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1. Wprowadzenie 

Płytkie budowle podziemne stanowią obecnie ważny element infrastruktury komunika-
cyjnej dużych miast i aglomeracji. Tunele drogowe, tunele dla pojazdów szynowych (tramwaj, 
szybki tramwaj, premetro i metro, kolej), podziemne przejścia dla pieszych oraz podziemne 
parkingi i garaże to przykłady budowli płytkich tworzących współczesne, rozwinięte syste-
my komunikacyjne miast. Budowle płytkie, rozumiane w sposób intuicyjny, pojmowane są 
jako obiekty podziemne zlokalizowane na małej głębokości pod powierzchnią terenu. W sen-
sie mechanicznym określenie płytkie odnosi się do charakterystycznego sposobu oddzia-
ływania ośrodka gruntowego na budowlę, polegającego na przekazywaniu na strop ciężaru 
całej bryły gruntu zalegającej nad jej rzutem, łącznie ze wszystkimi obciążeniami, również 
o charakterze dynamicznym, znajdującymi się na naziomie. W Polsce, umownie przyjmuje 
się graniczną wartość stosunku H/B równą 5, poniżej której budowla traktowana jest jako 
płytka, gdzie (H) oznacza zagłębienie stropu i (B) szerokość wyrobiska. 

W niektórych miastach komunikacyjne budowle podziemne łączą się z innymi budow-
lami podziemnymi, tworząc w ten sposób skomplikowaną infrastrukturę, określaną mianem 
podziemnych miast. Przykładem może być Montreal, gdzie w Podziemnym Mieście (długość 
samych ciągów pieszych wynosi ponad 28 km) ustanowiono niespotykaną gdzie indziej 
harmonijną koegzystencję systemu komunikacyjnego z innymi elementami funkcjonalnymi 
miasta. 

Dynamiczny rozwój Krakowa na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat wygenerował no-
we potrzeby w zakresie przemieszczania się ludzi, towarów i surowców na skalę dotychczas 
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u nas niespotykaną. Zaspokojenie ich możliwe jest poprzez systematyczne inwestowanie 
w nowe rozwiązania komunikacyjne we wszystkich obszarach, poprzedzone racjonalnym 
planowaniem i podejmowaniem przemyślanych, uporządkowanych decyzji rozwojowych. 

Historia transportu zbiorowego w dużych aglomeracjach miejskich jednoznacznie wska-
zuje na metro, jako najbardziej efektywny sposób rozwiązywania problemów ruchu pasa-
żerskiego. Budowa pierwszej linii metra w Krakowie, jak wskazują realia ekonomiczne, to 
w dalszym ciągu odległa perspektywa, od której jednak nie ma odwrotu.  

Intensywny rozwój sieci linii tramwajowych, w tym linii szybkiego tramwaju, stanowi 
obecnie najbardziej widoczną odpowiedź Krakowa na rosnące potrzeby komunikacyjne. 
Obserwując efektywne funkcjonowanie linii szybkiego tramwaju i premetra w innych mia-
stach Europy można wyrazić pogląd, że preferowanie w rozwoju transportu zbiorowego Kra-
kowa tramwaju szybkiego wydaje się być dość racjonalnym kompromisem, uwzględnia-
jącym wszystkie obecne uwarunkowania. 

Modernizowane i nowe linie szybkiego tramwaju mają zapewnić w Krakowie sprawne 
połączenie centrum z odległymi rejonami miasta. Doświadczenia w innych krajach poka-
zują, że jest to możliwe, pod warunkiem prowadzenia torów po wydzielonych pasach oraz 
w sposób wysoce bezkolizyjny (estakady lub tunele na skrzyżowaniach z innymi ciągami). 
Obszarowe sterowanie ruchem w odniesieniu do linii tramwajowych, zastosowane ostatnio 
w Krakowie, powinno być wykorzystywane przede wszystkim tam, gdzie budowa odpowied-
nich obiektów inżynierskich jest niemożliwa. 

Data 12 grudnia 2008 roku przejdzie zapewne do historii rozwoju miejskiej komuni-
kacji w Krakowie. W tym dniu pierwsza linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju została 
przekazana do eksploatacji, stanowiąc jednocześnie najnowocześniejszy element infrastruk-
tury komunikacyjnej miasta. W zakresie niektórych rozwiązań linia ta dorównuje podobnym 
realizacjom w wysoko rozwiniętych metropoliach europejskich. 

W ciągu pierwszej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju zlokalizowano kilka zna-
czących obiektów inżynierskich, a wśród nich najważniejszym jest tunel tramwajowy (płytki) 
o długości 1538 m. Jest to pierwszy tego typu obiekt w Polsce, a jego projektowanie i bu-
dowa miały pod wieloma względami charakter prekursorski. Wybrane doświadczenia kon-
strukcyjno-technologiczne, jak i charakterystyka obiektu i sposobu jego budowy stanowią 
podstawowy obszar treściowy przedmiotowego artykułu. 

2. Trasa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju 

Długość pierwszej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST) wynosi w obecnym 
kształcie około 11,5 km. Przebieg trasy na kierunku N-S nawiązuje do jednego z głównych 
kanałów przemieszczania się pasażerów w naszym mieście. Terminal Krowodrza Górka ob-
sługuje północne rejony miasta. Na południu analogiczną funkcję spełnia pętla Kurdwa-
nów. Pierwsza trasa KST, przebiegając przez dworzec kolejowy Kraków Główny, zapewnia 
sprawne połączenie odległych rejonów miasta z jego centrum.  
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Główne odcinki trasy KST (rys. 1) przebiegają od pętli w Kurdwanowie, przez ulice 
Witosa, Nowosądecką, Wielicką, Limanowskiego, Starowiślną, Dietla, Grzegórzecką, Ron-
do Grzegórzeckie, Powstania Warszawskiego, Rondo Mogilskie, tunel ze stacjami podziem-
nymi Dworzec Główny i Politechnika Krakowska, pętla Kamienna, Dr. Twardego do termi-
nalu tramwajowo-autobusowego Krowodrza Górka. 

 

Rys. 1. Lokalizacja tunelu tramwajowego (linia zielona) 
na planie komunikacji tramwajowej Krakowa (fragment centralny).  

Linia czerwona pokazuje przebieg linii szybkiego tramwaju w centrum miasta 

Obszary w rejonie terminalu Krowodrza Górka oraz w otoczeniu pętli Kurdwanów 
mają charakter typowo mieszkaniowy. Obszary w części środkowej trasy charakteryzują się 
wysokim stopniem zurbanizowania (centrum miasta), gdzie prowadzenie nowych tras, sta-
nowi duże wyzwanie i jest zadaniem komunikacyjnym o najwyższym stopniu trudności.  

3. Przegląd ważniejszych etapów budowy KST 

W połowie lat siedemdziesiątych XX wieku rozpoczęto prace projektowe zmierzające 
do gruntownej przebudowy i rozbudowy dworca kolejowego Kraków Główny. W latach 
osiemdziesiątych podjęto działania inwestycyjne, które doprowadziły do rozbudowy układu 
torowego dworca kolejowego Kraków Główny oraz budowy nowego, wielofunkcyjnego 
obiektu komunikacyjnego. Roboty przebiegały etapami, ze zmiennym tempem, uzależnio-
nym od dopływu środków finansowych. Na początku lat 90. obiekt ten był gotowy w stanie 
surowym, a w jego najniższym poziomie (–2) przewidziano przestrzenie dla pierwszego 
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odcinka tunelu tramwajowego, o długości około 180 m oraz dla podziemnej stacji tram-
wajowej Dworzec Główny. Wykonano wtedy również pierwsze roboty przy budowie tunelu 
płytkiego (ściany palisadowe) pod ulicą Modrzewskiego (dzisiejsza Lubomirskiego). Jak 
się później okazało zrealizowane w latach 80. i na początku 90. roboty stanowiły zalążek 
pierwszej linii KST.  

Rok 1994 zaowocował podjęciem decyzji o przyjęciu KST jako nowego środka trans-
portu zbiorowego w Krakowie. Ustalono przebieg trasy i dokonano stosownych rezerwacji 
terenów. W ten sposób urealniła się koncepcja budowy pierwszej linii szybkiego tramwaju. 

W latach 1995–1999 dokończono stan surowy tunelu płytkiego pod ulicą Lubomirskie-
go, o długości około 600 m. Ostateczny przebieg trasy KST ustalono 1999 roku, dzięki cze-
mu określone zostały pozostałe zadania do zakończenia inwestycji. 

Pierwszy odcinek KST, pomiędzy pętlą Kurdwanów, a ulicą Wielicką, oddano do eks-
ploatacji w 2000 roku. W Krakowie pojawiły się tramwaje niskopodłogowe, a na pętli Kurd-
wanów powstał nowoczesny obiekt estakadowy. 

W latach 2004–2005 powstał w stanie surowym tunel płytki KST pomiędzy Dworcem 
Głównym, a Politechniką Krakowską. W ten sposób wyłoniła się sylwetka najważniejszego 
obiektu inżynierskiego budowanej linii w obszarze centrum miasta. 

Podstawowe działania inwestycyjne w okresie poprzedzającym uruchomienie KST obej-
mowały: przebudowę Ronda Mogilskiego (2006–2007), modernizację pętli przy ulicy Ka-
miennej (2006–2007), remont torowisk i pomostu estakady na odcinku pętla Kamienna — 
terminal autobusowy Krowodrza Górka (2007), gruntowną przebudowę Alei Powstania War-
szawskiego i Ronda Grzegórzeckiego (2008), budowę stacji „Politechnika” i dokończenie 
stacji „Dworzec Główny”, roboty wykończeniowe w tunelu KST (2006–2008) oraz wstęp-
ne uruchomienie systemu obszarowego sterowania ruchem (2008). 

Uruchomienie pierwszej linii KST nastąpiło 12 grudnia 2008 roku. 

4. Główne obiekty inżynierskie na trasie KST 

Trasy szybkiego tramwaju lub premetra charakteryzują się znacznym nasyceniem 
komunikacyjnymi budowlami inżynierskimi, w tym budowlami podziemnymi i obiektami 
mostowymi. Tunele tramwajowe, podziemne przejścia dla pieszych, podziemne komory sta-
cyjne, mosty, estakady, wiadukty, rampy dojazdowe i kładki dla pieszych to główne obiekty 
infrastruktury inżynierskiej tras szybkiego ruchu tramwajowego. Wymienione obiekty loka-
lizowane są w miejscach newralgicznych, o wysokim stopniu kolizyjności z innymi ciąga-
mi komunikacyjnymi. To właśnie obecność tych budowli w znacznej mierze decyduje o wyż-
szych poziomach prędkości eksploatacyjnej osiąganej na danej linii. Pionierska w naszym 
mieście linia KST wyposażona została w kilka znaczących budowli komunikacyjnych. Na-
leżą do nich: 

— Tunel tramwajowy o długości 1538 m, 
— Stacja podziemna „Politechnika”, 
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— Stacja podziemna „Dworzec Główny”, 
— Wiadukt drogowy nad linią KST w obrębie ronda Mogilskiego, 
— Estakada tramwajowa na pętli w Kurdwanowie. 

Zrealizowane obiekty są interesujące pod względem architektonicznym, ich układy kon-
strukcyjne nawiązują do aktualnych standardów kształtowania budowli, a wykorzystywane 
przy ich budowie technologie są nowoczesne i nie odbiegają od powszechnie stosowanych 
obecnie praktyk w zakresie komunikacyjnego budownictwa podziemnego i mostownictwa. 
Odstąpiono od budowy kilku ważnych obiektów, w tym estakady nad skrzyżowaniem ulic 
Wielickiej i Nowosądeckiej. Warto ponownie rozważyć ich powstanie w ramach dalszych 
prac modernizacyjnych, gdyż wpływają one istotnie na płynność ruchu samochodowego 
i tramwajowego w ciągu trasy KST. 

5. Najdłuższy tunel tramwajowy w Polsce 

5.1. Ogólna charakterystyka tunelu 

Główną budowlą komunikacyjną w ciągu pierwszej trasy KST jest tunel tramwajowy, 
zlokalizowany w ścisłym centrum Krakowa. To właśnie tutaj linia KST przebiega przez te-
reny najbardziej zurbanizowane i decyzja poprowadzenia jej w tunelu była bardzo racjo-
nalna i zgodna ze sztuką projektowania tego typu tras w centrach miast. Tunel łączy duży, 
nowoczesny węzeł komunikacyjny, którym jest przebudowane gruntownie Rondo Mogil-
skie z ul. Pawią, w rejonie kampusu Politechniki Krakowskiej. Warto nadmienić, że przebu-
dowana i rozbudowana ulica Pawia stanowi obecnie jeden z ważniejszych ciągów ruchu 
w obszarze zwanym Krakowskim Centrum Komunikacyjnym (KCK). 

Eksploatowany już prawie rok krakowski obiekt jest najdłuższym tunelem tramwajo-
wym w Polsce. Długość obiektu zasadniczego pomiędzy portalami wynosi 1538 m. Prowa-
dząca do portalu północnego obiektu rampa dojazdowa ma długość ponad 100 m.  

Na trasie odcinka tunelowego KST zlokalizowane są dwie stacje tramwajowe: Stacja 
„Dworzec Główny” i Stacja „Politechnika”. Nazwy stacji skojarzono z obiektami, przy któ-
rych są usytuowane. Stacja „Dworzec Główny” znajduje się pod obiektami podziemnymi 
i naziemnymi oraz układem torowym dworca kolejowego Kraków Główny (najniższy po-
ziom „–2”), natomiast stacja Politechnika położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie kra-
kowskiej wyższej uczelni o tej samej nazwie. 

Przedmiotowy tunel jest budowlą płytką. Na jej długości zastosowano zmienny prze-
krój poprzeczny. Takie rozwiązanie podyktowane było wieloma czynnikami. Niektóre z nich 
to długość i usytuowanie, a także skomplikowane wyposażenie technologiczne. Podczas 
realizacji tunelu wystąpiła konieczność dostosowania go do wcześniej wykonanych kon-
strukcji związanych z funkcjonowaniem przyległych obiektów. Zróżnicowane były również 
technologie stosowane przy jego realizacji. Jak wspomniano wcześniej, pierwsze elementy 
konstrukcji tunelu KST zostały wykonane w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
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(odcinek pod dworcem PKP) oraz dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku (odcinek pod ul. 
Lubomirskiego). W ramach późniejszych robót wykończeniowych odcinki te były podda-
wane pracom naprawczym oraz adaptacyjnym. Ważnym momentem w realizacji tunelu był 
rok 1989, po którym na naszym rynku budowlanym pojawiły się technologie i materiały 
wcześniej niedostępne. Dzięki temu eksploatowany obiekt spełnia dzisiaj wysokie standar-
dy, zwłaszcza w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i trwałości budowli. 

5.2. Charakterystyka typowych odcinków tunelu 

Poniżej scharakteryzowano zasadnicze odcinki zrealizowanego tunelu tramwajowego 
pod względem konstrukcyjnym i zastosowanych metod budowy: 

— Odcinek tunelu o długości 130 m, zlokalizowany pomiędzy stacją „Politechnika”, a por-
talem tunelu od strony ul. Pawiej, posiada monolityczną konstrukcję żelbetową, prosto-
kątną, dwukomorową (rys. 2, 4 i 5), o wymiarach w świetle: szerokość — 2 × 4,30 m 
(z lokalnymi poszerzeniami technologicznymi do szerokości 16,40 m), wysokość 5,30 m 
(z lokalnymi podniesieniami technologicznymi do wysokości 8,10 m). Odcinek zreali-
zowano w wykopie zabezpieczonym kotwionymi ścianami berlińskimi. Wykonawstwo 
przebiegało zgodnie z zasadami metody hamburskiej (rys. 3). 

— Odcinek tunelu pomiędzy stacjami podziemnymi „Politechnika” i „Dworzec Główny” 
(rys. 2 i 5), o długości 325 m, ma również obudowę monolityczną, skonstruowaną w po-
staci przekroju prostokątnego, dwukomorowego, o wymiarach w świetle: szerokość — 
2 × 4,30 m, wysokość — 5,30 m. Znaczna część konstrukcji obudowy na tym odcinku 
przebiega pod budynkiem Galerii Krakowskiej, która przekazuje na konstrukcję tunelu 
duże, dodatkowe obciążenia. W związku z tym grubość płyty stropowej tunelu osiąga 
miejscami 1,15 m, a ścian — 0.90 m. Odcinek ten wykonano również metodą odkryw-
kową, w wykopie kombinowanym, w górnych partiach szerokoprzestrzennym, a w dol-
nych wąskoprzestrzennym, zabezpieczonym kotwionymi ścianami berlińskimi. Reali-
zacja robót przebiegała zgodnie z zasadami metody hamburskiej. Do obniżania zwiercia-
dła wody gruntowej w strefie robót ziemnych wykorzystywano min. technikę igłofiltrów. 

— Odcinek tunelu pod Dworcem Głównym (rys. 16 i 17), w skład którego wchodzi rów-
nież stacja podziemna „Dworzec Główny”, usytuowany jest na poziomie „–2” i stano-
wi część wielofunkcyjnego, czterokondygnacyjnego obiektu Krakowskiego Centrum 
Komunikacyjnego. Obiekt (rys. 16 i 17) był projektowany w latach siedemdziesiątych 
XX wieku i trzeba dzisiaj przyznać, że przyjmowane wtedy założenia projektowe 
wybiegały daleko w przyszłość, zwłaszcza w zakresie integracji różnych rodzajów 
transportu pasażerskiego na małym obszarze centrum miasta. W skład tego obiektu 
wchodzą również: 
• przestrzenie programu użytkowego dworca kolejowego, związanego z obsługą podróż-

nych (m.in. kasy, poczekalnie, sklepy, przechowalnie bagażu, toalety, przejścia na 
perony, schody ruchome i zwykłe, pochylnie, dojścia do wind, wejścia/wyjścia na 
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stację KST, przejście z Galerii Krakowskiej do przestrzeni publicznych Regional-
nego Dworca Autobusowego — na poziomie „–1”), 

• układ torowy dworca kolejowego (11 torów) wraz z 5 peronami, usytuowany na 
zespole kilkudziesięciu przęseł dźwigarobetonowych (przęsła podtorowe) — na 
poziomie „0”, 

• parking nad układem torowym dworca kolejowego Kraków Główny (tzw. Płyta 
Centrum, o konstrukcji zespolonej typu stal-beton, część stalowa w postaci dźwi-
garów kratownicowych lub pełnościennych w części starszej po stronie wschod-
niej) — na poziomie „+1”, 

• dwie estakady najazdu na płytę parkingową od strony wschodniej (konstrukcja ze-
spolona typu stal-beton) i zachodniej (konstrukcja z betonu zbrojonego i sprężonego). 

Długość tunelu pod dworcem kolejowym łącznie ze stacją wynosi ok. 200 m. Kon-
strukcja tunelu została wtopiona w układ konstrukcyjny obiektu KCK. Tunel posado-
wiony jest na grubej, żelbetowej płycie (rodzaj wanny). Zespolony strop tunelu typu 
stal-beton oparty jest na systemie słupów, które w obrębie stacji „Dworzec Główny” 
widoczne są na międzytorzu. Konstrukcja tunelu, podobnie jak i podziemna część 
budowli KCK zostały wykonane metodą odkrywkową, w wykopie szerokoprzestrzen-
nym. Zwierciadło wody gruntowej zostało obniżone za pomocą zespołu studni głębi-
nowych. 

 

Rys. 2. Przekrój poprzeczny tunelu w części dwukomorowej 
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Rys. 3. Budowa tunelu w części dwukomorowej — strona zachodnia 
Dworca Kraków Główny (Metoda Hamburska) 

 

Rys. 4. Portal tunelu od strony północno-zachodniej. Przekrój dwukomorowy 

— Odcinek tunelu o długości 550 m, zlokalizowany pod ulicą Lubomirskiego jest kon-
strukcją żelbetową, jednokomorową (rys. 6, 10), o przekroju prostokątnym i wymia-
rach w świetle: szerokość — 8,40 m, wysokość — 5,30 m. Elementy pionowe kon-
strukcji obudowy stanowią ściany palisadowe, z pali wielkośrednicowych wykona-
nych w układzie stycznym, zamkniętych kotwioną w nich żelbetową ścianą maskują-
cą. Stropy obudowy są wykształcone w postaci monolitycznych płyt żelbetowych, 
opartych na belkach oczepowych zwieńczających ściany palisadowe. Odcinek ten na-
leży do najwcześniej wykonanych odcinków tunelu i był realizowany metodą medio-
lańską (technika półodkrywkowa). 
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Rys. 5. Pojedyncza nitka tunelu w części dwukomorowej.  
Widok od strony stacji „POLITECHNIKA” 

 

Rys. 6. Przekrój poprzeczny tunelu w części jednokomorowej.  
Ściany boczne w układzie palisadowym 

— W obrębie tarczy skrzyżowania ulic Rakowickiej i Lubomirskiego konstrukcja dwuko-
morowa tunelu (rys. 7) została wykonana w całości z monolitycznych elementów żel-
betowych. Dodatkowo konstrukcja ta została zintegrowana z konstrukcją przejścia 
podziemnego dla pieszych. W związku z tym pocieniono płytę stropową tunelu, która 
stanowi jednocześnie płytę denną przejścia. Pocieniona płyta stropowa została pod-
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parta wewnątrz tunelu rzędem słupów żelbetowych, usytuowanych na międzytorzu. 
Odcinek tunelu pod tarczą skrzyżowania wykonywano metodą odkrywkową. 

 

Rys. 7. Przekrój poprzeczny tunelu w części jednokomorowej pod ulicą Rakowicką 

— Odcinek tunelu o długości 150 m, położony u wylotu w kierunku Ronda Mogilskiego 
— jest konstrukcją żelbetową, jednokomorową, o przekroju prostokątnym i wymia-
rach w świetle: szerokość — 8,40 m, wysokość — 5,30 m (rys. 8 i 9). Elementy piono-
we konstrukcji obudowy tego odcinka zostały wykonane w technologii ścian szczeli-
nowych. Roboty prowadzono zgodnie z zasadami metody mediolańskiej. 

— Stacja Politechnika (rys. 10–13 i 15) jest obiektem kubaturowym, dwukondygnacyj-
nym, pełniącym jednocześnie rolę przejścia podziemnego pod ul. Pawią (układ antre-
solowy). Podstawowe parametry techniczne: kubatura — 16 745 m3, powierzchnia za-
budowy — 1854 m2, długość — 55 m; szerokość 22,5÷49,3 m; maksymalna wysokość 
— 13,8 m. Główny korpus stacji zaprojektowano w formie zamkniętej, dwuprzęsło-
wej, monolitycznej skrzyni żelbetowej, o sztywnych węzłach. Strop stacji podtrzymuje 
rząd słupów żelbetowych, usytuowanych na międzytorzu. Wewnątrz skrzyni znajduje 
się kładka dla pieszych (antresola) wraz z układem schodów zwykłych i ruchomych, 
szyby windowe, a w częściach bocznych usytuowano pomieszczenia techniczne. W ukła-
dzie stacji zastosowano perony zewnętrzne. Obiekt wykonano metodą odkrywkową 
(rys. 14), a pionowe ściany wykopu przytrzymano z wykorzystaniem kotwionych ścian 
berlińskich (maksymalnie trzy poziomy zakotwień stalowych rygli opinających dwu-
teowe słupy). 
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Rys. 8. Przekrój poprzeczny tunelu w części jednokomorowej. 
Ściany boczne w technologii ścian szczelinowych 

 

Rys. 9. Portal wlotowy od strony południowo-wschodniej (Rondo Mogilskie).  
Przekrój jednokomorowy 
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Rys. 10. Widok ogólny tunelu w części jednokomorowej 

 
Rys. 11. Stacja „POLITECHNIKA”. Przekrój poprzeczny 

 
Rys. 12. Stacja „POLITECHNIKA”. Przekrój podłużny 
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Rys. 13. Stacja „POLITECHNIKA”. Rzut 

 

Rys. 14. Stacja „POLITECHNIKA”. Stadium budowy. 
Obudowa wykopu z wykorzystaniem kotwionych ścian berlińskich 
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Rys. 15. Stacja „POLITECHNIKA”. Widok w kierunku antresoli 
(przejścia podziemnego) od strony schodów ruchomych 

— Stacja „Dworzec Główny” (rys. 16–18) wpisana jest w kubaturę obiektu KCK na po-
ziomie „–2”. Konstrukcja stacji jest analogiczna do konstrukcji tunelu na odcinku KCK. 
Perony przystankowe (układ stacyjny z peronami zewnętrznymi) w obrębie stacji zaj-
mują 55 m. Szerokość stacji, obejmująca perony wraz z torowiskiem, wynosi ok. 15 m.  

 

Rys. 16. Stacja KST „Dworzec Główny”. Przekrój poprzeczny 
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Rys. 17. Stacja kolejowa Kraków Główny. Przekrój wzdłuż układu torowego dworca. 
Tunel tramwajowy na poziomie –2 

 

Rys. 18. Stacja „DWORZEC GŁÓWNY”. Widok ogólny5.  
Elementy wyposażenia tunelu związane z bezpieczeństwem  

 Stacja jest powiązana z dworcem autobusowym (RDA) po stronie wschodniej dworca 
kolejowego, z Galerią Krakowską oraz ze stroną zachodnią dworca kolejowego (ulica 
Pawia). Niedawno uruchomiono bezpośrednie połączenie stacji KST z peronem 1, skąd 
kursują pociągi na lotnisko w Balicach. Zainstalowano tutaj jedne z najdłuższych 
w Polsce schodów ruchomych. Organizacja ruchu pasażerskiego w rejonie stacji KST 
nabierze ostatecznej formy po zakończeniu robót wykończeniowych na poziomie 
„–1”, gdzie za 2 lata zacznie funkcjonować dworzec kolejowy. 

6. Elementy wyposażenia tunelu związane z bezpieczeństwem 

Najtrudniejszym zadaniem podczas realizacji tunelu KST było zaprojektowanie i wy-
posażenie tunelu wraz ze stacjami we wszystkie niezbędne instalacje i systemy. 
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Szeroko pojęte bezpieczeństwo podróżujących pasażerów oraz innych osób przebywa-
jących w tunelu jest sprawą nadrzędną i jak pokazują doświadczenia eksploatacyjne krajo-
we i zagraniczne jego zapewnienie ma szczególne znaczenie.  

Niemniej ważne jest również bezpieczeństwo związane z lokalizacją obiektu. Należy 
pamiętać, że tunel KST usytuowany jest w obrębie Krakowskiego Centrum Komunikacyj-
nego aglomeracji miejskiej, gdzie koncentrują się i integrują wszystkie rodzaje ruchu (ruch 
drogowy, ruch kolejowy, ruch tramwajowy oraz ogromne potoki ruchu pieszego). Na znacznym 
odcinku tunel KST trwale powiązany jest z Dworcem PKP Kraków Główny, Parkingiem 
Centrum, Regionalnym Dworcem Autobusowym, Galerią Krakowską, a także z niemal ukoń-
czonymi apartamentowcami przy ul. Pawiej. Taka lokalizacja tunelu narzuca szczególnie 
ostre wymogi w zakresie bezpieczeństwa, również w kontekście nowych zagrożeń jakie po-
jawiły się w ostatnich latach. 

Dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania tunelu w warunkach normalnej eks-
ploatacji oraz w sytuacjach kryzysowych, oprócz instalacji standardowych, zaprojektowano 
i wykonano następujące systemy operacyjne: 
— system oddymiania i wentylacji, 
— system przeciwpożarowy, 
— system zbierania danych i sterowania ruchem,  
— system telewizji przemysłowej, 
— system komunikatów publicznych, 
— systemy łączności radiowej, 
— system telefonów alarmowych, 
— system oświetlenia awaryjnego, 

oraz wyposażenie Centrów Sterowania na Przystankach Politechnika i Dworzec Główny, 
połączonych z Centrum Sterowania Ruchem Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Trans-
portu w Krakowie. 

Tunel bardzo starannie dostosowano do wymogów z zakresu bezpieczeństwa pożaro-
wego, zarówno w aspekcie zastosowanych materiałów jak i koniecznych elementów wypo-
sażenia. Obiekt posiada wymaganą ilość wyjść (klatek schodowych) oraz przejść ewakuacyj-
nych (pomiędzy komorami). W tym zakresie przeanalizowano różne możliwe scenariusze 
sytuacji kryzysowych, wymagających szybkiej ewakuacji ludzi z przestrzeni podziemnych. 

W Polsce w dalszym ciągu brak jest wystarczających doświadczeń w oddawaniu do 
użytkowania obiektów o tak skomplikowanym charakterze. Uwzględniając tę okoliczność 
opracowano instrukcje i dokumenty określające zasady działania oraz współdziałania po-
szczególnych służb i jednostek, niezbędne dla prawidłowego użytkowania przedmiotowej, 
skomplikowanej technologicznie i urbanistycznie budowli komunikacyjnej. Należą do nich: 
— Instrukcja obsługi systemów, 
— Program Zapewnienia Bezpieczeństwa, 
— Program Przeprowadzania Akcji Ratunkowych. 
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Dokumenty te zawierają m.in. procedury konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa 
w trakcie eksploatacji tunelu na ewentualność wystąpienia zagrożeń w postaci: pożaru w tu-
nelu lub sąsiadującym obiekcie, wykolejenia tramwaju, ataku terrorystycznego, rozprze-
strzenienia się toksycznych substancji, awarii zasilania, wypadku pieszego na torach itp. 

Zgodnie z aktualnymi wymogami całość rozwiązań związanych z komunikacją w prze-
strzeniach publicznych dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano 
i wykonano pochylnie, ciągi schodów ruchomych (14 zestawów) oraz windy (6 sztuk). Wy-
kończenie elementów konstrukcji oraz detale architektoniczne wykonane zostały z materia-
łów wysokiej jakości, trwałych i wandaloodpornych. 

7. Uwagi końcowe i wnioski  

— Najdłuższy tunel tramwajowy w Polsce, opisany w pracy, jest budowlą komunikacyjną 
o charakterze prekursorskim w naszym kraju i jego realizacja wymagała rozwiązania 
wielu niespotykanych wcześniej problemów. Pozyskane tutaj doświadczenia są jednak 
cenne, zwłaszcza w kontekście przyszłych podobnych inwestycji. W trakcie realizacji 
obiektu przetestowano w praktyce różne metody budowy stosowane we współczesnym 
budownictwie podziemnym, rozpoznano szeroką gamę materiałów i elementów 
wcześniej u nas niespotykanych, jak również na roboczo zderzono się z koniecznością 
spełnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, jakie obowiązują obecnie w komuni-
kacyjnych budowlach podziemnych. 

— Uruchomiona w 2008 roku pierwsza w Krakowie linia szybkiego tramwaju, z wyko-
rzystaniem komunikacyjnych budowli podziemnych (tunel i dwie stacje), pokazuje 
w jakim kierunku powinien zmierzać rozwój komunikacji zbiorowej Krakowa na naj-
bliższe lata, w aspekcie istniejących i spodziewanych realiów ekonomicznych. Rozwi-
nięta sieć szybkiego tramwaju w powiązaniu z innymi środkami komunikacji zbiorowej 
może stanowić efektywne rozwiązanie, pod warunkiem zapewniania nowym i istnie-
jącym liniom dużej bezkolizyjności. Osiągnąć ją można przede wszystkim dzięki no-
wym obiektom inżynierskim na skrzyżowaniach (tunele płytkie, wiadukty, estakady, 
podziemne przejścia dla pieszych i kładki). W kierunku rozbudowy i tworzenia sieci 
KST zmierzają podejmowane działania i kreślone prognozy. Szybki tramwaj w kierun-
ku osiedla Golikówka (rozpoczęcie inwestycji w tym roku), linia KST do Wzgórz 
Krzesławickich oraz linia do Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego, łącznie z funk-
cjonującą już linią KST Kurdwanów-Krowodrza Górka, stworzą sieć najbardziej efek-
tywnych i nowoczesnych połączeń komunikacji zbiorowej w Krakowie. 

— Perspektywicznie, w obliczu rozwoju aglomeracji i rosnących potrzeb komunikacyj-
nych, należy jednak przewidywać w Krakowie budowę metra, dla którego na razie nie 
widać konkurencyjnych rozwiązań alternatywnych. Zamiast bieżącego przerażenia 
ogromem kosztów może, wzorem niektórych miast w Europie i świecie, przyjąć drogę 
ewolucyjną i tak budować niektóre linie szybkiego tramwaju, by później sukcesywnie 



350 

przekształcać je w linie premetra (tunele w obrębie węzłów komunikacyjnych) lub me-
tra. Działania takie powinny być jednak poprzedzone nakreśleniem i przyjęciem przy-
szłościowego przebiegu podstawowych linii sieci premetra i metra. Plan taki pozwolił-
by racjonalniej prowadzić bieżącą zabudowę i zagospodarowywanie terenów miejskich, 
z myślą o docelowych rozwiązaniach. Takie działania planistyczne podjęto w ostatnim 
czasie w Krakowie, a ich wynik powinien być wkrótce znany. 

— Warto również zwrócić uwagę, że tzw. premetro zaczyna obecnie w niektórych mia-
stach Europy funkcjonować jako rozwiązanie docelowe i staje się obok zwykłego tram-
waju, szybkiego tramwaju i metra osobnym, nowoczesnym rodzajem transportu szy-
nowego. Dawniej, w wielu przypadkach premetro budowano z myślą o jego konwersji 
do standardów metra. Znane są przykłady zrealizowanych działań inwestycyjnych te-
go typu. Praktyka pokazała jednak, że są to działania bardzo kosztowne. Linie tram-
wajowe o parametrach premetra mogą stanowić w Krakowie kolejny etap ewolucji 
rozwijanego układu komunikacyjnego. 

— Należy wyrazić nadzieję, że zdobyty kapitał wiedzy i doświadczeń przy budowie pierw-
szego tunelu tramwajowego oraz linii KST będzie procentował dalszym powstawa-
niem nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, które w stopniu znacznie większym 
niż do tej pory powinny być związane z budownictwem podziemnym, stanowiącym 
obecnie na świecie jedną z najbardziej prężnie rozwijających się dziedzin inżynierii 
lądowej. Kraków oczekuje na nowe tunele drogowe (min. tunel pod wzgórzem błogo-
sławionej Bronisławy w ciągu III obwodnicy) oraz tunele tramwajowe, gwarantujące 
pełną bezkolizyjność. Wykazujmy większy rozmach i odwagę w proponowanych roz-
wiązaniach tak, by były nowoczesne i skuteczne w odniesieniu do narastających proble-
mów komunikacyjnych naszego miasta. 
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