona w parking dla samochodów 

i rowerów typu Park and Ride. Podobną, pustą przestrzeń można zagospodarować 
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w obu zaproponowanych wariantach modernizacji pętli w Oliwie, lecz w tym przypadku 

zrezygnowano z parkingu dla samochodów ze względu na lokalizację węzła w centrum 

aglomeracji. W obu rozwiązaniach projektowych przestrzeń w centralnej części 

mogłaby zostać wyposażona w parking dla rowerów, gdzie podróżujący zostawialiby 

swoje jednoślady, a następnie przesiadali się do pojazdów transportu miejskiego 

kontynuując podróż. Dodatkowo można stworzyć pomieszczenia socjalne dla 

kierowców i motorniczych wraz z punktem obsługi pasażerów, a także obszar zieleni 

miejskiej w celu podniesienia walorów estetycznych pętli. Zaprojektowane warianty 

wyłączają ul. Obrońców Westerplatte z ruchu autobusowego. 

5. Podsumowanie 

Obecny stan pętli tramwajowej Oliwa w Gdańsku nie pozwala na efektywne 

i wygodne korzystanie z transportu publicznego przez pasażerów. Węzeł nie spełnia 

podstawowych parametrów technicznych oraz uniemożliwia szybką przesiadkę 

pomiędzy środkami transportu. Rozwiązaniem zaistniałej sytuacji jest wdrożenie 

zmian, które poprawią funkcjonalność pętli pod względem dostępności i integracji 

transportu tramwajowego oraz autobusowego. Stworzenie nowoczesnego węzła 

przesiadkowego usprawniłoby transport oraz zachęcałoby więcej pasażerów do 

korzystania z transportu zbiorowego. Ograniczenie czasu przesiadki, a także trasy jaką 

musiałby przebyć pieszo pasażer do minimum, zrewolucjonizowałoby cały proces 

transportowy w tej części miasta. Dodatkowo poprawiłoby to bezpieczeństwo oraz 

zmniejszyło ryzyko wypadków z udziałem pieszych.  

Koncepcje, które zostały przedstawione w referacie, mogłyby uczynić ją bardziej 

przyjazną dla gdańszczan codziennie korzystających z transportu publicznego w tej 

lokalizacji. Warianty były wzorowane w dużej mierze na istniejących węzłach 

transportowych, które przytoczono w referacie. Z węzła Łostowice zaczerpnięto 

m. in. krzyżowanie się torów tramwajowych, pomysł zagospodarowania środka węzła, 

wspólne perony autobusowe i tramwajowe, natomiast z węzła Hakanemi wykorzystano 

sposób na uspokojenie ruchu w obrębie węzła oraz rozdzielenie przystanków dla linii 

przelotowych oraz kończących bieg. Uwzględniono wszystkie wymagane standardy 

techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych, a także 

wykorzystano rozwiązania z innych, zmodernizowanych w poprzednich latach, węzłów 

transportowych. Po analizie obszaru pętli Oliwa można stwierdzić, że jest to miejsce 

wymagające gruntownej modernizacji, która nawet przy zachowaniu najnowszych 
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standardów jest możliwa do zrealizowania przy istniejących ograniczeniach 

terenowych. 
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Summary:  

In recent years the transport infrastructure in many Polish cities has been 

modernised to make moving around the city easier for citizens. In Gdansk, the 

character of public transportation development leads to designing of transport 

interchanges in places of huge concentration of public transport lines. The transport 

interchange is a place, which concentrates many mods of public transport and allows 

to change in fast and comfortable way by using existing infrastructure such as shared 

platforms for buses and trams. Their location usually gives passengers a chance for 

an effortless commuting to as many city areas as it is possible, with provided high level 

of comfort of changes. 

The paper is focused on problematic area in the city of Gdańsk, which is the „Oliwa” 

tram loop. The analysis of the duration of changes on the existing loop was performed 

and as examples described other interchanges in Gdańsk and Helsinki. The paper also 

includes the project of the traffic organization change in the area of Obrońców 

Westerplatte street, Opata Jacka Rybińskiego street and Grunwaldzka avenue. 

In addition, it includes a conception of the existing tram loop modernisation, which 

is aimed at providing bus traffic and the higher standard of changes between different 

means of transport. 
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