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1. Cel i zakres studium 

Celem opracowania studialnego jest uszczegółowienie przebiegu trasy linii kolejowej na 

odcinku od linii kolejowej E-30 (od stacji kolejowej Wrocław śerniki połoŜonej na linii 

magistralnej nr 275 Wrocław Muchobór – Gubinek, będącą odcinkiem ciągu przewozowego 

linii E-30) do włączenia w nowoprojektowany kompleks portu lotniczego Wrocław z 

uwzględnieniem istniejących i planowanych elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej 

miasta Wrocławia. 

Zadanie wchodzi w zakres projektu Europejskiego Korytarza Transportowego III Via 

Regia ED-CIII  w ramach tematu Integracja miasta węzłowego i korytarza 

transportowego. 

Niniejsze opracowanie zawiera wariantowe opracowanie elementów infrastruktury kolejowej 

takich jak: stacja kolejowa Wrocław śerniki, łącznica kolejowa śerniki - stacja kolejki 

miejskiej (SKM) Lotnisko, perony stacji SKM Lotnisko oraz rozwiązania infrastruktury 

drogowej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie trasy linii kolejowej. 

2. Zamawiający 

Gmina Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia. 
pl. Nowy Targ 1/8 
53-141 Wrocław 
Przez 

Biuro Rozwoju Wrocławia 
ul. Świdnicka 53 
50-030 Wrocław 

3. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest we Wrocławiu, woj. dolnośląskie 

Obręb: śerniki AM31, AM32, AM33, 

Obręb: Jerzmanowo AM7, AM8, AM10, AM11, AM12, AM24, AM25, AM26. 

4. Podstawa opracowania 

• Umowa nr BRW.I.1163/2/07 zawarta w dniu 26 marca 2007 pomiędzy Gminą 

Wrocław i ELEKOL Wrocław, L.Paśko i Wspólnicy Sp. J (nr ELEKOL 06-P/07). 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. 
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• Mapy zasadnicze do celów opiniodawczych dostarczone przez  Zamawiającego. 

• Przebiegi dróg wynikające ze „Studium uwarunkowań……” tj. osi inkubacji, alei 

stabłowickiej, trasy lotniskowej dostarczone przez zamawiającego. 

• Projekt budowlany przebudowy stacji śERNIKI opracowany przez BPK Poznań 

(pozwalający określić miejsce odgałęzienia łącznicy od linii E-30) – inwestycja w 

trakcie realizacji. 

• Zagospodarowanie terenu nowego terminala portu lotniczego opracowanie JSK 

Architekci z Warszawy (projekt budowlany w trakcie opracowania). 

• Prognoza ruchu lotniczego nowego terminala portu lotniczego i określona na jej 

podstawie prognoza ruchu pasaŜerskiego kolei dojazdowej do lotniska. 

• Wizja w terenie dokonane przez projektantów w kwietniu 2007r. 

5. Normy, przepisy i opracowania związane 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003 (Dz.U. nr 80 

z 2003, poz. 717). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. nr 106 z 2000r, poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami). 

• Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28.03.2003 (tekst jednolity Dz.U. nr 16 z 2007r. 

poz. 94) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 151 z dnia 15 grudnia 1998 r. poz. 987). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.10.2004 w sprawie wymagań w 

zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, 

drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w 

sąsiedztwie linii kolejowej, a takŜe sposobu urządzania i utrzymywania zasłon 

odśnieŜnych oraz pasów przeciwpoŜarowych (Dz.U. nr 249 z 2004r. poz. 2500). 

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz. U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) 

• PN-69/K-02057 „ Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli. 

• Id-1 (D1) warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych 

• Id-3 (D4) Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego 
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Opis proponowanych rozwiązań. 

6. Technologia obsługi transportem kolejowym projektowanego 
terminala portu lotniczego. 

6.1 Charakterystyka odcinków kolejowych stanowiących oś 
projektowanego połączenia kolejowego Wrocław Świebodzki – Port 
Lotniczy Wrocław 

Projektowane trasa połączenia kolejowego opiera się na następujących odcinkach 

istniejących lub projektowanych linii kolejowych: 

Tabela 1.  

nr linii nazwa linii 
km początkowy 

odcinka
km końcowy 

odcinka
długość 

odcinek pod 
zarządem

274
Wrocław Świebodzki - 
Jelenia Góra - Granica 
Państwa

0,000 1,563 1,563 PLK S.A.

757
Wrocław Świebodzki WS - 
Wrocław Muchobór

0,175 4,107 3,932 PLK S.A.

275
Wrocław Muchobór - śagań - 
Tuplice

5,255 9,495 4,240 PLK S.A.

Wrocław śerniki - Port 
Lotniczy Wrocław

0,000 3,750 3,750 ??

 
Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe całkowita długość projektowanego połączenia 

kolejowego wynosiła będzie około 12 km (licząc jako sumę odległości pomiędzy osiami 

posterunków ruchu zlokalizowanych na w/w odcinku), z tego ok. 10 km po istniejących 

liniach kolejowych będących pod zarządem PKP PLK S.A. Pozostałe ok. 3,3 km linii 

wymaga zaprojektowania i wybudowania od podstaw w ramach oddzielnego zadania 

inwestycyjnego. Na całym odcinku zlokalizowanych jest 5 punktów technicznych 

biorących udział w prowadzeniu ruchu pociągów do obsługi Portu Lotniczego Wrocław. 

Są to: Wrocław Świebodzki, Wrocław Muchobór, Wrocław Nowy Dwór, Wrocław 

śerniki, Port Lotniczy Wrocław, przy czym plany modernizacyjne PKP PLK S.A 

przewidują centralizację sterowania ruchem dla linii 275. Konieczna jest zatem 

integracja sterowania obiektami pozostających poza centralnym nastawianiem, co moŜe 

być rozwiązane na etapie szczegółowych projektów budowlanych. 
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Stan techniczny istniejących odcinków linii kolejowych stanowiących oś połączenia 

kolejowego do portu lotniczego jest istotnie zróŜnicowany, co przedstawia poniŜsza 

tabela 2. W przypadku linii 275 odniesiono się wyłącznie do dwóch istniejących torów 

jako Ŝe w okresie przejściowym tj. do czasu ukształtowania się docelowych ilości 

pociągów (ruch regionalny, aglomeracyjny, do obsługi lotniska, towarowy) zakłada się 

wystąpienie rezerwy przepustowości umoŜliwiającej dodatkowe wprowadzenie na 

odcinek Wrocław śerniki -  Wrocław Muchobór godzinnego cyklu dla pociągów do 

obsługi lotniska. Poszczególne warianty wzrostu ilości pociągów i wykorzystania 

granicznej przepustowości rozporządzalnej przedmiotowego odcinka przedstawione 

zostały w punkcie 6.2.1 tabela 4.. 

Tabela 2. 

Odcinek Obecny status i stan techniczny 

Wrocław Świebodzki – 
posterunek odgałęźny WS 

− Zawieszony ruch pasaŜerski, 
− Sporadyczny ruch towarowy do obsługi bocznic w rejonie 

ulicy Robotniczej, 
− Zlikwidowana infrastruktura stacyjna, torowa, sieć 

trakcyjna oraz urządzenia srk, 
− Stan techniczny istniejących torów głównych zły, 

ograniczenia prędkości do 20 km/godz. 

Wrocław Świebodzki WS 
– Wrocław Muchobór 

− Odcinek czynny, sporadyczny ruch pasaŜerski (tylko w 
przypadkach awaryjnych), 

− sporadyczny ruch towarowy (wyłącznie do obsługi 
bocznic) 

− odcinek jednotorowy, zelektryfikowany 
− stan techniczny dostateczny, nie gwarantujący osiągnięcie 

prędkości konstrukcyjnej odcinka 

Wrocław Muchobór – 
Wrocław śerniki 

− Odcinek linii magistralnej E-30, 
− po naprawie i modernizacji, 
− stan techniczny dobry i bardzo dobry gwarantujący 

osiągnięcie prędkości konstrukcyjnych odcinka  

 

Realizacja pełnego zakresu koniecznej naprawy wraz z przywróceniem pierwotnych 

funkcji stacji Wrocław Świebodzki, jako stacji handlowej (odprawa osób) oraz 

technicznej (prowadzenie ruchu pociągów) powinna skutkować uzyskaniem czasu 

przejazdu pociągu na odcinku od Wrocławia Świebodzkiego do projektowanego Portu 

Lotniczego (i odwrotnie) nie dłuŜszym niŜ: 
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− 15 minut w przypadku przejazdu bez zatrzymania na stacjach pośrednich, 

− 20 minut w przypadku przejazdu z zatrzymaniem na przystankach Wrocław 

Muchobór, Wrocław Nowy Dwór, Wrocław śerniki. 

Symulację dotyczącą ustalenia prognozowanych czasów przejazdu pociągów 

przeprowadzono w oparciu o zakładane dla poszczególnych odcinków prędkości 

rozkładowe, tj: 

− Wrocław Świebodzki – Wrocław Świebodzki WS – 60 km/godz. 

− Wrocław Świebodzki WS – Wrocław Muchobór – 50 km/godz. 

− Wrocław Muchobór – Wrocław śerniki – 100 km/godz. 

− Wrocław śerniki – Port Lotniczy we Wrocławiu – 60 km/godz. 

Uzyskane, przy tak zdefiniowanych prędkościach, czasy przejazdu bez wątpienia 

stawiają transport kolejowy wykorzystany do obsługi lotniska w zdecydowanie 

uprzywilejowanej pozycji wobec innych środków transportu miejskiego. Nawet przy 

załoŜeniu wspomnianych wyŜej postojów stacjach pośrednich czas przejazdu pociągiem 

jest konkurencyjny i nieosiągalny dla innego rodzaju transportu. 

Tabela 3. 
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Wrocław Świebodzki 0,000       

Wrocław Świebodzki 
WS 

1,563 2,00 0,50 - - 2,50 2,50 

Wrocław Muchobór 4,124 5,00 - 0,50 1,00 6,50 5,00 

Wrocław Nowy Dwór 1,643 2,00 0,50 0,50 1,00 4,00 2,00 

Wrocław śerniki 2,597 2,00 0,50 - 1,00 3,50 2,00 

Lotnisko 3,000 3,00 - 0,50 - 3,50 3,50 

SUMA 12,927 14,00 1,50 1,50 3,00 20,00 15,00 

średnia prędkość 
handlowa 

     38,78 51,71 

*) w symulacji uwzględniono ograniczenia prędkości wynikające z geometrii rozjazdów 
przy jazdach na kierunki zwrotne 
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6.2 Prognoza obciąŜenia ruchem kolejowym linii 275 na odcinku 
Wrocław Leśnica – Wrocław Muchobór: 

Mając na względzie uruchomienie dodatkowych pociągów do obsługi projektowanego 

Portu Lotniczego Wrocław załoŜyć naleŜy, Ŝe odcinek Wrocław Leśnica – Wrocław 

Muchobór stanie się krytycznym dla całego odcinka linii E-30 od Wrocławia do 

Legnicy. Stąd punktem wyjścia dla określenia moŜliwości w zakresie zbudowania 

racjonalnego układu połączeń komunikacyjnych jest zbadanie wykorzystania zdolności 

przepustowej istniejących dwóch torów tegoŜ odcinka.  Analizę tę – w odniesieniu do 

regularnego ruch pociągów pasaŜerskich i towarowych - przeprowadzono przy 

następujących załoŜeniach:  

− Pociągi REGIO (regionalne): kursują co godzinę; od godz. 5.00 do godz. 23.00, 

− Pociągi AGLO (aglomeracyjne); kursują co pół godziny w szczytach 

przewozowych pomiędzy godzinami: 5.00-8.00; 13.00-16.00, natomiast w godz. 

8.00-13.00 oraz 16.00-23.00 kursują co godzinę, 

− Pociągi towarowe: zasadniczo kursują w porze nocnej pomiędzy godz. 23.00-

5.00, dodatkowo takŜe w wolnych trasach poza godzinami szczytów i w samych 

szczytach, 

− Przyjęto niezmienne ilości pociągów pasaŜerskich w poszczególnych 

horyzontach prognozy, 

− Przyjęto róŜne ilości pociągów towarowych w poszczególnych horyzontach 

prognozy (60 dla wariantu I; 80 dla wariantu II oraz 96 par pociągów dla 

wariantu III), 

− Przyjęto rezerwę tras dla pozostałych pociągów pasaŜerskich (międzynarodowe, 

pospieszne, dodatkowe itp.) 

− NiezaleŜnie od wyposaŜenia szlaku krytycznego w samoczynną blokadę liniową 

w niniejszych symulacjach odcinek ten potraktowano jako jednoodstępowy (co 

stanowi dodatkowa rezerwę przepustowości). 

6.2.1 Wariant I – perspektywa do roku 2012 zakładająca uruchomienie: 

− 18 par pociągów REGIO cyklu 1 godzinnym 

− 24 pary pociągów AGLO w cyklu 0,5 i 1 godzinnym 

− 60 par pociągów towarowych 
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Zasadniczymi przesłankami dla określenia prognozowanej dla tego okresu skali 

przewozów jest fakt: zakończenia do końca roku 2009 modernizacji odcinka Wrocław 

- Legnica i uzyskanie nowych zdolności przewozowych oraz wzrost popytu na 

przewozy. Istotną determinantą jest równieŜ fakt udziału miasta Wrocław w 

organizacji Euro 2012 co wymusza stworzenie nowej i kompleksowej oferty 

przewozowej w ramach regionu i aglomeracji. 

Przepustowość odcinka krytycznego liczona dla okresu szczytu przewozowego: 
(

⇒≈=+++
.min11

3

5,32

3

3)115,126
   średni odbieg dla przeciętnego pociągu 

 
⇒= 13111:1440  pociągów średniodobowo po jednym torze 

 
5,524:131 =  ⇒ pociągów w ciągu godziny po jednym torze, czyli 11 poc. po obu 

torach 
 

Bilans przepustowości w jednej godzinie szczytu przewozowego dla prognozy: 

− 2 trasy dla pociągów kategorii IR, 

− 4 trasy dla pociągów kategorii AGLO 

− 5 tras do wykorzystania 

Wniosek: w godzinach szczytu istnieje rezerwa przepustowości pozwalająca na 

wprowadzenie 5-ciu tras dla pociągów pasaŜerskich lub towarowych.  

 

Przepustowość odcinka krytycznego liczona dla okresu poza szczytem przewozowym: 
 

(
⇒≈=+++

.min11
3

5,32

3

3)115,126
   średni odbieg dla przeciętnego pociągu 

 
⇒= 13111:1440  pociągów średniodobowo po jednym torze 

 
5,524:131 =  ⇒ pociągów w ciągu godziny po jednym torze, czyli 11 poc. po obu 

torach 
 
Bilans przepustowości w jednej godzinie poza szczytem przewozowym: 

− 2 trasy dla pociągów kategorii IR, 

− 2 trasy dla pociągów kategorii AGLO 

− 7 trasy do wykorzystania  
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Wniosek: w godzinach szczytu istnieje rezerwa przepustowości pozwalająca na 

wprowadzenie 7-miu tras dla pociągów pasaŜerskich lub towarowych.  

Przepustowość odcinka krytycznego pod kątem realizacji prognozowanych 
przewozów towarowych: 
Przy załoŜeniu, Ŝe przez krytyczny odcinek Wrocław Leśnica – Wrocław Muchobór 

oprócz pociągów pasaŜerskich o ustalonych cyklach powinno być przeprowadzone 

przewidywane prognozą 60 par pociągów towarowych wykazać naleŜy, iŜ 

skoncentrowanie całości ruchu towarowego w przerwie nocnej od. 23.00 do 5.00 jest 

niewystarczające. Biorąc pod uwagę średni odbieg moŜna w tym okresie 

przeprowadzić jedynie 33 pary pociągów. Pozostałe 27 par (brakujących do wielkości 

prognozowanej) musi więc zostać przeprowadzonych w godzinach szczytu 

przewozowego i poza nim. Takie rozwiązanie stwarza istotne ograniczenie dla 

wprowadzenia na przedmiotowy odcinek pociągów dla obsługi Portu Lotniczego 

Wrocław. Wyliczeń maksymalnej dobowej ilości par pociągów towarowych 

moŜliwych do przeprowadzenia przez krytyczny odcinek dokonano w oparciu o 

załoŜenia, Ŝe: 

− w kaŜdej godzinie szczytu przewozowego winna zostać przeprowadzona co 

najmniej  1 para pociągów towarowych, 

− w kaŜdej godzinie poza szczytem przewozowym winny zostać 

przeprowadzone co najmniej 2 pary pociągów towarowych, 

− w okresie od 23.00 do 5.00 przeprowadzona jest maksymalna liczba 

pociągów towarowych 

łączna dobowa ilość pociągów towarowych wynikająca moŜliwa do przeprowadzenia 

przez krytyczny odcinek winna wynosić nie mniej niŜ 60 tras pociągów. Szczegółowe 

dane ujęto w tabeli 4.  

Łączna zdolność przepustowa odcinka krytycznego: 
Łączna dobowa zdolność przepustowa odcinka krytycznego wynosi 264 pociągów 

(132 pary pociągów), w tym: 

− 66 pociągów (33 pary pociągów) w okresie szczytów przewozowych, 

− 132 pociągi (66 par pociągów) poza okresem szczytów przewozowych, 

− 66 pociągów (33 pary pociągów) w porze nocnej 5.00-23.00. 
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Tabela 4.  

 Pary pociągów 
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Pociągi IR 3 5 3 7 0 18 36 

Pociągi AGLO 6 5 6 7 0 24 48 

pociągi na lotnisko 3 5 3 7 0 18 36 

rezerwa tras dla innych 
pociągów pasaŜerskich 

2 3 2 3 0 10 20 

pociągi towarowe 2,5 9,5 2,5 14,5 33 62 124 

suma przepustowo ści 
dla okresu 16,5 27,5 16,5 38,5 33 132 264 

średnia godzinowa 
przepustowość okresu 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 11 

 

Z analiz przeprowadzonych na podstawie powyŜej tabeli wynika, Ŝe przy załoŜeniach 

określonych dla wariantu I oraz rygorze zachowania płynności ruchu kolejowego 

istnieje moŜliwość wprowadzenia na krytyczny odcinek Wrocław Leśnica – Wrocław 

Muchobór, oprócz przewidywanych tras dla pociągów REGIO, AGLO i towarowych, 

dodatkowo po 1 parze pociągów pasaŜerskich przeznaczonych do obsługi portu 

lotniczego, kursujących w cyklu godzinnym w okresie 5.00-23.00. NaleŜy mieć 

jednak na uwadze fakt, iŜ w tym przypadku praktycznie osiągnięty zostanie graniczny 

poziom zdolności przepustowej odcinka, co w sytuacji zakłóceń eksploatacyjnych 

skutkować będzie  zachwianiem płynności ruchu pociągów i brakiem punktualności 

projektowanej oferty przewozowej. 

Analiza przepustowości przy załoŜeniu 4-ro godzinnych zamknięć torów dla robót 
utrzymaniowych i prowadzenia ruchu po jednym torze w godzinach nocnych. 
Dla utrzymania optymalnych parametrów eksploatacyjnych linii konieczne jest 

udzielanie zamknięć torowych dla robót związanych z konserwacją i utrzymaniem 

infrastruktury torowej. Z uwagi na duŜe natęŜenie ruchu pasaŜerskiego w porze 

dziennej remonty te winny być wykonywane wyłącznie w porze nocnej, w trakcie 4-ro 

godzinnych zamknięć torowych. Ograniczenie w tym okresie moŜliwości 

przepustowych odcinka dla ruchu towarowego wyniesie 44 : 2 = 22 pociągi. Bilans 
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moŜliwych do przeprowadzenia pociągów towarowych wyniesie 124 – 22 = 102 

pociągi, wobec 120 wynikających z prognozy. Zabraknie zatem w tym okresie 

zdolności przepustowej dla 120 – 102 = 18 pociągów. Mogą one zostać 

przeprowadzone w ramach rezerwy 20 tras przyjętej dla pozostałych pociągów 

pasaŜerskich lub teŜ w okresach zamknięć torowych skierowane mogą zostać na inne 

linie. Fakt ten absolutnie nie wyklucza moŜliwości wprowadzenia na krytyczny 

odcinek 18 par pociągów do obsługi portu lotniczego. 

6.2.2 Wariant II – perspektywa po roku 2012 zakładająca, Ŝe ukształtowany do 
roku 2012 model i skala ruchu pasaŜerskiego nie ulegnie istotnym 
zmianom, natomiast zwiększeniu ulegnie skala przewozów towarowych z 
60 do 80 i 96 par pociągów dobowo. Ma to związek z prognozowanymi 
tendencjami gospodarczymi i rozwojem wymiany towarowej na osi wschód 
– zachód.  

Na podstawie ustaleń analizy przepustowości odcinka krytycznego dla załoŜeń 

perspektywy do roku 2012 moŜna przyjąć, Ŝe moŜliwym jest wprowadzenie w ciągu 

doby na ten odcinek  264 pociągów (132 pary pociągów), w tym: 

− Pociągów REGIO – 18 par, 

− Pociągów AGLO – 24 pary, 

− Pociągów towarowych – 60 par, 

− Pociągów do obsługi portu lotniczego – 18 par. 

co daje razem 120 par (240 pociągów) 

Wielkość ta lokuje się poniŜej ustalonej granicznej zdolności przepustowej 

krytycznego odcinka (264 pociągi,132 pary pociągów) powyŜej której następuje 

istotne zachwianie płynności ruchu kolejowego. Nie jest zatem moŜliwe 

wprowadzanie na przedmiotowy odcinek większej ilości pociągów towarowych. W tej 

sytuacji, z uwagi na charakter linii 275 jako korytarza transportowego E-30/CE-30 

(równieŜ dla przewozu towarów na osi wschód – zachód) konieczne jest wybudowanie 

oddzielnego toru z przeznaczeniem dla wyłącznej obsługi przewozów pasaŜerskich do 

projektowanego terminala lotniczego we Wrocławiu. Wymaga podkreślenia fakt, iŜ 

budowa trzeciego toru na odcinku krytycznym będzie bezwzględnie konieczna 

równieŜ w sytuacji gdy: 

− Wzrośnie liczba pociągów uruchamianych w ramach ruchu REGIO i AGLO, 
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− Zagęszczeniu ulegnie dotychczasowy 1-godzinny cykl połączeń kolejowych 

do obsługi terminala lotniczego we Wrocławiu.  

6.3 Prognoza obciąŜenia ruchem pasaŜerskim Portu Lotniczego we 
Wrocławiu 

Według analiz opracowanych przez Dział Marketingu Portu Lotniczego Wrocław S.A. 

(załącznik 1) przewidywany jest gwałtowny wzrost ilości pasaŜerów korzystających z 

odpraw lotniskowych. Na przestrzeni lat 2007 – 2012 dynamika wzrostu wyniesie 124%, 

natomiast w okresie do roku 2035 spodziewany jest w stosunku do roku 2007 prawie 11-

to krotny wzrost ilości odprawionych pasaŜerów. Szczegółowe trendy wzrostu popytu 

przedstawione są w tabeli 5. Prognozowane, tak krótkiej jak i długiej perspektywie czasu, 

wielkości potoków podróŜnych wymagają zorganizowania masowej komunikacji w relacji 

centrum aglomeracji – port lotniczy. Z uwagi na zakładaną skalę koniecznych przewozów 

jest oczywiste, Ŝe dominującą rolę w tej kwestii winien wypełniać masowy transport 

kolejowy. Dla określenia intensywności ruchu kolejowego związanego z obsługą 

terminala lotniczego przeprowadzono wyliczenia dotyczące ilości pociągów niezbędnych 

do przewozu prognozowanych w poszczególnych latach wielości pasaŜerów. Za punkt 

odniesienia przyjęto przykładowe wykorzystanie nowoczesnego (na dzień dzisiejszy) 

taboru szynowego produkcji PESA Bydgoszcz tj.; autobusu szynowego typ 308B 

(jednoczłonowy, o pojemności 60 miejsc siedzących i 80 miejsc stojących) oraz  typ 312B 

(dwuczłonowy, o pojemności 110-140 miejsc siedzących i 120-90 miejsc stojących). 

Jednocześnie przyjęto załoŜenie, Ŝe 70% pasaŜerów doprawianych na lotnisku korzystać 

będzie (wraz z osobami towarzyszącymi) z przejazdów zorganizowanym transportem 

kolejowym. Ponadto, jako podstawę przeliczeń przyjęto zapełnienie składów pociągów na 

poziomie ilości miejsc siedzących.  
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Tabela 6. 

pojedynczego AS 
308B (pojemność 

60-80 osób)

pojedynczego AS 
312B (pojemność 

130 osób)

podwójnego   AS 
312B (pojemność 

260 osób)

2007 1250000 3425 214 150 2,5 1,2 0,6

2008 1640000 4493 281 197 3,3 1,5 0,8

2009 1900000 5205 325 228 3,8 1,8 0,9

2010 2190000 6000 375 263 4,4 2,0 1,0

2011 2490000 6822 426 298 5,0 2,3 1,1

2012 2800000 7671 479 336 5,6 2,6 1,3

2013 3230000 8849 553 387 6,5 3,0 1,5

2014 3570000 9781 611 428 7,1 3,3 1,6

2015 3950000 10822 676 473 7,9 3,6 1,8

2020 5800000 15890 993 695 11,6 5,3 2,7

2025 8500000 23288 1455 1019 17,0 7,8 3,9

2030 12500000 34247 2140 1498 25,0 11,5 5,8

2035 15000000 41096 2568 1798 30,0 13,8 6,9

ilość kursów (par pociągów) w ciągu godziny na 
lotnisko dla zaspokojenia popytu, w odniesieniu do:

współczynnik 
korygujący liczby 

pasaŜerów 
korzystających z 
transportu koleją 

(0,7)

rok
prognoza ruchu 
pasaŜerskiego 

prognoza 
dobowa

liczba 
pasaŜerów 
na godzinę 

 

Przeprowadzona symulacja ilości pociągów koniecznych do uruchomienia w ciągu 1 godziny 

dla pokrycia prognozowanego popytu na przewozy pozwala stwierdzić, Ŝe: 

− W odniesieniu do horyzontu roku 2012 występujący popyt w relacji Wrocław 

Świebodzki – Port Lotniczy Wrocław moŜe być zaspokojony przy uruchomieniu 1-no 

godzinnego cyklu dla pociągów do obsługi lotniska. Warunkiem zasadniczym dla 

takiego rozwiązania jest zastosowanie: dwóch dwuczłonowych zespołów AS 312B ( z 

załoŜeniem wykorzystania miejsc stojących) 

− W odniesieniu do horyzontu roku 2020 prognozowany popyt moŜe być zaspokojony 

przy załoŜeniu uruchomienia w ciągu 1-nej godziny trzech par pociągów 

zestawionych z dwóch dwuczłonowych zespołów AS 312B. 

− W odniesieniu do horyzontu roku 2035 prognozowany popyt moŜe być zaspokojony 

przy uruchomieniu analogicznym taborem 7 i 5 par pociągów w ciągu godziny. 

Z powyŜszej analizy jednoznacznie wynika, Ŝe: 

− Z uwagi na prognozowaną wielkość przewozów pasaŜerskich w relacji Wrocław 

Świebodzki – Port Lotniczy Wrocław do roku 2012 konieczne jest uruchomienie 

oferty przewozowej opartej na godzinnym cyklu pociągów. W świetle wcześniejszych 
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ustaleń taka ilość pociągów jest moŜliwa do wprowadzenia na krytyczny odcinek 

Wrocław Leśnica – Wrocław Muchobór, zatem nie wymaga budowy na tym odcinku 

oddzielnego torowiska. Trzeba jednak zaznaczyć, Ŝe budowa oferty przewozowej dla 

wszystkich rodzajów przewozów (REGIO, AGLO, towarowych i do obsługi portu 

lotniczego) w oparciu o wspólne dwa tory linii 275 stwarza duŜe 

prawdopodobieństwo przenikania wszelkich zakłóceń i opóźnień z jednego cyklu na 

drugi. Innymi słowy opóźnienia np. w cyklu REGIO przekładać się będą na brak 

punktualności pociągów cyklu dla obsługi portu lotniczego. Wskazane byłaby zatem 

zapewnienie niezaleŜności tych cykli. 

 

− Po roku 2012 z uwagi na ciągle zwiększający się popyt oferta przewozowa oparta na 

1 godzinnym cyklu stanie się niewystarczająca. Jednocześnie z uwagi na 

wykorzystanie przepustowości odcinka krytycznego nie będzie moŜliwe zwiększenie 

częstotliwości dotychczasowego, godzinnego cyklu. Koniecznością stanie się zatem 

budowa trzeciego toru na odcinku Wrocław Muchobór – Wrocław śerniki i 

skierowanie nań całości ruchu kolejowego związanego z obsługą lotniska. Trzeba 

mieć jednak świadomość, Ŝe określony wcześniej czas przejazdu w relacji Wrocław 

Świebodzki - Port Lotniczy Wrocław wynoszący ok. 15 min. z uwagi na 1-no 

torowość pozwoli na zwiększenie częstotliwości cyklu do ok. 35 min. Powinno to 

zaspokoić prognozowany popyt mniej więcej do roku 2020. W dalszym okresie, przy 

utrzymaniu się prognoz wzrostowych, wystąpi potrzeba dobudowy kolejnego toru lub 

budowy mijanek na odcinku od stacji Wrocław Muchobór do stacji Wrocław śerniki. 

6.4 Analiza zasadności budowy trzeciego toru na odcinku Wrocław 
Muchobór – Wrocław śerniki. 

Z uwagi na konieczność uzyskania moŜliwie największej autonomiczności 

poszczególnych cykli kursowania pociągów w ramach róŜnych ofert przewozowych 

wskazane jest, aby ruch pociągów do obsługi projektowanego lotniska odbywał się na 

krytycznym odcinku Wrocław Muchobór – Wrocław śerniki po wydzielonym 

torowisku. MoŜna to uzyskać w drodze dobudowy dodatkowego toru, który byłby 

zlokalizowany w granicach obszaru PKP, od strony obecnego toru nr 2 linii 275.  

Przebieg projektowanego tor winien umoŜliwiać: 
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− Na podg. Wrocław Muchobór – połączenie z linią nr 757 w kierunku Wrocławia 

Świebodzkiego, 

− Na podg. Wrocław Nowy Dwór – przejazd po niezaleŜnym torze,  

− Na st. Wrocław śerniki – włączenie w projektowany tor dojazdowy do Terminalu 

Lotniczego 

6.4.1 Organizacja obsługi manewrowej poszczególnych stacji w związku budową 
dodatkowego toru na odcinku Wrocław Muchobór – Wrocław – śerniki. 

− posterunek odgałęźny Wrocław Muchobór – nie wykonuje pracy manewrowej, 

problemem moŜe być konieczność przeprojektowania części układu torowego w 

związku z kolizyjnością jazd pociągowych w ruchu towarowym po torze nr 2 w 

kierunku podg Stadion, 

− posterunek odgałęźny Wrocław Nowy Dwór – nie wykonuje pracy manewrowej, 

nie wystąpi kolizja w układzie torowym, 

− stacja Wrocław śerniki – wykonuje pracę manewrową, budowa połączenia linii 

275 z projektowanym odcinkiem toru do portu lotniczego wymaga zmiany 

dotychczasowej technologii obsługi punktów ładunkowych. 

6.4.2 Koncepcja pracy manewrowej związanej z obsługą punktów ładunkowych 
na stacji Wrocław śerniki. 

Na stacji Wrocław śerniki zlokalizowane są 3 punkty ładunkowe (przy torach 

bocznych od strony toru nr 2). Na dzień dzisiejszy czynna jedna bocznica dla 

podstawiania wagonów na potrzeby Wrocławskiego Centrum Logistycznego. Obsługa 

bocznicy dokonywana jest pociągiem zdawczym z Wrocławia Gądowa, z 

częstotliwością 1-2 razy w tygodniu. Jednorazowo podstawianych jest grupa licząca 

do 4 wagonów. Prognozowany jest wzrost ilości odprawianych przez bocznicę 

ładunków w związku z czym w projektach przebudowy stacji przewidziano budowę 

placu manewrowego przy torze nr 14.  

W ramach aktualnie prowadzonej kompleksowej przebudowy st. Wrocław śerniki nie 

przewidziano jednak rozwiązań wymaganych dla połączenia sieci kolejowej PKP PLK 

S.A. z projektowanym terminalem Portu Lotniczego Wrocław. W związku z tym 

projekt budowy połączenia odcinkiem toru st. Wrocław śerniki z w/w terminalem 
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winien przewidywać korektę przyszłego układu torowego stacji. W szczególności 

dotyczyć to będzie: 

− Wykorzystania dotychczasowego toru głównego nr 4 jako osi połączenia 

lotniska z siecią PKP PLK S.A. (po nim prowadzony będzie ruch poc. do 

obsługi lotniska), 

− Zaprojektowania w osi dotychczasowego toru bocznego nr 8 toru głównego nr 

6 z przeznaczeniem dla zorganizowanych przebiegów pociągowych w ruchu 

towarowym (pociągi zdawcze) i w sytuacjach awaryjnych dla poc. 

pasaŜerskich obsługujących lotnisko (brak przejścia rozjazdowego z torów nr 

1 i 2), 

− Budowy sieci trakcyjnej nad projektowanym torem stacyjnym nr 6 (awaryjne 

przejazdy elektrycznymi zespołami trakcyjnymi obsługującymi przewozy na 

lotnisko), 

− Zmiany układu przejść rozjazdowych z projektowanego toru nr 6 w kierunku 

obecnych torów bocznych nr 14 i 10, 

− Zabudowy w głowicy zachodniej stacji przejść rozjazdowych 

wyprowadzających z  torów nr 4 i 6 na tor dojazdowy do portu lotniczego.  

W konsekwencji niezbędnej adaptacji układu torowego stacji konieczna będzie takŜe 

zmiana dotychczasowej technologii pracy manewrowej stacji Wrocław śerniki, 

polegająca na wykorzystaniu projektowanego toru nr 6 oraz zmienionej lokalizacji 

przejść rozjazdowych w torach bocznych do podstawiania wagonów (metodą 

ciągnięcia lub pchania składu przez lokomotywę) na poszczególne punkty ładunkowe 

stacji. W Ŝadnym przypadku jednak zmiana technologii nie wpłynie na ograniczenia w 

wielkościach odprawianych przez funkcjonujące bocznice ładunków.   

6.5 Przykładowy RJ pociągów do obsługi portu lotniczego Wrocław dla 
taktu 1-no godzinnego 

PoniŜszy rozkład jazdy zakłada uruchomienie w takcie godzinnym 18 par pociągów do 

obsługi lotniska. Taka ilość pociągów jak wcześniej stwierdzono jest moŜliwa do 

wprowadzenia na krytyczny odcinek linii 275. Wyjazdy pociągów ze stacji początkowej 

i przyjazdy do stacji końcowej następowałyby w ścisłych odstępach czasowych, po ok. 

15-to minutowym postoju dla wsiadania i wysiadania podróŜnych. Obieg składu w tak 
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przyjętym cyklu zasadniczo realizowany mógłby być przez 1 zespół, jednak z uwagi na 

duŜą intensywność jazd optymalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie do obiegu 

drugiego zespołu. Pozwoli to na racjonalne wykorzystanie taboru, tak pod względem 

eksploatacji taboru jak i jego utrzymania.  PoniŜszy wykres przedstawia graficzną 

prezentację fragmentu taktu 1-no godzinnego. 

 

Wykres 1. 

 

 

Optymalny takt rozkładu jazdy pociągów do obsługi portu lotniczego. 

Z uwagi na 15 minutowy czas przejazdu pociągów na odcinku Wrocław Świebodzki – 

Port Lotniczy Wrocław następstwo dla pociągów z przeciwnego kierunku moŜe wynosić 

15 + 2 = 17 min. Oznacza to, Ŝe następny pociąg w tym samym kierunku moŜe odjechać 

dopiero po przyjeździe pociągu z przeciwnego kierunku. Zatem przy załoŜeniu zasady 

ruchu 1-torowego odbieg pomiędzy kolejnymi pociągami w tym samym kierunku moŜe 

wynosić co najmniej 15 + 2 + 15 + 2 = 34 min.  Oznacza to, Ŝe w przedziale  czasowym 

5.00 – 23.00 moŜna uruchomić 31 par pociągów do obsługi portu lotniczego. Dla 

wprowadzenia takiej ilości pociągów istniejąca przepustowość linii 275 jest dalece 

niewystarczająca, co skutkuje koniecznością budowy trzeciego toru na odcinku 

Wrocław Muchobór – Wrocław śerniki. Graficzną symulację ruchu pociągów dla taktu 

34 min. Przedstawia wykres 2. Zabezpieczenie potrzeb taborowych dla tego taktu 

wymagać będzie zaangaŜowania w obiegu przynajmniej 3 zespołów trakcyjnych. Biorąc 
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pod uwagę konieczność zapewnienia przerw technologicznych dla sprzątania oraz 

serwisowania składów minimalna ilość w obiegu winna wynosić 4 zespoły trakcyjne.  

 

Wykres 2. 

 

6.6 Analiza wykorzystania stacji kolejowej Wrocław Leśnica dla obsługi 
połączeń kolejowych do portu lotniczego.  

Uruchomienie połączenia kolejowego na odcinku Wrocław Świebodzki – Port Lotniczy 

Wrocław bez wątpienia wpłynie na usprawnienie komunikacji w rejonie aglomeracji 

wrocławskiej. Pozwoli takŜe na skrócenie podróŜy i zaspokojenie potencjalnego popytu 

w zasadzie tylko na tej osi przewozu tj. Wrocław Świebodzki – Port Lotniczy. Wynikać 

to będzie z braku moŜliwości wykorzystania tego środka transportu dla podróŜnych z 

kierunku Legnicy. Konieczność dotarcia do stacji Wrocław Świebodzki a następnie 

przesiadki do pociągów do i z lotniska stanowić będzie dla podróŜnych skuteczną 

barierę dostępu, ograniczającą kierunki ciąŜenia. WaŜnym czynnikiem w rozwijaniu 

nowych kierunków przewozów moŜe być zatem integracja rozkładu jazdy na wybranych 

stacjach dla pociągów kursujących w oddzielnych cyklach. Pociągi kursujące w cyklu 

AGLO lub REGIO mogą zostać zintegrowane z kursującymi w odrębnym cyklu 

pociągami do obsługi portu lotniczego. Integracja ta umoŜliwi rozwinięcie nowej osi 

przewozowej poprzez system krótkich i powtarzalnych skomunikowań. NaleŜy przyjąć, 
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Ŝe funkcje takiego integratora rozkładów moŜe spełniać stacja Wrocław Leśnica, gdzie 

pociągi cyklu REGIO mogą zostać skomunikowane z pociągami do obsługi lotniska 

kursującymi w relacji Wrocław Leśnica – Port Lotniczy. Taka integracja byłaby 

moŜliwa juŜ na etapie wdroŜenia godzinnego taktu dla pociągów w relacji Wrocław 

Świebodzki – Port Lotniczy. Istota systemu polegałaby na wykorzystaniu czasu postoju 

składu pociągów na stacji Port Lotniczy w celu przejazdu do st. Wrocław Leśnica, gdzie 

po skomunikowaniu z pociągami cyklu REGIO następowałby powrót do st. Port 

Lotniczy i dalej po zmianie kierunku do st. Wrocław Świebodzki. W sumie, w 

przedziale czasowym 5.00 – 23.00 moŜna uruchomić 18 par tych połączeń.  Warunkiem 

takiego rozwiązania jest odpowiednie przystosowanie układu torowego w st. Wrocław 

Leśnica polegające dobudowaniu oddzielnego peronu i toru doprowadzającego do 

projektowanego lotniska. Schemat przykładowej integracji rozkładów jazdy na stacji 

Wrocław Leśnica przedstawia poniŜszy wykres: 

Wykres 3 
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7. Układy torowe. 

7.1 Stan istniejący. 

7.1.1 Stacja kolejowa Wrocław śerniki, km.9,495. 

Stacja Wrocław śerniki jest stacją pośrednią na linii nr 275 Wrocław Muchobór – Gubinek. 

Stacja obecnie jest przebudowywana w ramach modernizacji ciągu przewozowego E-30 do 

prędkości 160km/h wg wymogów międzynarodowych AGC/AGTC. Stacja po przebudowie 

posiadać będzie: 

• Tory główne zasadnicze: 

-nr 1 o długości uŜytecznej 755/812m 

-nr 2 o długości uŜytecznej 750/844m 

• Tory główne dodatkowe: 

-nr 3 o długości uŜytecznej 781/780m 

-nr 4 o długości uŜytecznej 759/759m 

• Tor ładunkowy nr 4a o długości uŜytecznej 120m wraz z placem ładunkowym o 

wymiarach 120x12m. 

• Tory boczne: nr 6 o długości uŜytecznej około 645m, nr 8 o długości uŜytecznej około 

330m. 

• Od toru nr 8 odgałęzia się rozjazdem krzyŜowym pojedynczym nr 12, bocznica 

kolejowa połoŜona po południowej stronie stacji. 

Dla obsługi podróŜnych stacja posiadać będzie dwa perony zewnętrzne o długości krawędzi 

po 200m usytuowane przy torach głównych zasadniczych nr 1 i nr 2 na odcinku od km. 9,350 

do km. 9,550. Dojścia do peronów czołowe z przejazdu kategorii A na skrzyŜowaniu ul. 

śernickiej z torami nr 1 i 2 w km. ok. 9,616 oraz do peronu nr 2 z budynku stacyjnego 

usytuowanego przy torze nr 2 w km 9,495. W profilu tory stacyjne połoŜone są na pochyleniu 

od 0,0‰ do 0,2‰ 

7.1.2 Łącznik śerniki – Lotnisko. 

Obszar połoŜony pomiędzy linią kolejową nr 275 a nowym terminalem portu lotniczego, 

przez który przebiegać będzie projektowana linia kolejowa, to grunty rolne z lokalnymi 
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drogami kołowymi do Jerzmanowa i Strachowice oraz ciekami (między innymi potok Ryńka) 

i rowami melioracyjnymi. 

7.2 Stan projektowany. 

7.2.1 Parametry projektowanego układu 

Linia kolejowa do portu lotniczego przewidziana jest jako linia znaczenia miejscowego o 

następujących parametrach technicznych: 

• Linia jednotorowa zelektryfikowana 3kV DC. 

• Prędkość maksymalna Vmax=60km/h. 

• Dopuszczalny nacisk na oś 221kN. 

• Minimalny promień łuku poziomego R=300m. 

• Maksymalna przechyłka hmax=150mm. 

• Maksymalne pochylenie podłuŜne imax=10‰. 

• Nawierzchnia kolejowa w obrębie stacji śerniki: 

- tor bezstykowy z szyn typu UIC60 na podkładach strunobetonowych i podsypce 

tłuczniowej o grubości 0,3m. 

- rozjazdy typu UIC60/1:12/R-500 i UIC60/1:9/R-300 na podrozjezdnicach 

strunobetonowych. 

• Nawierzchnia kolejowa na odcinku od odgałęzienia od stacji śerniki do portu 

lotniczego: 

- tor bezstykowy z szyn typu S49 na podkładach strunobetonowych i podsypce 

tłuczniowej o grubości 0,3m. 

- rozjazdy typu S49/1:9/R-300 na podrozjezdnicach strunobetonowych. 

• Perony w obrębie stacji śerniki dostosowany do typu jak perony przy torach nr 1 i 2 tj o 

wysokości 0,76 nad główką szyny. 

• Peron przystanku przy porcie lotniczym: 

- wysokość krawędzi peronowej – 0,55 nad główką szyny 

- odległość krawędzi peronowej od osi toru – 1,725m. 

- dwuwariantowy układ w planie: 

WARIANT I (rys. nr 7)– peron wyspowy, rozstaw osiowy torów 13,45m. 

WARIANT II (rys. nr 8)– dwa perony zewnętrzne, rozstaw osiowy torów 5,90m 
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7.2.2 Układ torowy w planie. 

Projektowany przebieg w rejonie stacji Wrocław śerniki. 

W pierwszym etapie, jak wynika z analizy ruchowej, przewiduje się ruch pociągów z 

Wrocławia do portu lotniczego na odcinku od stacji Wrocław Muchobór do stacji Wrocław 

śerniki linią nr 275. Przejazd przez stację Wrocław śerniki przewidziany jest torami nr 4 i nr 

6 istniejącym po obecnie realizowanej przebudowie, układem rozjazdów nrnr 1-2-3-4-7 w 

głowicy wschodniej stacji. W głowicy zachodniej przewidziane jest przeniesienie rozjazdów 

nr 23 i 24 w nowe połoŜenie, w celu umoŜliwienia wbudowania rozjazdu odgałęziającego tor 

do portu lotniczego. W etapie tym przewidywane jest równieŜ dostosowanie toru nr 6 do 

obowiązujących warunków technicznych i jego elektryfikację. W etapie tym układ peronów 

pozostaje bez zmian, wg realizowanej obecnie przebudowy. W drugim etapie, po roku 2012, 

kiedy zwiększone natęŜenie ruchu do portu lotniczego i na linii E-30 nie pozwoli na 

prowadzenie pociągów do portu lotniczego torami linii E-30 przewiduje się budowę trzeciego 

toru od stacji Wrocław Muchobór do stacji Wrocław śerniki po śladzie rozebranego w latach 

czterdziestych ubiegłego wieku trzeciego toru od stacji Wrocław Gł. do stacji Wrocław 

Leśnica. 

Przebieg tego toru w obrębie stacji Wrocław śerniki przedstawiono w dwóch wariantach: 

WARIANT I (rys. nr 3) przewiduje włączenie trzeciego toru bezpośrednio do toru nr 6 z 

budową peronu wyspowego na międzytorzu torów nr 2 i w/w toru z budową dojść 

tunelowych do peronów z windami dla niepełnosprawnych. Taki układ torowy wymaga 

rozebrania budynku stacyjnego i przeniesienia placu ładunkowego do rejonu głowicy 

zachodniej stacji. 

WARIANT II (rys. nr 5)  przewiduje włączenie trzeciego toru do toru nr 4 i przebiegi 

pociągów do portu lotniczego po torach nr 4 i 6. W wariancie tym przewiduje się 

pozostawienie budynku stacyjnego i placu ładunkowego. Z uwagi na powyŜszy układ torowy 

przewidziano budowę toru ładunkowego z drugiej strony placu, na przedłuŜeniu toru nr 8. 

Ograniczona szerokość placu uniemoŜliwi nawracanie pojazdów samochodowych – 

konieczna będzie budowa drogi umoŜliwiającej wyjazd pojazdów z placu ładunkowego. 

W wariancie II przewidywany peron wyspowy byłby częściowo przesunięty w kierunku 

wschodnim w stosunku do istniejącego peronu nr 1. Dojścia do peronów tunelami a dla 

obsługi niepełnosprawnych przewidziano windy jak wariancie I. 
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Tor dojazdowy od stacji Wrocław śerniki do przystanku końcowego przy porcie lotniczym. 

Dla obydwu wariantów przebudowy stacji śerniki przedstawiono dwie propozycje lokalizacji 

toru dojazdowego wyróŜnione w opracowaniu kolorami („zielonym” i „czerwonym”). 

Długość toru dojazdowego mierzona od osi stacji Wrocław śerniki do Portu Lotniczego 

wynosi 3,750 km. Proponowana trasa przebiega po terenach rolniczych, które w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przewidziano na: 

• w rejonie stacji Wrocław śerniki na obszar „śerniki Przemysłowe” 

• w rejonie dzielnicy Jerzmanowo na obszar „ Jerzmanowo Komercyjne”, oraz na 

„Jerzmanowski Klin Zielony 

Parametry geometryczne dla wariantu I-go przebudowy stacji śerniki (odgałęzienie od 

toru nr 6 – rys. nr 4): 

układ czerwony: 

minimalny promień łuku poziomego R = 400 m, maksymalny R = 800 m. 

minimalne pochylenie podłuŜne i = 0 ‰ maksymalne i = 10 ‰ 

układ zielony: 

minimalny promień łuku poziomego R = 300 m, maksymalny R = 800 m. 

minimalne pochylenie podłuŜne i = 0 ‰ maksymalne i = 10 ‰ 

Parametry geometryczne wariantu II-go przebudowy stacji śerniki (odgałęzienie od 

toru nr 4 – rys. nr 6): 

układ czerwony: 

minimalny promień łuku poziomego R = 300 m, maksymalny R = 800 m. 

minimalne pochylenie podłuŜne i = 0 ‰ maksymalne i = 10 ‰ 

układ zielony: 

minimalny promień łuku poziomego R = 300 m, maksymalny R = 800 m. 

minimalne pochylenie podłuŜne i = 0 ‰ maksymalne i = 10 ‰ 

 

W obydwu wariantach uwzględniono moŜliwość wyjazdu z Portu Lotniczego w stronę 

Wrocławia Leśnicy. Odgałęzienie od toru dojazdowego zaprojektowano rozjazdem 

S49/R500/1:12. Długość odgałęzienia wynosi 0,622 km. 
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8. Układy drogowe (Aleja Stabłowicka) 

8.1 Układ drogowy w planie. 

Przyjęto przekrój trasy  o 2 jezdniach dwupasmowych rozdzielonych pasem zieleni 

szerokości 4,0m od ronda przy terminalu do skrzyŜowania z drogą obsługującą „Jerzmanowo 

Komercyjne”, na dalszym odcinku trasy – 6,0m. Po stronie wschodniej trasy projektuje się 

ścieŜkę rowerową szer. 2,0m oraz chodnik szer. 3,0m, oddzielone od jezdni pasem zieleni 

szerokości zmiennej 5 – 10m.  Po stronie zachodnie, tj. od strony linii kolejowej nie 

projektuje się ani chodnika ani ścieŜki rowerowej (względy bezpieczeństwa, a ruch pieszych i 

rowerów moŜe odbywać się przy drodze rokadowej, obsługującej przyległe tereny). 

Przyjęto odległość osi Alei Stabłowickiej od osi linii kolejowej 30,0m, tj. 21,0m od 

zewnętrznej krawędzi jezdni (w wariancie „czerwonym” linii kolejowej; dla wariantu 

„zielonego”, następuję zbliŜenie trasy na łuku R=800m na odległość 29m od osi trasy.  

Zastosowano promienie łuków poziomych: R= 800m, 400m i 500m  (kolejność łuków - od 

terminalu). 

Przyjęto, jak w rozwiązaniu Biura Rozwoju Wrocławia (i Studium Wrocławia), węzeł na 

skrzyŜowaniu z Osią Inkubacji w postaci połowy „koniczynki”, o łącznicach usytuowanych 

po stronie wschodniej trasy Alei Stabłowickiej, bezkolizyjny na połączeniu z Osią Inkubacji, 

częściowo kolizyjny z Aleją (lewoskręty). TakŜe jak w rozwiązaniu B.R.W-wia przyjęto 

połączenie Alei Stabłowickiej z rejonem stacji śerniki oraz bezkolizyjne przejście wiaduktem 

nad linią kolejową E-30 i nad linią łączącą stację z terminalem. 

Pomiędzy terminalem (ul. Graniczną) a Osią Inkubacji zaprojektowano połączenie Alei 

Stabłowickiej ze wschodnią częścią „Jerzmanowa Komercyjne-go” (do skrzyŜowania z ul. 

Widłakową), zgodnie ze Studium Wrocławia.  

W wariancie podstawowym nie projektuje się połączenia Alei Stabłowickiej z ul. Rdestową, 

natomiast w wariancie dodatkowym zaprojektowano skrzyŜowanie w poziomie (przy 

bezkolizyjnym przekroczeniu linii kolejowej), co wiąŜe się z podniesieniem niwelety Alei w 

rejonie skrzyŜowania o ok.2,5m. 

W obu wariantach nie przewiduje się połączenia ul. Osineckiej oraz północnej części ul. 

Jerzmanowskiej z Aleją Stabłowicką. 
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8.2 Niweleta 

Niweleta Alei Stabłowickiej nawiązuje do rzędnej skrzyŜowania z ul. Graniczną (ok. 

120,50m), rzędnej wiaduktu na trasie Osi Inkubacji oraz wiaduktu nad linią kolejową E-30. 

Teren w rejonie opracowania jest płaski, o średnich rzędnych 118 – 119m n.p.m., z 

nieznacznym pochyleniem w kierunku od terminalu. Stąd przyjęto na większości odcinków 

dopuszczalne minimalne pochylenie niwelety i=0,3 %, większe zaprojektowano przy 

dojeździe do wiaduktu nad linią kolejową ( ok. 3,5 %); W wariancie zapewniającym 

połączenie Alei i z ul. Rdestową zastosowano pochylenie 0,45 i 0,55 % odwrotne niŜ w 

wariancie podstawowym, celem podniesienia niwelety tak ,aby umoŜliwi ć bezkolizyjne, 

ponad linią kolejową, połączenie obu tras. Zwiększa to jednocześnie nasyp do ok.2,5m i 

zbliŜa dolną krawędź nasypu do wykopu (tunelu) linii kolejowej. 

Przebieg niwelety trasy drogowej skonfrontowano z przebiegiem niwelety trasy kolejowej, 

wykorzystując wykonany uprzednio przekrój podłuŜny projektowanej linii kolejowej (stąd na 

rysunku kilometraŜ mający początek na stacji W-w śerniki, a koniec przy dojeździe do 

terminalu). Z uwagi na koncepcyjny charakter opracowania  a takŜe minimalne pochylenie na 

przewaŜającym przebiegu niwelety, nie liczono parametrów łuków. Zaleca się przyjąć jak dla 

Vp=70 km/h promienie nie mniejsze niŜ 2500m dla łuków wypukłych i 1800m dla łuków 

wklęsłych. 

9. Perony stacji  SKM Lotnisko 

Zaprojektowano dwa warianty peronów SKM Lotnisko: wariant z peronem wewnętrznym 

(rys. nr 7) oraz wariant z dwoma peronami zewnętrznymi (rys nr 8). Długość peronów w obu 

wariantach wynosi 100m i w obu wariantach są one połączone z tunelami prowadzącymi do 

terminalu lotniczego i do parkingu. Niniejsze opracowanie projektowe zagospodarowania 

peronów zostało wstępnie skonsultowane z autorami projektu budowlanego terminalu portu 

lotniczego tj. z Pracownią Projektową JSK Architekci Sp. z o.o. z Warszawy. 

W sąsiedztwie peronów zlokalizowano pomieszczenia: ochrony, dozoru i obsługi ruchu, 

dozoru technicznego – kaŜde z oddzielnym zapleczem socjalnym - oraz pomieszczenia 

techniczne – takie jak wentylatornie i rozdzielnie elektryczne. Ponadto w wariancie z 

peronami zewnętrznymi zaprojektowano dwa pomieszczenia handlowe. RóŜnicę poziomów 

pomiędzy peronami - poziom (-6,55) i (–6,45) - a tunelami prowadzącymi do terminalu 
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lotniczego i do parkingu naziemnego (-5,30), podróŜni będą pokonywali schodami, schodami 

ruchomymi i dźwigami osobowymi równieŜ przystosowanymi do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Ponadto na krańcach peronów przeciwległych do terminalu lotniczego 

zlokalizowano wyjścia ewakuacyjne: schody i dźwigi osobowe. 
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10. Wnioski końcowe. 

10.1 Część technologiczna. 

• W świetle analiz przeprowadzonych powyŜej ustalono, Ŝe do obsługi portu lotniczego 

od stacji śerniki wystarczająca jest linia jednotorowa. NaleŜy przewidzieć równieŜ 

rezerwę terenu dla przyszłościowego włączenia toru dojazdowego do linii E-30 w 

kierunku Leśnicy. 

• Wobec braku wymaganej przepustowości na odcinku Wrocław Główny – Grabiszyn nie 

jest moŜliwe wprowadzenie na ten odcinek dodatkowych pociągów do obsługi 

projektowanego portu lotniczego. W związku z tym jedyną realną na dzień dzisiejszy oś 

przewozową naleŜy zbudować w oparciu o połączenie portu lotniczego ze stacją 

Wrocław Świebodzki. 

• Istnieje moŜliwość połączenia projektowanego toru dojazdowego do Portu Lotniczego 

Wrocław z układem torowym stacji Wrocław śerniki i torami głównymi zasadniczymi 

linii 275 w celu realizacji przewozów pasaŜerskich na lotnisko z wykorzystaniem 

transportu kolejowego. 

• Dla uzyskania zakładanych czasów przejazdu pociągów do obsługi Portu Lotniczego 

konieczny jest remont odcinka trasy od Wrocławia Świebodzkiego do Wrocławia 

Muchoboru. 

• Istniejąca przepustowość krytycznego odcinka Wrocław Muchobór – Wrocław Leśnica 

pozwala na przeprowadzenie po obydwóch torach 264 pociągów; tj. 132 pary pociągów. 

• Istnieje rezerwa przepustowości po obydwóch torach Wrocław Muchobór – Wrocław 

Leśnica pozwalająca na uruchomienie 18 par pociągów pasaŜerskich w takcie 

godzinnym do obsługi Portu Lotniczego Wrocław. 

• Wprowadzenie większej ilości pociągów w ramach taktu krótszego niŜ 1-godzina 

wymaga budowy trzeciego toru na odcinku od Wrocławia Muchoboru do Wrocławia 

śerniki i skoncentrowanie na nim całości ruchu do obsługi lotniska. 

• Budowa trzeciego toru na odcinku Wrocław Muchobór – Wrocław śerniki pozwoli na 

uruchomienie 62 (31 par) pociągów kursujących w cyklu 34 min. 
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• Nas stacji Wrocław Leśnica wskazana jest konieczność integracji rozkładów jazdy dla 

pociągów kursujących w ramach oddzielnych cykli, co pozwoli wykreować nowy 

kierunek dowozów na lotnisko.  

10.2 Stacja kolejowa Wrocław śerniki 

Zasadnicza róŜnica przedstawionych wariantów dojazdu kolejowego do Portu Lotniczego to 

miejsce odgałęzienia toru dojazdowego na stacji Wrocław śerniki.  

Wariant I  (rys.3) zakłada prowadzenie ruchu po torze nr 6, budowa tego toru wymusza 

lokalizację placu ładunkowego w zachodniej części stacji (plac ładunkowy wg obecnie 

realizowanego projektu zlokalizowany jest po stronie wschodniej). Proponowane rozwiązanie 

zakłada takŜe likwidację budynku stacyjnego. Realizacja wariantu II (rys.5)  zakłada 

prowadzenie ruchu po torze nr 4 co pozwala pozostawić bez zmiany połoŜenie placu 

ładunkowego, a przesuwając peron nr 2 w kierunku wschodnim zachowujemy budynek 

stacyjny. Niestety odgałęzienie toru dojazdowego do Portu Lotniczego z toru nr 4 wymusza 

prowadzenie geometrii na odgałęzieniu w promieniu R=300m w obydwu koncepcjach ( 

czerwonej i zielonej), gdzie w wariancie I (odgałęzienie z toru nr 6) koncepcja czerwona to 

promień łuku poziomego w miejscu odgałęzienia R=400m, a koncepcja zielona jak w 

wariancie II  R=300m. 

W wyniku zwiększonego obciąŜenia linii E-30 naleŜy przewidzieć likwidację 

jednopoziomowego przejazdu kolejowego (ul. śernicka obok istniejącego budynku 

stacyjnego – przejazd byłby w większości czasu zamknięty) co moŜe być zrealizowane przy 

okazji budowy Alei Stabłowickiej i przekroczenia wiaduktem drogowym stacji śerniki. 

10.3 Tor dojazdowy śerniki-Lotnisko 

Na rysunku nr 4 przedstawiono 2 warianty lokalizacji toru dojazdowego (wariant czerwony 

i zielony) w nawiązaniu do wariantu I  przebudowy stacji śerniki natomiast na rysunku nr 6 

w nawiązaniu do wariantu II  przebudowy stacji. 

Porównując dwa układy toru dojazdowego (czerwony i zielony) pod względem geometrii i 

jakości prowadzenia ruchu kolejowego, korzystniejszy jest układ czerwony. Propozycja ta to 

geometria z mniejsza liczbą łuków poziomych i większymi promieniami niŜ w wariancie 
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zielonym, a co ma to zasadniczy wpływ na prowadzenie ruchu (ruch jest płynny) i prędkości 

uzyskiwane są takŜe większe. 

Dla budowy toru dojazdowego przewiduje się zajęcie terenów obcych ok. 6,7ha (łącznie z 

odgałęzieniem linii w kierunku Leśnicy) 

10.4 Perony stacji SKM Lotnisko. 

Przedstawiono 2 rozwiązania układu peronowego na stacji końcowej Lotnisko. Na rys. 7 

pokazano peron wewnętrzny wyspowy (wspólny dla 2 torów) natomiast na rys.8 

przedstawiono dwa perony zewnętrzne (niezaleŜne dla kaŜdego toru). Wydaje się, Ŝe peron 

wewnętrzny jest korzystniejszy ze względu na orientację pasaŜerów w stosunku do 

podstawianego na peron składu pociągowego (typowe rozwiązanie komunikacyjne dla 

kolejek typu miejskiego np. metro). 

NaleŜy moŜliwie szybko rozpocząć prace projektowe nad niniejszą inwestycją i 

skoordynować prace z opracowywanym obecnie (przez firmę JSK Architekci z Warszawy) 

projektem budowlanym nowego terminala portu lotniczego w celu uniknięcia robót 

straconych. 

10.5 Układ drogowy. 

Przedstawiony na rysunkach nr 4 i 6 przebieg Alei Stabłowickiej dla wszystkich rozwiązań 

układów torowych jest w zasadzie jednakowy. W wariancie dodatkowym układu drogowego 

przewidziano moŜliwość wybudowanie skrzyŜowania Alei Stabłowickiej z ulicą Rdestową w 

poziomie przy bezkolizyjnym przekroczeniu linii kolejowej (wiadukt drogowy). 

10.6 Ocena warunków geotechnicznych. 

Na zlecenie ELEKOL Wrocław wykonano Opinię Geologiczną dla projektowanej trasy 

połączenia kolejowego od stacji Wrocław śerniki do nowego terminala portu lotniczego we 

Wrocławiu przez Pracownię Badań Geotechnicznych GHEKO, Wrocław ul. K. Olszewskiego 

72. Główne wnioski wynikające z w/w opinii: 

Na obszarze odcinka trasy kolejowej przebiegającej po powierzchni terenu (część północna i 

środkowa obszaru badań) głównymi zagroŜeniami geotechnicznymi są moŜliwe wystąpienia 

spoistych gruntów rzecznych typu namułów (dolinki cieków). Poza dolinkami cieków 
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powierzchniowych trasa przebiega w rynnie erozyjnej wypełnionej gruntami sypkimi (piaski, 

Ŝwiry, pospółki) o stosunkowo duŜej nośności. Na obszarze odcinka trasy prowadzonej w 

wykopie (część południowa) utrudnieniem mogą być związane z gruntami sypkimi 

stosunkowo płytko występujące wody podziemne. Nośność gruntów budujących podłoŜe 

projektowanej trasy toru kolejowego wzrasta wraz z głębokością. 

Szczegóły w Opinii Geologicznej, która stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 






























