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1 
PODSTAWA ROZWAŻAŃ

1. Podstawa rozwa żań
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1. Podstawa rozwa żań

„Ekspertyza obecnego i przyszłego 

stopnia i warunków dostosowania stanu infrastruktury 

Łódzkiego Węzła Kolejowego 

do planowanego ruchu pociągów ŁKA”

(luty / kwiecień 2015)

Czy infrastruktura jest dostosowana do przewidywanego ruchu pociągów?
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1. Podstawa rozwa żań

Dodatkowe materiały:

„Analiza ruchowa i eksploatacyjna 

dla Łódzkiego Węzła Kolejowego 

Etap II – Analiza eksploatacyjna”

(czerwiec 2013)

Patrz również: Seminarium IK z dnia 12.06.2014 r.

„Łódzki Węzeł Kolejowy - problemy i rozwiązania”
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2 
OBSZAR ANALIZY, METODY

2. Obszar analizy, metody
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Obszar geograficzny

Linie kolejowe

Linia nr 14, odcinek Łódź Kaliska – Sieradz

Linia nr 15 / 532, odcinek Łowicz Główny – Łódź Kaliska

Linia nr 16, odcinek Łódź Widzew – Zgierz – Kutno

Linia nr 17, Łódź Fabryczna – Koluszki

Linia nr 25, odcinek Łódź Kaliska – Gałkówek

Linia nr 540, Łódź Chojny – Łódź Widzew

2. Obszar analizy, metody
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Horyzonty analizy

- Rok 2015 , przed oddaniem do eksploatacji nowej stacji 

Łódź Fabryczna,

- Rok 2020 , po oddaniu do eksploatacji nowej stacji Łódź 

Fabryczna, a przed uruchomieniem linii średnicowej,

- Rok 2030 , po uruchomieniu linii średnicowej,

- Stan docelowy , przy pełnym funkcjonowaniu systemu 

kolejowego, w tym ŁKA.

2. Obszar analizy, metody
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Obszar merytoryczny

- Prognoza ruchu

Model cena-czas

- Definicja organizacja ruchu w ŁWK

- Analiza zdolności przepustowej

Metoda deterministyczna

- Propozycje rozwiązań i ich wpływ na wyniki

2. Obszar analizy, metody
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3 
ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY

3. Zidentyfikowane problemy
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Linia 14

- wykorzystanie zdolności przepustowej będzie wynosić 

w.stanie docelowym 100% na szlaku Łask – Gajewniki

- niemal całkowite wykorzystanie zdolności przepustowej 

wystąpi na szlakach Lublinek – Pabianice oraz Pabianice –

Dobro ń (86 – 88%). 

- brak zdolności przepustowej na odcinku Zduńska Wola –

Sieradz (133%), stanowiącym jeden szlak, bez dodatkowych 

odstępów

3. Zidentyfikowane problemy
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Linia 15

- Przewidywane wykorzystanie zdolności przepustowej 

wynosi 100% na odcinku od Zgierza do Łowicza 

Przedmie ścia , jednakże: brak pociągów dalekobieżnych,

pociągi towarowe poza godzinami szczytu

W przypadku zwiększenia ruchu towarowego (funkcje 

logistyczne okolic Strykowa), to należałoby zagęścić sieć 

posterunków (mijanek, stacji) lub dobudować drugi tor na 

wybranych odcinkach.

3. Zidentyfikowane problemy
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Linia 16 (odcinek Łód ź Widzew – Zgierz)

- zdolność przepustowa linii pozwala na wytrasowanie 

1,5 pary pociągów w ciągu godziny. 

- możliwe jest funkcjonowanie ruchu aglomeracyjnego 

z maksymalną częstotliwością raz na godzinę, 

z pozostawieniem rezerwy w wysokości 0,5 pary pociągów 

dla ruchu towarowego lub dalekobieżnego

3. Zidentyfikowane problemy
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Linia 16 (odcinek Zgierz - Kutno)

- już w chwili obecnej praktycznie cały odcinek Zgierz – Kutno 

stanowi wąskie gardło systemu kolejowego województwa 

łódzkiego

- brak możliwości dogodnego kończenia biegu pociągów 

aglomeracyjnych w Zgierzu

3. Zidentyfikowane problemy
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Linia 17

- przy planowanej liczbie 14 par pociągów w godzinie 

największego ruchu, będzie możliwe jej wytrasowanie 

(patrz: linia średnicowa w Warszawie), jednakże w przypadku 

jakichkolwiek, nawet najmniejszych opóźnień przełoży się na 

propagację tych opóźnień na cały Łódzki Węzeł Kolejowy

- na pozostałym odcinku, czyli Łódź Widzew – Koluszki, 

zdolność przepustowa w godzinie szczytu będzie 

wykorzystana w niespełna 80%,

- brak możliwości wyprzedzania się pociągów (Gałkówek)

3. Zidentyfikowane problemy
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Linia 25

- wąskim gardłem w przypadku tego odcinka linii nr 25 jest 

jednotorowe wyprowadzenie tej linii ze stacji Łódź Kaliska 

(tor 81 pomiędzy południową głowicą stacji Łódź Kaliska, 

a południową głowicą posterunku ŁKT

Linia 540

- brak problemów?

3. Zidentyfikowane problemy
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Linia średnicowa

- przy planowanym ruchu pociągów w wymiarze 14 par

w.godzinie szczytu będzie to wykonalne jedynie w przypadku

budowy rozwidlenia linii średnicowej (węzeł „Łódź Polesie),

jako połączenia bezkolizyjnego

- należy rozważyć budowę jednego z przystanków pośrednich

jako stacji posiadającej po jednym torze głównym

dodatkowym dla każdego kierunku, co pozwoli na

wyprzedzanie się pociągów, zaś w razie opóźnień może

pełnić rolę bufora

3. Zidentyfikowane problemy



Seminarium IK, 8.12.2015r.                      Wpł yw zakresu modernizacji linii kolejowych na ich zdolno ść przepustow ą 

4 
WNIOSKI i PROPOZYCJE 

ROZWIĄZAŃ

4. Wnioski i propozycje rozwi ązań
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4. Wnioski i propozycje rozwi ązań

Linia  Wąskie gardło  Działania zaradcze  

14 
Wybrane szlaki na 
odcinku Łód ź Kaliska – 
Zduńska Wola  

Budowa samoczynnej blokady liniowej 

14 Szlak Zduńska Wola - 
Sieradz  

Budowa posterunku odstępowego w połowie długości szlaku 
 
albo 
 
Budowa samoczynnej blokady liniowej 

15 Szlak Domaniewice – 
Łowicz Przedmie ście  

Budowa dodatkowego posterunku ruchu dzielącego jeden 
szlak na dwa. 

15 Odcinek Łód ź Kaliska – 
Łód ź Żabieniec – Zgierz  Budowa samoczynnej blokady liniowej 

16 Szlak Łód ź Widzew - 
Zgierz  

Budowa mijanki w połowie długości szlaku (okolice przystanku 
Łódź Marysin) 

16 Szlak Zgierz – Zgierz 
Kontrewers  

Budowa stacji Zgierz Północ przystosowanej do obsługi 
pociągów kończących bieg (tory odstawcze) o liczbie torów 
głównych 3. 

16 Nowy szlak Zgierz – 
Zgierz Północ  

Budowa drugiego toru 
 
albo 
 
Budowa dwukierunkowej samoczynnej blokady liniowej na 
odcinku jednotorowym 

16 Szlak Zgierz Kontrewers  
- Chociszew  Odbudowa mijanki Grotniki 
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4. Wnioski i propozycje rozwi ązań

Linia  Wąskie gardło  Działania zaradcze  

16 Szlak Ozorków – 
Łęczyca  

Budowa drugiego toru na odcinku Ozorków - Kutno 
 
albo 
 
Utworzenie trzech odcinków dwutorowych, w postaci długich 
„mijanek” (kilka km długości) obejmujących stacje Ozorków, 
Łęczyca oraz Witonia (tu: w kierunku Kutna). 
 
albo  
 
Odbudowa mijanek w okolicach przystanków Sierpów oraz 
Gawrony z dobudową drugiego toru na odcinku 3-4 km od 
stacji Kutno. 
 

16 Szlak Łęczyca – Witonia  

16 Szlak Witonia - Kutno  

17 
Odcinek Łód ź 
Fabryczna – Łód ź 
Widzew  

Budowa czterech torów na odcinku Łódź Widzew – Łódź 
Fabryczna, w tym jednej pary przeznaczonej docelowo dla kolei 
dużych prędkości, powiązanej z układem torowym stacji Łódź 
Widzew.  
Wiąże się z tym konieczność przystosowania zachodniej 
głowicy stacji Łódź Widzew. 

17, 
25 

Odcinek Łód ź Widzew – 
Koluszki, st. Gałkówek  

Przebudowa układu torowego stacji Gałkówek, w taki sposób, 
aby możliwe było wyprzedzanie się pociągów. 

25 Szlak Łód ź Kaliska - 
ŁKT  

Uruchomienie i wykorzystanie wschodniego wiaduktu stacji 
Łódź Kaliska i wprowadzenie linii nr 25 w stację Łódź Kaliska 
przez obecny posterunek ŁKT. 

L.Ś.* 
Odcinek Łód ź 
Fabryczna – w ęzeł 
„Łód ź Polesie ” 

Budowa odcinka czterotorowego 
 
albo 
 
Budowa węzła torowego pomiędzy linią nr 14 a linią KDP na 
wysokości osiedla Retkinia 

15, 
16 Stacja węzłowa Zgierz  Przebudowa układu torowego stacji, tak aby zawierał minimum 

4 tory przy krawędziach peronowych oraz tory odstawcze. 
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5 
CO DALEJ?

5. Co dalej?
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Dalsze kierunki prac Instytutu Kolejnictwa

Ogólny kierunek bada ń: Budowa modeli 

mikrosymulacyjnych dla poszczególnych odcinków linii, 

analizy ruchowe prowadzone za pomocą tych modeli.

Bliska przyszło ść: budowa modelu mikrosymulacyjnego dla 

linii Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno (w ramach pracy mgr 

jednego z pracowników)

Dalsza przyszło ść (?): budowa modelu Łódzkiego Węzła 

Kolejowego oraz obszaru ograniczonego stacjami Zduńska 

Wola, Kutno, Łowicz, Skierniewice...

5. Co dalej?
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4. Podsumowanie

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Szymon Klemba

Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów

(22) 47 31 354

sklemba@ikolej.pl


