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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Łukasz Gryga, Michał Wojtaszek, Grzegorz Firlejczyk
Urban traffic control system and public transport priority in Cracow
Abstract: The paper describes development of the Urban Traffic
Control System of Cracow’s street and giving priority to the vehicles
of public transport at the traffic lights. At the beginning authors
undertake an essay to present principles of traffic lights programs
of high quality on the basis of their own professional experiences.
Afterwards first Urban Traffic Control System implemented in
Cracow in the framework of the project Cracow Rapid Tram has
been described. First conclusions and results of this implementation have been presented as well. Then authors have described next
implemented system connected with the new tram line construction
with terminus at the Mały Płaszów. At the end of this part of the article authors have listed projects related to the expansion of existing
systems both: with tasks being under implementation just now and
designed for realization in the near future. In the second part of the
article authors have focused on the issue of priority for vehicles of
public transport. Basic principles of implementation of the priority
as well as examples of these realizations at Cracow intersections with
traffic lights have been presented. Finally the most typical problems
appearing during public transport priority implementations have
been discussed. The paper presents considerable knowledge on traffic light’s functioning, development of traffic lights programs and
implementation of urban traffic control systems based mostly on
author’s experiences, real situations and problems they have faced.
Key words: passenger transport, public collective transport, public
transport priority, traffic steering
Łukasz Gryga, Michał Wojtaszek
Monitoring cameras for traffic restricted area and separated bus’ lanes in
Cracow
Abstract: Article describes way to the project System of Zone Access
Control for Traffic Restricted Area and Public Transport’s Lines in
Cracow which implementation starts in 2013 in Cracow. The aim
of this task is to organize control in traffic restricted areas and over
bus lines in the city centre. The history of implementation of traffic
restrictions in Cracow, developments of solutions promoting public
transport including separated bus’ lines has been presented in the
article. Then first attempts of organizing vision control registrating
vehicles on the basis of number plates have been presented. Finally
the most important measures concerning the project System of Zone
Access Control for Traffic Restricted Area and Public Transport’s
Lines in Cracow have been discussed.
Key words: monitoring, traffic restricted area, zone access control,
separated bus’ lines, bus improvements
Piotr Dera
Public transport priorities with special regard for shared tram-bus lanes in
Cracow
Abstract: Growing number of vehicles causing raise of street congestion has caused decline in conditions of tram’ and bus’ transport quality in the Nineties of last century. This phenomenon contributed with implementation of priorities in the traffic for the public transport vehicles in order to improve their attractiveness and
to encourage possible passengers to use this mode of transport.
Solutions implemented in the scope of separated tram-bus lanes
in Cracow in the light of transport policy have been presented in
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the article. Especially solutions in the field of integration of tram’
transport and bus’ transport (shared bus-tram lanes) have been
described. Also evaluation of implemented solutions has been prepared.
Key words: passenger transport, collective transport, public transport priorities

Piotr Hamarnik
Reliable information as a basis for effective implementation of the sustainable
transport in Cracow
Abstract: In the times of modern mass media more and more important role to reach citizens plays direct information which provides possibility to present to the public point of view and intentions of the institutions and companies. The article presents activities undertaken by the Municipal Infrastructure and Public Transport
Management (ZIKiT) in the scope of information concerning system of sustainable transport in Cracow.
Key words: passenger transport, information, sustainable transport
Adrian Obuchowicz
Use of the EU projects for creation new innovative transport solutions
Abstract: The EU funds aiming at improvement of quality of life
have been used in Poland for many years. Also in the scope of public
transport Polish cities seek intensely for solutions - new for us but
proven in other countries. City of Cracow has taken part and is still
involved in many projects and initiatives which serve to exchange of
experiences between cities of the European Union. Civitas Caravel
is one of such projects which resulted with a new transport service
Tele-bus. It is an example of successful exchange of technologies,
knowledge and experiences between partners in the project. This
service has been provided to the passengers continuously since 2007
and it has already been expanded for few times.
Key words: passenger transport, innovations, request bus (telebus)
Izabella Bruchal
Passenger information in the system of Cracow public transport
Abstract: Passenger information is one of important elements of
organization of public collective transport. Its main tasks are: saving time and improvement of comfort of passengers through reduction of their effort to seeking of information. Traditional modes
of information slowly belong to the past. They are replaced with
more modern, comfortable, effective solutions with larger scope and
range of operation. Cracow may be praised with considerable achievements as far as implementation of innovations in the passenger
information system is concerned. Traditional solutions are modernizing but first of all projects with components containing new modes of passenger information are being implemented.Undoubtedly
the biggest achievement is the PIS – Passenger Information System
which implementation has started in 2005. In the beginning it contained 44 boards of DPI - Dynamic Passenger Information at 23
tram’ stops in the corridor of Cracow Rapid Tram (KST). During
following investment activities, boards of DPI have been installed
on some tram’ stops. This system supports passengers who wait at
the stops and provides with suitable visual information concerning
expected times of arrivals of public transport’ vehicles.
Key words: passenger transport, passenger information, dynamic
pasenger information
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Stanisław Jurga
Directions of the renewal of tram vehicles of the MPK S.A. in Cracow determining realization of transport services
Abstract: On the base of implemented tasks, plans and trends in
the scope of development of tram transportation in Cracow realized
and planned directions of renovation of tram’ vehicles of the MPK
S.A. have been described in the article. They include undertakings
concerning modernization of the vehicles that are in use nowadays
(105NA i 405N), gained - secon-hand (E1 i C3, N8 i GT8S, E6
i EU8N) as well as modern, low-floor (NGT6, NGT8), which is to
be bought in the framework of the EU projects. In the final part of
the article expected results of the strategy of tram vehicles’ reneval
have been discussed.
Key words: passenger transport, tram’ vehicles, reneval of vehicles
Paweł Matoga
Vienna’s style stops in Krakow
Abstract: Providing of safety for public transport passengers is one of
priorities of the Organiser of Public Collective Transport according
to - among others - the law: resolution of Cracow’s City Council nr
XVIII/225/07 of 4 July 2007 concerning „Transport Policy for the
City of Cracow for 2007-2015. Other important element of modern
transport system is adopting stop infrastructure for requirements of
elderly people, disabled and children. Perfect solution combing all
above demands are so called „Vienna’s style” stops which are characterized by raising the level of street up to the level of sidewalk.
This construction is to facilitate passengers with getting in and off
vehicles of public transport and to calm down car traffic in the area
of the stop. There are 4 this type of stops in Cracow now: „Lubicz”

– both directions and „Urzędnicza” – both directions, located at
the Królewska street. Currently, in the project of reorganization of
traffic on the first ring road, construction of 2 further ‘Vienna’s style’ stops are planned. Raised platforms are to be located at stops:
„Teatr Bagatela” and „Basztowa LOT”, at both directions towards
railway station. Other interesting example of the stop differing from
standard is „Dworzec Główny” at the Lubicz street towards centre.
However in this specific case implemented construction does not
turn out to be useful entirely since passengers have choice between
two stop’s platforms (one at the sidewalks and other along the track
way) and walk freely between those two platforms, which may cause
dangerous situations and collisions with approaching vehicles.
Key words: passenger transport, public collective transport, stop

Krzysztof Francuz, Adam Wiśniowski, Piotr Dera
Analysis of implemented changes in public transport in Cracow with reference to application of macro-simulation models
Abstract: Dynamic of development cities in Poland and especially in Cracow, conduces towards changes in relations to passenger
movements. Above invokes necessity of adaptation of transport
systems to evolving transport needs. Taking under consideration
fact that changes in the lines network causes inconveniences for
passengers it is important to pursue implementation of modern
simulation tools, f.i. the VISUM package in order to evaluation
of those transformations or their optimalisation. Article describes arguments used when implementing changes with use of the
VISUM package.
Key words: passenger transport, public collective transport, passenger service
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Numer czerwcowy TMiR poświęcony jest dobrym praktykom stosowanym w zarządzaniu systemem transportowym Krakowa,
szczególnie w zakresie sterowania ruchem, w tym obszarowego, funkcjonowania transportu zbiorowego, w tym priorytetów w ruchu
dla tramwajów i autobusów, wydzielonych pasów dla autobusów, monitoringu wjazdów do strefy ograniczonego ruchu oraz ruchu
po wydzielonych pasach autobusowych. Autorami artykułów są praktycy współtworzący te innowacyjne rozwiązania.
Krakowskie dobre praktyki będą przedmiotem ogólnopolskiego seminarium w dniu 21 czerwca 2013.

Obszarowy system sterowania
ruchem i nadawanie priorytetu dla
transportu zbiorowego w Krakowie1
Streszczenie. Przedmiotem artykułu jest opis rozwoju Obszarowego
Systemu Sterowania Ruchem na ulicach Krakowa, a także nadawanie
priorytetu pojazdom komunikacji miejskiej na sygnalizacjach świetlnych.
Autorzy w pierwszej kolejności podjęli próbę zaprezentowania podstaw
tworzenia dobrych programów sygnalizacyjnych, określonych na podstawie własnych doświadczeń zawodowych. Następnie, przedstawiony
został pierwszy wdrożony w Krakowie Obszarowy System Sterowania
Ruchu, zrealizowany w ramach projektu Krakowski Szybki Tramwaj.
Zaprezentowano również pierwsze wnioski i efekty realizacji tego projektu.
W dalszej kolejności autorzy omówili kolejny wdrożony system, powstały
przy okazji budowy linii tramwajowej na Mały Płaszów. Na koniec tej części
artykułu zawarto listę projektów związanych z rozszerzeniem posiadanych
systemów sterowania ruchem zarówno o zadania aktualnie realizowane, jak
i przewidziane do wykonania w najbliższym czasie.
W drugiej części artykułu autorzy skupili się na kwestii nadawania
priorytetu dla pojazdów transportu zbiorowego. Przedstawiono podstawowe zasady realizacji priorytetu. Zaprezentowano przykłady zastosowania priorytetu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w Krakowie.
W końcu omówiono najbardziej charakterystyczne problemy pojawiające
się w momencie wdrożenia priorytetu dla komunikacji miejskiej.
Cały artykuł prezentuje pokaźną wiedzę dotyczącą funkcjonowania
sygnalizacji świetlnych, tworzenia programów sygnalizacyjnych oraz
wdrażania systemów sterowania ruchem, opartą przede wszystkim o doświadczenia autorów, realne sytuacje i problemy, z którymi się zetknęli.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, priorytet
w ruchu, sterowanie ruchem

Wprowadzenie
Gdyby przeprowadzić ankietę wśród kierowców zawierającą pytanie o to, która sygnalizacja jest najlepsza, zapewne
wielu z nich odpowiedziałoby, że ta, która działa w trybie
światła żółtego migającego. Zasadą jest, że sygnalizacja

świetlna służy przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa
ruchu drogowego, a w drugiej kolejności zwiększeniu przepustowości relacji podporządkowanych. W związku z tym
sygnalizacje w naszym kraju, a także poza jego granicami,
często działają w sposób mało optymalny. W niektórych
przypadkach funkcjonują programy sygnalizacyjne stałoczasowe stworzone jeszcze w latach osiemdziesiątych lub
dziewięćdziesiątych, zupełnie nie dostosowane do obecnych
warunków ruchu. Jeśli już któraś sygnalizacja wyposażona zostanie w elementy akomodacji, w wielu przypadkach
nikt nie kontroluje jej działania, nie odtwarza uszkodzonych pętli indukcyjnych czy nie sprawdza stanu kamer wideodetekcji. A już najgorszym podejściem jest stwierdzenie
że „dobry program akomodacyjny da sobie radę ze wszystkim warunkami ruchu”. W rezultacie dla niektórych zarządzających ruchem lepszym rozwiązaniem jest wyłączenie sygnalizacji świetlnej, niż podjęcie próby poprawy jej
działania.
W 2008 roku w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie postanowiono podejść do tematu
sygnalizacji świetlnych w sposób zupełnie inny niż dotychczas praktykowany. Głównym celem było nie tylko poprawienie przepustowości dla pojazdów na skrzyżowaniach,
zwiększenie bezpieczeństwa czy wprowadzenie priorytetu
dla tramwajów, ale przede wszystkim pokazanie, że sygnalizacja świetlna w głównej mierze ma służyć pomocą użytkownikom ulic, a nie stanowić dla nich dodatkowego problemu2.

2
1
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Podstawy sterowania ruchem
za pomocą sygnalizacji świetlnej
Obecnie stosowane technologie dają ogromne możliwości
stworzenia programu sygnalizacji świetnej, który będzie
bardzo dobrze dostosowany do warunków ruchu, zapewniając przy tym bezpieczeństwo na odpowiednim poziomie.
Na drodze do stworzenia optymalnie działającej sygnalizacji można wyróżnić następujące punkty:
• dostosowanie programów sygnalizacyjnych do zróżnicowanych warunków ruchu w ciągu dnia – na zdecydowanej większości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną warunki ruchu są zmienne w zależności od pory dnia.
Wiadomo, że występują godziny szczytu, rano ludzie
jadą w kierunku centrum, po południu wracają do domów, w nocy natomiast ruch jest znikomy. Dochodzą
jeszcze pory dnia, w których mieszkańcy wybierają się na
zakupy, w weekendy wyjeżdżają z miasta, a później wracają. W końcu występują przypadki sygnalizacji obsługujących dojazd do kościołów. Jak widać, liczba czynników mających wpływ na zmienność ruchu jest ogromna
i w zdecydowanej większości przypadków trzeba stworzyć więcej niż jeden program sygnalizacyjny. Nawet
przygotowanie kilku programów stałoczasowych może
dać lepsze efekty, niż wykonanie jednego programu akomodacyjnego, który rzekomo poradzi sobie ze wszystkimi specyficznymi sytuacjami. Stąd w Krakowie podjęliśmy decyzję, że właściwie przy każdym opracowywaniu
nowej dokumentacji sygnalizacji świetlnej wymagane
jest stworzenie co najmniej czterech programów odpowiadających najbardziej podstawowym okresom dnia,
takim jak szczyt poranny, międzyszczyt, szczyt popołudniowy czy noc. W niektórych lokalizacjach wymagane
są również programy do obsługi zwiększonego ruchu
związanego z obiektami takimi jak hipermarkety, kościoły, zakłady przemysłowe czy obiekty sportowe;
• sygnalizacja akomodacyjna – nawet najprostszy system
detekcji, usytuowany tylko na wlocie podporządkowanym, może przynieść odczuwalne korzyści dla użytkowników. Należy przy tym pamiętać, że o detekcję trzeba
nieustannie dbać. Niesprawna detekcja może bowiem
generować większe problemy niż dobry program stałoczasowy. Drugim ważnym aspektem jest rozważne stosowanie detekcji. Jeżeli uruchomienie którejś grupy sygnalizacyjnej nie generuje znacznych strat czasu, należy
ją załączyć, nawet jeśli detekcja nie wykazuje zgłoszenia.
Przykładowo, w Krakowie w większości przypadków
zrezygnowano ze stosowania detekcji na przejściach dla
pieszych i przejazdach dla rowerów równoległych do
głównego kierunku ruchu. Strat czasu z tego powodu
nie ma wielkich, natomiast piesi i rowerzyści bardzo pozytywnie podchodzą do tego typu rozwiązań. Podobnie
sytuacja wygląda z przejściami przez torowisko. Również
uruchamiajmy je zawsze. Takie zachowanie zwiększa zaufanie do wyświetlanych sygnałów dla pieszych i ogranicza zjawisko wchodzenia na czerwonym świetle,
a wbrew pozorom może ułatwiać przydzielanie priorytetu tramwajowego.

• strategia sterowania – jeżeli już decydujemy się na zastosowanie sygnalizacji świetlnej, to ważne jest przyjęcie
odpowiedniej strategii sterowania. Czy sygnalizacja będzie działać w trybie preferencji dla głównego kierunku,
w trybie czerwonego światła na wszystkich kierunkach,
czy może w trybie cyklicznym? Czy program będzie
funkcjonował w trybie izolowanym, czy w koordynacji?
Czy główna waga pracy sygnalizacji postawiona zostanie na maksymalną przepustowość ruchu, na priorytet
dla komunikacji miejskiej, a może na zapewnienie najlepszych warunków dla pieszych? O tym trzeba zdecydować, projektując nowy program sygnalizacyjny.
Przykłady zastosowania odpowiednich strategii sterowania zawarte zostały w dalszej części artykułu. W tym
miejscu chcielibyśmy jedynie zaznaczyć, że w Krakowie
starano się odchodzić od systemu sterowania opartego
na pozostawaniu sygnalizacji w czerwonym świetle na
wszystkich kierunkach, bardziej znanego jako „all red”.
Uznaliśmy taki sposób sterowania za niebezpieczny.
Kierowcy widząc sygnalizację zmieniającą się co chwilę
ze światła czerwonego na zielone i z powrotem, przestają zwracać na nią uwagę. Myślenie w stylu: „zmieniło się
na czerwone, nie będę hamował, bo na pewno zaraz powróci na zielone”, może mieć niestety tragiczne konsekwencje, jeśli program akomodacyjny w tym jednym
szczególnym przypadku zdecyduje o obsłudze kierunku
poprzecznego lub kolizyjnego przejścia dla pieszych;
• system sterowania ruchem – najwyższy punkt zaawansowania, jeśli chodzi o sygnalizacje świetlne, dający naprawdę wiele możliwości, ale również generujący sporo
problemów. Wszelkie systemy ułatwiają prace, ale jednocześnie trzeba zawsze prowadzić większy nadzór nad ich
działaniem. Podstawową możliwością, jaką dają, jest ciągły nadzór nad sygnalizacjami. Wiemy, które sygnalizacje
działają, w jakim trybie, czy występują awarie itp. Mamy
dostęp do historycznych zapisów funkcjonowania sygnalizacji. Drugą istotną możliwością systemów sterowania
ruchem jest zastosowanie rozwiązań optymalizacyjnych,
które mogą być dwojakiego rodzaju:
–		lokalne – wtedy sygnalizacje optymalizują swoją
pracę wewnątrz pewnego obszaru na poziomie lokalnym (sterowniki łączą się ze sobą bezpośrednio, a nie
z centralnym serwerem). Do centrali przesyłana jest
ewentualnie informacja o aktualnym stanie pracy.
Może istnieć dodatkowo możliwość zmiany trybu
pracy z centrali;
–		centralne (takie jak MOTION czy BALANCE) –
wówczas praca sygnalizacji optymalizowana jest poprzez serwer ruchu. Można zastosować systemy optymalizacyjne różnych firm, przy czym istotnym jest,
aby następowała wymiana informacji o stanie pracy
sygnalizacji świetlnych pomiędzy serwerami.
Optymalizacja systemowa umożliwia lepsze dostosowanie sygnalizacji do realnych warunków ruchu, w tym przede
wszystkim sygnalizacji działających w koordynacji w ciągu
lub na sieci skrzyżowań na podstawie danych o natężeniach
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ruchu w danych relacjach, prędkości pojazdów oraz obecności kolejki. Optymalizacja może być realizowana w sposób prostszy poprzez wybór odpowiedniego, wcześniej
przygotowanego, programu sygnalizacyjnego. Bardziej zaawansowane systemy sterowania same tworzą programy
sygnalizacyjne na podstawie przygotowanych układów faz
i przejść międzyfazowych, potrafią dostosowywać się do
zmian ruchu na podstawie danych historycznych, a także
reagować na nietypowe sytuacje czy nawet same realizować
priorytet dla pojazdów komunikacji miejskiej.

Obszarowy System Sterowania Ruchem firmy Siemens
w Krakowie
Dzięki budowie pierwszej linii Krakowskiego Szybkiego
Tramwaju, w Krakowie podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy Systemu Sterowania Ruchem. W 2005 roku Agencja
Rozwoju Miasta podpisała umowę z konsorcjum firmy
Siemens, złożonym z polskiego i niemieckiego oddziału, na
realizację systemu w skład którego wchodzą dwa elementy:
• Systemu Sterowania Ruchem UTCS – odpowiedzialny
za sterowanie sygnalizacjami świetlnymi oraz za nadzór
nad ich prawidłowym funkcjonowaniem,
• Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego TTSS – odpowiedzialny za nadzór nad ruchem tramwajów oraz za
sterowanie tablicami informacji pasażerskiej.
System miał być gotowy w 2007 roku, ale z uwagi na
opóźnione prace budowlane związane z przebudową rond
Mogilskiego i Grzegórzeckiego, a także realizacją tunelu
tramwajowego pod Dworcem Głównym, uruchomienie systemu przesunęło się o rok, a jego kalibracja prowadzona była
aż do 2010 roku.
Podstawowym celem realizacji Systemu Sterowania
Ruchem było przyspieszenie przejazdu pociągów tramwajowych w tak zwanym Korytarzu Szybkiego Tramwaju, czyli
na trasie linii 50, prowadzącej z pętli na Kurdwanowie przez
ulicę Wielicką, Starowiślną, Grzegórzecką, aleję Powstania
Warszawskiego, tunel tramwajowy do pętli Krowodrza
Górka. Drugim założeniem przy tworzeniu systemu było
usprawnienie przejazdu dla ruchu indywidualnego przez ciąg
drogowy od alei 29 Listopada, przez aleje Trzech Wieszczów,
ulice Konopnickiej, Kamieńskiego do ulicy Wielickiej, jako
swoistej rekompensaty dla kierowców wynikającej z przyznania priorytetu dla tramwajów w korytarzu KST.
W ramach realizacji Obszarowego Systemu Sterowania
Ruchu w Krakowie wykonano następujące elementy:
• w siedzibie ZIKiT Kraków przy ulicy Centralnej powstało
Centrum Sterowania Ruchem, wykorzystujące system
Siemens Sitraffic Scala. W tej samej lokalizacji umieszczono również wszystkie serwery obsługujące system;
• dokonano wymiany 72 sterowników sygnalizacji świetlnej, zabudowując urządzenia sterujące firmy Siemens
serii C800 i C900;
• dokonano niezbędnej modernizacji i dostosowania istniejących sygnalizacji świetlnych, a także zrealizowano
nowe sygnalizacje umożliwiające nadanie priorytetu pociągom tramwajowym na skrzyżowaniach;
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• zbudowano sieć połączeń złożonych ze światłowodów i kabli miedzianych, umożliwiającą podłączenie wszystkich
elementów systemu do Centrum Sterowania Ruchem.
Wymienione 72 sterowniki sygnalizacji świetlnej podzielone zostały na 6 obszarów, wyróżnionych pod względem taktyki sterowania:
• Obszar 1 – aleje Trzech Wieszczów (11 skrzyżowań)
i aleja 29 Listopada (2 skrzyżowania) – w tym obszarze
przewidziano pełną preferencję ruchu kołowego, za pomocą systemu optymalizacji sieciowej MOTION firmy
Siemens. System ten automatycznie generuje programy
sygnalizacyjne, dostosowując je do aktualnie panujących warunków ruchu w ciągu.
• Obszar 2 – Pierwsza Obwodnica (7 skrzyżowań) i rejon
ulicy Lubicz, Mogilskiej, Lubomirskiego i alei Powstania
Warszawskiego (7 skrzyżowań) – w pierwszym przypadku najważniejszy był priorytet dla komunikacji
miejskiej, ograniczony wyłącznie priorytetem dla pieszych. W drugim przypadku głównym priorytetem
były pojazdy z uwagi na równoległy przebieg linii tramwajowej po wydzielonym torowisku.
• Obszar 3 – ciąg ulic Dietla, Grzegórzeckiej i początek alei
Pokoju (11 skrzyżowań) – jeden z najtrudniejszych ciągów, na którym starano się pogodzić priorytet dla komunikacji wraz z zapewnieniem koordynacji dla pojazdów.
W ciągu ulicy Dietla działa ponadto system optymalizacji
sieciowej MOTION, w tym przypadku pracujący w trybie automatycznego wyboru gotowych programów sygnalizacyjnych, w zależności od natężeń ruchu.
• Obszar 4 – Podgórze (6 sygnalizacji) – w tym obszarze
zdecydowano się zastosować priorytet dla komunikacji
zbiorowej, silniejszy na skrzyżowaniach w korytarzu
KST i nieco słabszy na pozostałych skrzyżowaniach.
• Obszar 5 – ulice Wielicka, Kamieńskiego, Nowosądecka
i Witosa (22 sygnalizacje) – w przypadku prowadzenia
trasy tramwajowej wzdłuż ciągów drogowych na sygnalizacjach świetlnych zastosowano pełny priorytet, w miejscach przecięcia się najważniejszych ciągów drogowych
z linią tramwajową priorytet ograniczono, natomiast na
ciągu drogowym ulicy Kamieńskiego i częściowo na ulicy
Wielickiej zastosowano automatyczną generację programów sygnalizacyjnych za pomocą systemu optymalizacji
sieciowej MOTION w trybie generacji programów.
• Obszar 6 – Krowodrza (6 sygnalizacji) – zastosowano
pełny priorytet dla pociągów tramwajowych na sygnalizacjach świetlnych.
Obecnie do systemu podpięte są sterowniki firmy Siemens
z rodziny C800 (68 sterowników) i najnowszej C900 (2 sterowniki w ramach pierwotnego zamówienia i 12 w ramach
budowy linii tramwajowej do pętli Czerwone Maki). Dwa sterowniki położone wzdłuż ulicy Klimeckiego zostały przełączone do drugiej centrali sterowania ruchem w ramach przebudowy ciągu drogowego wraz z budową linii tramwajowej.
Wszystkie 82 sterowniki zostały podłączone kablem światłowodowym lub miedzianym do access pointów, a stamtąd do ser-
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werów znajdujących się w centrum sterowania kablem optycznym. Serwery zajmują się obsługą skrzyżowań (nadzór, wybór
programów, jednakże w przypadku braku połączenia z centrum sterowniki korzystają z programów dostępnych lokalnie). Do serwerów podpięte są również stacje klienckie, za pomocą których użytkownicy mają nadzór nad systemem.
System umożliwia:
• raportowanie sytuacji awaryjnych (awarie sprzętowe
i programowe);
• wyświetlanie na bieżąco stanu sygnalizacji, wyświetlanych sygnałów i informacji z detektorów oraz podawanie informacji na temat telegramów dla transportu
zbiorowego;
• zgrywanie i analizowanie pomiarów natężeń ruchu;
• zdalną zmianę programów sygnalizacji, z których korzystają sterowniki;
• tworzenie planu pracy dziennej (w zależności od dnia
tygodnia) sygnalizacji świetlnych (wybór programu
i sposobu sterowania zależny od pory dnia);
• nadawanie priorytetu dla transportu publicznego.
Wszystkie informacje systemowe, o awariach, jak i wyświetlane sygnały są automatycznie archiwizowane i mogą
być później przeglądane.
Raportowanie awarii odbywa się poprzez:
• wyświetlenie wiadomości na stacjach roboczych,
• wysyłanie wiadomości e-mail, SMS itp. (zależy od konfiguracji).
Sygnalizacje porozumiewają się z centrum za pomocą
protokołu OCIT-O ver. 1.1 – jest to rozwiązanie ustandaryzowane, a jego rozwój wspierany przez grupę producentów
sterowników. Do systemu centralnego możliwe jest podłączenie 192 sterowników. Wymagana jest jedynie prawidłowa konfiguracja połączenia (po kablu światłowodowym
w sieci LAN) oraz skonfigurowanie nowych skrzyżowań
w systemie. Jeżeli sterownik wspiera protokół OCIT-O 1.1,
możliwe jest jego podpięcie do systemu, przy czym udostępnione jest wtedy rejestrowanie aktualnego stanu pracy,
sygnałów z wejść (np. detektory) i wyjść (np. wyświetlane
sygnały na sygnalizatorach), jak i wydawanie rozkazów
o przełączeniach programów, wyłączeniu sygnalizacji itp.
Natomiast rozwiązania optymalizacyjne w postaci algorytmów sterowania (zależnych od warunków ruchu) muszą
być implementowane indywidualnie dla każdego skrzyżowania poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji dostępnych w oprogramowaniu producenta systemu.
W ramach wdrożenia systemu dostarczono także system
optymalizacji sieciowej MOTION (Method for the Opti
mization of Traffic Signals In Online Controlled Networks).
MOTION ma za zadanie, na podstawie zebranych informacji
o ruchu, na bieżąco optymalizować programy sygnalizacji.
Dostosowany jest sposób sterowania, długość sygnału zielonego dla poszczególnych kierunków i koordynacja z sąsiednimi skrzyżowaniami. Programy obliczane są automatyczne, co
pewien interwał (standardowo 15 minut), na podstawie zebranych danych o ruchu (natężenie pojazdów, procent zajęcia

pętli, szacowana średnia prędkość kolejki). W rejonach, gdzie
prowadzona jest optymalizacja, istotne jest posiadanie odpowiednich danych wejściowych o płynności ruchu. Dane te są
zbierane z pętli indukcyjnych umieszczonych w pewnej odległości od linii zatrzymania (na głównym kierunku jest to ok.
40 m od linii zatrzymania). Pętle te są o rozmiarach 2 x 2 m,
po jednej na każdym pasie ruchu: przed skrzyżowaniem (na
wlotach), jak i za nim (na wylotach). Tylko w tym przypadku
możemy uzyskać pełną informację o strukturze kierunkowej
ruchu, a te informacje są konieczne do prawidłowej oceny,
w których kierunkach porusza się najwięcej pojazdów. Dzięki
temu algorytm sterujący może odpowiednio zareagować na
sytuacje na drodze.

System Nadzoru Ruchu Tramwajowego firmy Trapeze
Wraz z Obszarowym Systemem Sterowania Ruchu dostarczony został System Nadzoru Ruchu Tramwajowego TTSS
(Tram Traffic Supervision System). System ten zaprojektowany został przez firmę Siemens VDO, która w wyniku różnych
przekształceń własnościowych obecnie nosi nazwę Trapeze
Switzerland GmbH i wciąż oferuje tego typu rozwiązania.
System Nadzoru Ruchu Tramwajowego w oryginalnej
konfiguracji składał się z następujących elementów:
• autokomputery IBISPlus zamontowane w tramwajach
(196 pociągów tramwajowych),
• serwery sterujące i koordynujące pracę systemu zainstalowanego w centrum sterowania ZIKiT,
• 44 tablice informacji pasażerskiej zamontowane na przystankach na pierwszej linii KST (po jednej na peron przystankowy oprócz peronów dla wysiadających na pętlach);
• dwie stacje dyspozytorskie umieszczone w siedzibie
ZIKiT przy ulicy Centralnej i Głównej Dyspozytorni
Ruchu MPK przy ulicy św. Wawrzyńca umożliwiające
nadzór nad transportem zbiorowym,
• serwery i access-pointy w zajezdniach do komunikacji
pomiędzy systemem a pojazdami.
Każdy z tramwajów podłączonych do systemu TTSS
wyposażony został w autokomputer IBISPlus, składający
się z następujących elementów:
• radio GPRS do komunikacji z serwerami,
• karta pamięci z bazą danych o rozkładach jazdy,
• odbiornik GPS do lokalizacji pozycji,
• radio analogowe do łączności ze sterownikami sygnalizacji świetlnej.
Dodatkowo w tramwajach w kabinie motorniczego znajdują się panele motorniczego, za pomocą których prowadzący pojazd ma możliwość korzystania z informacji zapisanych
w komputerze. Motorniczy po zalogowaniu się i wyborze odpowiedniej linii i kursu w trakcie przejazdu po mieście na
bieżąco ma wyświetlane informacje o następnych przystankach, przystanku końcowym i odchyłce od rozkładu jazdy.
W obrębie skrzyżowań objętych Systemem Sterowania
Ruchem tramwaj, zbliżając się do skrzyżowania, wysyła telegram poprzez radio analogowe do sterownika sygnalizacji
i sterownik przydziela światło zielone dla tramwaju. W przy-
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padku większych skrzyżowań, o bardziej skomplikowanym
algorytmie sterowania, może być wykorzystywanych kilka
telegramów (wysyłanych w zależności od położenia od skrzyżowania lub innych zdarzeń jak zamykanie/otwieranie drzwi
pojazdu). Pojazd po opuszczeniu skrzyżowania wysyła kolejny telegram z informacją, że opuścił skrzyżowanie i sygnalizacja świetlna wraca do normalnej pracy.
Wszystkie informacje o położeniu, odchyłce od rozkładu
jazdy itp. są przesyłanie do centrum, wyświetlane na ekranie
stacji dyspozytorskich i zapisywane w archiwum. Informacje
te mogą posłużyć do nadzoru nad transportem zbiorowym.
Ponadto dane te są używane w celu wyświetlenia informacji
o przewidywanych czasach odjazdu na tablicach informacji
pasażerskiej znajdujących się na przystankach.

Efekty wdrożenia systemu
Wdrożenie Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem oraz
Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego, poza znaczącym
ułatwieniem dla pracowników ZIKiT nadzorujących pracę sygnalizacji świetlnych, a także prowadzących tramwaje, którzy
mają w końcu dokładną informację o odchyleniach od rozkładu jazdy, dało przede wszystkim wymierne skutki mieszkańcom Krakowa. Najlepszym wskaźnikiem efektywności wprowadzonych rozwiązań jest porównanie czasu przejazdu linii
tramwajowej numer 50 na przestrzeni lat (tabela 1).
Tabela 1
Porównanie rozkładowego i rzeczywistego czasu przejazdu (mierzonego podczas przejazdów kontrolnych) linii nr 50 przed i po zwiększaniu
priorytetu na sygnalizacjach świetlnych w korytarzu KST
Data

Kurdwanów → Krowodrza Górka

Krowodrza Górka → Kurdwanów

Czas rozkładowy Czas rzeczywisty

Czas rozkładowy Czas rzeczywisty

grudzień 2008

42

–

42

czerwiec 2009

40

–

41

–
–

lipiec 2009

38

39:20

39

39:50

styczeń 2010

38

38:00

39

38:15

sierpień 2010

36

37:30

37

36:40

marzec 2011

36

37:35

37

37:15

W momencie uruchamiania systemu, rozkładowy czas
przejazdu na trasie Kurdwanów–Krowodrza Górka w każdym
z kierunków wynosił 42 minuty, natomiast rzeczywisty czas
przejazdu często wynosił więcej. Po pół roku od rozpoczęcia
prac optymalizacyjnych udało się skrócić czas przejazdu do 38
minut z Kurdwanowa na Krowodrzę oraz do 39 minut w przeciwną stronę. Po dalszych pracach, w wakacje 2010 roku, uzyskano czas przejazdu wynoszący odpowiednio 36 i 37 minut.
W rezultacie, w wyniku wprowadzenia Obszarowego Systemu
Sterowania Ruchem czas przejazdu skrócił się o 15%. Jedno
cześnie uzyskano znacznie większą punktualność poruszających się pociągów tramwajowych, co również jest odczuwalnym pozytywnym efektem dla pasażerów.
Na uruchomieniu Obszarowego Systemu Sterowania
Ruchem zyskali również kierowcy pojazdów. Dobrze pokazują to badania przeprowadzone przez Biuro Inżynierii
Transportu z Poznania, zarówno przed wdrożeniem Obsza
rowego Systemu Sterowania Ruchem w ciągu alei Trzech
Wieszczów, jak i już po (tabele 2 i 3). Pomiary pokazują, że
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Tabela 2
Porównanie średnich wartości czasu przejazdu, liczby zatrzymań
i strat czasu na odcinku od alei 29 Listopada do ulicy Konopnickiej
uzyskanych z pomiarów przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu
Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem w ciągu
alei Trzech Wieszczów
Data

Czas przejazdu

Liczba zatrzymań

Straty czasu

27.04.2006

1359,63

21,00

716,13

17.03.2010

579,17

7,67

184,46

42%

37%

26%

Porównanie wartości

Tabela 3
Porównanie średnich wartości czasu przejazdu, liczby zatrzymań
i strat czasu na odcinku od ulicy Konopnickiej do alei 29 Listopada
uzyskanych z pomiarów przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu
Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem w ciągu
alei Trzech Wieszczów
Data

Czas przejazdu

Liczba zatrzymań

27.04.2006

799,00

12,63

278,63

17.03.2010

623,78

8,26

186,39

78%

65%

67%

Porównanie wartości

Straty czasu

średni czasu przejazdu, liczba zatrzymań i straty czasu w obu
kierunkach uległy zmniejszeniu i to znacznemu.

Obszarowy System Sterowania Ruchem firmy Gevas
Udane wdrożenie Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem
skłoniło Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie do rozwoju tego typu rozwiązań. Pierwszą
okazją była realizowana w 2010 roku linia tramwajowa na
Mały Płaszów, a także przebudowa i rozbudowa ciągu ulic
Surzyckiego, Rybitwy, Botewa, Śliwiaka do powstającego
fragmentu trasy S-7, będącej wschodnią obwodnicą Krakowa.
W celu zwiększenia konkurencji pomiędzy firmami dostarczającymi systemy sterowania ruchu, zdecydowano się na
wybór systemu niemieckiej firmy Gevas software, która
w odróżnieniu od firmy Siemens dostarcza jedynie oprogramowanie, opierając działanie systemu na sterownikach sygnalizacji świetlnej różnych producentów, spełniających odpowiednie wymagania w postaci implementacji autorskiej
metody sterowania TRENDS i ustandaryzowanych protokołów komunikacyjnych (OCIT-O, OCIT-I lub OTS 2).
W ramach inwestycji zabudowanych zostało 14 sterowników sygnalizacji świetlnej FR93 firmy Vialis (model
VTC-2011), z czego 8 sygnalizacji znalazło się w ciągu nowej trasy tramwajowej, natomiast 6 dalszych na ciągu drogowym. Dodatkowo w siedzibie ZIKiT zainstalowano serwery obsługujące system, które mają stałą łączność ze sterownikami dzięki sieci światłowodowej. W przypadku tego
systemu nie postawiono dedykowanej stacji roboczej
w Centrum Sterowania Ruchem. Dostęp do systemu możliwy jest bowiem z dowolnego komputera, posiadającego
dostęp do Internetu poprzez sieć VPN, natomiast sama
aplikacja operatorska posiada bardzo zbliżoną funkcjonalność do oprogramowania Siemens Sitraffic Scala.
Granica pomiędzy obszarami strategiami sterowania
przebiega dokładnie w miejscu, w którym kończy się linia
tramwajowa. Na pierwszym odcinku obejmującym 8 skrzyżowań, gdzie kursuje tramwaj, większe znaczenie ma priory-
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tet tramwajowy, a dopiero później koordynacja głównego
ciągu dla pojazdów. Na sześciu pozostałych skrzyżowaniach
zastosowano już pełną koordynację głównego ciągu dla pojazdów.
Działanie systemu Gevas oparte jest na dwóch modułach: BALANCE i EPICS. Pierwszy z nich odpowiada za
optymalizowanie pracy wszystkich sygnalizacji świetlnych
znajdujących się w obszarze, w tym zapewnienie dynamicznej koordynacji, która dostosowywana jest do natężeń ruchu i rzeczywistej prędkości pojazdów. Moduł ten pilnuje
również długości cyklu, a jego działanie jest globalne na
cały obszar obejmujący koordynowany ciąg. EPICS natomiast odpowiedzialny jest za optymalizacje sterowania lokalnego, poprzez minimalizację globalnych strat czasu na
skrzyżowaniu. Jedną z jego funkcji jest nadawanie priorytetu pojazdom komunikacji miejskiej. Moduł ten może jednak reagować w zupełnie innych przypadkach, na przykład
nadzwyczajnego przeciążenia którejś z relacji, rozładowując
w ciągu kilku cykli kolejkę bez ingerencji operatora. Dzieje
się to dzięki zastosowaniu algorytmu, który oblicza sumaryczne straty czasu dla wszystkich pojazdów. Każdy pojazd
ma swoją wagę (pojazdy komunikacji publicznej odpowiednio większą), która mnożona jest przez jego straty czasu
wynikające z oczekiwania na sygnał zielony. Algorytm ma
za zadanie zminimalizować sumaryczne straty czasu, dlatego oblicza w każdej sekundzie program sygnalizacji świetlnej na następne 100 sekund. Dzięki takiemu rozwiązaniu
sygnalizacje pracujące na systemie Gevas są pozornie
łatwiejsze w oprogramowaniu. Inżynier ruchu nie musi
bowiem tworzyć skomplikowanych algorytmów, sprawdzać
zależności i przewidywać wszystkich możliwych sytuacji.
Musi jedynie przypisać wagę odpowiednim rodzajom pojazdów oraz strumieniom ruchu. Wadą takiego systemu
jest jednak syndrom „czarnej skrzynki”, to znaczy nie zawsze wiadomo, z jakiego powodu oprogramowanie sterownika sygnalizacji świetlnej wybrało akurat taki układ faz,
często w odczuciu inżyniera ruchu mniej korzystny od założonego.
Podobnie jak w przypadku systemu Siemensa, serwery
zajmują się obsługą skrzyżowań (nadzór, wybór programów, jednakże w przypadku braku połączenia z centrum,
sterowniki korzystają z programów dostępnych lokalnie).
Wszystkie informacje systemowe o awariach, jak i wyświetlane sygnały i informacje z detektorów są automatycznie
archiwizowane i mogą być później przeglądane.

Nowe elementy Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem
obecnie wdrażane w Krakowie
Wdrożenie obu systemów nie obyło się bez komplikacji.
Dużo wysiłku włożyli inżynierowie ruchu zarówno ze strony wykonawców, jak i przede wszystkim ze strony ZIKiT,
aby zoptymalizować działanie poszczególnych sygnalizacji
świetlnych. Jednak trudności nie zniechęciły pracowników ZIKiT do dalszego rozwoju Obszarowych Systemów
Sterowania Ruchem. Obecnie na terenie Krakowa realizowane są cztery projekty, które znajdują się w różnym stopniu zaawansowania:

• Budowa linii tramwajowej, łączącej ulicę Brożka oraz
Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru – I etap: firma Siemens realizuje system obejmujący
12 sygnalizacji świetlnych, położonych wzdłuż nowej trasy tramwajowej. Główny nacisk położony ma być na
priorytet dla pojazdów komunikacji miejskiej, natomiast
nie zapomniano również o systemie dynamicznej koordynacji dla pojazdów. Projekt jest na ukończeniu, sygnalizacje pracują już w systemie sterowania ruchem, jednakże
wykonawca ma czas do listopada 2013 roku na wdrożenie wszystkich elementów systemu w tym obszarze;
• Rozwój Systemu Zarządzania Transportu Publicznego
w Krakowie: firma Kapsch wykorzystuje system Gevas do
sterowania sygnalizacją świetlną na trzech obszarach.
Pierwszy z nich obejmuje 10 sygnalizacji w ciągu ulic:
Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej i Balickiej. Tu
priorytetem ma być szybki przejazd pojazdów komunikacji
miejskiej, jednakże pewne ułatwienia dla komunikacji indywidualnej też są przewidywane do wdrożenia. Drugi obszar obejmuje 11 sygnalizacji położonych wzdłuż alei
Pokoju. Tu priorytetem będzie zarówno sprawny przejazd
tramwajów, jak i zapewnienie koordynacji dla pojazdów.
Trzeci obszar, to 5 sygnalizacji położonych w ciągu ulic
Nowohuckiej i Saskiej. Tu podstawą będzie zapewnienie
odpowiedniej koordynacji dla pojazdów. Projekt jest na
etapie realizacji, natomiast wykonawca ma czas do połowy
2014 roku. W ramach tego projektu przewidziany jest
również rozwój Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego.
Wyłoniony został już wykonawca na aktualizację i otwarcie
oprogramowania, natomiast w chwili tworzenia tego artykułu trwał przetarg na dostawę między innymi ostatnich
brakujących 30 komputerów pokładowych do tramwajów,
203 tablic informacji pasażerskiej dla niemalże wszystkich
przystanków tramwajowych oraz 14 tablic LCD wyświetlających zbiorcze informacje o komunikacji miejskiej;
• Budowa linii tramwajowej, łączącej ulicę Brożka oraz
Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru
– II etap: firma Siemens realizuje system obejmujący 22
sygnalizacje świetlne, położone w obszarze oddziaływania
nowej trasy tramwajowej na Kampus UJ. W przypadku
tego kontraktu wykonawca ma bardzo zróżnicowany zakres prac od prostego doposażenia sterownika, przez remonty sygnalizacji, po budowę nowych. Projekt jest w trakcie realizacji, natomiast wykonawca ma czas do końca 2013
roku na dostarczenie wszystkich elementów systemu;
• Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo
Mogilskie – alei Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie: obecnie jest to
najnowszy kontrakt, w którym uwzględniono rozszerzenie
Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem w mieście.
Obejmować ma 15 sygnalizacji świetlnych położonych
wzdłuż ulicy Mogilskiej i alei Jana Pawła II. Priorytetem na
tym ciągu ma być zapewnienie sprawnego przejazdu tramwajów, jak i koordynacji pojazdów Wykonawca ma czas do
końca 2014 roku, natomiast w chwili pisania tego artykułu
nie była znana firma, która dostarczy elementy Obszaro
wego Systemu Sterowania Ruchem.
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Plany rozwoju Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem
Dotychczas w artykule przedstawione zostały projekty
Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem zrealizowane lub
będące w trakcie realizacji. Kraków ma jednak szerokie plany
dalszego rozwoju tego typu rozwiązań. Wśród nich są sygnalizacje położone w ciągu następujących ulic: Kocmyrzowska,
Igołomska, Opolska, Zakopiańska, Herberta–Tischnera, Wie
licka. W przypadku dwóch pierwszych ulic, odpowiednie
systemy miałyby być zrealizowane wraz z rozbudową ciągów
drogowych i budową kilkunastu nowych sygnalizacji świetlnych. Natomiast w kwestii pozostałych ulic plan zakłada
stopniowe podłączanie sygnalizacji do jednego z dwóch posiadanych systemów, wraz z rozwojem sieci światłowodowej.
Wszystkie projekty, planowane, realizowane jak i już zakończone, były dofinansowane w znacznym stopniu ze środków
unijnych. Wyjątkiem było jedynie pierwotne zamówienie firmy Siemens, nad którymi prace rozpoczęły się tuż po wejściu
do Unii Europejskiej.
W planach jest również stworzenie Systemu Nadzoru
Ruchu Autobusowego, działającego na podobnych zasadach jak system tramwajowy. W ramach ogłoszonego wiosną 2013 roku przetargu na przewoźnika realizującego
przewozy autobusowe na terenie Krakowa zawarto między
innymi pewne zapisy umożliwiające stworzenie zalążka takiego systemu.
Podstawy priorytetu dla transportu zbiorowego
W wielu publikacjach spotykamy się z hasłem konieczności nadawania pojazdom transportu zbiorowego priorytetu
na sygnalizacjach świetlnych. Czym właściwie jest priorytet
i czy w ogóle można stosować priorytet bezwzględny?
Priorytet na sygnalizacjach świetlnych jest rodzajem
uprzywilejowania pojazdów komunikacji miejskiej względem innych użytkowników ruchu. Priorytet może mieć
różne formy i zakres. Najbardziej podstawowym jest przedłużanie aktualnie trwającej fazy, w której może być obsłużony tramwaj, w przypadku jego zgłoszenia na odpowiednim detektorze. Nieco bardziej zaawansowany algorytm
zakłada skracanie innych faz lub nawet pomijanie, aby
maksymalnie skrócić czas oczekiwania pojazdu komunikacji miejskiej na zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie. W algorytmie sygnalizacji świetlnej można również zastosować
specjalne, dodatkowe fazy, które uruchamiane są tylko
w przypadku zgłoszenia tramwaju lub autobusu. W końcu
najbardziej zaawansowane programy sygnalizacji świetlnej
są w stanie zapewnić przejazd bez zatrzymania przez sygnalizację świetlną dla niemal wszystkich pojazdów reprezentujących uprzywilejowaną grupę, obliczając przy tym czas
dojazdu do skrzyżowania, tak aby zminimalizować straty
dla innych użytkowników.
Czy w polskich warunkach można w ogóle mówić o bezwzględnym priorytecie dla pojazdów transportu zbiorowego na sygnalizacjach? Uważamy, że poza prostymi skrzyżowaniami i przejazdami tramwajowymi nie jest to możliwe
do zrealizowania. Można mówić o tym, że program sygnalizacyjny dąży do osiągnięcia bezwzględnego priorytetu dla
danej grupy pojazdów, ale nie ma możliwości, by w stu pro-
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centach przypadków uprzywilejowany pojazd przejechał
bez zatrzymania lub spowolnienia. Dla przykładu, jeżeli na
skrzyżowaniu w krótkim czasie zgłosi się kilka uprzywilejowanych pojazdów, wówczas któryś z nich nie otrzyma bezwzględnego priorytetu, ponieważ okaże się, że trzeba obsłużyć któryś z kolizyjnych kierunków. Bierze się to z założenia, że należy dążyć do tego, aby cykl sygnalizacji świetlnej zamykał się w 120 sekundach, ponieważ dłuższe czasy
oczekiwania skłaniają uczestników ruchu do ignorowania
świateł czerwonych. Ponadto zapewnienie priorytetu bezwzględnego dla wszystkich pojazdów transportu zbiorowego, na skrzyżowaniach na których krzyżuje się kilka linii
poruszających się względem siebie kolizyjnie, z przyczyn
oczywistych jest niemożliwe, bo należałoby przydzielać
priorytet jednym pojazdom transportu zbiorowego kosztem drugich. W takich przypadkach dąży się raczej do minimalizacji strat czasu dla tego typu pojazdów.
Niezwykle istotnym czynnikiem w nadawaniu priorytetu
dla pojazdów transportu zbiorowego jest system detekcji,
jaki jest stosowany na sygnalizacjach świetlnych. W artykule
pozwoliliśmy sobie użyć podziału na detekcję bezkierunkową
oraz detekcję kierunkową. Wspomniana kierunkowość decyduje o tym, jakie posiadamy możliwości w nadawaniu
priorytetu na skrzyżowaniach. Do detekcji bezkierunkowej
można zaliczyć pętle indukcyjne, wideodetekcję, detektory
trakcyjne, radarowe czy mikrofalowe. Urządzenia te służą do
wykrywania zbliżającego się pojazdu, natomiast nie dają informacji, w którym kierunku będzie się poruszał na najbliższym skrzyżowaniu, jeżeli dozwolony jest więcej niż jeden
kierunek z danego pasa ruchu lub toru. Stąd taki system detekcji stosowany jest najczęściej na przejazdach tramwajowych, w śluzach autobusowych, na skrzyżowaniach, na których ruch pojazdów uprzywilejowanych odbywa się tylko
w jednym kierunku, a także jako detekcja awaryjna. Bardziej
zaawansowane są systemy detekcji kierunkowej. Można tu
zaliczyć przede wszystkim sygnał z ustawienia zwrotnicy, odbiorniki podczerwieni na sieci trakcyjnej, a przede wszystkim
punkty meldunkowe wysyłane drogą radiową z komputerów
pokładowych zainstalowanych w pojazdach. Takie systemy
detekcji dostarczają sygnalizacji świetlnej nie tylko informację o zgłoszeniu się pojazdu, ale także o kierunku, w którym
pojedzie na skrzyżowaniu. Dzięki temu można przydzielić
mu światło we właściwą stronę bez zbędnego załączania innych kierunków.
Niezależnie od typu detekcji, drugim niezwykle istotnym
czynnikiem jest miejsce jej lokalizacji. Sygnalizacja, niezależnie od tego, jak dobry będzie algorytm, potrzebuje czasu od
kilku do nawet kilkudziesięciu sekund na załączenie odpowiedniej fazy dla priorytetowego kierunku. Oczywiście najlepszym przypadkiem jest taki, w którym pojazd zgłasza się
w trakcie trwania fazy umożliwiającej przejazd bez zatrzymania. Wówczas po prostu następuje odpowiednie przedłużenie
fazy. Jednakże w zdecydowanej większości mamy do czynienia z bardziej skomplikowanymi sytuacjami. Mniejszy problem stanowią grupy kołowe, których minimalny czas trwania wynosi najczęściej 5 sekund, natomiast czas ewakuacji
niewiele więcej. Najtrudniejszym przypadkiem jest obsługa
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przejść dla pieszych. Tu trzeba bowiem zapewnić minimalny
czas trwania zielonego światła, 4 sekundy sygnału zielonego
migającego, i w końcu ewentualny czas ewakuacji. Jeśli więc
pojazd uprzywilejowany zgłosi się na sygnalizacji w momencie, w którym algorytm realizuje właśnie przejście międzyfazowe do fazy obsługującej przejście dla pieszych, obejmujące
nie tylko torowisko, ale również na przykład po jednym pasie
ruchu w każdym kierunku, do przyznania pionowej szczeliny
dla tramwaju mogą minąć co najmniej 24 sekundy (10 sekund czas trwania dla przejścia o szerokości 14 metrów –
dwa pasy ruchu plus torowisko, 4 sekundy sygnału zielonego
migającego, 10 sekund czasu ewakuacji dla pieszych). Jeżeli
założymy, że tramwaj porusza się ze średnią prędkością 40
km/h, czyli 11,11m/s, to z prostych obliczeń wychodzi, że
detekcja powinna się znaleźć na co najmniej 267 metrze.
A trzeba jeszcze przecież uwzględnić czas reakcji prowadzącego tramwaj, aby nie był zmuszany rozpoczynać hamowania w związku z brakiem pionowej szczeliny.
Należy również wspomnieć, że dobrą praktyką jest minimalizacja utrudnień dla innych uczestników ruchu, spowodowanych przez wprowadzenie priorytetu dla pojazdów komunikacji publicznej. Narzędzia do tego typu rozwiązań oferują
systemy sterowania ruchem, które przez odpowiednie funkcje
programistyczne (systemy Siemens), jak i specjalne algorytmy
(wspomniany wcześniej EPICS dla systemu firmy Gevas)
umożliwiają przyznawanie dodatkowego zielonego światła
dla relacji, których kosztem udzielono priorytetu.

Uwagi dotyczące stosowania standardów sterowania
w praktyce
Przy usprawnianiu sygnalizacji świetlnych w Krakowie
wypracowane zostały pewne standardy sterowania w przypadku kilku typowych rodzajów skrzyżowań z sygnalizacją
świetlną. Poniżej przedstawiamy je wraz z uwagami i spostrzeżeniami, do których doszliśmy w trakcie naszej pracy.
• Skrzyżowanie torowiska tramwajowego z przejazdem
dla samochodów lub przejściem dla pieszych, czyli tak
zwana „przejazdówka” – to najprostszy przykład skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, teoretycznie najłatwiejszy do zaprogramowania. Tramwaj powinien przejeżdżać
przez takie skrzyżowanie właściwie bez zwolnienia.
Niestety, w rzeczywistości sprawia najwięcej problemów.
Główną kwestią jest zbyt blisko położona detekcja.
Biorąc pod uwagę, że tramwaj powinien przejechać przez
takie skrzyżowanie z pełną prędkością, zgłoszenie do sygnalizacji musi nastąpić co najmniej kilkaset metrów
wcześniej. Tymczasem nie zawsze jest taka możliwość.
W ramach prac znaleziono jednak pewne rozwiązanie,
usprawniające przejazd. W algorytmie dodana została
dodatkowa faza „all red”, której czas trwania wynosi dokładnie tyle, ile czas międzyzielony pomiędzy grupą
tramwajową i grupami kolizyjnymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jeśli sygnalizacja dla tramwaju wyłączy się
w momencie jego zgłoszenia (typowa sytuacja: pierwszy
tramwaj właśnie przejechał sygnalizację, natomiast
z drugiej strony w tym samym momencie zgłosił się kolejny), wówczas sygnalizacja ma możliwość natychmia-

stowego powrotu do realizacji pionowej szczeliny dla
tramwajów. Jeżeli nie ma drugiego tramwaju, sygnalizacja przechodzi do obsługi kolizyjnego kierunku z zachowaniem czasów międzyzielonych.
• Tradycyjne skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i priorytetem dla tramwajów – w takim przypadku sytuacja często bywa najtrudniejsza. Aby zapewnić przejazd bez zatrzymania, stworzyć trzeba skomplikowany algorytm,
często obejmujący wiele faz i przejść międzyfazowych.
Dla przykładu program sygnalizacyjny na skrzyżowanie
ulicy Bobrzyńskiego i Chmieleniec przy nowej trasie
tramwajowej do pętli Czerwone Maki zakłada 15 faz i 95
przejść międzyfazowych, a i tak twórców algorytmu
ograniczały możliwości oprogramowania sterownika sygnalizacji świetlnej. W zamian uzyskuje się jednak bardzo dobrze działające skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, przez które tramwaje przejeżdżają bez zatrzymania,
natomiast pozostali użytkownicy właściwie nie odczuwają skutków priorytetu. Łatwiejszym przypadkiem jest
sytuacja, w której przystanki w rejonie skrzyżowania zlokalizowane zostały na wlotach. Wówczas można złagodzić priorytet i nie trzeba stosować dalekiej detekcji.
• Duże skrzyżowania z sygnalizacją świetlną i ułatwieniami dla tramwajów. Dochodzimy w końcu do skrzyżowań, na których ze względu na wielkość, liczbę relacji
czy w końcu natężenia ruchu, nie ma możliwości stosowania pełnego priorytetu dla pojazdów tramwajowych.
Po prostu jego realizacja wiązałaby się z paraliżem połowy miasta, w tym ważnych tras obwodnicowych. W takich przypadkach można jednak stosować wiele ułatwień dla tramwajów. Do najpopularniejszych należy
przedłużanie fazy obsługującej tramwaje w przypadku
ich zgłoszenia, a także dodanie dodatkowej fazy priorytetowej. Takie rozwiązanie zastosowano na przykład na
skrzyżowaniu ulic Limanowskiego, Wielickiej, Pows
tańców Śląskich i Powstańców Wielkopolskich. Wzdłuż
ulicy Wielickiej i Limanowskiego przebiega korytarz
Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, po którym porusza się w godzinach szczytu 39 pociągów tramwajowych
na godzinę w jednym kierunku. Natomiast ulicą
Powstańców Wielkopolskich od strony Nowohuckiej
w ciągu godziny szczytu wyjeżdża 3200 pojazdów!
Mimo takich natężeń, przejazd wszystkich użytkowników ruchu odbywa się w miarę sprawnie. Podwójne
otwarcie kilka lat temu w sposób istotny poprawiło
przejazd tramwajów przez aleję Mickiewicza na placu
Inwalidów, nie paraliżując głównego kierunku. Takie
sterowanie funkcjonuje również na przykład na rondzie
Matecznego poza godzinami szczytu oraz w weekendy.
• Ronda turbinowe. Przed 2009 rokiem wydawało się, że
nie można stworzyć programu sygnalizacyjnego na rondo
turbinowe, który zapewniać będzie dobre warunki ruchu
dla wszystkich użytkowników, w tym również dla tramwajów. Program sygnalizacyjny działający od kilku lat na
przebudowanym rondzie Kocmyrzowskim w sposób zdecydowany promował pojazdy kosztem tramwajów, które
niejednokrotnie przejeżdżały przez to skrzyżowanie na
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dwa razy (na wprost!). Podobnie rzecz się miała po uruchomieniu sygnalizacji świetlnej na przebudowanym rondzie Grzegórzeckim, również będącym rondem turbinowym. Mimo to udało się. Kluczem do sukcesu było
przede wszystkim skrócenie programów sygnalizacyjnych. Optymalną długością cyklu na takich skrzyżowaniach jest 75 sekund, w godzinach szczytu wydłużane do
90 sekund z uwagi na zachowanie przepustowości dla
pojazdów, natomiast w nocy skracane do 60 sekund.
Zastosowanie takich wartości pozwala znaleźć równowagę zapewniającą przejazd tramwajów przez skrzyżowanie
niemal bez zatrzymania lub z jednym postojem trwającym kilkadziesiąt sekund, dobre warunki ruchu dla pojazdów, a także możliwość przejścia dla pieszych. Przy
tworzeniu algorytmów na takie skrzyżowania stosuje się
specyficzne podejście, tak zwane skrzyżowania częściowe.
Nie projektuje się układu faz na całe skrzyżowania, ale na
małe skrzyżowania będące każdym z wlotów ronda. W rezultacie uzyskuje się cztery małe układy faz, zawierające
po 4–5 faz i kilkanaście przejść międzyfazowych. Aby
wszystko to działało prawidłowo, możliwość załączania
się poszczególnych faz obejmuje się tak zwanym planem
ramowym, służącym do tworzenia programów koordynowanych, posiadających stałą długość cyklu. W przypadku rond turbinowych koordynujemy ze sobą cztery
małe skrzyżowania częściowe.

Priorytet bez Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem
Wdrożenie Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem nie
jest warunkiem koniecznym do stworzenia koordynacji dla
pojazdów na danym ciągu, współdziałającej z priorytetem dla
tramwajów. Dobrym przykładem jest tu rozwiązanie wdrożone
w 2011 roku na czterech skrzyżowaniach w ciągu alei Pokoju,
od ulicy Fabrycznej do wjazdu do CH Plaza. Zrealizowano
tu bowiem dwukierunkową koordynację dla pojazdów wraz
z pełnym priorytetem dla tramwajów. Działanie poszczególnych programów sygnalizacyjnych oparto na standardowej
detekcji oraz kablach koordynacyjnych, którymi połączono
wszystkie sterowniki. Oczywiście taka koordynacja znacznie
gorzej funkcjonuje przy zmiennych, innych od założonych,
warunków ruchu oraz gorszej pogodzie, gdy kierowcy poruszają się wolniej, niemniej rozwiązanie to w dużym stopniu
sprawdziło się i cieszy się uznaniem użytkowników.
Wnioski i problemy z wprowadzania priorytetów
Wraz z wdrażaniem priorytetu dla pojazdów transportu
zbiorowego na kolejnych ciągach ujawniały się pewne problemy, o których chcielibyśmy wspomnieć.
„– To śmieszne, że tramwaj przemierza ten odcinek w 7
minut z przystankami na trasie, o wiele szybciej niż auto –
mówi Anna Omar”. Zacytowane zdanie pochodzi z artykułu
Chcą zielonej fali dla aut, opublikowanego w dniu 2 kwietnia
2013 roku na łamach „Dziennika Polskiego”. Komentarz
ten dotyczy nowej trasy tramwajowej do pętli Czerwone
Maki, natomiast autorce nie podoba się, że odcinek ten można pokonać szybciej tramwajem niż własnym pojazdem. Jest
to jednocześnie najlepsza recenzja pracy osób zajmujących
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się wdrażaniem priorytetów dla transportu zbiorowego.
Niemniej bardzo często spotykamy się z sytuacją, że kierowcy pojazdów jak najbardziej popierają rozszerzanie priorytetu
dla tramwajów, pod warunkiem, że będzie on realizowany
na skrzyżowaniach leżących daleko od trasy, którą codziennie poruszają się swoimi samochodami. Krytyka społeczna
jest największym wrogiem takich rozwiązań. Wielu ludzi nie
może zrozumieć, dlaczego tramwaj zabierający 200 pasażerów ma mieć pierwszeństwo przed 200 samochodami wiozącymi często jedną osobę.
Często szereg problemów z realizacją priorytetu generują
same tramwaje. Niezwykle trudno na przykład zrobić skuteczny priorytet dla sygnalizacji świetlnej, jeżeli tramwaje przyjeżdżają na skrzyżowanie grupami. Biorąc pod uwagę, że w tym
samym czasie trzeba przeważnie obsłużyć któryś kolizyjny kierunek, praktycznie zawsze drugi i następny tramwaj w kolejce
będzie zmuszony odczekać chociaż kilkanaście sekund na pionową szczelinę. Równocześnie kolizyjne kierunki mają
przydzielany sygnał zielony przez minimalnie możliwy czas.
Innym problemem są próby niwelacji nadśpieszenia przez prowadzących właśnie na sygnalizacji świetlnej lub też przepuszczanie innego, opóźnionego tramwaju. Całe skrzyżowanie jest
wówczas blokowane nawet na kilkadziesiąt sekund, a prowadzący i tak nie wykorzystuje pionowej szczeliny czekającej cierpliwie na przejazd tramwaju. Takie zachowania generują straty
czasu dla wszystkich użytkowników i jednocześnie dają poważne argumenty przeciwnikom stosowania priorytetu dla
pojazdów komunikacji miejskiej.
Także źle zaprojektowana infrastruktura komunikacyjna stanowi poważny problem przy realizacji priorytetu.
Przykładowo – zbyt krótkie przystanki znajdujące się na
wylotach skrzyżowania w wielu przypadkach uniemożliwiają skorzystanie z pionowej szczeliny przez kolejny tramwaj, ponieważ po prostu nie zmieści się on na przystanku za
przejazdem. Innym przykładem są zbyt krótkie tory na łukach na środku wysp centralnych lub na wlotach do skrzyżowań, gdzie tramwaj skręcający, załóżmy w prawo, wcześ
niej zajmuje sobie swój tor. Niestety, są przypadki, że pociąg złożony z trzech wagonów 105Na już się na takim torze nie mieści w całości i fragment ostatniego wagonu skutecznie blokuje relację na wprost i w lewo.

Podsumowanie
Tematyka funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, systemów sterowania ruchem, a także priorytetu dla pojazdów
transportu zbiorowego jest niezwykle interesująca i rozbudowana. Autorzy chcieli zaprezentować najbardziej podstawowe zasady i spostrzeżenia dotyczące tego tematu, zauważone i wypracowane w ciągu pięciu lat pracy w Zarządzie
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Jednocześnie przedstawione zostały osiągnięcia Krakowa
w dziedzinie nowoczesnego sterowania ruchem i rozwoju
systemów sterowania, realizowane projekty, a także plany
na bliską przyszłość. Obecnie dostępna w Polsce technologia, a także możliwość pozyskania funduszy ze środków Unii
Europejskiej daje ogromne możliwości rozwoju tego typu
rozwiązań.
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Monitoring strefy ograniczonego
ruchu i wydzielonych pasów
dla autobusów w Krakowie1

Streszczenie. Artykuł opisuję drogę do stworzenia projektu System
Kontroli Dostępu Do Strefy Ruchu Uspokojonego i Nadzoru Nad Pasami
Komunikacji Zbiorowej, którego realizacja rozpocznie się w 2013 roku
w Krakowie. Celem zadania jest objęcie monitoringiem strefy ograniczonego ruchu i pasów dla autobusów w centrum miasta. W tekście przedstawiono historię wprowadzania ograniczeń ruchu w Krakowie, rozwój
rozwiązań promujących transport zbiorowy, w tym przede wszystkim
wydzielone pasy dla autobusów. Następnie omówiono pierwsze próby
stworzenia monitoringu wizyjnego rejestrującego pojazdy na podstawie
odczytu tablic rejestracyjnych. Na koniec zaprezentowano najważniejsze
założenia dotyczące projektu System Kontroli Dostępu Do Strefy Ruchu
Uspokojonego i Nadzoru Nad Pasami Komunikacji Zbiorowej.
Słowa kluczowe: monitoring, strefa ograniczonego ruchu, kontrola
dostępu do strefy, wydzielone pasy autobusowe, usprawnienia dla autobusów

Wprowadzenie
Centrum każdego miasta od wieków stanowi podstawowy
cel podróży. W średniowieczu były to kościoły i gospody,
później uczelnie, urzędy, sklepy czy ośrodki kultury. Nie
dziwi więc fakt, że od zawsze do centrum zmierzały tłumy, niezależnie, czy byli to mieszkańcy miasta, czy miejscowości położonych wokół niego. Każdy chciał znaleźć się
jak najbliżej. O ile jednak przed wiekami napływ ludności
nie generował poważniejszych trudności, o tyle wraz z rozwojem motoryzacji ich liczba zwiększała się, a wraz z nią
zatłoczenie miast, generowane przez coraz większą liczbę
pojazdów. Tłok próbowano rozładowywać przez poszerzanie ulic, jednak w wielu przypadkach takich rozwiązań nie
dało się wprowadzić ze względu na wąską zabudowę. Stąd
poszukiwania innych sposobów na rozładowanie tłoku samochodowego w centrum miast.
Tematykę tę dobrze rozpoznano przez ostatnie pół wieku w miastach Europy Zachodniej. Doświadczalnie udało
się dojść do wniosku, że nowe ulice nie rozładowują kolejek
pojazdów, tylko powodują zwiększenie ruchu i jeszcze
większe problemy komunikacyjne. W związku z tym, zamiast rozbudowywać infrastrukturę drogową, zdecydowano się zainwestować w środki ograniczające dojazd ludności
do centrum, zachęcając ich jednocześnie do korzystania ze
środków komunikacji zbiorowej.
1
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Również Kraków na przestrzeni ostatnich dekad stanął
przed podobnym wyzwaniem. Jedną z konsekwencji przemiany w naszym kraju po 1989 roku było znaczące ułatwienie zakupu własnego pojazdu, o którym Polacy przez
dekady mogli tylko pomarzyć. Gdy już komuś udało się
nabyć upragniony pojazd, właściciel najczęściej nie chciał
się z nim rozstać ani na chwilę, nawet jeśli czas dojazdu do
danego celu nie był konkurencyjny w stosunku do innych
środków transportu. W ten sposób, przez lata problemy
komunikacyjne Krakowa narastały, aż nadszedł czas, by
podjąć poważną próbę ich rozwiązania.

Przyczyny i metody ograniczenia ruchu w mieście
Powszechnie wiadomo, że ruch samochodowy generuje
hałas, zwiększa zanieczyszczenie powietrza, w końcu zajmuje ogromną przestrzeń w deficytowych centrach miast,
zarówno z powodu szerokich ulic, którymi się odbywa,
jak i miejsc postojowych, na których pojazdy są pozostawiane przez kierowców. Pojazdy w ruchu wpływają
również na bezpieczeństwo innych użytkowników ulic.
Mowa tu przede wszystkim o pieszych i rowerzystach,
którzy w przypadku zderzenia z pojazdem samochodowym w większości przypadków nie mają większych szans
na uniknięcie urazów.
Chcąc przeciwdziałać negatywnym skutkom ruchu samochodowego w centrum miasta, stosuje się szereg rozwiązań. Wśród nich warto wspomnieć o:
• eliminacji samochodowego ruchu tranzytowego
przez obszar centrum;
• zmniejszeniu liczby podróży realizowanych samochodem osobowym do centrum poprzez rozwój i promowanie transportu zbiorowego, poprawę warunków
poruszania się pieszych i rowerzystów;
• ograniczeniach możliwości wjazdu i parkowania
w strefach śródmiejskich;
• wprowadzaniu opłat za wjazd do śródmieścia oraz za
postój.
Aby rozwiązania te były skuteczne, potrzebna jest odpowiednia ich kontrola, dotychczas prowadzona przez
uprawnione służby mundurowe. Coraz częściej, zarówno
na świecie, jak i w naszym kraju, ich funkcję przejmują
odpowiednie systemy elektroniczne, które właściwie w stu
procentach są w stanie uszczelnić strefę, sprawnie wykryć
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osoby łamiące zasady obowiązujące w strefie, a także automatycznie wygenerować korespondencję mającą na celu
wymierzenie kary osobie popełniającej wykroczenie.

Historia rozwoju strefy ograniczonego ruchu w Krakowie
Pierwsze próby ograniczenia ruchu w centrum Krakowa
poczynione zostały stosunkowo wcześnie, bo już na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Obrany kierunek
zmian nie wzbudziłby w dzisiejszych czasach entuzjazmu,
ponieważ ograniczanie ruchu rozpoczęto od likwidacji.
tramwajów kursujących wewnątrz Pierwszej Obwodnicy,
po Rynku Głównym i ulicach dochodzących do niego.
W pierwszej kolejności w 1952 roku z centrum wycofano
tramwaje normalnotorowe. Rok później usunięto tramwaje
wąskotorowe, które jednocześnie zupełnie zniknęły z ulic
Krakowa. W 1959 roku przez Rynek Główny zaczęła kursować autobusowa linia pospieszna „A”. Dzięki tym ograniczeniom udało się w pełni domknąć tak zwany ring tramwajowy wokół centrum, poprowadzony wokół Plant i przez
plac Wszystkich Świętych. Wykonany wówczas układ torowy wykorzystywany jest do dziś i stanowi podstawę układu krakowskiej sieci tramwajowej.
Eliminację ruchu samochodowego z centrum Krakowa
rozpoczęto dopiero dekadę później. W latach sześćdziesiątych samochody zniknęły z ulicy Floriańskiej, pozostawiając
ją w pełni do dyspozycji pieszych. Na początku lat siedemdziesiątych, wraz z przebudową skrzyżowania w rejonie
Filharmonii, zamknięto wlot ulicy Wiślnej, wyłączając ją z ruchu kołowego na odcinku przebiegającym przez Planty.
Najważniejsza zmiana nastąpiła w styczniu 1979 roku [1].
Wycofano wówczas ruch kołowy z Rynku Głównego oraz
ulic bezpośrednio do niego przyległych. W połowie lat
osiemdziesiątych ograniczenia ruchu wprowadzono na ulicy
Jagiellońskiej i fragmencie ulicy Szpitalnej. Jednocześnie
przerwano możliwość przejazdu przez plac Dominikański,
czyli na skrzyżowaniu ulic Franciszkańskiej, Dominikańskiej,
Grodzkiej i Stolarskiej. W 1986 roku wyeliminowano ostatnią relację tranzytową przez centrum ulicą św. Krzyża.
Efektem prowadzonych zmian było zmniejszenie ruchu na
wymienionych ulicach o około 60%.
Wszystkie te działania nie miały jednak charakteru
kompleksowego. Dopiero w październiku 1988 roku
uchwałą Rady Narodowej Miasta Krakowa na terenie centrum Krakowa wprowadzono podział na strefy, który obowiązywał przez dwie kolejne dekady. Utworzono wówczas
trzy strefy: A, B i C. Pierwsza z nich, strefa A ruchu pieszego, swoim zasięgiem objęła obszar Rynku Głównego, ulic
Floriańskiej, Sławkowskiej, placu Mariackiego oraz pierwszych odcinków ulic Szewskiej i Grodzkiej. Strefa ta przeznaczona była wyłącznie dla ruchu pieszego. Strefa B ruchu
ograniczonego objęła wszystkie ulice wewnątrz Pierwszej
Obwodnicy, a także rejon skrzyżowania ulic Długiej
i Basztowej oraz Karmelickiej i Podwale. Wyłączone zostały
z niej natomiast dojazdy do parkingów: na placu Wszystkich
Świętych przez ulicę Franciszkańską, na placu Szczepańskim
przez ulicę Dunajewskiego i na placu św. Ducha przez ulicę
Szpitalną. Do strefy tej mogły wjechać wyłącznie pojazdy
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posiadające odpowiedni identyfikator. Głównie byli to
mieszkańcy i taksówki.
Trzecia strefa C ograniczonego postoju nie posiadała restrykcji, jeśli chodzi o poruszanie się pojazdów, natomiast
głównym jej celem było ograniczenie postoju na ulicach pomiędzy Pierwszą a Drugą Obwodnicą Krakowa (Planty –
Aleje Trzech Wieszczów i ul. Dietla). Stąd w tej strefie pobierane były opłaty za postój.
Taki układ funkcjonował w Krakowie przez ponad dwadzieścia lat. Jedynie w 2007 roku, przy okazji przygotowywania się do uroczystości obchodów 750-lecia lokacji Kra
kowa, zlikwidowane zostały parkingi na placu Szczepańskim
oraz na Małym Rynku. Oba place gruntownie odnowiono,
dzięki czemu obecnie stanowią wizytówki miasta, a piesi bez
przeszkód mogą korzystać z publicznej przestrzeni w samym
centrum Krakowa.
W tym miejscu warto podkreślić, że na przestrzeni lat
wielokrotnie podejmowane były próby mające na celu zmuszenie władz miasta do wycofania się z wprowadzonych restrykcji w poruszaniu się po centrum Krakowa. Na szczęście
działania te za każdym razem były nieskuteczne. Jednocześnie
jednak narastały problemy z parkowaniem w centrum Kra
kowa. Taka sytuacja skłoniła władze miasta do podjęcia działań mających na celu poszerzenie strefy płatnego parkowania
w Śródmieściu. Początkowo próby te nie były akceptowane
przez Radę Miasta Krakowa. Dopiero uchwałą Rady Miasta
Krakowa Nr XXI/229/11 z dnia 6.07.2011 roku udało się
doprowadzić do pierwszego od lat, znaczącego poszerzenia
strefy płatnego postoju. W miejsce dotychczasowej strefy C
powstały trzy podstrefy: P1 (Stare Miasto), P2 (Kazimierz)
i P3 (rejon Dworca Głównego), obejmujące swym zasięgiem
dwukrotnie większy obszar niż dotychczasowa strefa C.
O takim podziale zdecydowały kwestie parkowania mieszkańców. Chodziło o to, by osoby posiadające abonament zakupiony po preferencyjnych stawkach parkowały wyłącznie
w rejonie swojego miejsca zamieszkania, a nie w całym obszarze objętym opłatami.
Strefa P1 obejmuje dotychczasowy teren strefy C. Strefa
P2 to obszar Kazimierza pomiędzy ulicami Dietla, Wisłą
i linią kolejową. Strefa P3 to obszar pomiędzy ulicą Lubicz,
Lubomirskiego i linią kolejową (rys. 1). Dzięki takiemu
układowi wyeliminowano między innymi pozostawianie
pojazdów na wiele dni czy tygodni w rejonie dworca kolejowego przez osoby udające się w podróż do innego miasta.

Rys. 1.
Mapa z obowiązującym podziałem
na strefy w centrum Krakowa.
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Niestety, rozszerzenie strefy płatnego parkowania wiązało się również z poważnymi utrudnieniami dla ludzi
mieszkających poza strefą. Przede wszystkim ulice położone tuż przy granicy strefy stały się z dnia na dzień parkingami dla osób unikających płacenia za postój. Tak stało się na przykład na ulicy Rollego, wzdłuż której swoje
pojazdy zaczęły pozostawiać osoby udające się na Kazi
mierz. W związku z tym władze poszczególnych dzielnic
podjęły staranie o dalsze rozszerzenie strefy, tym razem
o takie obszary jak Stare Podgórze, Zwierzyniec czy nawet
Krowodrza. W rezultacie powstała koncepcja rozszerzenia strefy płatnego parkowania, a także tak zwanych stref
buforowych, w których opłaty za postój byłyby niższe niż
w strefach podstawowych. 24 kwietnia 2013 roku Rada
Miasta Krakowa przegłosowała uchwałę akceptującą proponowane rozszerzenie strefy, co ma nastąpić 1 lutego
2014 roku.

Historia wydzielania pasów autobusowych w Krakowie
O ile ograniczenia ruchu w centrum Krakowa rozpoczęto wprowadzać w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku,
o tyle na pierwsze ułatwienia dla ruchu transportu zbiorowego trzeba było poczekać jeszcze kilka dekad. Tematem
artykułu jest monitoring strefy ograniczonego ruchu i wydzielonych pasów dla autobusów w Krakowie, stąd pominięte zostały kwestie rozwoju innych rozwiązań dających
priorytet pojazdom komunikacji miejskiej.
Historia powstawania wydzielonych pasów autobusowych w Krakowie najpewniej rozpoczęła się dopiero w 1998
roku w związku z remontem mostu Dębnickiego. Ówczesne
władze Krakowa odpowiedzialne za organizację ruchu zdecydowały się na krok nieszablonowy i na okres modernizacji jednej z najważniejszych przepraw w mieście sprowadziły most wojskowy. Obiekt posiadał tylko po jednym pasie
ruchu w każdym kierunku, stąd i tak w związku z remontem spodziewano się sporych utrudnień w ruchu. Aby zachęcić krakowian do przesiadki na komunikację miejską,
po raz pierwszy zdecydowano się wówczas wyznaczyć pasy
przeznaczone wyłącznie dla autobusów. Pasy te powstały
zarówno w ciągu alei Trzech Wieszczów, jak i na ulicy
Konopnickiej. Dzięki temu pasażerowie autobusów mogli
dotrzeć do tymczasowej przeprawy znacznie szybciej niż
kierowcy poruszający się własnymi pojazdami. Rozwiązanie
to sprawdziło się tak dobrze, że po zakończeniu remontu
część wydzielonych pasów autobusowych w ciągu alei
Trzech Wieszczów pozostawiono. W kolejnych latach, w ramach modernizacji tego ciągu, pasy dla autobusów powstały właściwie na całej jego długości.
Pasy autobusowe powoli stawały się standardem, jeśli
chodzi o modernizację najważniejszych ulic w mieście.
W 2006 roku powstał wydzielony pas dla autobusów na
ulicy Konopnickiej, rok później w alei 29 Listopada. W tym
samym roku, w związku z remontem linii tramwajowej na
Krowodrzę Górkę, pas autobusowy tymczasowo wydzielono na ulicy Prądnickiej w kierunku Nowego Kleparza.
Organizacja ruchu początkowo tymczasowa po zakończeniu remontu pozostała na stałe. Jedynie w 2012 roku doko-

nano zamiany miejsc pasa dla autobusów z pasem dla ruchu ogólnego, tak aby pojazdy komunikacji miejskiej poruszały się pasem usytuowanym w osi jezdni, a samochody
wzdłuż krawężników. Pasy autobusowe powstały również
w 2010 roku w ramach przebudowy ulicy Lipskiej. Jesienią
2012 powstał pas autobusowy na łącznicy z ulicy Pawiej
w aleję Słowackiego (fot. 1). Rozwiązanie to w oczach wielu
krakowskich kierowców okazało się bardzo kontrowersyjne, ponieważ autobusom komunikacji miejskiej pozostawiono bezkolizyjny wjazd z łącznicy w aleję Słowackiego,
natomiast włączanie się pojazdów ruchu indywidualnego
odbywa się poprzez zatrzymanie na znaku B-20 „Stop”.
W pierwszej połowie 2013 roku zaplanowano wprowadzić
pas autobusowy na ulicy Księcia Józefa na odcinku od mostu Zwierzynieckiego do pętli „Salwator”.

Fot. 1. Jeden z najmłodszych wydzielonych pasów autobusowych w Krakowie, zrealizowany
na łącznicy z ul. Pawiej w al. Słowackiego jesienią 2012 roku.

Temat osobnych rozważań stanowią wspólne pasy
tramwajowo-autobusowe. Kraków w tej dziedzinie również ma spore doświadczenia. Pierwszy taki pas powstał
w 1996 roku w związku z przebudową torowiska na ulicach Limanowskiego i Wielickiej. W późniejszym okresie
w całym mieście zrealizowano dalsze kilkanaście podobnych pasów.

Potrzeba wprowadzenia monitoringu
Śledząc historię ograniczania ruchu w centrum miasta,
a także rozwoju wydzielonych pasów dla pojazdów transportu zbiorowego bez trudu można dostrzec, jak długą
drogę w kwestii zrównoważonego transportu pokonały
władze Krakowa, aby dojść do punktu, w którym obecnie
miasto się znajduje. Niestety, wszelkie rozwiązania organizacji ruchu mają tę wadę, że działają dobrze, jeśli kierowcy
się do nich stosują. W naszym kraju różnie z tym bywa,
a linia ciągła, znak zakazu wjazdu czy zatrzymywania się,
w wielu przypadkach nie stanowi dla kierowców większego problemu. Oczywistym jest, że nie ma możliwości
postawienia policjanta czy strażnika miejskiego na każdej
ulicy czy skrzyżowaniu. Stąd dążenia władz Krakowa do
automatyzacji monitoringu strefy ograniczonego ruchu czy
wydzielonych pasów dla autobusów. Prześledźmy, jak na
przestrzeni ostatnich lat wyglądały te działania.
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Rozwiązania projektu Civitas Caravel II
W ramach poszukiwania rozwiązań wspomagających rozwój zrównoważonego transportu Kraków wziął udział
w latach 2005–2009 w projekcie Civitas Caravel II, którego głównym celem było stworzenie czystego i lepszego transportu w miastach [2]. W Krakowie w projekcie uczestniczył między innymi Urząd Miasta Krakowa,
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki i Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA. Wśród kilku interesujących projektów rozważano również dwa projekty związane z monitoringiem strefy ograniczonego ruchu w centrum. Były to następujące zadania:
• zintegrowana strategia kontroli dostępu,
• egzekucja ograniczeń dostępu.
Celem pierwszego działania było przede wszystkim powiększenie obszarówo ograniczonej dostępności dla samochodów osobowych, w wyniku którego wzrosnąć miała
atrakcyjność centrum jako miejsca przyjaznego osobom
niezmotoryzowanym.Działanie to miało również wpłynąć
na poprawę warunków podróżowania środkami komunikacji zbiorowej w centrum miasta, dzięki czemu odciążony
miał być transport samochodami osobowymi. Zintegrowana
strategia kontroli dostępu w Krakowie miała być zrealizowana przede wszystkim poprzez rozszerzenie obszarów
o ograniczonej dostępności dla samochodów oraz uporządkowaniu kwestii parkowania w ścisłym centrum miasta.
W konsekwencji działania te miały za zadanie stworzyć warunki dla rozwoju zrównoważonych i bardziej przyjaznych
form transportu miejskiego jak: transport zbiorowy, rowerowy i pieszy. Innymi, ale nie mniej ważnymi celami projektu była również eliminacja przejazdów tranzytowych
samochodem przez obszar Śródmieścia oraz zwiększenia
jego atrakcyjności dla niezmotoryzowanych uczestników
ruchu i mieszkańców.
Niezbędnym elementem w realizacji tego planu miało
być osiągnięcie społecznego porozumienia, akceptacji i poparcia społeczeństwa dla polityki użytkowania przestrzeni
publicznej. W tym celu planowano przeprowadzenie odpowiedniej promocji w środkach masowego przekazu, która
zaangażować miała społeczeństwo i zwiększyć społeczną
świadomość dotyczącą problematyki miejskiej komunikacji.
Wdrażanie projektu planowano rozpocząć w październiku 2008 roku od rozszerzenia strefy „B” w centrum
Krakowa. Jednym z warunków było ukończenie układu
drogowego pełniącego funkcję wschodniej obwodnicy centrum miasta, czyli ciągu ulica Wita Stwosza – rondo Mogilskie
– aleja Powstania Warszawskiego – Rondo Grzegórzeckie.
Niestety, mimo oddania wszystkich elementów infrastruktury drogowej, realizacja projektu została zawieszona na
czas nieokreślony.
Drugie działanie, czyli egzekucja ograniczeń dostępu,
ściśle wiązało się z zakazem wjazdu do centrum miasta samochodów osobowych, poza pojazdami mieszkańców i pojazdami uprzywilejowanymi. Zaplanowano wdrożenie nowatorskiego systemu kontroli, zmierzające do zastąpienia
ludzkiej kontroli przez system elektroniczny. Rozwiązanie
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to wzorowano na podstawie doświadczeń włoskiego miasta
Genua. Efektem miało być zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta i uczynienie go przestrzenią bardziej przyjazną i bezpieczną dla pieszych i rowerzystów.
Ponadto miało to również na celu uaktualnienie systemu
zarządzania parkowaniem w mieście. Wszystkie te działania służyć mają wyeliminowaniu kołowego ruchu tranzytowego przez centrum, a tym samym poprawie warunków
środowiskowych w mieście. W prace nad systemem zaangażowali się przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa,
Zarządu Dróg, policji i straży miejskiej. Dzięki temu na
ulicach Krakowa pojawiła się pierwsza kamera rejestrująca
pojazdy wjeżdżające do strefy B.

Początki monitoringu ulic w Krakowie
Konieczność monitoringu wjazdów do strefy ograniczonego ruchu w centrum Krakowa dostrzeżono już dekadę temu. W związku z poszukiwaniem rozwiązania tego
problemu, w ramach projektu unijnego Civitas Caravel II
zdecydowano o testowym montażu kamery na placu
Wszystkich Świętych, obejmującej swoim zasięgiem pojazdy jadące od strony ulicy Franciszkańskiej w kierunku
ulicy Dominikańskiej. Zadaniem kamery miało być wykrywanie pojazdów wjeżdżających do strefy „B”. Kamera
rejestruje pojazdy wjeżdżające do strefy i przekazuje je do
bazy danych zawierającej tak zwaną „białą” listę pojazdów
(m.in. należących do mieszkańców, osób i służb uprzywilejowanych albo dowożących towar) mających zezwolenie
na wjazd do ścisłego centrum. Natomiast na „czarną” listę
kierowane są dane pojazdów, których kierowcy nie mają zezwolenia na wjazd do strefy. Na placu Wszystkich Świętych
zamontowano kamerę Autoscope Sierra, dostarczoną i zainstalowaną przez firmę Image Sensing Systems Europe
Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Urządzenie rozpoczęło
pracę pod koniec grudnia 2007 roku. Kamera początkowo
wykonywała zdjęcia pojazdów opatrzone datą, godziną oraz
odczytanym numerem rejestracyjnym pojazdu. Po roku testów urządzenie zdemontowano i poddano poprawkom. Po
ponownym montażu kamera zaczęła również rejestrować
twarze kierowców oraz sprawdzać, czy za szybą znajduje się
identyfikator na wjazd do strefy[3].
Jak podawał „Dziennik Polski” w artykule z dnia
9 kwietnia 2008 roku [4], kamera rejestrowała około
70% pojazdów przejeżdżających przez zasięg jej działania.
Reszta pojazdów była pomijana z uwagi na nie przemieszczanie się po wyznaczonym pasie ruchu. Pewien problem
stanowiły również tramwaje, za którymi kierowcy pojazdów dosłownie się chowali, jadąc tuż za pojazdem szynowym lub wyprzedzając go po torze pod prąd. Co ciekawe,
funkcjonowaniu kamery sprzeciwili się ówcześni radni
miasta z komisji infrastruktury. Przegłosowano nawet
wniosek do prezydenta Krakowa o wstrzymanie prac nad
projektem wprowadzenia nowego systemu kontroli dostępu do strefy. Radni argumentowali swoje stanowisko
tym, że w pierwszej kolejności powinno się zbudować parkingi wokół centrum, a dopiero później ograniczyć wjazd
do niego.
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Niedługo później na portalu Krakow.pl pojawił się artykuł [5], w którym informowano, że mniej więcej połowa
pojazdów przejeżdżających przez obszar działania kamery,
wjeżdża do strefy „B” bez stosownych zezwoleń. Oszaco
wano nawet, że wpływy z mandatów wystawionych w ciągu 12 godzin pracy kamery pozwoliłyby na sfinansowanie
jej zakupu. Liczby te bardzo dobrze pokazują skalę zjawiska
nielegalnego przejazdu przez centrum Krakowa oraz konieczność poszukiwania odpowiednich rozwiązań zmierzających do uszczelnienia strefy B.
Mimo protestów władze Krakowa na początku 2009
roku postanowiły zamontować kamery w kolejnych lokalizacjach w mieście [3]. Były to następujące skrzyżowania:
• Dunajewskiego – Karmelicka,
• Dunajewskiego – Garbarska,
• Basztowa – Długa,
• Westerplatte – Sienna.
Niestety, planów tych nie udało się zrealizować z uwagi
na brak środków finansowych w budżecie Miasta Krakowa.
Testy jedynej zamontowanej kamery zakończyły się w 2009
roku. Urządzenie przejęła straż miejska i użytkuje je do
dnia dzisiejszego.
Drugi system, który był testowany na ulicach Krakowa,
zrealizowała firma TRAX elektronik w ciągu alei Mickie
wicza. W 2006 roku w ramach przebudowy alei Mickiewicza
w rejonie skrzyżowań z ulicą Ingardena, Reymonta
i Czarnowiejską zabudowana została tablica ostrzegawczo–
informacyjna współpracująca ze stacją meteorologiczną,
dostarczona przez firmę TRAX elektronik. Dodatkową
funkcjonalnością systemu była również możliwość kontroli
pojazdów poruszających się pasami autobusowymi. Kamery
zamontowane zostały w następujących lokalizacjach:
• skrzyżowanie alei Mickiewicza i ulicy Ingardena –
jedna kamera obejmowała pojazdy poruszające się
pasem autobusowym w kierunku mostu Dębnickiego (za skrzyżowaniem),
• skrzyżowanie alei Mickiewicza i ulicy Reymonta –
dwie kamery obejmowały pojazdy poruszające się pasem autobusowym w kierunku Nowego Kleparza
(zarówno dojeżdżające do skrzyżowania, jak i za nim),
a jedna obejmowała pojazdy poruszające się pasem
autobusowym w kierunku mostu Dębnickiego (za
skrzyżowaniem),
• skrzyżowanie alei Mickiewicza i ulicy Czarnowiejskiej
– jedna kamera obejmowała pojazdy poruszające się
pasem autobusowym w kierunku Nowego Kleparza
(za skrzyżowaniem).
W 2009 roku trzy dodatkowe kamery zainstalowane
zostały na skrzyżowaniu alei Mickiewicza i ulicy Karme
lickiej. Zadaniem dwóch z nich miało być monitorowanie
pojazdów wyjeżdżających z ulicy Karmelickiej, jak i przejeżdżających na wprost z ulicy Królewskiej w ulicę
Karmelicką. W obu przypadkach do przejazdu dopuszczone zostały bowiem tylko pojazdy komunikacji miejskiej,
a także taksówki i samochody służb. Trzecia kamera za-

montowana została nad pasem autobusowym w ciągu alei
Mickiewicza w kierunku mostu Dębnickiego, tuż za przystankiem.
Jak widać, system stworzony w ciągu alei Mickiewicza
był dość rozbudowany. Składał się bowiem aż z 7 kamer.
Oprogramowanie do wykrywania tablic rejestracyjnych
zostało uruchomione i system zaczął rejestrować pojazdy.
Zabrakło niestety przysłowiowej kropki nad i, a konkretnie
egzekucji kar za popełnione wykroczenia. System działał
przez kilkadziesiąt miesięcy. W tym czasie zauważono
pewne problemy z detekcją tablic rejestracyjnych. Zdarzały
się bowiem sytuacje, że oprogramowanie za numer
rejestracyjny brało numer taborowy autobusu komunikacji
miejskiej lub element reklamy znajdującej się na ścianie
tylnej samochodu. Pozostały jednak kamery, które w większości przypadków mają być wykorzystane w ramach przygotowywanego obecnie Systemu Kontroli Dostępu Do
Strefy Ruchu Uspokojonego i Nadzoru Nad Pasami Komu
nikacji Zbiorowej.

System Kontroli Dostępu Do Strefy Ruchu Uspokojonego
i Nadzoru Nad Pasami Komunikacji Zbiorowej
Doświadczenia zdobyte przy realizacji projektu Civitas Caravel
oraz późniejszym montażu kamer w ciągu alei Mickiewicza
pozwoliły na stworzenie w Zarządzie Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie specyfikacji Systemu
Kontroli Dostępu Do Strefy Ruchu Uspokojonego i Nadzoru
Nad Pasami Komunikacji Zbiorowej. Zadanie to włączone
zostało do większego projektu Rozwoju Systemu Zarządzania
Transportem Publicznym w Krakowie, który zyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wielkości 85%.
Szacuje się, że budowa Systemu Kontroli Dostępu Do Strefy
Ruchu Uspokojonego i Nadzoru Nad Pasami Komunikacji
Zbiorowej będzie kosztować około 2 mln zł netto. System,
jak sama nazwa wskazuje, obejmować ma zarówno kamery monitorujące wjazdy do strefy ruchu uspokojonego, jak
i monitorować pojazdy poruszające się po wydzielonych pasach autobusowych.
Dla monitoringu strefy ruchu uspokojonego kamery zamontowane zostaną w 11 następujących lokalizacjach (rys. 2):
• skrzyżowanie ulic Westerplatte i Siennej – kamera
obejmować ma pojazdy wjeżdżające w ulicę Sienną,
• skrzyżowanie ulic Straszewskiego i Poselskiej – kamera obejmować ma pojazdy wjeżdżające w ulicę Poselską,
• skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Straszewskiego –
kamera obejmować ma pojazd wjeżdżające w ulicę
Straszewskiego w kierunku ulicy Podwale,
• skrzyżowanie ulic Podwale i Studenckiej – kamera
obejmować ma pojazdy wjeżdżające w ulicę Podwale
w kierunku ulicy Dunajewskiego,
• skrzyżowanie ulic Karmelickiej i Garbarskiej – kamera obejmować ma pojazdy wjeżdżające w ulicę Karmelicką w kierunku ulicy Szewskiej,
• skrzyżowanie ulic Dunajewskiego i Garbarskiej – kamera obejmować ma pojazdy wjeżdżające w ulicę
Dunajewskiego,
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• skrzyżowanie ulic Basztowej i Krowoderskiej – ka•
•
•
•

mera obejmować ma pojazdy wjeżdżające w ulicę
Basztową w kierunku skrzyżowania z ulicą Długą,
skrzyżowanie ulicy Basztowej i wyjazdu z placu Matejki – kamera obejmować ma pojazdy wjeżdżające w ulicę Basztową w kierunku skrzyżowania z ulicą Długą,
skrzyżowanie ulic Długiej i św. Filipa – kamera obejmować ma pojazdy wjeżdżające w ulicę Długą w kierunku skrzyżowania z ulicą Basztową,
skrzyżowanie ulicy Szpitalnej i wyjazdu z placu św.
Ducha – kamera obejmować ma pojazdy wjeżdżające
w ulicę Szpitalną w kierunku Małego Rynku,
skrzyżowanie ulic Dietla i Stradomskiej – na środku
skrzyżowania, kamera obejmować ma pojazdy przejeżdżające na wprost z ulicy Krakowskiej w ulicę
Stradomską oraz skręcające w lewo z ulicy Dietla w ulicę Stradomską.

Również i w tym przypadku wykorzystane zostaną
4 istniejące kamery w następujących lokalizacjach:
• pasy autobusowe w alei Mickiewicza, w rejonie skrzyżowania z ulicą Reymonta – 2 kamery obejmować
mają pojazdy poruszające się wydzielonymi pasami
autobusowymi w obu kierunkach;
• pas autobusowy w alei Mickiewicza, w rejonie skrzyżowania z ulicą Ingardena – kamera obejmować ma
pojazdy poruszające się wydzielonym pasem autobusowym w kierunku alei Krasińskiego;
• pas autobusowy w alei Mickiewicza, w rejonie skrzyżowania z ulicą Królewską – kamera obejmować ma pojazdy poruszające się wydzielonym pasem autobusowym w kierunku skrzyżowania z ulicą Czarnowiejską.

Dodatkowo wykorzystane zostaną 3 istniejące kamery
w następujących lokalizacjach:
• plac Wszystkich Świętych – kamera obejmująca pojazdy przejeżdżające z ulicy Franciszkańskiej w ulicę
Dominikańską i Grodzką,
• skrzyżowanie ulicy Karmelickiej i alei Słowackiego –
kamera obejmować ma pojazdy wyjeżdżające z ulicy
Karmelickiej,
• skrzyżowanie ulicy Królewskiej i alei Mickiewicza –
kamera obejmować ma pojazdy wyjeżdżające z ulicy
Królewskiej na wprost w kierunku ulicy Karmelickiej.
Dla monitoringu wydzielonych pasów autobusowych,
zainstalowanych zostanie 8 nowych kamer w następujących lokalizacjach (rys. 2):
• pas autobusowy w ulicy Konopnickiej, w rejonie
skrzyżowania z ulicą Sandomierską – kamera obejmować ma pojazdy poruszające się wydzielonym pasem autobusowym w kierunku mostu Dębnickiego;
• pas autobusowy w alei Mickiewicza, w rejonie skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego – kamera obejmować ma pojazdy poruszające się wydzielonym pasem
autobusowym w kierunku placu Inwalidów;
• pasy autobusowe w alei Słowackiego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Lenartowicza – 2 kamery obejmować
mają pojazdy poruszające się wydzielonymi pasami
autobusowymi w obu kierunkach;
• pasy autobusowe w alei Słowackiego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Grottgera – 2 kamery obejmować
mają pojazdy poruszające się wydzielonymi pasami
autobusowymi w obu kierunkach;
• pas autobusowy w alei Słowackiego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Żuławskiego – kamera obejmować
ma pojazdy poruszające się wydzielonym pasem autobusowym w kierunku Nowego Kleparza;
• pas autobusowy w alei Słowackiego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Kamienną – kamera obejmować ma
pojazdy poruszające się wydzielonym pasem autobusowym w kierunku Nowego Kleparza.
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Rys. 2.
Propozycja lokalizacji kamer
w ramach monitoringu strefy ograniczonego ruchu i wydzielonych pasów
dla autobusów w Krakowie.

W systemie znajdzie się 26 kamer rejestrujących ruch
pojazdów, w tym 19 kamer nowych oraz 7 kamer w istniejących lokalizacjach. Lokalizacje kamer wybrane zostały
w ten sposób, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał.
W przypadku strefy ruchu uspokojonego są to wszystkie
miejsca wjazdu do obecnie funkcjonującej strefy B oraz
w relacjach, w których mogą poruszać się tylko wybrane
grupy użytkowników. W przypadku pasów autobusowych
lokalizacje wybrane zostały w taki sposób, aby przeciwdziałać zbyt wczesnemu wjazdowi na pas autobusowy pojazdów skręcających w prawo na najbliższym skrzyżowaniu,
a także ukrócić bardzo niebezpieczne zjawisko przejeżdżania z pasa do skrętu w prawo na wprost na skrzyżowaniach.
Działanie systemu oparte bedzie na ciągłym monitorowaniu wyznaczonych obszarów jezdni. Każda z kamer na
bieżąco będzie analizować obraz, wykonując zdjęcia wykrytych pojazdów. Każde ze zdjęć automatycznie będzie
poddawane analizie pod kątem wykrycia i odczytania tablicy rejestracyjnej pojazdu. Po wykonaniu tej czynności
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Fot. 2
Przykład wdrożenia kamery na placu Wszystkich Świętych.
Źródło: prezentacja „Egzekwowanie ograniczeń w dostępności komunikacyjnej”, Tomasz Zwoliński, Maciej Michnej, Kraków 2010.

numer rejestracyjny będzie porównywany z bazą danych,
tak zwaną białą listą pojazdów mających prawo poruszania
się w danej strefie lub po danym pasie ruchu. Na liście tej,
w zależności od lokalizacji, znajdą się autobusy komunikacji zbiorowej, radiowozy policji i straży miejskiej, pojazdy
pogotowia i straży pożarnej, taksówki czy w końcu mieszkańcy lub pojazdy dostawcze mające prawo wjazdu do danej strefy. Pewien problem stanowić mogą pojazdy okazjonalnie wjeżdżające do strefy ograniczonego ruchu, na
przykład samochody gości hotelowych. W takim przypadku hotel będzie musiał przekazać do systemu odpowiednią
informację, tak aby nie została nałożona kara.
Zdjęcia wszystkich innych pojazdów, wychwyconych
przez kamery systemu i nie mających prawa wjazdu do danej strefy lub poruszania się danym pasem ruchu, będą automatycznie przekazywane na stanowisko zlokalizowane
w straży miejskiej, której zadaniem ma być identyfikacja
kierowcy i w konsekwencji wystawianie mandatu. Cały system ma być maksymalnie zautomatyzowany, tak aby zminimalizować czas od popełnienia wykroczenia do przekazania kierowcy mandatu karnego.
W chwili tworzenia tego artykułu trwały ostatnie przygotowania dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy systemu. Jednocześnie na przełomie marca i kwietnia 2013 roku w Krakowie powróciła koncepcja zmiany organizacji ruchu w centrum miasta, polegająca na znaczącym
ograniczeniu ruchu pojazdów i nadaniu dużych przywilejów
dla ruchu komunikacji zbiorowej i rowerowej. Koncepcja ta
zakłada znaczące zmiany organizacji ruchu wewnątrz drugiej
obwodnicy, a także rozszerzenie strefy A i B. W związku z tym

jest bardzo prawdopodobne, że lokalizacja kamer, szczególnie
odpowiedzialnych za monitorowanie wjazdu do strefy ruchu
uspokojonego, zostanie jeszcze skorygowana.

Podsumowanie
Monitoring strefy ograniczonego ruchu i wydzielonych pasów
dla autobusów to temat rozwojowy w Krakowie. Pracownicy
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
już obecnie planują kolejne wydzielone pasy dla autobusów
czy rozszerzenie strefy ograniczonego ruchu. Nie ma wątpliwości, że także i one prędzej czy później będą musiały zostać
objęte monitoringiem. Prowadzone przez kilka lat testy pozwoliły określić możliwości zastosowania tego typu rozwiązań,
a także najważniejsze aspekty konieczne do uwzględnienia
w przygotowywanym projekcie. Najbliższe miesiące będą
decydujące dla tworzonego systemu. Wówczas przekonamy
się, jak rozwiązanie to pomogło usprawnić przejazd pojazdom
transportu zbiorowego po Krakowie, a także ograniczyło ruch
pojazdów indywidualnych w centrum.
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Stosowanie priorytetów
dla pojazdów transportu zbiorowego
w szczególności w zakresie wspólnych
pasów autobusowo-tramwajowych
w Krakowie1
Streszczenie. Rosnąca liczba pojazdów samochodowych, a co za tym idzie
zwiększające się zatłoczenie ulic przyczyniło się do pogorszenia jakości komunikacji tramwajowej i autobusowej na początku lat dziewięćdziesiątych
ostatniego stulecia. Zjawisko to było przyczyną zastosowania priorytetów
w ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego w celu poprawy jej atrakcyjności i zachęcenia potencjalnych pasażerów do korzystania z tego rodzaju
transportu. W artykule przedstawiono na tle polityki transportowej miasta
rozwiązania stosowane w Krakowie w zakresie wydzielonych pasów tramwajowo -autobusowych, w szczególności rozwiązania w zakresie integracji
komunikacji tramwajowej i komunikacji autobusowej (wspólne pasy tramwajowo-autobusowe). Dokonano też oceny zastosowanych rozwiązań.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, priorytety dla
transportu zbiorowego

Wprowadzenie1
Transport zbiorowy jest jednym z najważniejszych podsystemów, szczególnie dużych aglomeracji. Od jej niezawodności i sprawności w dużym stopniu zależy jakość życia
mieszkańców. Możliwość szybkiego i sprawnego przemieszczenia się mieszkańców miasta w znaczny sposób wpływa
na sprawne funkcjonowanie organizmu miejskiego.
Negatywne skutki gwałtownego wzrostu motoryzacji
w Polsce, którego początki przypadają na początek lat 90.,
pojawiły się szczególnie w dużych miastach. Wzrastające
zatłoczenie ulic, a w konsekwencji wydłużający się czas
przejazdu, niekorzystnie wpłynęło na funkcjonowanie publicznej komunikacji zbiorowej. Na porządku dziennym
stało się blokowanie pojazdów komunikacji tramwajowej
przez pojazdy samochodowe czy poruszanie się pojazdów
komunikacji autobusowej w korkach.
Stosowane w latach dziewięćdziesiątych, zwłaszcza
w pierwszej połowie, rozwiązania w zakresie transportu
zbiorowego, jak i sterowania ruchem przy braku jego preferencji wpłynęło na pogorszenie się warunków podróżowania w pojazdach komunikacji zbiorowej, co przełożyło się
na znaczny wzrost podróży realizowanych przez pojazdy
komunikacji indywidualnej kosztem komunikacji zbiorowej, powodując jeszcze większe zatłoczenie ulic w miastach,
w tym również w Krakowie.
1

© Transport Miejski i Regionalny, 2013.
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Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań stosowanych w Krakowie, mających na celu poprawę funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez zastosowanie rozwiązań w szczególności w zakresie wydzielonych
z ruchu ogólnego pasów tramwajowo-autobusowych.

Polityka transportowa w Krakowie
w zakresie transportu zbiorowego
Polityka transportowa dla Krakowa [2] przyjęta uchwałą Rady Miasta Krakowa dnia 8 stycznia 1993 roku i zaktualizowana w 2007 roku [3] została oparta na zasadach
zrównoważonego rozwoju systemu transportowego miasta,
jednocześnie określając jako jedną z podstawowych zasad
priorytety w ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego,
z równoczesną ograniczoną swobodą korzystania z samochodu w niektórych strefach centrum miasta, stanowiących
obszar tzw. Śródmieścia funkcjonalnego[1]. Celem ich zastosowania miało być ułatwienie funkcjonowania transportu
zbiorowego w warunkach rosnącego zatłoczenia ulic, a tym
samym poprawienie atrakcyjności tego sposobu podróżowania. Realizacja przyjętych zasad miała następować m.in.
poprzez zastosowanie rozwiązań zapewniających priorytet,
takich jak: wydzielone pasy ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej (dążenie do oddzielenia ruchu tramwajowego od
ruchu samochodowego, z możliwością wspólnego poruszania
się z autobusami komunikacji zbiorowej) oraz sygnalizacje
świetlne reagujące na pojawienie się pojazdów komunikacji
miejskiej. Zaplanowano, iż generalnie realizację priorytetów
dla transportu publicznego, utrzymanie punktualności i regularności jego funkcjonowania, ograniczenie dostępności
samochodów do Śródmieścia, przeciwdziałając jego zatłoczeniu i zapewniając równowagę przepustowości oraz usprawnienie przepływu ruchu w dostosowaniu do zmieniających
warunków, zapewni efektywny system sterowania ruchem.
Priorytety w miejskim transporcie zbiorowym
– stosowane rozwiązania
Przełomowym momentem zastosowania priorytetów w ruchu dla komunikacji zbiorowej w Krakowie był remont
mostu Dębnickiego w 1997 roku i uruchomienie tymczasowego mostu Lajkonik. Władze miasta, obawiając się
znacznych utrudnień komunikacyjnych na jednej z najważ-
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niejszych arterii w mieście, po której porusza się znaczna
ilość linii autobusowych o dużej częstotliwości, podjęły
przełomową decyzję o wydzieleniu na znacznym odcinku
alei Trzech Wieszczów pasa przeznaczonego wyłącznie dla
ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz taksówek.
Wykorzystując pozytywną ocenę społeczeństwa dla tego
rozwiązania, postanowiono wdrożyć po remoncie pas autobusowy o długości około 1100 metrów i w kolejnych latach
prowadzić działania w celu wydzielenia pasa autobusowego
na całej długości alei poprzez dalszą modernizację jezdni.
W 1999 roku wprowadzono w mieście eksperymentalne rozwiązanie poprzez zastosowanie separatora torowiska
tramwajowego w ulicy – specjalnie skonstruowanego
w tym celu niskiego krawężnika. Rozwiązanie takie pojawiło się na ulicy Westerplatte. Późniejsze badania potwierdziły jego skuteczność w usprawnieniu ruchu pociągów tramwajowych, eliminując pojazdy samochodowe z torowiska,
które wcześniej było notorycznie blokowane przez kierowców. W późniejszym okresie zostało stosowane do tworzenia wspólnych pasów tramwajowo-autobusowych na ciągach komunikacyjnych.
Charakterystyka niskich separatorów torowisk tramwajowych
Brak uregulowań prawnych oraz doświadczeń w stosowaniu tego typu rozwiązań budził wiele wątpliwości i niejasności. W rezultacie zdecydowano się na zastosowanie
żelbetowych prefabrykatów o dużej wytrzymałości, trwale
związanych z podłożem w sposób zabezpieczający przed
przemieszczaniem, lecz w razie potrzeby umożliwiający demontaż.
W celu zwiększenia czytelności początek odcinka segregacji ruchu z zastosowaniem separatora wyposażono w pylon ostrzegawczy z miniaturą znaku C-9. Omawiane urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być wyposażone
w przepusty wody opadowej ułatwiające jej odprowadzenie
do kanalizacji deszczowej. Należy zaznaczyć, że separator
powinien być tak skonstruowany, aby możliwe było jego
przejechanie.
Podstawowe dane techniczne przedstawione są na rys. 1
i w tabeli 1.

Korzyści wynikające z użytkowania separatorów zostały
po latach zauważone i uwzględnione w załączniku nr 4 zatytułowanym „Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogo
wego” do projektu Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej (Infrastruktury) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
Separatory ruchu U-26 stosuje się przede wszystkim
w celu przeciwdziałania niepożądanemu (niekontrolowanemu) przejeżdżaniu na część drogi wyłączoną z ruchu ogólnego pojazdów samochodowych, w tym również ciągi piesze i rowerowe. Separatory należy stosować w szczególności
tam, gdzie wyznaczenie pasów ruchu za pomocą znaków
poziomych jest niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu w związku z powadzonymi robotami w pasie drogowym jak również jako stałe urządzenia bezpieczeństwa. Separatory mogą być stosowane jako:
• ciągłe U-26a,
• punktowe U-26b.
Dopuszcza się układanie separatorów U-26a barwy białej
do oddzielania pasa ruchu przeznaczonego wyłącznie dla pojazdów komunikacji publicznej, np. torowiska tramwajowego,
pasa autobusowego lub wspólnego pasa tramwajowo-autobusowego. Obecnie oprócz separatorów z betonu stosuje się również separatory wykonane z tworzyw sztucznych czy gumy.
Oprócz separatorów do oddzielenia ruchu również można stosować separatory uchylne U-24 (rys. 2), po których
można przejechać w razie konieczności np. karetką czy innym pojazdem uprzywilejowanym. Wadą stosowania tego
rozwiązania jest niska trwałość tego typu separatorów, co
w utrzymaniu przekłada się na konieczność częstego uzupełniania wyłamanych czy zniszczonych ich elementów,
zwłaszcza po zimie (pługi odśnieżające jezdnie wyrywają
elementy uchylne lub nawet całe separatory). Jeśli znaczna
część elementów jest zniszczona, to wtedy nie spełniają
swojego zadnia, tj. odseparowania ruchu ogólnego od ruchu pojazdów komunikacji miejskiej.

Rys. 2.
Separatory uchylne U-24

Rys. 1. Podstawowe dane techniczne separatora toru tramwajowego pojazdów ulicy

Tabela 1
Wymiary gabarytowe separatorów U-26
Maksymalna wysokość h

Długość l

200

700 – 800

Maksymalna szerokość w
400

100

400 – 500

280

70

150 – 200

150

Zastosowanie preferencji dla pojazdów transportu
zbiorowego poprzez zmianę organizacji ruchu w centrum miasta
Podstawą wdrożenia nowej organizacji ruchu w Krakowi było
opracowanie Projektu zmian w organizacji ruchu w Śródmieściu
Krakowa [5], przygotowane przez Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska we współpracy z Zarządem
Dróg i Komunikacji w Krakowie, podstawą którego była
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koncepcja systemowego rozwiązania wykonana przez poznańskie Biuro Inżynierii Transportu pod kierunkiem A. Krycha
w 1999 roku, pt. Projekt organizacji ruchu w Śródmieściu Krakowa
[4]. Opracowanie to zawierało systemowe rozwiązania organizacji ruchu, dotyczące segregacji transportu zbiorowego i indywidualnego. Autorzy uznali, iż preferencja dla transportu
zbiorowego na poziomie organizacji ruchu powinny się wiązać
ze strefowaniem dostępu, obejmującym restrykcje dla samochodów i priorytety w ruchu dla pojazdów komunikacji zbiorowej. W szczególności zespół zaproponował:
• na promienistych ulicach pomiędzy pierwszą i drugą
obwodnicą, takich jak Karmelicka, Długa, Piłsudskiego, Stradomska, Zwierzyniecka zasady ruchu jak
dla stref zamieszkania;
• wyznaczenie pasów autobusowych po obu stronach
alei Trzech Wieszczów na odcinku pomiędzy ulicami
Kościuszki i Prądnicką (praktycznie ten postulat został
już zrealizowany w całości), przy równoczesnym zastosowaniu systemu sterowania ruchem zapewniającym
dodatkowo priorytety w komunikacji zbiorowej;
• priorytety na wszystkich skrzyżowaniach w Śródmieściu wyposażonych w sygnalizację świetlną, przez
które kursują pojazdy KZ;
• wydzielenie torowisk tramwajowych na całej długości
pierwszej obwodnicy, jak również na ulicy Lubicz tak
jak to zrobiono już wcześniej na ulicy Westerplatte,
poprzez zastosowanie wyżej opisanego separatora
z możliwością poprowadzenia na wydzielonym torowisku komunikacji autobusowej;
• zastosowanie dobrze dobieranych społecznie zintegrowanych przystanków tramwajowo-autobusowych.
Uwzględniając skuteczność segregacji pojazdów komunikacji miejskiej z ruchu ogólnego, a zwłaszcza skuteczność tzw.
fizycznego odgraniczenia pasów za pomocą niskiego krawężnika tzw. separatora w stosunku do oddzielenia poprzez malowanie białej linii na jezdni, zdecydowano w Krakowie, że tam,
gdzie dochodzi do blokowania pojazdów, będzie stosowane
rozwiązanie w postaci fizycznej separacji ruchu.
Zaletą stosowania separacji wyłącznie poprzez malowanie, w przypadku jezdni wielopasowych, jest łatwość jego
wprowadzenia: wystarczy projekt organizacji ruchu kilka
znaków poziomych (tzw. F-ek) i farba.
W przypadku wprowadzenia separacji ruchu przy wykorzystaniu fizycznego separatora (U-26) konieczne jest
pozostawienie minimalnej szerokości pasa ruchu dla pojazdów samochodowych, która w zależności od ruchu i kategorii jezdni musi minimum wynosić 2,75 metra, a  według
zaleceń powinna wynosić 3,5 metra, uwzględniając dodatkowo szerokości ruchu pasa autobusowego 3,5 metra, determinując w szczególności stosowanie tego typu rozwiązań
do separacji torowisk od ruchu ogólnego.

Integracja komunikacji tramwajowej i komunikacji autobusowej poprzez wspólne pasy tramwajowo-autobusowe
W Krakowie zrealizowano również zaczerpnięty z krajów
zachodnich pomysł wykorzystania torowisk również jako
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pasy autobusowe. Rozwiązanie polegające na poruszaniu
się autobusów po torowisku szybko zyskało zwolenników.
Wprowadzenie tego typu rozwiązania wymaga dostępności
pasa drogowego o odpowiedniej szerokości, ponieważ autobusy mają inną skrajnię, jeśli chodzi o szerokość (pas ruchu
dla autobusów winien wynosić przeszło 3 metry), co wymaga
rozsunięcia torowiska (zwiększenie odległości między tokami
szynowymi w przeciwnych kierunkach), wpływając na zmniejszenie miejsca na pas ruchu dla innych użytkowników, co wymaga poszerzenia jezdni. W związku z powyższym rozwiązanie to stosuje się głównie przy przebudowie torowisk wraz
z ulicami i niejednokrotnie odbywa się kosztem chodnika, zieleńca czy zwężenia pasa ruchu dla pozostałych użytkowników
lub wręcz jego likwidacji, co jest niepopularne i niestety wiąże
się z utrudnieniami dla pozostałych użytkowników.
Brak miejsca w wielu obszarach w Krakowie uniemożliwia wprowadzenie takiego rozwiązania, zwłaszcza w centrum miasta. Dodatkowo od takiej nawierzchni wymaga
się odpowiedniej nośności, co narzuca stosowanie torowiska
o specjalnej konstrukcji, umożliwiającej prowadzenie ruchu
autobusowego. Pomimo większych kosztów wprowadzenia
takiego rozwiązania (o ok. 20–30% większe) uzyskuje się
znaczne korzyści społeczne oraz możliwość przy tej okazji
tworzenia przystanków tramwajowo-autobusowych. Takie
rozwiązanie jest bardzo przyjazne dla pasażerów, bo ułatwia
im przesiadanie się (drzwi w drzwi) oraz dodatkowo wpływa na uporządkowanie przystanków zwłaszcza w większych węzłach.
Wspólne przystanki organizowane na pasach tramwajowo-autobusowych:
• przy skrzyżowaniu ulic Wielicka – Powstańców Śląskich – Powstańców Wielkopolskich (fot. 1, 2),
• w rejonie skrzyżowania ulic Na Zjeździe – Limanowskiego,
• na rondzie Grunwaldzkim (fot. 3, fot. 10),
• na rondzie Grzegórzeckim,
• na ulicy Grzegórzecka przy Hali Targowej (fot. 4),
• w rejonie skrzyżowania ulic Dietla i Starowiślnej,
• na ulicy Lubicz na przystanku „Dworzec Główny”,
• na ulicy Lubicz, gdzie dodatkowo zastosowano przystanki tzw. Wiedeńskie,
• na ulicy Monte Cassino w rejonie skrzyżowania z ul.
Szwedzką,
• na rondzie Mogilskim (obecnie dot. wyłącznie komunikacji nocnej),
• na ulicy Warszawskiej na przystankach „Politechnika”.
W Krakowie zastosowano też wiele rozwiązań w celu
podniesienia atrakcyjności transportu zbiorowego poprzez
wspólne rozwiązania dla komunikacji autobusowej i tramwajowej. Przykładem są tzw. przystanki dwustronne integrujące oba środki transportu:
• na pętli tramwajowej Łagiewniki,
• na ulicy Pawiej na przystanku „Dworzec Główny
Zachód”,
• na pętli tramwajowo-autobusowej „Mały Płaszów”
(realizacja 2010),
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Fot. 1.
Przykład zintegrowanego
przystanku autobusowo-tramwajowego
przy ul. Wielickiej

Fot.2.
Przykład zintegrowanego
przystanku autobusowo‑tramwajowego przy
ul. Wielickiej

Fot. 3.
Przykład zintegrowanego
przystanku autobusowotramwajowego na
rondzie Grunwaldzkim

Fot. 4.
Przykład zintegrowanego
przystanku autobusowo-tramwajowego
na ul. Grzegórzeckiej

• na pętli tramwajowo-autobusowej „Czerwone Maki”

(realizacja 2012),

• na skrzyżowaniu ulic Brożka i Bora Komorowskiego

(realizacja 2012).
Rozwiązania tego typu są bardzo wygodne dla pasażerów
komunikacji zbiorowej, ponieważ tworzą węzły przesiadkowe
tzw. drzwi w drzwi i spotkały się z wysoką akceptacją społeczną. Rozwiązanie to umożliwiła pasażerom szybkie i sprawne
przesiadanie się między różnymi środkami transportu, oraz
fakt, że pasażer nie musi pokonywać znacznych odległości pomiędzy przystankami z jednoczesnym przechodzeniem przez
bardzo ruchliwe skrzyżowania.

Wykorzystując wcześniej opisane rozwiązania oraz wysoką
skuteczność zastosowania fizycznego oddzielenia od ruchu ogólnego torowisk i pasów autobusowych za pomocą niskich krawężników, tzw. separatorów, wydzielono za ich pomocą pasy
tramwajowe na części, wprowadzając również autobusy komunikacji miejskiej. Pasy te są zlokalizowane na kilku odcinkach:
• ulica Westerplatte (fot. 5) po remoncie torowiska separator został ponownie ułożony, ale w większym zakresie (jednostronnie od Poczty Głównej do ulicy Lubicz oraz dwustronnie przy Poczcie Głównej) – pas
wyłącznie tramwajowy;
• ulica Grzegórzecka (dwustronnie; fot. 7) – pas tramwajowy (na części autobusowo-tramwajowy);
• ulica Stradom (jednostronnie od ulicy Dietla do ulicy
Św. Gertrudy; fot. 6) – pas autobusowo-tramwajowy;
• Most Grunwaldzki – pas autobusowo-tramwajowy
(dwustronnie);
• ulica Na Zjeździe z kontynuacją w ciągu ulic Limanowskiego i Wielickiej (fot. 8) – pas autobusowo-tramwajowy (dwustronnie);
• ulica Monte Cassino (fot. 3) – pas autobusowo-tramwajowy (dwustronnie);
• ulica Dietla – pas autobusowo-tramwajowy (dwustronnie);
• aleja Powstania Warszawskiego – pas autobusowo-tramwajowy;
• ulica Lubicz – pas autobusowo-tramwajowy (dwustronnie);
• ulica Pawia – pas autobusowo-tramwajowy (dwustronnie);
• ulica Kalwaryjska pas tramwajowy (fragmenty jednostronne przed skrzyżowaniami).
Rozwiązanie to cechuje się bardzo wysoką skutecznością
oddzielenia od ruchu samochodowego, gdyż eliminując go
z torowiska, poprawiamy prędkość pojazdów komunikacji
tramwajowej, a co za tym idzie – zwiększamy jej atrakcyjność.
Stosuje się również w mieście oznakowanie poziome
(czyli białą ciągłą linię) do oddzielenia pasów komunikacji
tramwajowej oraz do wydzielenia pasów autobusowych od
ruchu pojazdów samochodowych. Rozwiązanie takie zastosowano na następujących ulicach:
• alei Trzech Wieszczów – wyznaczono pasy autobusowe (dwustronnie; fot. 9);
• ulicy Konopnickiej przed Rondem Grunwaldzkim –
dopuszczono tylko ruch pojazdów autobusowych
i taksówek na wprost, kierując ruch samochodowy
tunelem pod rondem;
• ulicy Konopnickiej od ronda Grunwaldzkiego do
mostu Dębnickiego (jednostronnie);
• ulicy 29 Listopada (dwustronnie);
• ulicy Lipskiej (dwustronnie);
• ulicy Prądnickiej (jednostronnie jako pas środkowy);
• ulicy Warszawskiej na łącznicy w kierunku alei 29 Listopada (jednostronnie) – wprowadzono w 2012;
• ulicy Księcia Józefa w kierunku Salwatora (jednostronnie) – wprowadzono w 2013.
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• usprawniają ruch pojazdów komunikacji miejskiej –

•
Fot. 5.
Przykład zastosowania
wyniesionego separatora
na ul. Westerplatte

•
•
•
•

Fot. 6.
Przykład zastosowania
wyniesionego separatora
na ul. Stradom

•

•
•
Fot. 7.
Przykład zastosowania
wyniesionego separatora
na ul. Grzegórzeckiej

stosowane rozwiązania, jeśli nawet nie poprawiają parametrów komunikacji zbiorowej, to nie prowadzą do
ich pogarszania, co byłoby nieuniknione w przypadku niezastosowania ww. rozwiązań;
powodują sprawniejsze funkcjonowanie transportu
zbiorowego, co prowadzi w konsekwencji do ograniczenia roli komunikacji samochodowej, tym samym
wpływając na poprawę warunków życia w mieście;
wpłynęły na skrócenie czasów przejazdu, tym samym
podnoszą prędkość komunikacyjną, która w Krakowie
znacznie zmalała w latach dziewięćdziesiątych;
wpływają również na zmniejszenie szkodliwego oddziaływania pojazdów na środowisko;
uzyskano większą niezawodność komunikacji miejskiej w Śródmieściu;
ograniczono gwałtowny spadek pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej, jaki nastąpił na początku lat 90.;
w przypadku zastosowanych pasów autobusowo-tramwajowych otrzymano priorytety dla autobusów
bez konieczności wydzielenia dodatkowej przestrzeni
w przekroju jezdni, uzyskując jednocześnie lepsze
wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej;
w przypadku wydzielonych torowisk wyeliminowano blokowanie pojazdów tramwajowych przez samochody;
w przypadku wspólnych peronów przystankowych
autobusowo-tramwajowych poprawiono komfort pasażerów przesiadających się między różnymi środkami transportu, podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo pasażerów, eliminując konieczność pokonywania
znacznych odległości niejednokrotnie przez bardzo
ruchliwe i zatłoczone ulice – przesiadka realizowana
jest w tak zwane drzwi w drzwi;

Fot. 8.
Przykład zastosowania
wyniesionego separatora
na ul. Na Zjeżdzie

Ocena zastosowanych priorytetów dla transportu
zbiorowego w Krakowie [6] [7]
Na podstawie wieloletnich doświadczeń wynikających
z obserwacji można mówić o następujących zaletach stosowanych priorytetów i rozwiązań podnoszących efektywność transportu zbiorowego:
• stosowane priorytety w Krakowie podnoszą efektywność funkcjonującego systemu transportu zbiorowego,
zwłaszcza w odniesieniu do pasażerów, dla których linie
komunikacyjne kursujące po takich pasach są atrakcyjne, zwłaszcza jeśli są one wprowadzane na ciągach charakteryzujących się występowaniem kongestii;
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Fot. 9.
Przykład pasa
autobusowego na
al. Trzech Wieszczów

Fot. 10.
Przykład śluzy – zjazd
z pasa tramwajowo-autobusowego na
Rondzie Grunwaldzkim
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• w przypadku pasów autobusowych uzyskano znaczne

skrócenie czasów przejazdów na wydzielonych odcinkach, poprawiając jednocześnie punktualność;
• w przypadku wydzielonych pasów tramwajowych, autobusowych jak i autobusowo-tramwajowych umożliwiono służbom ratowniczym sprawny przejazd przez
często zatłoczone odcinki dróg, zaznaczyć należy, iż
wcześniej musiały zostać stworzone specjalne śluzy
w celu wjazdu i wyjazdu ww. pojazdów.

Oprócz wielu zalet wymienionych powyżej stosowanie
preferencji w transporcie zbiorowym niesie ze sobą często
negatywne konsekwencje, które należy przed zastosowaniem konkretnych rozwiązań przemyśleć i wziąć pod uwagę, w celu dobrania jak najlepszego rozwiązania adekwatnego do danego miejsca, w którym ma być ono zastosowane. I tak do negatywnych skutków można zaliczyć:
• pasy autobusowe w Krakowie, wydzielone jako skrajne pasy, przyczyniają się do zakłóceń w ruch pojazdów autobusowych, przez źle zaparkowane pojazdy
lub stojące na pasie dla autobusów samochody dostawcze; inną niedogodnością jest ograniczenie dostępu do strefy parkowania (np. parkowanie samochodów na chodniku);
• pasy autobusowe wydzielone wyłącznie przez namalowaną linię ciągłą mają istotną wadę, polegającą na tym,
iż linia nie stanowi żadnej przeszkody dla pojazdów samochodowych i umożliwia jej przekraczanie w dowolnym miejscu, zwłaszcza w sytuacjach znacznego zatłoczenia, gdy kierowcy tracą cierpliwość zbyt wolnym
poruszaniem się w korku; rozwiązanie to jest również
kłopotliwe ze względu na dopuszczony ruch przed
skrzyżowaniem pojazdów samochodowych skręcających
w prawo, co często powoduje blokowanie autobusów;
• kłopoty z zimowym utrzymaniem jezdni przy zastosowaniu wyniesionych separatorów;
• zastosowane pasy autobusowo-tramwajowe powodują pogorszenie płynności oraz bezpieczeństwa ruchu
na początkach oraz końcach tych pasów (fot. 10) w związku z koniecznością umożliwienia wjazdu jak i wyjazdu pojazdów komunikacji autobusowej na wydzielo-

Fot. 11. Przykład wspólnego pasa i zintegrowanego przystanku autobusowo‑tramwajowego na ul. Grzegórzeckiej

ne torowisko, w przypadku wspólnych przystanków
autobusowo–tramwajowych niejednokrotnie następuje blokowanie pojazdów tramwajowych przez autobusy.

Podsumowanie
W ostatnich latach podjęto wiele działań w celu uprzywilejowania transportu zbiorowego w Krakowie. Pozytywnym
zjawiskiem jest świadomość osób odpowiedzialnych za
inwestycje w mieście o konieczności wprowadzania priorytetów na modernizowanych czy nowo budowanych odcinkach ulic, zwłaszcza w śródmieściu Krakowa. Widać to
również analizując zakres planowanych nowych inwestycji
komunikacyjnych np.:
• przebudowa ulic Dunajewskiego i Podwale, gdzie
planuje się odseparowanie ruchu od ruchu ogólnego
poprzez wyniesienie torowiska, po którym poruszać
się będą również autobusy;
• budowa wydzielonego torowiska pomiędzy ulicami Wielicką a Lipską nad dworcem kolejowym w Płaszowie,
• budowa linii tramwajowej z Krowodrzy Górki w kierunku Górki Narodowej.
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Rzetelna informacja
jako podstawa skutecznego
wdrożenia idei zrównoważonego
transportu w Krakowie1

Streszczenie. W czasach nowoczesnych mediów coraz ważniejszą rolę
w dotarciu do obywateli odgrywa przekaz bezpośredni, dzięki któremu
można w pełni i rzetelnie przedstawić społeczeństwu punkt widzenia oraz
zamierzenia urzędu. W artykule opisano, jak z tego zadania wywiązuje
się krakowski Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w zakresie
informacji o zrównoważonym systemie transportu w Krakowie.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, informacja, zrównoważony transport

Wprowadzenie1
W dobie Internetu, wszechobecnej cyfryzacji i coraz powszechniejszego dostępu do informacji paradoksalnie wartość merytoryczna przekazu docierającego do odbiorców
jest coraz niższa. Również szeroko pojętym mediom, które
do tej pory były partnerem w przekazywaniu informacji,
w coraz mniejszym stopniu zależy na rzetelności konstruowanego przekazu. Sensacja na stałe zagościła w najpoczytniejszych tytułach, zabierając miejsce mniej atrakcyjnym
dla reklamodawców artykułom o walorach informacyjno-edukacyjnych.
Wobec tego samorządom coraz trudniej jest przekazywać sprawdzone i rzetelne wiadomości opinii publicznej za
pomocą tradycyjnych mediów. Brak takiego przepływu informacji skutkować może niezrozumieniem czy w skrajnych przypadkach nawet oporem mieszkańców przy wprowadzaniu społecznie pożytecznych rozwiązań.
W związku z tym Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu, który odpowiada w Krakowie m.in. za wdrożenie idei zrównoważonego transportu, musiał stanąć przed
koniecznością stworzenia własnych kanałów przekazu informacji dla mieszkańców, by dzięki temu umożliwić im
dostęp do sprawdzonych i precyzyjnych wiadomości na temat rozwoju systemu szeroko pojętego transportu w stolicy
Małopolski.
W dzisiejszym świecie w kampaniach reklamowych
agencje kreatywne nie tylko skupiają się na wykupie zasobów domów mediowych, ale coraz większy nacisk kładą na
własne środki przekazu konstruowane indywidualnie w ramach danej marki. W marketingu takie zasoby nazywane
są z języka angielskiego own media. Podobne działania próbują powtarzać również instytucje publiczne, w tym krakowskie urzędy i jednostki samorządowe.
1

© Transport Miejski i Regionalny, 2013.

26

W dalszej części artykułu przedstawione są dwie kampanie madialne:
• Omiń korki,
• Kraków bez ogródek
Omiń korki
Pretekstem do uruchomienia takiej ścieżki postępowania
i przekazywania informacji stał się remont jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w mieście – ronda
Ofiar Katynia. Ta północno–zachodnia brama Krakowa
w 2010 roku miała zostać rozbudowana ze zwykłego ronda
do rozmiarów dużego trzypoziomowego węzła drogowego.
Inwestycja wiązała się z ogromnymi utrudnieniami drogowymi w tej części miasta. By jak najskuteczniej poinformować kierowców o zmianach w organizacji ruchu i objazdach, dyrekcja ZIKiT postanowiła wspólnie z TVP Kraków
powołać do życia nowy program „Omiń korki”, w którym
dziennikarka telewizyjna prowadzi rozmowę z jednym
z przedstawicieli służb prasowych miasta. Przeważnie
w jednym odcinku udaje się poruszyć trzy tematy związane
z transportem w Krakowie.
Trzyminutowa produkcja emitowana jest kilka razy
w tygodniu przed głównym wydaniem „Kroniki”, czyli
głównego programu informacyjnego TVP Kraków.
Dodatkowo „Omiń korki” umieszczane są w Internecie,
w popularnych serwisach społecznościowych. Od 2010
roku powstało niemal 70 odcinków tego tytułu. Ze względu na dużą popularność i rosnące zapotrzebowanie na tę
formę komunikacji z krakowianami ZIKiT planuje współprodukować od 16 do 20 takich programów rocznie.
Tematyka poruszana w „Omiń korki” początkowo skupiała się wokół remontów krakowskich dróg i inwestycji
drogowych. Z czasem zagadnienia omawiane w programie
zaczęły coraz bardziej ewoluować i dziś prócz najświeższych
informacji z krakowskich dróg przekazywana jest również
mieszkańcom wiedza na takie tematy, jak rozwój idei zrównoważonego transportu, zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej czy polityka rowerowa miasta. W trakcie
powodzi w 2010 roku powstało też kilka odcinków tematycznych, niezwiązanych stricte z pierwotną ideą programu. Część czasu antenowego regularnie przekazywana jest
aktywnym grupom społecznym, na przykład stowarzyszeniom rowerowym, które dzięki temu mają szansę promować swoją działalność statutową.
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Kraków bez ogródek
Z czasem krótkometrażowy format programu „Omiń
korki” przestał wystarczać do przekazania mieszkańcom
wszystkich informacji i idei. W 2011 roku pojawił się więc
pomysł na stworzenie większej produkcji o charakterze publicystycznym. Tak powstały pierwsze odcinki programu
„Kraków bez ogródek”.
W tym, emitowanym w weekendy, programie poruszano tematy związane z rozwojem, również komunikacyjnym, Krakowa. Współprowadzącymi, prócz gospodyni
z TVP Kraków, byli krakowscy dziennikarze, a gośćmi eksperci i społecznicy z różnych dziedzin. ZIKiT wraz z telewizją wyprodukował kilka niemal półgodzinnych odcinków,
w których poruszano tematy związane z architekturą,
rowerami czy parkingami.
W kolejnym sezonie zdecydowano skrócić długość odcinka do około 10 minut. Sama zaś formuła nie zmieniła
się, prócz tego, że dyskusja z gośćmi programu odbywała
się w plenerze, a nie w zaaranżowanym studio. Ważkim
zagadnieniem poruszonym w produkcji były problemy
parkingowe w centrum Krakowa. Twórcy przedstawili
społeczeństwu genezę programu parkingowego miasta
oraz skutki, jakie ma on wywrzeć na jakości życia pod
Wawelem.
W 2013 roku „Kraków bez ogródek” został reaktywowany i odegrał bardzo ważną rolę. Wszystkie jego odcinki
zostały poświęcone planom zmian w organizacji ruchu w centrum Krakowa, które były firmowane przez ZIKiT. Projekt
zakładał przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych, a program telewizyjny był ważną ich częścią. Dzięki
niemu udało się przekazać społeczeństwu dokładną ideę
wprowadzenia zmian. Oparcie się w tym przypadku tylko
na mediach zewnętrznych sprawiłoby, że ze względu na
uproszczenia, koncepcja nie zostałaby odzwierciedlona dostatecznie dokładnie.
„Kraków bez ogródek” na stałe zagościł w ramówce
ZIKiT. W przyszłości miasto chce go wykorzystywać do
wsparcia konsultacji społecznych w różnych sprawach
związanych ściśle z rozwojem stolicy Małopolski. Program
stale dostępny jest w sieci i cieszy się dużą popularnością
wśród internautów.

Media społecznościowe
Ważną rolę w kształtowaniu polityki informacyjnej miasta
i w kontakcie bezpośrednim z interesariuszami pełnią media społecznościowe. ZIKiT, jako jedna z pierwszych jednostek samorządowych w kraju, zdecydował się na utworzenie konta na popularnym Facebooku. Profil został założony
jesienią 2010 roku i do tej pory, bez żadnej reklamy, zyskał
przeszło 3 tysiące stałych obserwatorów i wiele więcej osób
regularnie zaznajamiających się z informacjami na nim
umieszczonymi.
Profil na FB służy przede wszystkim wzajemnej wymianie informacji. Urzędnicy wykorzystują go do przekazywania wiadomości na temat działań jednostki jak największej
liczbie krakowian. Z kolei mieszkańcy poprzez FB mogą
swobodnie zadawać pytania urzędowi i spodziewać się rze-

telnej informacji zwrotnej, z której korzystać mogą wszyscy
obserwujący stronę ZIKiT na FB. Takich możliwości nie
dają ani tradycyjne media, ani pierwotna droga dotarcia petenta do urzędu.
Nie można również nie doceniać walorów mediów społecznościowych, jeśli chodzi o konsultacje społeczne, które są coraz częściej wykorzystywane we współdziałaniu
współczesnych władz z opinią publiczną. Niemal pod każdym wpisem ZIKiT rodzi się dyskusja, która pozwala
wstępnie wywnioskować, jaki dana decyzja wywołuje odzew społeczny.Odpowiednio wcześnie podana informacja
pozwala również wychwycić, przy pomocy zawsze czujnych internautów, ewentualne błędy popełnione przez
urząd, a które nie zostały znalezione wcześniej w wewnętrznym obiegu.
Siłę mediów społecznościowych zaczęły doceniać również media tradycyjne. Niech świadczy o tym fakt, że coraz więcej artykułów typowo interwencyjnych powstaje na
podstawie dyskusji i zawiadomień umieszczonych
w Internecie właśnie w takich narzędziach. Duży popyt na
działania bezpośrednie sprawia, że co jakiś czas pojawiają
się nowe platformy porozumienia i współpracy z obywatelami. Przykładem niech będzie serwis naprawmyto.pl, za
pomocą którego na interaktywnej mapie mieszkańcy
mogą zamieszczać usterki, które ich denerwują (jak choćby zepsuta sygnalizacja świetlna czy mur pomazany farbami). W Krakowie sukces tego narzędzia był na tyle
duży, że miasto postanowiło rozwijać ten projekt i włączyć
go w większe przedsięwzięcie, które ma na celu opracowanie zestawu narzędzi składających się w ideę inteligentnego miasta.

Podsumowanie
Tworzenie nowoczesnej polityki informacyjnej przez zarządzającego ruchem nie może w XXI wieku obyć się bez inwestycji we własne środki przekazu. Ze względu na postępujące zubożenie przekazu medialnego samorządy muszą
samodzielnie tworzyć nowe drogi bezpośredniego dotarcia
do społeczeństwa. W przeciwnym razie narażeni zostaniemy na brak poparcia wśród mieszkańców, co może się
skończyć tylko w jeden sposób – brakiem akceptacji dla,
nawet najbardziej pożytecznych, planów władz samorządowych. Postpowanie zarządzającego ruchem w Krakowie są
dobrym przykładem takich właśnie działań.
Trochę statystyki:
• Najpopularniejszy film na kanale internetowym

ZIKiT zobaczyło 61 tys. widzów.

• Najpopularniejsza informacja opublikowana na

profilu Facebook ZIKiT dotarła bezpośrednio do
10 tys. osób nią zainteresowanych.
• Codziennie na profilu FB rejestruje się od od 4 do
8 użytkowników zainteresowanych otrzymywaniem informacji bezpośrednio od ZIKiT.

27

Transport miejski i regionalny 06 2013
Adrian Obuchowicz
mgr inż., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA
w Krakowie, 30-347 Kraków,
ul. Jana Brozka 3,
tel. 12-254-11-46
email: aobuchow@mpk.krakow.pl

Wykorzystanie projektów unijnych
do tworzenia nowych innowacyjnych
rozwiązań transportowych1

Streszczenie. Od wielu lat w Polsce wykorzystywane są fundusze unijne do podnoszenia jakości życia. Również w dziedzinie transportu publicznego miasta aktywnie działają w poszukiwaniu nowych dla nas,
a sprawdzonych w innych krajach rozwiązań. Miasto Kraków uczestniczyło i nadal bierze udział w różnych projektach i inicjatywach, które
służą wymianie doświadczeń pomiędzy miastami w Unii Europejskiej.
Jednym z takich projektów był Civitas Caravel, w ramach którego została stworzona nowa usługa transportowa Tele-bus. Jest to przykład
udanego transferu technologii oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami w projekcie. Usługa ta jest obecna w Krakowie nieprzerwanie od 2007 roku i już kilkakrotnie była rozszerzana.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, innowacje, autobus na żądanie
(telebus)

Geneza projektu
Fundusze europejskie są dostępne nie tylko na rozwój
infrastruktury, ale również w postaci różnych projektów,
których celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami. W każdej dziedzinie gospodarki istnieją
obszary współpracy pomiędzy miastami i firmami polskimi ze swoimi odpowiednikami w innych krajach Unii
Europejskiej. Taka współpraca również daje możliwości
przetestowania wybranych rozwiązań, ich oceny oraz sformułowania wniosków dla innych zainteresowanych podobnymi rozwiązaniami.
W ramach projektu badawczego CIVITAS II CARAVEL
(realizowanego w latach 2005–2009), do którego przystąpił Kraków jako jedno z czterech miast europejskich (pozostali to Genua, Burgos i Stuttgart), jednym z kilkunastu
projektów było wprowadzenie innowacyjnego w skali kraju rozwiązania transportowego, jakim jest usługa autobusu na telefon, nazwana w Krakowie TELE-BUS. Liderem
tego zadania było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika
cyjne SA w Krakowie.

ga dyspozytorowi ustalać optymalną trasę dla obsługi
wszystkich zgłoszonych potrzeb. Oprogramowanie to
w wersji stosowanej w Genui pozwala automatycznie przesłać przyjęte zgłoszenie do komputera pokładowego w autobusie, co skutkuje wyświetleniem stosownej informacji
dla kierowcy wraz z ewentualną zmianą trasy pokazaną na
mapie na terminalu.
Jednak nie od razu Genua zastosowała takie zaawansowane rozwiązania. Pierwsze miesiące usługa działała bez
terminali w autobusach i jedynie drogą radiową były przekazywane kierowcy informacje o zadanej trasie przejazdu.
Również w Krakowie takie informacje przekazywane są
drogą radiową, a ewentualna rozbudowa systemu jest zawsze możliwa.
Ponieważ zasady funkcjonowania usługi można określać niemal dowolnie w zależności od modelu, jaki zostanie
wybrany, koledzy z Włoch przedstawili nam w tym celu
kilkustronicową tabelę przedstawiającą listę kilkunastu
parametrów i musieliśmy jak najlepiej opisać swoje oczekiwania wobec systemu i usługi (tabela 1).
Zanim jednak padły odpowiedzi, konieczne okazało się
szczegółowe przedyskutowanie tych parametrów, bo rozumienie zdawałoby się tych samych terminów okazało się
inne w Polsce, a inne we Włoszech. Ponadto same hasła
zawarte w tabeli często nie są jednoznaczne i pozwalają na
różną interpretację.
Nie bez znaczenia dla zrozumienia filozofii systemu autobusów na telefon i zasad działania oprogramowania okazała się wizyta w dyspozytorni usługi Drin-bus (taka nazwa

Doświadczenia partnerów i przygotowania
do wdrożenia w Krakowie
Ponieważ nikt wcześniej w Polsce nie wprowadził podobnego rozwiązania, oparliśmy się na doświadczeniach Genui,
gdzie podobną usługę wprowadzono kilka lat wcześniej
i funkcjonowała już w trzech odrębnych rejonach miasta.
Z Genui zostało przekazane, w ramach współpracy przy
projekcie, oprogramowanie dla dyspozytorni, które poma1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013
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Rys. 1. Schematy obrazujące typy usługi
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Tabela 1
Przykładowe parametry do określenia usługi
A-5:
Pasażerowie, którzy chcą
skorzystać z różnych
wydarzeń

A)
dla kogo

A-1:
Niepełnosprawni lub inna
grupa o ograniczonej
mobilności, np. dzieci

A-2:
Pasażerowie bez dostępu
do transportu zbiorowego

A-3:
Pasażerowie z dostępem
do komunikacji, jednak
oferta jest niedostosowana
do ich potrzeb

A-4:
Pasażerowie, którzy są odpowiednio obsłużeni przez
inne rodzaje transportu

D)
typy
usługi

D-1:
Ustalone trasy i rozkłady
realizowane na żądanie

D-2:
Ustalone trasy i możliwe
warianty tras obsłużone na
ustalonych przystankach
na żądanie

D-3:
Usługa w obszarze pomiędzy przystankami,
realizowana
na żądanie

D-4:
Usługa door to door realizowana na żądanie

F)
typ
pojazdów

F-1:
Samochód

M)
system
zamawiania

M-1:
Telefonicznie
do dyspozytora

N)
system
taryfowy

N-1: płaski

F-2:
Minibus

M-2:
Telefonicznie
do kierowcy
N-2: strefowy

F-3:
Minibus ze specjalnym
wyposażeniem
M-3: Automatyczny
system telefoniczny

N-3: odległościowy

F-4:
Minibus uzupełniany
samochodem
M-4: Internet

F-5:
Minibus ze specjalnym
wyposażeniem uzupełniany samochodem
M-5:
SMS

N-4: złożony

N-5:
promocyjny

F-6:
Autobus

M-6:
Przycisk zamówienia
na przystanku lub
w punkcie startowym
N-6: sezonowy

A-6:
Kombinacja poprzednich

D-5:
Kombinacje usług: pomiędzy przystankami i door
to door
F-7:
Kombinacja poprzednich

M-7:
Zamówienie
poprzez inną
aktywność
N-7:
wg typu użytkownika

M-8:
Kombinacja
poprzednich
N-8:
wg poziomu
wykorzystania

obowiązuje w Genui) oraz przejazd przez obszary, gdzie ona
funkcjonuje. Również strona włoska, gdy zobaczyła nasz
krakowski obszar, poznała i zrozumiała niektóre nasze problemy.
Po przeanalizowaniu różnych możliwości w Krakowie
usługa została wprowadzona w wybranym wcześniej obszarze Rybitw, Przewozu i na tym obszarze zostały wyznaczone
miejsca zatrzymywania się Tele-busów. W pierwszym okresie obszar obejmował 33 przystanki, 5 miejsc parkingowych oraz 5 miejsc do zawracania. Do obsługi usługi przygotowano dwa specjalnie oznakowane autobusy (fot. 1 i 2).

Miejsca postojowe i miejsca do zawracania zostały stworzone w celu zminimalizowania pustych przejazdów, tak
aby po wysadzeniu ostatniego pasażera, pojazd nie zjeżdżał
do zajezdni, tylko zatrzymywał się na najbliższym miejscu
postojowym, czekając na kolejny kurs.
Uruchomienie usługi odbyło się w dwóch etapach: pierwszy (3 lipca 2007) polegał na uruchomieniu dyspozytorni, która przyjmowała pierwsze zlecenia, i rejestrowała użytkowników i wyjaśniała zasady funkcjonowania Tele-busa. Drugi
(14 lipca 2007) to uruchomienie pierwszych zamówionych
kursów z pasażerami. Obszar usługi przedstawiono na rys. 2.

Fot. 1. Autobus do realizacji usługi Tele-bus z oznaczeniami bocznymi

Rys. 2. Obszar objęty usługą Tele-bus obowiązujący od lipca 2007

Fot. 2. Autobus do realizacji usługi Tele-bus z oznaczeniami czołowymi

Zasady funkcjonowania usługi
Aby skorzystać z usługi, każdy zamawiający musi się zarejestrować w systemie. Polega to na podaniu (dobrowolnym), w czasie pierwszego zamówienia, imienia i nazwiska
oraz numeru telefonu kontaktowego. Zaraz potem klient
otrzymuje swój indywidualny numer klienta, do posługiwania się przy następnych zleceniach, co skraca czas rozmowy i ułatwia identyfikację pasażera.
Klienci mogą dokonywać następujących rezerwacji autobusu:
• zamówienia autobusu na dany dzień, które musi zostać złożone nie później niż 30 minut przed planowanym rozpoczęciem podróży;
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• rezerwacji autobusu na bieżący tydzień;
• na dni w kolejnych tygodniach (zamówienie długoter-

minowe).

Składając zamówienie, klient musi określić przystanek
początkowy, przystanek końcowy oraz czas rozpoczęcia podróży lub godzinę, o której chce dotrzeć do wskazanego celu.
Podczas jednego połączenia telefonicznego można złożyć zamówienie na więcej kursów oraz wskazać liczbę koniecznych miejsc w pojeździe.
W przypadku rezygnacji z realizacji wcześniej zamówionego kursu klienci zobligowani są do poinformowania dyspozytorni Tele-bus o swojej rezygnacji. Jest to bezpłatne.
Pasażer, który zgłosi się po rozpoczęciu kursu autobusu,
może być jednak obsłużony, jeżeli trasa jego przejazdu pokrywa się z aktualną trasą autobusu, a autobus jadący po
ustalonej wcześniej trasie posiada wolne miejsca, uwzględniając zgłoszonych już klientów. Podobnie w przypadku zabierania innych, nie zgłoszonych wcześniej pasażerów z przystanków i wyznaczonych miejsc.
Ponadto zostało przyjęte, że cena za przejazd jest zgodna
z obowiązującą taryfą biletową, a przystanki włączone w system obsługi przez Tele-bus zostały specjalnie oznakowane.

Rozwój usługi
Usługa Tele-bus od chwili uruchomienia wciąż zyskuje nowych klientów, a mieszkańcy coraz częściej korzystają z jej
możliwości.
Już kilka miesięcy od uruchomienia pierwszych kursów
podjęliśmy rozmowy z Radą Dzielnicy o rozszerzeniu obszaru, tak aby móc realizować kursy wewnątrz obszaru,
które nie są możliwe do realizacji liniami regularnymi.
Wynikiem rozmów i spotkań z mieszkańcami było podwojenie obszaru w marcu 2009 (rys. 3).
Należy też wspomnieć, że pierwotnie usługa miała być
uruchomiona kosztem likwidacji części kursów (międzyszczytowych) linii regularnych. To spotkało się z ogromnym oporem i protestem mieszkańców obawiających się, że pozostaną
pozbawieni komunikacji. Wówczas władze miasta zadecydowały, że nowa usługa będzie dodatkową ofertą dla tego rejonu
i nie będzie ograniczeń w komunikacji regularnej.
Mieszkańcy po kilkunastu miesiącach korzystania z autobusu na telefon poznali jego zalety i możliwości i wnioskując o rozszerzenie obszaru, już w pełni akceptowali częściowe ograniczenia linii regularnych.
Tym samym dodatkowa praca przewozowa wykonywana
w ramach Tele-busa została zrekompensowana przez ograniczenia w komunikacji regularnej, a więc koszty funkcjonowania komunikacji pozostały na tym samym poziomie.
Dwa lata później, gdy zakończyła się budowa nowej linii
tramwajowej do Małego Płaszowa, zostały wprowadzone następne zmiany w obszarze, rozszerzając go o kolejne ulice,
tak aby zapewnić dowóz pasażerów do tramwaju (rys. 4).
Teraz obszar liczy 74 przystanki, a liczba pasażerów ciągle
rośnie i obecnie w systemie jest zarejestrowanych 1955 osób.
To sprawia, że średnia liczba przewożonych pasażerów
w ciągu dnia powszedniego przekracza 140 (rys. 5). Oczy
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Rys. 3. Obszar objęty usługą Tele-bus obowiązujący od marca 2009

Rys. 4. Obszar objęty usługą Tele-bus obowiązujący od listopada 2011

Rys. 5. Liczba pasażerów przewożonych dziennie Rys. 6. Liczba kilometrów wykonywanych
dziennie

wiście liczba wykonanych wozokilometrów również rośnie
(aktualnie przekracza 500 kilometrów – rys. 6), jednak przy
porównywaniu tych wartości trzeba pamiętać, że oprócz
ograniczenia pracy przewozowej na liniach regularnych do
obszaru zostały włączone ulice, które wcześniej nie posiadały
żadnej komunikacji publicznej.

Podsumowanie
Projekt Civitas Caravel zakończył się w 2009 roku, jednak
wiedza i doświadczenie zdobyte w trakcie są wykorzystywane przez cały czas. Usługa, zakładana początkowo jako
test, znalazła swoje stałe miejsce w ofercie przewozowej,
jaka jest oferowana mieszkańcom Krakowa.
W trakcie przygotowania i wdrożenia pojawiało się wiele
różnych problemów i wątpliwości, które są czymś normalnym, zwłaszcza jeśli planuje się stworzenie innowacyjnej
oferty, która nie znajduje gotowych ścieżek i rozwiązań na
rynku.
Różnice pomiędzy Genuą i Krakowem są obecne na wielu płaszczyznach, jednak zaangażowanie i otwartość osób
współpracujących pozwala na wspólne wypracowanie takich
rozwiązań, które pozwalają na stworzenie nowych usług.
W projekcie Civitas było realizowanych wiele różnych
projektów, jednak ten wyróżniał się pod względem wykorzystania technologii i jest to jedyny projekt w ramach
Civitas zakończony udanym transferem technologii między
partnerami w projekcie.
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Informacja pasażerska w systemie
komunikacji miejskiej w Krakowie1

Streszczenie. Informacja pasażerska jest jednym z ważniejszych
elementów organizowania współczesnego transportu zbiorowego.
Główne jej zadania to oszczędność czasu i zwiększanie wygody pasażerów poprzez zmniejszenie ich zaangażowania w poszukiwanie informacji. Tradycyjne sposoby informowania pasażerów powoli odchodzą
do przeszłości. Są zastępowane rozwiązaniami nowocześniejszymi, wygodniejszymi, skuteczniejszymi, o zwiększonym zakresie i zasięgu oddziaływania. Kraków może pochwalić się sporymi osiągnięciami w zakresie wprowadzania innowacji w systemie informacji pasażerskiej.
Unowocześniane są tradycyjne rozwiązania, ale przede wszystkim
wdrażane projekty, których komponenty zawierają nowe rozwiązania
z zakresu informacji pasażerskiej. Niewątpliwie największym osiąg
nięciem jest wdrażany od 2005 roku System Informacji Pasażerskiej
obejmujący początkowo 44 tablice dynamicznej informacji pasażerskiej (tablic DPI) na 23 przystankach tramwajowych w korytarzu
Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. W ramach kolejnych zadań
inwestycyjnych na określonych przystankach tramwajowych zostały
również zainstalowane tablice DPI. System ten wspomaga pasażerów
oczekujących na przystankach, zapewniając odpowiednią informację
wizualną o oczekiwanych czasach przyjazdu.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, informacja pasażerska, informacja dynamiczna

Wprowadzenie1
Informacja pasażerska jest jednym z ważniejszych elementów organizowania współczesnego transportu zbiorowego.
Główne jej zadania to oszczędność czasu i zwiększanie wygody pasażerów poprzez zmniejszenie ich zaangażowania w poszukiwanie informacji. Jeszcze do niedawna były to wyłącznie
papierowe rozkłady jazdy i drewniane lub metalowe tabliczki
z namalowanym kierunkiem jazdy, montowane przed każdym
odjazdem w autobusach. Tradycyjne sposoby informowania
pasażerów powoli odchodzą do przeszłości. Są zastępowane
przez rozwiązania nowoczesniejsze, wygodniejsze, skuteczniejsze oraz o większym zakresie i zasięgu oddziaływania.
Dobry system informacji pasażerskiej to taki, który przy
wykorzystaniu wielu mediów zapewnia pasażerowi łatwy
i szybki dostęp do informacji we wszystkich miejscach,
w których może tych informacji potrzebować. Wymagania
takie można zrealizować poprzez objęcie informacją pasażerską wszystkich publikatorów, w których pasażer jej poszukuje (strony internetowe) oraz wszystkich miejsc,w których
pasażer się znajduje, dokonując zakupu biletu (punkty obsługi klienta) oraz odbywając podróż (przystanki, pojazdy).
1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013

Tylko tak budowany system informacji pasażerskiej zapewni kompleksową oraz jednolitą informację.
Kraków może pochwalić się sporymi osiągnięciami
w zakresie wprowadzania innowacji w systemie informacji
pasażerskiej. Unowocześniane są tradycyjne rozwiązania,
ale przede wszystkim wdrażane duże projekty, których
komponenty zawierają nowe rozwiązania z zakresu informacji pasażerskiej.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Kra
kowie (ZIKiT) pełniący określoną, w obowiązującej od
marca 2010 roku ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, rolę Organizatora podjął wiele działań w celu zapewnienia pasażerom korzystającym z usług świadczonych
w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie
kompleksowej informacji. Rozpoczęto proces tworzenia
marki systemu KMK, wybierając w trybie konkursu jego
znak graficzny (logo). Stopniowo logotyp pojawia się niemal we wszystkich elementach tworzących system informacji, m. in. stronie internetowej KMK, informatorach
umieszczanych na przystankach, w pojazdach, na rozkładach jazdy, biletach itp. Powstała nowa strona internetowa
www.kmkrakow.pl, na której łatwo można znaleźć wszelkie
informacje związane z funkcjonowaniem systemu. Niewąt
pliwie największym osiągnięciem jest wdrażany od 2005
roku System Informacji Pasażerskiej (PIS – Passenger
Information System) obejmujący początkowo 44 tablice
dynamicznej informacji pasażerskiej (tablic DPI – Dynamic
Passenger Information) na 23 przystankach tramwajowych
w korytarzu KST. W ramach kolejnych zadań inwestycyjnych na określonych przystankach tramwajowych zostały
również zainstalowane tablice Dynamicznej Informacji
Pasażerskiej. Obecnie w systemie działa już 110 tablic.
System ten wspomaga pasażerów oczekujących na przystankach, zapewniając odpowiednią informację wizualną
o oczekiwanych czasach przyjazdu.

Potrzeba stworzenia marki
systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie
System Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK)
oznacza system przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, organizowanych w obszarze objętym
integracją międzygminną przez Gminę Miejską Kraków.
Nazwa systemu „Komunikacja Miejska w Krakowie”
przywoływana jest w wielu dokumentach prawa lokalnego,
m.in.:
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• od roku 2007 w uchwale Rady Miasta Krakowa w spra-

wie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej
na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin,
które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w §1 występuje
zapis: „1. Gmina Miejska Kraków, której na mocy zawartych porozumień powierzono wykonywanie zadań
w zakresie regulacji taryfowych oraz organizacji gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w obszarze objętym integracją między
gminną, zapewnia usługi przewozu osób w ramach
systemu «Komunikacja miejska w Krakowie»”,
• przyjęte Uchwałą RMK Nr XLIV/544/08 z dnia 28
maja 2008 r. przepisy porządkowe dotyczą przewozu
osób i bagażu pojazdami „Komunikacji Miejskiej
w Krakowie”, w których zapis §1 brzmi: „Przedmiotem niniejszych przepisów jest określenie zasad korzystania z usług przewozowych oraz wykonywania przewozów w «Komunikacji miejskiej w Krakowie»”,
organizowanej i nadzorowanej przez Zarząd Dróg
i Transportu w Krakowie (obecnie ZIKiT) na podstawie umów zawartych z uprawnionymi przewoźnikami. Przewozy «Komunikacji miejskiej w Krakowie”
realizowane są w obszarze Gminy Miejskiej Kraków
oraz miast i gmin, które przystąpiły do porozumień
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Przez
określenie «Pojazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie»” należy rozumieć autobusy, tramwaje i inne środki transportowe skierowane do obsługi miejskich linii
komunikacyjnych oraz linii aglomeracyjnych objętych
porozumieniami międzygminnymi”.
• przyjęty Uchwałą Nr LVII/762/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2012 r. Regulamin korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj
i Jedź (P+R) w Krakowie, w którym w §2 zdefiniowane jest pojęcie: „Komunikacja Miejska w Krakowie”
Nazwa systemu Komunikacja Miejska w Krakowie
jako marka znajduje się od dawna na biletach, elementach
informacji pasażerskiej, stronach internetowych (m.in. zikit.pl, kmkrakow.pl, Magiczny Kraków, wyszukiwarka połączeń Jakdojadę.pl) itp.
Pomimo powyższego mieszkańcy i użytkownicy komunikacji miejskiej, a także przedstawiciele Urzędu Miasta
Krakowa oraz mediów krakowskich używają pojęcia
„Komunikacja MPK”, utożsamiając tym samym komunikację miejską wyłącznie z jednym operatorem, co nie jest
zgodne z rzeczywistym przydziałem zadań, kompetencji
i odpowiedzialności.
Zgodnie z zapisem przywołanej powyżej uchwały (§1
ust.2) „Organizowanie i zarządzanie przewozami o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami, w tym dystrybucja biletów, realizowane są przez jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej
Kraków, której statut obejmuje zadania z zakresu organizacji
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gminnych przewozów pasażerskich”. Rolę organizatora,
zgodnie ze statutem, pełni obecnie ZIKiT. Operatorami realizującymi przewozy w ramach systemu KMK na podstawie
zawartych przez ZIKiT umów są MPK SA i Mobilis Sp. z o.o.
Obecnie trwa postępowanie, w wyniku którego zawarta zostanie nowa umowa na realizację części autobusowych usług
przewozowych.
Istotną kwestią jest to, że sprzedaż biletów należy do
ZIKiT, który odprowadza uzyskane dochody do budżetu
Miasta Krakowa. Dochodami budżetu są także dotacje
gmin wynikające z porozumień. Środki przeznaczone na
wynagrodzenie dla operatorów znajdują się w budżecie
Miasta w zadaniu Transport zbiorowy.
Nie ma zatem żadnego uzasadnienia, aby marką tak organizowanego systemu było logo i nazwa MPK.

Konkurs na znak graficzny systemu KMK
Kraków od 2007 roku nie posiada odrębnej jednostki
zarządzającej transportem publicznym, której nazwa jednoznacznie kojarzona byłaby z organizowanym systemem
transportowym jak ma to miejsce np. w Warszawie, gdzie
od ponad 20 lat funkcjonuje Zarząd Transportu Miejskiego
(ZTM), który jest jednocześnie marką organizowanego systemu komunikacyjnego i we wszystkich elementach systemu
używane jest logo tej firmy.W Krakowie w 2007 roku zlikwidowany został powołany w 2006 roku Zarząd Transportu
Publicznego. Od 2008 roku zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego pełni jednostka miejska
ZIKiT, która ma w swoim zakresie także inne dziedziny
gospodarki komunalnej (inwestycje drogowe, zarządzanie
drogami i infrastrukturą transportową, utrzymanie zieleni,
obsługa strefy płatnego parkowania itp.), toteż jej nazwa nie
jest jednoznacznie kojarzona z organizowanym systemem
Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Dlatego też ZIKiT
podjął działania w celu wypromowania marki systemu KMK
wśród użytkowników komunikacji miejskiej. We współpracy
z Akademią Sztuk Pięknych określony został regulamin
i ogłoszony konkurs na opracowanie znaku graficznego
(logo) systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Jury
złożone z przedstawicieli ASP, UMK i ZIKiT z 73 przedłożonych propozycji wybrało zwycięski logotyp dla systemu
Komunikacji Miejskiej w Krakowie (rys. 1). Autorką zwycięskiej pracy jest Karolina Żmuda – studentka Wydziału
Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
W ocenie jury inspiracją do stworzenia nagrodzonego
logo był herb Krakowa. Poprzez uproszczenie formy i geometryzację kształtów autorka uzyskała atrakcyjny znak,
który może występować w wersji jedno- i wielobarwnej.

Rys. 1.
Logo systemu KMK wybrane w drodze konkursu
(kolory od góry: żółty, czerwony, niebieski, czarny)
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Dzięki swojej prostocie będzie mógł być łatwo nanoszony
różnymi technikami na zróżnicowane podłoża (blachę,
tworzywa sztuczne, papier), a jego forma budzi jednoznaczne skojarzenia z Krakowem. Stopniowo logotyp pojawia się
w informacjach umieszczanych na przystankach, w pojazdach, na rozkładach jazdy i biletach. Przykłady przedstawiono na rys. 2 i 3.

Bilet z nowym logo KMK
Wprowadzenie nowego logo KMK do wzoru biletu z konieczności wiązać się musiało z zastąpieniem umieszczanego tam od 2007 roku znaku herbu miasta Krakowa w wersji czarno-białej (rys. 4). Pozostawienie obydwu znaków nie
było możliwe.

Rys. 4.
Wzór biletu z nowym logo
systemu KMK

Pojawiły się dość liczne opinie z krytyką zaproponowanej zamiany. Ostatecznie powrócono do wcześniejszej wersji z herbem Krakowa (rys. 5).

Rys. 5.
Wzór obowiązujacego biletu
z herbem Krakowa

Rys. 2. Informacja o ofercie biletowej i obowiązujących cenach
umieszczana w formie plakatu w pojazdach, na dworcach i
przystankach oraz stronach internetowych i innych miejscach
dostępnych dla pasażerów.

Rys. 3. Informacja o obowiązującej taryfie biletów okresowych
umieszczana w formie plakatu na dworcach i przystankach oraz
stronach internetowych i innych miejscach dostępnych dla
pasażerów

Strona internetowa www.kmkrakow.pl
Przez wiele ostatnich lat informacje dotyczące funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Krakowie umieszczane
były na ogólnej stronie ZIKiT, pośród informacji z wielu
innych dziedzin zarządzanych przez tę jednostkę. Z tych
samych powodów, które leżały u podstaw działań prowadzących do wyboru logo systemu KMK, postanowiono
stworzyć odrębną stronę, aktualizowaną na bieżąco przez
osoby odpowiedzialne za określone zadania, poświęconą
szczegółowym zagadnieniom z zakresu zarządzania i organizowania systemu.
Strona działa od kilkunastu miesięcy i cieszy się dużym
zainteresowaniem (rys. 6).

Rys. 6. Informacje o funkcjonowaniu KMK są dostępne na dedykowanej stronie kmkrakow.pl
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Wyszukiwarka połączeń  Internet  komórka  smartfon
Każdy użytkownik KMK może korzystać również z aplikacji na urządzenia mobilne i ekrany dotykowe, dostarczającej informację pasażerską wraz z wyszukiwarką optymalnych połączeń komunikacyjnych, pozwalajacej na planowanie podróży w aglomeracji z wykorzystaniem autobusów i tramwajów. Informacje te na portalu internetowym
zamieszczonym pod domeną jakdojade.pl udostępnia City
– nav Sp. z o.o. (rys. 7).

Rys. 7. Użytkownik KMK może zaplanować podróż na portalu jakdojade

Serwis znajduje optymalne połączenia komunikacyjne,
uwzględniając przesiadki, zmiany w rozkładach, czasy
przejść pieszo i wiele innych parametrów. Możliwe jest zarówno pokazanie punktu na mapie, podanie dokładnego
adresu, skrzyżowania, jak i wpisanie tylko charakterystycznej nazwy – np. szkoły, kina, restauracji czy teatru. Dzięki
temu każdy, kto zamierza skorzystać z komunikacji publicznej, może zaplanować podróż z punktu A do punktu
B, otrzymując informacje z jakiej linii skorzystać, na jakim
przystanku wsiąść, gdzie się przesiąść, z dokładnym czasem
początku i zakończenia podróży.

Dynamiczna Informacja Pasażerska (DPI)
Jednym z najważniejszych elementów dzisiejszych systemów jest aktualna i jak najbardziej dokładna informacja pasażerska dotycząca aktualnego stanu operacyjnego.
Właściwie funkcjonujący system informacji pasażerskiej
wspomaga pasażerów oczekujących na przystankach zapewniając odpowiednią informację wizualną o oczekiwanych czasach przyjazdu.
Dynamiczna Informacja Pasażerska (DPI) zapewnia
prezentację faktycznych czasów odjazdu według aktualnego położenia pojazdów w sieci. W okresach dużego nasilenia ruchu przedstawianie ustalonych, a nie faktycznych
czasów przyjazdu i odjazdu nie jest szczególnie pomocne,
gdyż prawdopodobieństwo poważnych opóźnień jest duże,
a dane według harmonogramu nie są już dokładne.
System Informacji Pasażerskiej wpływa na bardziej harmonijne działanie transportu publicznego i zapewnia, że
każdy (dojeżdżający do pracy, turysta, dziecko, emeryt lub
osoba niepełnosprawna) ma do dyspozycji wiarygodną informację o odjazdach tramwajów podczas swoich codziennych podróży.
W ramach pierwszego wdrożenia System Dynamicznej
Informacji Pasażerskiej (DPI) obejmował 44 tablice zainstalowane na 23 przystankach na terenie Krakowa (rys. 8).
W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic
Franciszkańskiej i Dominikańskiej w Krakowie wraz z torowiskiem” zostało zamontowanych kolejnych 7 tablic
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na następujących
przystankach: węzeł Filharmonia (3 tablice), pl. Wszystkich
Świętych (2 tablice), przystanek „Świętej Gertrudy” (2 tablice). Wygląd i funkcjonalność tablic zostały zmodyfiko-
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Rys. 8.
Lokalizacje przystanków,
objęte w pierwszym etapie
Systemem Informacji
Pasażerskiej Krakowie.
Źródło: www.jakdojade.pl

wane. Zamontowano tablice 5 linijkowe odpowiadające
wyglądowi wcześniej stosowanych (kolorystyka i wymiary),
przy czym ze względu na zastosowanie większej liczby linijek, zostały wyposażone w odpowiednio większy wyświetlacz, co w konsekwencji spowodowało wzrost wysokości.
W 2010 roku w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego budowę linii tramwajowej na odcinku od ronda
Gregórzeckiego do nowej pętli tramwajowej Mały Płaszów
zainstalowano 13 tablic DPI.
Ostatni pakiet 44 tablic dostarczono w ramach wykonanej w 2012 roku inwestycji „Budowa linii tramwajowej
łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru”.
Łącznie działa obecnie 110 tablic DPI zainstalowanych
na określonych przystankach tramwajowych na terenie
miasta. Dodatkowo 2 tablice dostarczone będą w ramach
rozpoczynajacej się jeszcze w tym roku inwestycji
„Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogils
kie – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem
sterowania ruchem w Krakowie”.
Na każdej tablicy znajduje się nazwa przystanku i opis,
co przedstawiają wyświetlane informacje z podziałem na
kolumny „Linia”, „Przystanek docelowy” i „Odjazd”.
Napisy te są widoczne z każdego punktu przystanku, przy
czym czcionka nazwy przystanku jest większa od stosowanej dla opisu kolumn. Nazwy przystanków na tablicach są
zgodne z oficjalnymi nazwami przystanków.
W każdym z wierszy dotyczącym odjazdów, tablice prezentują numer linii, nazwę końcówki, czas pozostały do odjazdu, a w przypadku tablic zbiorczych usytuowanych na
pętlach, również numer peronu, z którego odjeżdża tramwaj. Czas do odjazdu może przyjmować dwie formy – czas
w postaci godziny (np. 12.34) lub liczba minut do odjazdu
(np. 1 min., przy czym 0 min. nie jest dopuszczalne).
Dodatkowo w momencie odjazdu tramwaju wyświetlana
jest informacja w postaci ciągu znaków „>>>>” zamiast
czasu do odjazdu. W przypadku braku łączności z centrum
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tablica wyświetla tekst domyślny, „Proszę korzystać z rozkładu jazdy”.
Na tablicy nie są wyświetlane odjazdy, których przewidywany czas nastąpi za więcej niż 60 minut. Gdy nie ma
żadnych informacji o odjazdach wyświetlany jest komunikat „koniec kursów”.
Tablice na przystankach na trasach są dwustronne i posiadają 3 lub 5 linijek. W tablicach 3-linijkowych w najwyższej linijce wyświetlane są informacje o najbliższym
przyjeździe. W tablicach 5-linijkowych w przypadku większej liczby linii komunikacji zbiorowej, najniższa linijka
prezentująca informacje o odjazdach wyświetla do 5 następnych odjazdów. Gdy dana linijka wyświetla więcej niż
jeden odjazd informacja się zmienia co 5 sekund.
Ostatnia linijka na wszystkich typach tablic jest przeznaczona do wyświetlaniach komunikatów i aktualnego
czasu, chyba że do wyświetlania czasu przeznaczony jest
dodatkowy wyświetlacz. Ponieważ wyświetlane komunikaty mogą być dłuższe niż miejsce w linijce, w takim przypadku informacja jest nieustannie przewijana. Gdy komunikat jest krótszy, informacja jest wyświetlana statycznie.
Tablice pracują w technologii LED. Wyświetlane napisy
są w kolorze pomarańczowym lub bursztynowym na czarnym tle, wysokość czcionki (duże litery) min. 40 [mm].
Wyświetlany obraz jest wolny od efektu migotania, dlatego
częstotliwość odświeżania wynosi minimum 250 Hz.
Tablica wyświetla wszystkie litery używane w języku polskim, cyfry oraz znaki specjalne dostępne za pomocą układu klawiatury „Polski (programisty)”.
Tablice mają się dostosowywać do zewnętrznego oświetlenia, tak aby wyświetlane informacje były dobrze widoczne
zarówno w słoneczny dzień, jak i nie oślepiały w nocy.
Tablica jest w pełni odporna na panujące w miejscu zamontowania warunki atmosferyczne, czyli m.in. posiada
zabezpieczenie przeciw zakurzeniu, zalaniu oraz zdolność
do bezawaryjnej pracy w zakresie temperatur panujących
w mieście Krakowie.
Wdrożony system dynamicznej informacji pasażerskiej
ułatwia osobom słabo widzącym przemieszczanie się po
mieście dzięki specjalnie przystosowanej kolorystyce wyświetlanych komunikatów. Funkcjonowanie systemu sprzyja realizacji polityki wspólnotowej dotyczącej równości
szans, wymienionej w artykule 16 rozporządzenia Rady
(WE) 1083/2006. Klasyczny wygląd rozkładów jazdy
przedstawiono na fot.1, a tablice dynamiczne na fot. 2 i 3.

Pozostałe informacje na przystankach
Poza tradycyjną oraz dynamiczną informacją pasażerską
na przystankach w Krakowie umieszczone są mapy z siecią komunikacji miejskiej. Z mapy można odczytać trasę
linii autobusowych i tramwajowych, lokalizację węzłów
przesiadkowych tramwajowych oraz autobusowych, lokalizację przystanków na trasie. Mapy te są w formie papierowej i przy każdorazowej zmianie muszą być wymienione na
nowe. Specjalne komunikaty umieszczane na przystankach
informują o istniejących utrudnieniach w ruchu pojazdów
komunikacji miejskiej z powodu remontów, trasy objaz-

Fot. 1. Tradycyjna tablica przystankowa z planowanymi rozkładami jazdy dla poszczególnych
linii

Fot. 2.
Tablica Dynamicznej Informacji
Pasażerskiej format 3-wierszowy

Fot. 3.
Tablica DPI na przystanku pozwala pasażerom odczytać rzeczywisty czas przyjazdu tramwaju

dów spowodowanych wyłączeniem odcinków dróg. Należy
zaznaczyć, że graficzna wizualizacja jest dodatkowym elementem wspomagającym działania informacyjne na temat
aktualnego stanu komunikacji miejskiej w Krakowie.

Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym
w Krakowie – projekt współfinansowany z Funduszu
Spójności lub Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
Wobec oczywistych pozytywnych efektów wdrożenia
w Krakowie niektórych elementów Inteligentnych Syste
mów Transportowych (ITS), a także uwzględniając konieczność dalszej poprawy warunków ruchu w innych obszarach
miasta i poprawy funkcjonowania transportu publicznego,
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Gmina Miejska Kraków podjęła decyzję o dalszym rozszerzeniu Systemu Zarządzania Transportem Publicznym, w tym
Systemu Informacji Pasażerskiej (rys. 9). Planuje sie dalsze
wdrożenie rozwiązań technologicznych na przystankach
tramwajowych umożliwiających lepszy dostęp pasażerów do
rzeczywistej informacji pasażerskiej na przystankach poprzez
montaż tablic informacji pasażerskiej oraz tablic informacyjnych o aktualnej sieci komunikacji miejskiej.
W ramach I etapu projektu realizowane będzie zadanie
Aktualizacja oprogramowania użytkowanego w komputerach
pokładowych oraz tablicach informacji pasażerskiej, w tym:
• dostawa i wymiana istniejących kart sieciowych (modemów) WiFi w 196 komputerach pokładowych
z podwyższonym standardem zabezpieczenia połączeń,
• dostawa i instalacja układów zapowiedzi głosowych
w 37 tablicach DPI,
• dostawa i instalacja oprogramowań niezbędnych dla
dokonania przedmiotowych aktualizacji w 196 komputerach pokładowych i 110 tablicach DPI wraz z dostawą licencji na oprogramowanie.

Rys. 9.
Logotyp projektu „Rozwoj Systemu
Zarządzania Transportem
Publicznym w Krakowie”

W ramach II etapu projektu realizowane będą zadania:
a. Integracja z systemem zarządzania transportem publicznym części floty tramwajowej, w tym dostawa 30
komputerów pokładowych (samej jednostki centralnej
ze wszystkimi niezbędnymi modułami i panelami kierowców) wraz z oprogramowaniem umożliwiająca integrację z systemem zarządzania transportem publicznym pozostałej części floty tramwajowej. Oprogra
mowanie ma umożliwiać sterowanie urządzeniami pokładowymi zainstalowanymi w tramwajach, a w szczególności:
• kasownikami biletów,
• automatem biletowym TICOMAT 8100,
• tablicami kierunkowymi zewnętrznymi,
• tablicami informacji wewnętrznej (tzw. choinki)
w wersji LED i LCD,
• zapowiedzią głosową,
b. Rozszerzenie systemu tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, w tym dostawa, instalacja i uruchomienie 203
kompletnych i oprogramowanych tablic, zintegrowanych
z obecnie istniejącym systemem tablic DPI, podłączonych do systemu TTSS. Tablice zlokalizowane będą na
określonych przystankach tramwajowych na terenie
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Krakowa w obrębie I Obwodnicy (Dworzec Główny,
Basztowa LOT, Teatr Bagatela, Poczta Główna, Wawel),
Dworzec Główny Zachód, Politechnika, Starowiślna oraz
liniach tramwajowych do pętli Bronowice Małe, Salwator,
Cichy Kącik, Dworzec Towarowy przez ul. Długą, Borek
Fałęcki, Bieżanów Nowy – od przystanku Bieżanowska,
Rondo Grzegórzeckie – Rondo Mogilskie – Lubicz –
Rakowice, Wzgórza Krzesławickie, Mistrzejowice i os.
Piastów, odcinek Plac Wolnica – Rondo Mateczny, al.
Pokoju, ul. Mogilska, al. Jana Pawła II, ul. Bieńczycka,
Rondo Czyżyńskie – Plac Centralny oraz przystanki na
odcinkach tras tramwajowych z Placu Centralnego do
Kombinatu, w kierunku Pleszowa.
c. Dostawa i montaż tablic prezentujących informacje
o sieci komunikacyjnej Krakowa, w tym instalacja 14
kompletnych tablic posiadajacych ekran LCD na określonych miejscach na terenie miasta Krakowa do wyświetlania informacji dla pasażerów. Do wyświetlania na
tablicach zostały przewidziane następujące moduły:
mapa renderowana na podstawie danych zawartych na
serwerze GIS, aktualny rozkład jazdy, informacje
o utrudnieniach w ruchu, informacje wprowadzane
przez operatora systemu, legenda do stosowanych symboli. Planowane lokalizacje: Dworzec Główny Tunel,
Dworzec Główny Wschód, Dworzec Główny Zachód,
Rejon skrzyżowania ulic Lubicz, Basztowa, Westerplatte,
Pawia, Politechnika (wejście do przejścia podziemnego
od strony Politechniki Krakowskiej) rondo Mogilskie,
Bronowice Małe, Borek Fałęcki, plac Inwalidów.
d. Dostawa modułów oprogramowania do tworzenia rozkładów jazdy, w tym modułów, które umożliwiają wykreślanie mapek sieci komunikacyjnej oraz połączeń komunikacyjnych w czytelnej przejrzystej formie. Funkcjo
nalność ma pozwalać na szybkie tworzenie informacji
graficznej uwzględniającej czasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej oraz schematów komunikacji dla wybranych rejonów miasta. Dodatkowo program
ma posiadać funkcjonalność tworzenia kolorowych schematów linii „tzw. koraliki” uwzględniających np. przesiadki na wskazanych przystankach.
Tak rozbudowany system zapewni pełną informację
istotną zarówno dla pasażerów znajdujących się na przystankach, jak również wewnątrz pojazdu. Do przekazywania informacji wykorzystane są dwa środki emisji informacji
– obraz i dźwięk, co zapewnia pełną informację wszystkim
pasażerom i sprawia, że przejazdy środkami komunikacji
zbiorowej są mniej uciążliwe dla osób starszych, niedowidzących i niewidomych.
Literatura
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Systemu Zarządzania Transportem Publicznym, Etap I i Etap
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Kierunki odnowy taboru
tramwajowego w MPK S.A.
w Krakowie warunkujące
realizację zadań przewozowych1

Streszczenie. W artykule opisano na podstawie realizowanych zadań,
zamierzeń i trendów w dziedzinie rozwoju komunikacji tramwajowej
kierunki realizowane i planowane dla odnowy taboru tramwajowego
w MPK SA w Krakowie.Uwzględniają one przedsięwzięcia obejmujące modernizacje taboru eksploatowanego obecnie (105NA i 405N),
pozyskiwanego – używanego (E1 i C3, N8 i GT8S, E6 i EU8N) i nowoczesnego, niskopodłogowego (NGT6, NGT8), który jest i będzie
przedmiotem zakupu w ramach projektów unijnych. W końcowej
części artykułu omówiono spodziewane efekty realizowanej strategii
odnowy taboru tramwajowego.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, tabor tramwajowy, odnowa
taboru

roku na ulice Krakowa do przewozu pasażerów były skierowane tylko nowoczesne, przyjazne dla ludzi i środowiska tramwaje niskopodłogowe. Tramwaje takie, budowane według założeń konstrukcyjnych i technologicznych zgodnych z trendami XXI wieku, będą mogły być wykorzystane optymalnie do
przewozu pasażerów. Ich konstrukcja i technologia wykonania
spowodują, że nie będą musiały być poddawane tak częstym
i kosztownym zabiegom przeglądowym, angażującym potencjał obsługowo-naprawczy Stacji Obsług MPK. Z cyklu obsługowo-naprawczego całkowicie wyeliminowano naprawy
o charakterze odtworzeniowym, skupiając się na pełnej realizacji cyklów przeglądów zachowawczych.

Wprowadzenie
Strategia odnowy taboru tramwajowego, która jest realizowana w MPK, została zweryfikowana przez niezależne
jednostki naukowo-badawcze. W większości tezy z przeprowadzonych ekspertyz są zbieżne z tymi, jakie sformułowano w MPK. W opracowaniu „Praca badawcza – ekspertyza techniczna taboru tramwajowego” Politechniki
Śląskiej, wykonanym przez zespół pod przewodnictwem
prof. dr hab.inż. M. Sitarza, przedstawiono trzy wersje
odnowy taboru uwzględniające zarówno zakupy taboru
nowoczesnego – niskopodłogowego, jak również odnowy
posiadanego „trzonu” komunikacji tramwajowej Krakowa
– wagonu 105Na. „Techniczna” strona „Pracy badawczej…” znalazła potwierdzenie w opracowanym przez
prof. W. Bąkowskiego „planie ekonomicznym” wymiany
taboru, „Ekonomiczna ocena zużycia i kierunki odnowy
tramwajów w MPK SA Kraków”. Zamieszczona w opracowaniu „tabela wymieralności” taboru tramwajowego
w nowatorski sposób ukazuje plan wymiany taboru tramwajowego w krakowskim MPK SA. Przedstawiona „recepta” na uzyskanie środków na ten cel, pozwala na zakupy
kolejnych partii nowych tramwajów. Dla stworzenia tego
mechanizmu niezbędne jest posiadanie nowych tramwajów – drogich, ale dzięki odpowiednio wysokim odpisom
amortyzacyjnym, umożliwiającym powstanie funduszu odtworzeniowego.
Założenia, opierające się na zrównoważonym rozwoju,
zbiorowego transportu miejskiego, zbieżne z tymi, które dotyczą odnowy taboru, przewidują zakupy taboru niskopodłogowego. Ma to na celu doprowadzenie do sytuacji, aby po 2020

Tabor tramwajowy eksploatowany w MPK
Tramwaje 105Na
Poddawane są konserwacji, przeglądom oraz naprawom,
utrzymującym ich zdatność do bezpiecznego wykonywania
pracy przewozowej, przy zachowaniu estetyki zewnętrznej oraz przedziału pasażerskiego. Zabiegi te są prowadzone konsekwentnie, według istniejących cykli obsługowych.
Stan techniczny wagonów weryfikowany jest, w ramach
wymaganych przeglądów „rejestracyjnych”, przez niezależne
instytucje zewnętrzne.
Rezygnacja z napraw głównych – odtworzeniowych –
tramwaju 105Na wynika z faktu, iż właściwie żaden zakres
naprawy nie zapewni możliwości posiadania i skierowania
do ruchu tramwajów „przyjaznych” dla wszystkich grup
pasażerów, a więc posiadających niską podłogę. Wykonując
nawet duży zakres modernizacji przedziału pasażerskiego
(inne rozplanowanie wnętrza, wygodniejsze siedzenia,
przeciwpoślizgowa wykładzina podłogi, ogrzewanie nawiewne itp.), nie osiągnie się stanu, który zadowalałby coraz bardziej wymagających użytkowników. Tramwaj nadal
będzie miał wysokie, trudnodostępne dla pasażerów stopnie i wnętrze, które nie będzie odbiegało znacząco od dotychczasowego (rys. 1). Nawet zmiany w obwodzie głównym tramwaju, polegające na zastosowaniu aparatury
energoelektronicznej (w miejsce oporowej), nie przyniosą
efektu w postaci obniżenia zużycia energii, i modernizacja
taka będzie uzasadniona. Lepszy efekt może przynieść wykonanie nowego tramwaju, cztero- lub pięcioczłonowego
(na bazie niektórych rozwiązań konstrukcyjnych i komponentów pochodzących ze 105) – z niską podłogą. Taki program przeprowadzono, uzyskując – jako wynik modernizacji trzech tramwajów 105Na – czteroczłonowy wagon
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405N, o długości ponad 40 metrów. W trakcie prac modernizacyjnych dokonano zmian w układzie elektrycznym.
Zastosowano silniki prądu przemiennego i sterowanie
w oparciu o podzespoły energoelektroniczne (falowniki na
bazie tranzystorów IGBT). Osiągnięty został pożądany, pozytywny efekt wizerunkowy. Wprowadzono do ruchu
„przyjazny” dla środowiska i pasażerów), tramwaj z niską
podłogą. Dzięki zaś nowej aparaturze energoelektronicznej
stworzono możliwość rekuperacji energii.

Rys. 1. Tramwaj 105NA (405N)

Tramwaje E1 i C3
Są to tramwaje używane, pozyskiwane z Wiednia. Do
eksploatacji wprowadzano je sukcesywnie od 2004 roku.
Tramwaje te były przygotowywane do ruchu w niezbędnym zakresie. „Przygotowanie” obejmowało między innymi przegląd najważniejszych węzłów konstrukcyjnych,
naprawę o charakterze rewizyjnym podwozia i wózków.
Prowadzono również prace, które miały poprawić estetykę wagonów i przystosować je do warunków krakowskich.
Było to między innymi: wymiana elementów poszycia wewnętrznego, okien, wyposażenia wnętrza oraz stworzenie,
dzięki nowej, oryginalnej zewnętrznej malaturze tramwaju,
bardziej współczesnego wyglądu. Wraz z nową aranżacją
przedziału pasażerskiego i zmian w obrębie drzwi wagon
stał się „przyjazny” dla osób niepełnosprawnych. Napraw
o charakterze odtworzeniowym, tych prawie 40-letnich
wagonów się nie przewiduje. Sprawa zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości części oraz podzespołów zamiennych to jeden z aspektów, który może zakłócić proces eksploatacji używanych, pozyskanych tramwajów. Kolejnym,
ważniejszym to „wiek” sprowadzanych wagonów. Stalowa
konstrukcja tramwaju, nawet w dobrych warunkach eksploatacji, ma pewien resurs trwałości. Po jego przekroczeniu mogą nastąpić trwałe zmiany w strukturze elementów
konstrukcyjnych i degradacja całego wagonu. Trudno jednoznacznie określić, kiedy to zjawisko może wystąpić, gdyż
nie ma stosownych danych od dotychczasowego użytkownika i producenta. Przewiduje się dla tej grupy wagonów
wykonywanie w każdym roku planowych napraw o charakterze zachowawczym, aby uniknąć przypadków nagłej
degradacji tramwaju, która mogłaby doprowadzić do sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla podróżujących.
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Tramwaje N8, GT8S
Wagony N8 to tramwaje, które w latach 90. XX w. podlegały w Niemczech modernizacji. Polegała ona na zabudowie
członu środkowego z obszarem niskiej podłogi i modyfikacji (zgodnej z ówczesnymi trendami) wyglądu zewnętrznego
i wewnętrznego, wyposażenia oraz sterowania. W efekcie
powstał 2-kierunkowy, 26-metrowy tramwaj z niewielkim
udziałem niskiej podłogi. Przewiduje się przynajmniej kilkunastoletnie użytkowanie tych tramwajów. Obecnie dokonuje
się w MPK ich modernizacji. Polega ona na zastąpieniu aparatury rezystancyjnej chopperami (z pozostawieniem silników
prądu stałego), montażem urządzeń do schładzania powietrza przedziału pasażerskiego i prowadzącego oraz likwidacji
funkcji dwukierunkowości. Tramwaje GT8S z Dusseldorfu,
to wagony 3-członowe, wysokopodłogowe, 2-kierunkowe,
2-stronne o długości ok. 26 metrów, wyprodukowane w drugiej połowie lat 70. w Niemczech (rys. 2). W 2013 roku wykonuje się, na podstawie zakupionej dokumentacji, w Stacji
Obsługi Tramwajów pilotażowy program mający na celu ich
„rewitalizację”. Obejmuje ona między innymi zastosowanie:
nowego środkowego członu niskopodłogowego, układu schładzania powietrza w przedziale pasażerskim i prowadzącego
oraz zastąpienie tradycyjnej metody rozruchu rezystancyjnego
„chopperowym”. Ponadto dla stworzenia lepszych warunków
wymiany pasażerów przewidywane jest wykonanie dodatkowych piątych, wąskich drzwi za kabiną prowadzącego.

Rys. 2. Tramwaj GT8S

Tramwaje E6 i EU8N
Do budowy wagonu EU8Nw MPK zostały użyte tramwaje
typu E6 i C6 kupione w Wiedniu i Utrechcie oraz nowa, niskopodłogowa część środkowa (rys. 3). Pozostawiono w pierwszym etapie przebudowy rezystancyjny system rozruchu i hamowania. Zastosowano system schładzania przedziału pasażerskiego kabiny prowadzącego. Dla poprawy sprawności pod
względem energetycznym oraz ujednolicenia systemów zasilania (umożliwiającymi rekuperację energii elektrycznej) przewiduje się dla tramwajów zastosowanie „chopperów”.
Tabor tramwajowy nowy, niskopodłogowy
NGT6, NGT8
Decydujące znaczenie dla realizacji zakupów i modernizacji taboru NGT6, NGT8 (rys. 4) miały środki pozy-
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Rys. 3. Odnowa wagonów E6 (EU8N) poprzez modernizację

skiwane z funduszy unijnych. Możliwości dofinansowania rozwoju transportu publicznego ze środków unijnych
w perspektywie finansowej lat 2014–2020 będą znane po
uchwaleniu nowego budżetu unijnego, a szczegóły związane z wykorzystaniem pieniędzy unijnych dla inwestycji
MPK pojawią się dopiero po opracowaniu programów
operacyjnych przez stronę polską. Mając na względzie
dotychczasowe doświadczenie oraz propozycję budżetu
unijnego na lata 2014–2020, MPK liczy na szanse pozyskania dofinansowania do zakupu kolejnych wagonów
tramwajowych tego typu.

Rys. 4. Tramwaj NGT8

Infrastruktura zaplecza technicznego
Dla realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć niezbędne jest posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego.
Obejmuje ono między innymi:
1. Obiekty Stacji Obsług, które umożliwią sprawne wykonywanie, na wymaganym poziomie obsługi, konserwacji i napraw tramwajów (hale), które powinny być zlokalizowane w jak najbliższej odległości od obsługiwanych linii tramwajowych.
2. Tory postojowe, które pozwolą na parkowanie tramwajów w odpowiednich warunkach, zmniejszając do minimum oddziaływanie warunków atmosferycznych (np.
zadaszone) oraz sprawne prowadzenie zjazdów tramwajów po wykonanej pracy przewozowej, jak również wyjazdów wielu pociągów na linie, w krótkim czasie (np.

wyposażone w zdalne, z pulpitu operatorskiego ustawianie rozjazdów).
3. Wyposażenie w stanowiska do: mycia tramwajów (działające zarówno w trybie mycia codziennego, jak i sezonowego, generalnego), kanały przeglądowe, stanowiska do podnoszenia tramwajów-wózków, tokarka podtorowa do przeprowadzania cyklicznych operacji reprofilacji kół w zestawach kołowych, zamontowanych w wózkach (pod wagonem), pomosty robocze – do sprawdzania urządzeń zamontowanych na dachu tramwaju (w tym odbieraków
prądu), ich obsługi i napraw oraz do diagnostyki urządzeń
i podzespołów zamontowanych w tramwaju bez ich wymontowywania z wagonu.
4. Wyposażenie pracowników w odpowiednie narzędzia do
diagnozowania i napraw tramwajów.

Spodziewane efekty realizowanej strategii odnowy
taboru tramwajowego
Długofalowa polityka wymiany taboru tramwajowego powinna przynieść wymierne efekty omówione poniżej.
1. Zastąpienie w ruchu pociągów 3x105Na tramwajami jednoprzestrzennymi – w zależności od możliwości finansowania przedsięwzięć do wyboru są przynajmniej następujące kierunki:
• głęboka modernizacja tramwajów 105Na połączona
z wykonaniem nowego pudła 4 lub 5 – członowego,
z częścią niskopodłogową i nową aparaturą energoelektroniczną – na wagon umownie nazwany 405N;
• w ramach udziału w projektach unijnych na modernizację lub budowę nowych tras tramwajowych, zakup nowego taboru niskopodłogowego o długości
ok. 40 m i krótszego 32-metrowego, w zależności od
zapotrzebowania na przewozy i przewidywanych potoków pasażerskich.
2. Zastąpienie w ruchu składów 2x105Na tramwajami jedno-przestrzennymi – realizowane i przewidywane przedsięwzięcia wymiany pociągów 105Na na
tramwaje EU8N, zmodernizowane GT8S, N8 oraz
nowe NGT6/8 powinno doprowadzić do wymiany pociągów 2x105Na na jednoprzestrzenne, z niską podłogą
i energooszczędną aparaturą elektryczną.
W eksploatacji (głównie na liniach wydzielonych)
pozostaną wysokopodłogowe pociągi E1+C3, dotychczas realizujące przewozy na wybranych liniach, oraz E1
wykorzystywane na liniach, które nie wymagają tramwajów wielkopojemnych.
3. Zmniejszenie kosztów zużycia energii trakcyjnej –
konsekwencją modernizacji istniejącego taboru (N8,
GT8S, EU8N) lub zakupu nowoczesnego tramwaju niskopodłogowego, o długości ok. 26 metrów, jest wycofanie z eksploatacji dwóch wagonów 105Na. Taka wymiana taboru skutkuje spadkiem zużycia energii trakcyjnej.
Duża moc napędów w nowoczesnym taborze pozwala na
intensywny rozruch, kontynuowanie jazdy „z wybiegu”
i hamowanie z bezpiecznymi dla pasażerów i innych użyt-

39

Transport miejski i regionalny 06 2013

4.

5.

6.

7.

kowników ruchu parametrami. W trakcie całego procesu
hamowania możliwy jest zwrot energii do sieci i wykorzystanie jej przez inne tramwaje. W sytuacji, gdy ceny energii mają tendencję wzrostową, eksploatacja tramwajów
mniej energochłonnych pozwolić może na optymalizację
wykorzystania środków na media energetyczne.
Efekt proekologiczny – przy założeniu, że jeden nowoczesny niskopodłogowy tramwaj typu NGT6/NGT8 zastępuje dwa klasyczne tramwaje 105Na, a jeden długi
40-metrowy (405N, NGT10) trzy tramwaje 105Na,
można oszacować, jakiego rzędu mogą być „oszczędności” zużycia energii elektrycznej. Mniejsze zużycie energii
przez tabor tramwajowy to oczywiście mniejsze zapotrzebowanie na energię z sieci krajowej. Ponieważ Energetyka
Polski opiera się głównie na nieodnawialnych źródłach
surowców, antycypować można, że przy zastosowaniu pojazdów o mniejszym zużyciu energii zapotrzebowanie na
nią (z sieci krajowej) ulegnie obniżeniu. To z kolei przyczynić się może do zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa: węgiel, ropę naftową (surowce nieodnawialne), niezbędne do wytworzenia jednostki energii.
Nie będzie zatem potrzeby wykorzystywania określonej ilości energii, dlatego emisja ciepła przez potencjalnych producentów (elektrociepłownie) ulegnie obniżeniu.
Mniejsza emisja gazów do atmosfery może mieć znaczący
wpływ na zjawisko „efektu cieplarnianego”. Oczywiste
jest również, że zmniejszy się negatywne oddziaływanie
na środowisko, przez nie pozyskiwanie (lub znaczące obniżenie ilości) surowców: węgla, ropy naftowej – do przetwarzania na energię. Zapobiega to w znaczący sposób
degradacji naturalnego otoczenia człowieka.
Wymieniając czynniki pozytywne, jakie niesie ze sobą
wprowadzenie do eksploatacji nowoczesnych tramwajów
niskopodłogowych, należy również wziąć pod uwagę
emisję hałasu. Stwierdzono, na podstawie pomiarów, jej
obniżenie o 2–3 dB. Taki rząd wielkości mierzalnych parametrów fali dźwiękowej daje subiektywne odczuwalny
efekt dwukrotnie mniejszego natężenia hałasu.
Obniżenie kosztów przeglądów i napraw eksploatacyjnych – nowoczesny tramwaj charakteryzuje się niższą pracochłonnością obsług, co pociąga za sobą oszczędności w kosztach osobowych pracowników zaplecza
technicznego, a także zmniejszenie kosztów związanych
z utrzymaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń oraz
zużyciem materiałów.
Zmniejszenie zapasów magazynowych – sukcesywna restytucja majątku transportowego powinna skutkować stopniową rezygnacją z napraw odtworzeniowych.
Lepsze parametry techniczne oraz wyższa trwałość elementów, z których zbudowany jest nowy tabor, wydłużają cykl ich wymian, ograniczając do niezbędnego minimum poziom zapasów.
Zwiększenie produktywności majątku Spółki – niski stopień awaryjności nowych i poddawanych modernizacji pojazdów przyczyni się do ograniczenia czasu
prac związanych z koniecznością usunięcia usterek
i przywróceniem pojazdu do ruchu.

40

Podsumowanie
1. Przedstawione kierunki pozwalają na:
• wymianę eksploatowanego taboru na nowoczesny–
niskopodłogowy w ramach istniejących bądź przewidywanych programów unijnych,
• sukcesywną modernizację istniejącego parku tramwajowego podatnego na ten rodzaj odnowy – N8,
GT8S, z wymianą rezystancyjnego systemu rozruchu
i hamowania na energoelektroniczny (choppery) oraz
zastosowanie układów schładzania powietrza przedziału pasażerskiego i prowadzącego,
• wymianę w eksploatowanych tramwajach EU8N istniejących napędów na energoelektroniczne (choppery),
• wykonywanie kolejnych tramwajów EU8N na bazie
dostępnych jeszcze wagonów E6 i C6 z zastosowaniem napędów energoelektronicznych (choppery),
• wykonywanie dla tramwajów typu E1 i C3 napraw
zachowawczych wg indywidualnego zakresu i w standardzie umożliwiającym realizację bieżących zadań
przewozowych,
• realizację napraw planowych (wg indywidualnego zakresu) tramwajów 105Na i w standardzie umożliwiającym realizację zadań przewozowych .
2. Zaproponowane sposoby odnowy taboru tramwajowego, przez wymianę na nowy i głęboko modernizowany,
nie są możliwe bez pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania.
3. Realizacja modernizacji tramwajów N8, GT8S, EU8N,
obejmująca między innymi, wymianę części elektrycznej układu napędowego (z rezystancyjnego na wykorzystujący choppery) oraz zastosowanie układu schładzania
powietrza, wymaga cyklicznych zakupów nowych urządzeń w ramach długoterminowych umów.
4. Eksploatowany tabor wymaga wykonywania cyklicznych
przeglądów okresowych, a w przypadku stwierdzenia zużycia wózka i jego podzespołów, wykonywania remontów
wózków (o charakterze naprawy zachowawczej).
5. Wymiana taboru musi sprzyjać powstaniu pozytywnego
efektu proekologicznego, wynikającego z ograniczenia
emisji fali dźwiękowej (hałasu) i drgań do otoczenia oraz
oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
6. Wymiana taboru na nowoczesny bądź głęboko zmodernizowany spowoduje wzrost efektywności ekonomicznej, a przez obniżenie energochłonności nastąpi spadek
kosztów eksploatacyjnych, a zaoszczędzone środki finansowe pozwolą na inwestycje w nowy tabor lub modernizację istniejącego.
7. Rozwój parku taborowego powinien być skorelowany
bezpośrednio z nowymi inwestycjami w dziedzinie transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Kraków.
8. Plany budowy nowych tras tramwajowych i zakupów
taboru winny uwzględniać potrzeby wszystkich grup
pasażerów, w tym niepełnosprawnych i starszych.
9. Komunikacja miejska musi zmierzać do rozwoju architektury inteligentnego systemu transportu poprzez wdrażanie
nowych rozwiązań w dziedzinie informatyki i elektronicznych aplikacji integrujących pojazdy z otoczeniem.
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Przystanki wiedeńskie
w Krakowie1

Streszczenie. Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom komunikacji
zbiorowej jest jednym z priorytetowych zadań Organizatora Publicznego
Transportu Zbiorowego wynikającym m.in. z Uchwały Nr XVIII/225/07
Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Polityki
Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2007–2015. Innym ważnym
elementem tworzenia nowoczesnego systemu komunikacyjnego jest
dostosowanie infrastruktury przystankowej do wymogów osób niepełnosprawnych, starszych oraz dzieci. Idealnym rozwiązaniem łączącym
w sobie ww. postulaty jest budowanie przystanków tzw. wiedeńskich,
które charakteryzują się tym, iż na całej ich długości poziom ulicy jest
wyniesiony do poziomu chodnika. Taka konstrukcja ma za zadanie ułatwiać pasażerom wsiadanie i wysiadanie do pojazdów komunikacji oraz
ma służyć uspokojeniu ruchu samochodowego w rejonie przystanku.
W Krakowie obecnie znajdują się cztery tego typu przystanki: „Lubicz”
w obu kierunkach na ul. Lubicz i „Urzędnicza” w obu kierunkach na
ul. Królewskiej. Obecnie w ramach projektu reorganizacji ruchu wokół
pierwszej obwodnicy planuje się budowę dwóch kolejnych przystanków
wiedeńskich. Wyniesione perony mają się znaleźć na przystankach „Teatr
Bagatela” i „Basztowa LOT”, na obu w kierunku Dworca Głównego.
Osobnym wartym omówienia przykładem przystanku o konstrukcji odmiennej od typowej jest przystanek „Dworzec Główny” na ul. Lubicz
w kierunku centrum. Jednakże w tym konkretnym przypadku zrealizowana koncepcja nie do końca się sprawdza z uwagi na fakt, iż pasażerowie, mając do dyspozycji niejako dwa perony przystankowe (jeden
na chodniku a drugi przy torowisku), przemieszczają się pomiędzy nimi
po wyniesionej jezdni, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji
i kolizji z nadjeżdżającymi pojazdami.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, przystanek

Wprowadzenie
Przystanek komunikacyjny jest bardzo specyficznym miejscem w przestrzeni każdego miasta. Spełnia funkcję łącznika między pasażerem a pojazdem komunikacji miejskiej to
tu dochodzi do zmiany sposobu poruszania się człowieka po
mieście z pieszego na transport zbiorczy. Niestety na niektórych przystankach, oprócz dwóch ww. sposobów przemieszczania się dochodzi jeszcze ten trzeci, zupełnie niezależny od
nich, czyli komunikacja indywidualna. W miejscach, gdzie
krzyżują się potoki pieszych z potokami pojazdów mechanicznych, może dochodzić do bardzo niebezpiecznych zdarzeń, a wszystkim znany jest fakt, iż w konfrontacji człowiek-samochód ten pierwszy jest właściwie bez szans. Tak
więc zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom komunikacji
zbiorowej jest jednym z priorytetowych zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego wynikającym m.in.
1
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z Uchwały Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia
4 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej
dla Miasta Krakowa na lata 2007–2015. Innym ważnym
elementem tworzenia nowoczesnego systemu komunikacyjnego jest dostosowanie infrastruktury przystankowej do
wymogów osób niepełnosprawnych, starszych, oraz dzieci.
Idealnym rozwiązaniem łączącym w sobie oba ww. postulaty jest budowa tzw. przystanków wiedeńskich.

Zastosowanie wyniesionych peronów przystankowych
w Krakowie
Przystanek wiedeński to rodzaj przystanku tramwajowo-autobusowego (w sytuacji gdy po torowisku dopuszczony
jest ruch autobusów komunikacji miejskiej) lub zwyczajnie
tramwajowego, występujący w sytuacji, gdy torowisko nie
przylega do chodnika/peronu, a pomiędzy nimi znajduje się
pas przeznaczony dla ruchu samochodowego. Przystanek
ten charakteryzuje się tym, iż na całej jego długości poziom
ulicy jest wyniesiony do poziomu chodnika (fot. 1). Nazwa
pochodzi od tego, że Wiedeń był pierwszym miastem,
w którym zaczęto stosować takie przystanki.
Koncepcja przystanków wiedeńskich i rozwiązanie komunikacyjne, jakie za sobą niesie, służy dwóm podstawowym celom:
1. Ma ułatwiać pasażerom wsiadanie i wysiadanie do pojazdów komunikacji.
Głównie ze względu na brak różnic wysokości poziomów,
które pasażer musiałby pokonać na drodze chodnik-pojazd, oraz z faktu, iż wyższy poziom jezdni ułatwia sam
proces wsiadania i wysiadania, szczególnie w przypadku

Fot. 1. Przystanek typu wiedeńskiego na ul. Królewskiej w Krakowie
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pojazdów niskopodłogowych. Ma to niebagatelne znaczenie w przypadku osób starszych, niepełnosprawnych
czy innych, które wymagają zdecydowanie bardziej przyjaznej infrastruktury, np. matek z wózkami dziecięcymi.
2. Ma służyć uspokojeniu ruchu samochodowego w rejonie
przystanku.
Samo ustawianie znaków ograniczających prędkość na
wysokości przystanków oraz fakt, iż do zachowania szczególnej ostrożności w jego rejonie obligują kierującego
inne przepisy (art. 26 ust. 6 Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym), jest niewystarczający,
co pokazuje codzienna obserwacja okolic przystanków
bez wyniesionej nawierzchni. Zdecydowanie lepiej sprawdza się naturalna przeszkoda jaką dla kierowcy pojazdu
samochodowego stanowi przystanek wiedeński, który
działa w tym wypadku po prostu jak próg zwalniający.
Wjazd i zjazd z przystanku znajduje się pod odpowiednim kątem, a to powoduje, iż kierujący pojazdem samochodowym zmuszony jest zwolnić w jego rejonie.
Schemat budowy typowego przystanku wiedeńskiego
zaprezentowano na rys. 1, 2 i 3.

Oprócz samego wyniesienia jezdni na wysokość peronu, co niejako powoduje jego maksymalne poszerzenie (aż
do zatrzymującego się pojazdu na pasie autobusowo-tramwajowym), sam peron powinien być wyposażony w elementy ułatwiające poruszanie się osób niedowidzących takie jak kostka integracyjna oraz odwodnienie liniowe na
całej jego długości. Odwodnienie takie winno służyć odprowadzeniu wody zarówno z terenu przystanku, jak
i z samej części wyniesionej jezdni (woda nie powinna spływać na tory tramwajowe), co zapewnione jest przez odpowiednie spadki (rys. 2).
Wszystkie elementy peronu wraz z wyniesioną jezdnią
winny być wykonane z materiałów o wyraźnie rozróżnialnej
kolorystyce. Na rys 4. pokazano typowy układ nawierzchni
składający się z następujących powierzchni:
• peron przystankowy (np. wyróżnienie kolorem grafitowym),
• opaska (np. wyróżnienie kolorem szarym),
• część integracyjna (np. wyróżnieniem kolorem żółtym),
• odwodnienie liniowe,
• wyniesiona jezdnia (np. wyróżnienie kolorem czerwonym).

Rys. 1. Projekt budowy przystanku wiedeńskiego (plan sytuacyjny)
Źródło: ZIKiT na podstawie dokumentacji projektowej Biura Projektowego APPIA Bartosz Ptak

Rys. 4. Projekt budowy przystanku „wiedeńskiego” (szczegół – rodzaje nawierzchni)
Źródło: ZIKiT na podstawie dokumentacji projektowej Biura Projektowego APPIA Bartosz Ptak

Rys. 2. Projekt budowy przystanku wiedeńskiego (przekrój podłużny)
Źródło: ZIKiT na podstawie dokumentacji projektowej Biura Projektowego APPIA Bartosz Ptak

Rys. 3. Projekt budowy przystanku wiedeńskiego (przekrój poprzeczny)
Źródło: ZIKiT na podstawie dokumentacji projektowej Biura Projektowego APPIA Bartosz Ptak
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Przystanki wiedeńskie na ul. Lubicz
Pierwsze wyniesione przystanki w Krakowie powstały
w 2005 r. na ul. Lubicz (na przystankach „Lubicz” w obu
kierunkach) i są przykładem prawidłowych rozwiązań
w omawianym zakresie, co pokazują fotografie fot. 2–6.
Wyniesione perony na wjazdach i zjazdach są wytyczone
poziomym oznakowaniem P-25 „próg zwalniający”, a na
długości przystanku znajduje się oznakowanie poziome
P-17 „linia przystankowa”. Dodatkowo miejsce wyniesienia jezdni jest poprzedzone oznakowaniem pionowym
w postaci znaków A-11a „próg zwalniający” (+ tabliczka
z odległością) i B-33 „ograniczenie prędkości”.
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Fot. 2.
Przystanek „Lubicz”
w kierunku centrum
– widok od strony
najazdowej

Fot. 3.
Przystanek „Lubicz”
w kierunku centrum
– widok od strony
odjazdowej

Fot. 6.
Przystanek „Lubicz”
w kierunku ronda
Mogilskiego – trwająca
wymiana pasażerów

Przystanki wiedeńskie na ul. Królewskiej
Kolejne dwa wyniesione perony powstały w 2012 r. na ul.
Królewskiej na przystankach „Urzędnicza” (w obu kierunkach; fot. 7–12). W porównaniu do przystanków „Lubicz”
zostały dodatkowo wyposażone w elementy ostrzegające
z kostki integracyjnej, przeznaczone dla osób niedowidzących, oraz elementy odblaskowe montowane w jezdni
przed najazdem na peron.
Oznakowanie P-25 „próg zwalniający”, które dla przystanków „Lubicz” zostało po prostu namalowane farbą na
jezdni (rys. 5), w tym przypadku jest naniesione za pomocą
odpowiedniego wzoru kostki brukowej w odmiennym kolorze. Projekt ułożenia kostki w znak P-25 znajduje się na
rys. 6, a efekt widoczny na fot. 10.

Rys. 5.
Znak drogowy P-25
„próg zwalniający”
malowany na jezdni

Fot. 4. Przystanek
„Lubicz” w kierunku
centrum – oznakowanie
pionowe poprzedzające
przystanek wiedeński

Rys. 6.
Projekt budowy przystanku wiedeńskiego
(szczegół – znak P-25)
Źródło: ZIKiT na podstawie
dokumentacji projektowej
Biura Projektowego APPIA
Bartosz Ptak

Fot. 5.
Przystanek „Lubicz”
w kierunku ronda
Mogilskiego – widok od
strony najazdowej

Dodatkowo w przypadku przystanku zlokalizowanego
w kierunku Bronowic zastosowano tzw. podwójne wyniesienie (fot. 7) z uwagi na istniejący wjazd/wyjazd w rejonie
przystanku. Takie rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia
lewoskręty dla pojazdów kierujących się od strony Bronowic
i skręcających w przedmiotowy wjazd, jak i dla wyjeżdżających z niego w kierunku centrum.
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Fot. 7.
Przystanek „Urzędnicza”
w kierunku Bronowic –
podwójne wyniesienie
i samochód korzystający
z wyjazdu w rejonie
przystanku

Fot. 10.
Przystanek „Urzędnicza”
w kierunku Bronowic –
elementy odblaskowe
przed najazdem na peron

Fot. 8.
Przystanek „Urzędnicza”
w kierunku Bronowic
– widok od strony
odjazdowej

Fot. 11.
„Urzędnicza” w kierunku
Centrum – trwająca
wymiana pasażerska

Fot. 9.
Przystanek „Urzędnicza”
w kierunku Bronowic
– element z kostki
integracyjnej
i odwodnienie

Przystanek wiedeński Dworzec Główny na ul. Lubicz
Osobnym wartym omówienia przykładem przystanku o konstrukcji odmiennej od typowej jest przystanek „Dworzec
Główny” na ul. Lubicz w kierunku centrum (fot. 12–15).
Jednak w tym konkretnym przykładzie zrealizowana koncepcja nie do końca się sprawdza w praktyce. W porównaniu
do klasycznych przystanków wiedeńskich w tym przypadku
mamy do czynienia jedynie z wyniesieniem jezdni w rejonie
przystanku. Dodatkowo wyniesienie to nie jest wyposażone
w żadne wymieniane wyżej oznakowania poziome tj. P-17
i P-25, a na chodniku na granicy z pasem jezdni brak jest
elementów ostrzegających przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku np. z kostki intergracyjnej.
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Zauważyć należy równocześnie, iż przystanek ten jest
nieco inaczej zaprojektowany od ww. „Lubicz” i „Urzęd
nicza”. Mamy tu do czynienia z dwoma miejscami oczekiwania pasażerów na pojazdy komunikacji miejskiej.
Pierwszym takim miejscem i zarazem głównym elementem odróżniającym omawiany przystanek od wcześniej
omawianych rozwiązań jest teren typowego peronu tramwajowego zlokalizowany pomiędzy torowiskiem a wyniesioną jezdnią. Drugim jest teren w rejonie wiat przystankowych na chodniku, które, trzeba nadmienić, są zlokalizowane w znacznej odległości od jezdni. Taki układ
powoduje, iż pasażerowie swobodnie przemieszczający
się pomiędzy chodnikiem a peronem (nawet w czasie
gdy na przystanku nie zatrzymał się żaden pojazd komunikacyjny), co ułatwia i wręcz niejako zachęca do tego
wyniesiona jezdnia, mogąc narazić się na niebezpieczeństwo ze strony nadjeżdżających samochodów. Jest to zachowanie odmienne od obserwowanego w przypadku
przystanków typowo wiedeńskich, gdzie pasażerowie
wchodzą na wyniesioną jezdnię tylko w chwili nadjeżdżającego tramwaju/autobusu oraz trwającej następnie
wymiany pasażerskiej.
Dla kierujących pojazdami poruszającymi się po jezdni,
tramwaj czy autobus znajdujący się na przystanku lub do
niego dojeżdżający był dodatkowym bodźcem do zachowania szczególnej ostrożności. W omawianym przypadku
czujność kierującego może zostać uśpiona z uwagi na istniejący peron tramwajowy i pasażerów, oczekujących na
nim na tramwaj/autobus. Kierujący pojazdem może nie
brać pod uwagę możliwości, iż z nadjeżdżającego pojazdu
komunikacji miejskiej będą chcieli skorzystać pasażerowie
znajdujący się na chodniku (np. pod wiatą) po jego prawej
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Fot. 12.
Przystanek „Dworzec
Główny” w kierunku
centrum – para z walizką
przechodzi przez wyniesionej jezdnię na peron

Fot. 14.
Przystanek „Dworzec
Główny” w kierunku
centrum – samochody
osobowe przejeżdżają
przez wyniesioną jezdnię
podczas możliwej
wymiany pasażerskiej

Fot. 13.
Przystanek „Dworzec
Główny” w kierunku
centrum – lokalizacja
wiat przystankowych,
w tle peron tramwajowy

Fot. 15.
Przystanek „Dworzec
Główny” w kierunku
centrum – widok na
wyniesioną jezdnię, brak
oznakowania poziomego

stronie, a wtedy może bardzo łatwo dojść do wypadku.
Mając na uwadze m.in. powyższe przy dojeździe do tego
przystanku, została dodatkowo ograniczona prędkość aż do
20 km/h (fot. 12), co jest wielkością (o 10km/h) mniejszą
niż w przypadku pozostałych omawianych w artykule przystanków.

Podsumowanie
Z uwagi na fakt, iż wyniesione perony w rejonie przystanków są stosunkowo drogie, nie jest możliwa masowa
ich budowa. Na terenie Krakowa obecnie znajdują się 32
przystanki, na których należałoby zastosować wyniesione perony i które równocześnie spełniają techniczne warunki umożliwiające wprowadzenie takiego rozwiązania
(m.in. odpowiednio szeroki pas jezdni). W najbliższym
czasie w ramach projektu reorganizacji ruchu wokół
pierwszej obwodnicy planuje się budowę dwóch nowych
przystanków wiedeńskich. Wyniesione perony mają się
znaleźć na przystankach „Teatr Bagatela” i „Basztowa
LOT”, na obu w kierunku Dworca Głównego.
Dla komunikacji tramwajowej najlepszym rozwiązaniem jest idea wydzielonych torowisk, gdzie nie dochodzi
do mieszania się potoków pieszych z komunikacją samochodową indywidualną. Jednak nie wszędzie jest to możliwe do osiągnięcia, szczególnie jeśli transport szynowy
prowadzony jest w zwartej zabudowie starszych i zabytkowych części miast. W takiej sytuacji należy zrobić
wszystko co możliwe, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, którzy
w zdarzeniach drogowych mają najmniej szans – czyli pieszych i pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.
Budowa wyniesionych peronów przystankowych jest jed-

ną z najlepszych metod na zapewnienie pasażerom maksymalnego możliwego bezpieczeństwa dla przypadków,
gdy torowisko rozdzielone jest od przystanku jezdnią, dodatkowo ułatwiając im korzystanie z komunikacji publicznej. A właśnie korzystanie z takiej formy przemieszczania się jest najtańszym i najbardziej przyjaznym dla
środowiska sposobem realizowania podróży w mieście,
oczywiście poza rowerem.

Literatura
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
2. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach.
3. Uchwały Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4
lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla
Miasta Krakowa na lata 2007–2015
4. Opracowanie projektu wyniesienia dwóch peronów tramwajowych w pasie jezdni ul. Królewskiej przy skrzyżowaniu z ul.
Urzędniczą, Biuro Projektowe APPIA Bartosz Ptak, Kraków,
sierpień 2011 r.

45

Transport miejski i regionalny 06 2013
Krzysztof Francuz
mgr inż., Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
31-586 Kraków, ul. Centralna 53,
tel. +48 12 616 74 51, e-mail:
kzrancuz@zikit.krakow.pl
Adam WiŚniowski
mgr inż., Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
31-586 Kraków, ul. Centralna 53,
tel. +48 12 616 74 51, e-mail:
awisniowski@zikit.krakow.pl
Piotr Dera
mgr inż., Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
31-586 Kraków, ul. Centralna 53,
tel. +48 12 616 74 45, e-mail:
pdera@zikit.krakow.pl

Analiza wprowadzonych zmian
w transporcie zbiorowym
w Krakowie z uwzględnieniem
wykorzystania oprogramowania
makrosymulacyjnego1

Streszczenie. Dynamika rozwoju miast w Polsce, a zwłaszcza Krakowa,
prowadzi do zmian w relacjach przemieszczeń pasażerskich. Powyższe
wywołuje konieczność dostosowywania układów komunikacyjnych do
zmieniających się potrzeb przewozowych. Uwzględniając fakt, że zmiany w układzie linii dla pasażerów wywołują uciążliwości, należy dążyć
do wykorzystania nowoczesnych narzędzi symulacyjnych np. pakietu
VISUM w celu oceny wprowadzanych zmian czy ich optymalizacji.
W artykule opisano, czym kierowano się przy wprowadzaniu zmian,
uwzględniając przykładowe wykorzystanie pakietu VISUM.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, transport zbiorowy, obsługa
pasażerska

Wprowadzenie
Poprzednia zmiana układu linii transportu zbiorowego
w Krakowie miała miejsce w 1999 roku. Ze względu
na ciągłe zmiany urbanistyczne miasta, powstawanie nowych osiedli, centrów handlowych czy zmiany zachowań
komunikacyjnych mieszkańców, szacuje się, że co ok. 10
lat powinno przeprowadzać się istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, aby dostosowywać
układ linii transportu zbiorowego do zmiany występujących potrzeb.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Kra
kowie będący organizatorem transportu zbiorowego w 2011
roku ogłosił przetarg na opracowanie „Studium remarszrutyzacji układu linii transportu miejskiego w Krakowie”.
Wykonawca – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji RP oddział w Krakowie wraz z Politechniką
Krakowską – przedstawił 4 warianty układu linii tramwajowych i autobusowych w Krakowie oraz wariant rekomendowany do wprowadzenia jako ten, który po przeprowadzeniu analiz symulacyjnych otrzymał najwyższą ocenę
wielokryterialną. Zakładał on, że pojazdy transportu zbiorowego na głównych ciągach w Krakowie kursowałby
z częstotliwością 6 i 12 min. Linie obsługujące peryferyjne
obszary miasta zatrzymywałby się z indywidualną częstotliwością będącą wielokrotnością cyfry 6.

1

© Transport Miejski i Regionalny, 2013. Wkład autorów w publikację: K. Francuz
30%, A. Wiśniowski 30%, P. Dera 40%.
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Przesłanki i zasady tworzenia
nowego układu linii transportu zbiorowego
Głównym założeniem przy tworzeniu nowego układu linii
transportu zbiorowego w Krakowie było zwiększenie liczby
oraz udziału podróży odbywanych transportem zbiorowym,
a co za tym idzie zwiększenie liczby pasażerów korzystających
z transportu miejskiego na obszarze Krakowa i całej aglomeracji. Nie bez znaczenia była także potrzeba zapewnienia
obsługi transportowej mieszkańców na podstawie aktualnej
więźby ruchu uwzględniającej nową zabudowę mieszkaniową, zmiany lokalizacji miejsc pracy, edukacji czy handlu [1].
Polityka Transportowa dla Miasta Krakowa na lata 2007–
2015 przyjęta uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XVIII/225/07
z dnia 4 lipca 2007 roku zaleca: „Racjonalizację układu linii
i rozkładów jazdy, w dostosowywaniu do aktualnych i potencjalnych potrzeb, uwzględniająca między innymi lepsze wykorzystanie transportu szynowego i eliminację konkurencyjności
z liniami autobusowym”. [2] Nowy układ linii transportu
zbiorowego w Krakowie zakładał więc większe niż dotychczas
wykorzystanie tramwaju jako podstawowego środka podróży,
natomiast linie autobusowe miały obsługiwać rejony pozbawione dostępu do trakcji tramwajowej oraz pełnić funkcję dowozową do linii tramwajowych. Szkielet komunikacyjny został oparty na liniach magistralnych kursujących z dużą częstotliwością, dzięki czemu możliwe jest skrócenie czasu oczekiwania na przesiadkę.
Przy planowaniu nowych układów komunikacyjnych należy dążyć do jak najlepszego dopasowania układu linii komu
nikacji miejskiej do występujących przemieszczeń pasażerów.
Dzięki tworzeniu linii o dużej częstotliwości oraz linii łączących
punkty, między którymi występują największe potoki pasażerskie, dąży się do minimalizacji całkowitego czasu podróży.
Poprzez możliwie jak najlepsze łączenie obszarów, które są źródłami i celami podróży dla przemieszczeń, występujących obligatoryjnie, minimalizuje się także liczbę przesiadek, które czekają na pasażerów w trakcie realizacji podróży.
Wprowadzenie tzw. małej marszrutyzacji
Przygotowane opracowanie „Studium remarszrutyzacji
układu linii transportu miejskiego w Krakowie” oraz zaproponowany w nim rekomendowany do wprowadzenia
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wariant układu linii transportu zbiorowego w Krakowie
pociągałyby za sobą konieczność zwiększenia nakładów finansowych na funkcjonowanie miejskiego transportu zbiorowego w Krakowie, co wobec ograniczonych środków na
funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego i braku rezerw w budżecie miasta nie było możliwe.
W listopadzie 2012 roku planowane było oddanie do użytkowania nowego torowiska tramwajowego do pętli „Czerwone
Maki” na Ruczaju, dlatego też zespół specjalistów Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie musiał
przygotować propozycję nowego układu linii tramwajowych
i autobusowych potocznie zwany małą marszrutyzacją, biorąc
przy tym pod uwagę wielkość posiadanych środków finansowych przeznaczonych na komunikację miejską w Krakowie.
Przygotowane opracowanie przez zespół SITK i Politechnikę
Krakowską było podstawą wprowadzonej od dnia 17 listopada 2012 r. korekty marszrut linii komunikacyjnych, której
głównym celem było lepsze dostosowanie oferty komunikacji
miejskiej do występujących zbadanych potrzeb przewozowych, które zmieniły się na przestrzeni ostatnich lat (nowe
osiedla i zabudowa mieszkaniowa, zakłady pracy, uczelnie
i zmiany ich lokalizacji itp.). Wprowadzone zmiany uwzględniały: występujące ograniczenia układu sieci tramwajowej takie jak m.in. ograniczenia przepustowości poszczególnych ciągów tramwajowych, przystanków końcowych, konieczność
zachowania odpowiedniej wielkości łącznej oferty przewozowej na poszczególnych ciągach komunikacyjnych czy wreszcie
zgłaszane uwagi mieszkańców do projektu studium remarszrutyzacji.

Układ linii komunikacji miejskiej
wprowadzony 17 listopada 2012 r.
W tabelach 1 i 2 zestawiono liczbę linii tramwajowych
i autobusowych przed wprowadzeniem zmian w listopadzie
2012 r. oraz po wprowadzeniu małej marszrutyzacji.
Tabela 1
Liczba linii tramwajowych przed i po wprowadzeniu
małej marszrutyzacji
Grupa linii

Częstotliwość
(szczyt/poza)

magistralne
szczytowe

Liczba linii
przed zmianą

Liczba linii
po zmianach

5/10

0

2

10

10

8

10/20

2

2

pomocnicze

20

12

10

pomocnicze
szczytowe

20/0

2

0

26

22

Suma
Źródło: opracowanie własne

Przed wprowadzeniem małej marszrutyzacji w Krakowie
funkcjonowało 26 linii tramwajowych. 10 z nich kursowało
z częstotliwością 10 min przez cały dzień, 2 linie – z częstotliwością 10 min w godzinach szczytu oraz 20 min poza
godzinami szczytu, 12 linii realizowały kursy co 20 min
przez cały dzień, a 2 były uruchamiane tylko w godzinach
szczytu i kursowały z częstotliwością 20 min.

Po wprowadzeniu małej marszrutyzacji liczba linii
zmniejszyła się do 22, ale nie oznacza to, że obsługa trakcją
tramwajowa się pogorszyła, wręcz przeciwnie. Zostało uruchomionych 10 linii magistralnych, w tym 2 kursujące z częstotliwością 5 min w godzinach szczytu i 10 min poza godzinami szczytu oraz 8 linii kursujących co 10 min przez
cały dzień. Ponadto 2 linie kursują z częstotliwością 10 min
w godzinach szczytu i 20 min poza godzinami szczytu. 10
linii tramwajowych uruchamianych jest z częstotliwością
20 min przez cały dzień.
Tabela 2
Liczba linii autobusowych przed i po wprowadzeniu
małej marszrutyzacji
Grupa linii

miejskie

aglomeracyjne

Rodzaj numeracji

Liczba linii
przed zmianą

Liczba linii
po zmianach

zwykłe

1xx

68

63

pomocnicze
i uzupełniające

4xx

7

8

przyspieszone

5xx

5

5

zwykłe

2xx

63

63

przyspieszone

3xx

Suma

2

2

145

141

Źródło: opracowanie własne

Liczba linii autobusowych po wprowadzeniu małej marszrutyzacji istotnie się nie zmieniła. Przed 17 listopada
2012 r. w Krakowie i aglomeracji funkcjonowało 145 linii,
po wprowadzeniu nowego układu – 141. Istotny jest jednak
fakt, że zostały utworzone linie lub grupy linii, których trasy
się pokrywają, tworząc dużą częstotliwość kursowania. Dla
przykładu linie 129/429 i 502 kursują w godzinach szczytu
co ok. 7,5 min, linie 139/439 w godzinach porannego szczytu co ok. 6 min, w godzinach popołudniowego szczytu co ok.
7,5 min, linie 182/482 co ok. 12 min w godzinach szczytu,
linie 112/162/412 co ok. 10 min, a uwzględniając inne linie,
pokrywające się na znacznych odcinkach z ww. liniami na
newralgicznych ciągach, częstotliwość kurowania w danych
relacjach osiąga wartość poniżej 5 min.

Porównanie pracy przewozowej na liniach tramwajowych
i autobusowych
W tabeli 3 przedstawiono porównanie pracy przewozowej wykonywanej przez pojazdy komunikacji miejskiej
w Krakowie przed i po wprowadzeniu małej marszrutyzacji.
Tabela 3
Porównanie pracy przewozowej na liniach komunikacji miejskiej
przed i po wprowadzeniu małej marszrutyzacji
Plan na
2012 rok

Mała marszrutyzacja
(plan na 2013 rok)

Linie miejskie (zwykłe, przyśpieszone, nocne, Tele-bus) [mln wozokm]

22, 2

21, 8

-0,4
(- 1,66%)

Linie aglomeracyjne (zwykłe, nocne)
[mln wozokm]

12, 1

12, 4

0,3
(+ 2,82%)

Linie autobusowe ogółem
[mln wozokm]

34, 2

34, 2

-0,027
(- 0,08%)

Linie tramwajowe [mln pockm]

14, 1

14, 2

0,1
(+ 0,51%)

Różnica

Źródło: opracowanie własne
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Wielkość rocznej pracy przewozowej wykonywanej zarówno na liniach tramwajowych, jak i autobusowych po
wprowadzeniu małej marszrutyzacji nieznacznie się zmieniła.
Na liniach autobusowych miejskich roczna praca przewozowa spadła o ok. 1,66%, jednak zwiększyła się na liniach aglomeracyjnych 2,82%. Wiąże się to częściowo z tym, że część
pracy z linii miejskich przejęły linie aglomeracyjne. Zlik
widowana została linia 192 kursująca tylko na odcinku miejskim, a jednocześnie została zwiększona częstotliwość kursowania linii aglomeracyjnej 292 i do jej obsługi został skierowany tabor wielkopojemny. Linia 203 od Tyńca została wydłużona do nowej pętli Czerwone Maki, w zamian została
zlikwidowana linia 156 obsługująca Skotniki.
Roczna praca przewozowa w trakcji tramwajowej zwiększyła się tylko o ok. 0,5%, jednak została poprawiona oferta przewozowa w okresach, kiedy z komunikacji miejskiej
korzysta z najwięcej pasażerów, czyli w tzw. szczytach komunikacyjnych kosztem ograniczenia liczby kursów w sobotnie wieczory i święta, co przed wprowadzeniem spotykało się z pewnym oporem miejskiego operatora.

Roczne koszty funkcjonowania
miejskiego transportu zbiorowego w Krakowie
W tabeli 4 przedstawiono porównanie rocznych kosztów
funkcjonowania miejskiego transportu zbiorowego przed
i po wprowadzeniu małej marszrutyzacji.
Tabela 4
Porównanie rocznych kosztów funkcjonowania miejskiego transportu
zbiorowego przed i po wprowadzeniu małej marszrutyzacji
Rodzaj komunikacji
Linie miejskie
(zwykłe, przyśpieszone,
nocne, TeleBus)

Plan na 2012 rok
[mln zł]

Mała marszrutyzacja
(plan na 2013 rok) [mln zł]

Różnica

155, 47

152, 89

-2, 58

Linie aglomeracyjne
(zwykłe, nocne)

67, 55

69,45

1, 90

Linie tramwajowe

156,77

157, 58

0,81

379, 92

0,13
(+ 0,03 %)

SUMA

379, 79

Źródło: opracowanie własne

Porównanie rocznych kosztów funkcjonowania komu
nikacji miejskiej w Krakowie zostało określone na podstawie stawek przewozowych obowiązujących w roku 2012.
Koszt jednego pociągokilometra [pockm] kształtował się
na poziomie 11,10 zł netto, natomiast jednego wozokilometra [wzkm] – 7,01 zł netto. Prywatny przewoźnik – firma Mobilis sp. z o.o. w roku 2012 świadczyła usługi przewozowe po stawce 5,80 zł netto za wozokilometr wykonany autobusem standardowym oraz 6,63 zł netto za wozokilometr autobusu wielkopojemnego.
Należy jednak pamiętać, że na rok 2013 stawki przewozowe zostały zwaloryzowane. W związku z powyższym,
mimo takiego zaplanowania nowego układu linii, aby roczne koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Kra
kowie znacznie nie wzrosły, to z budżetu Krakowa w roku
2013 trzeba będzie wygospodarować ok. 410 mln zł, przy
ok. 380 mln zł w roku 2012. Stawki przewozowe bowiem
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na rok 2013 wzrosły o ok. 5% dla trakcji tramwajowej oraz
ok. 10% dla trakcji autobusowej i wynoszą: 11,65 zł netto
za pociągokilometr i 7,72 zł netto za wozokilometr. U prywatnego przewoźnika (Mobilis sp. z o.o.) stawki wzrosły do
6,32 zł netto dla autobusu standardowego i 7,23 zł dla autobusu wielkopojemnego.
Widać więc, że wprowadzone zmiany w układzie linii nie
miały właściwie żadnego wpływu na koszty funkcjonowania
komunikacji miejskiej w Krakowie, a wartość z tabeli 5,1
mówiąca, że koszty wzrosły o 0,03% mieści się w zakresie
błędu i innych nieprzewidzianych kosztów (organizacja dodatkowej komunikacji w związku z imprezami czy zmiana
pracy przewozowej wynikająca z remontów awarii itp.).

Analiza makrosymulacyjna nowego układu linii KMK
Analiza makrosymulacyjna wykonana została w programie
VISUM firmy PTV. Model wykorzystywany przez organizatora transportu publicznego, na którym wykonywano symulacje, został przekazany przez wykonawcę opracowania
[1]. Rozważane warianty były modelowane w programie,
dzięki czemu możliwe było porównywanie wpływu poszczególnych propozycji układu linii na rozkład potoków
pasażerskich.
Ocena wariantów dokonywana była z wykorzystaniem
podstawowych parametrów sieci takich jak średni czas podróży, średni czas oczekiwania na przesiadkę czy liczba przesiadek przy uwzględnieniu wielkości pracy przewozowej poszczególnych wariantów. Należy mieć na uwadze, że prezentowane dane przedstawiają globalne wyniki dla całej sieci
komunikacyjnej, biorąc pod uwagę wszystkie linie i ogół realizowanych podróży. Oczywistym jest, że dla części pasażerów czas podróży uległ skróceniu, a dla innych wydłużeniu,
istotnym jest wpływ zmian na przejazdy komunikacją miejską w Krakowie w skali całego miasta. Nie został wykonany
podział zadań przewozowych dla nowego układu linii. Model
symulacyjny, w którym analizowane są zmiany przebiegów
linii, musi być oparty na częstotliwościach, a przy takim podejściu różnice w udziale podróży komunikacją zbiorową nie
są miarodajne. W tabelach 5 oraz 6 przedstawiono podstawowe wyniki przeprowadzonej analizy w programie makrosymulacyjnym VISUM (dla godziny szczytowej)
W wyniku symulacji m.in. określono, że średni czasu
podróży skrócił się o 9 sekund. To niby nie wiele, ale w skali roku dla wszystkich podróży odbywających się w granicach administracyjnych Krakowa (ok. 345 mln) daje oszczędność w zakresie kosztów społecznych o wartości przekraczaTabela 5
Porównanie wybranych wyników rozkładu ruchu w programie VISUM
Parametr
Średni czas podróży
Średni czas jazdy pojazdami
Średni czas oczekiwania na przesiadkę

Przed zmianą układu

Po zmianie układu linii

26 min

25 min 51 s

18 min 37 s

18 min 29 s

58 s

56 s

17,22%

19,02%

Całkowita liczba przesiadek

11 155

12 321

Liczba wszystkich przejazdów

75 923

77 097

Udział przesiadek

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 6
Porównanie wyników rozkładu ruchu w programie VISUM
dotyczących przesiadek w godzinie szczytowej
Parametr

Przed
Liczba

Po

Udział [%]

Liczba

Udział [%]

Liczba wszystkich podróży

64 767

100

64 775

100

Liczba podróży bez przesiadek

54 356

83,92

53 511

82,61

Liczba podróży z 1 przesiadką

9 712

15,00

10 264

15,85

656

1,01

946

1,46

43

0,07

54

0,08

Liczba podróży z 2 przesiadkami
Liczba podróży z więcej niż 2 przesiadkami
Źródło: opracowanie własne

jącej 26 mln zł. Wynik ten uwzględnia koszt czasu pasażera
transportu publicznego znajdujący się w Księdze Niebieskiej
dla sektora transportu publicznego, który dla roku 2013
wynosi 32,08 zł/h.
Różnica w liczbie podróży, mimo nie wykonywania podziału zadań przewozowych w nowym układzie, wynika ze
zwiększenia dostępności komunikacji miejskiej w Krakowie,
która przejawiła się zrealizowaniem podróży w połączeniach, które nie były możliwe w poprzednim układzie.
Wzrost liczby podróży wykonywanych z przesiadkami
nie jest znaczący. Przy założeniu braku zmiany liczby
wszystkich wykonywanych podróży komunikacją zbiorową, dla jakiego wykonany został model symulacyjny, po
wprowadzeniu nowego układu udział podróży bezprzesiadkowych uległ zmniejszeniu jedynie o 1,3%.
Dzięki wprowadzonym zmianom przebiegów linii
tramwajowych obsługę taborem niskopodłogowym lub niskowejściowym zyskały odcinki, na których dotychczas
kursował jedynie tabor tramwajowy wysokowejściowy, takie jak: Aleja Pokoju, aleja Andersa, ulica Broniewskiego
oraz ulica ks. Jancarza – dzięki linii 14, ulica Rakowicka
– poprzez linię 2 (której częstotliwość została zwiększona
do 10 minut), a także aleja 3 Maja – za pośrednictwem linii 8. Wartym uwagi jest tekst, że ciągi komunikacyjne
obsługiwane dotychczas taborem z elementami niskiej
podłogi nie zostały pozbawione obsługi pociągami charakteryzującymi się udogodnieniami dla osób z ograniczeniami ruchowymi.
Działania podejmowane przy kształtowaniu układu linii
i rozdziału taboru mają na celu zapewnienie obsługi tramwajami niskopodłogowymi oraz niskowejściowymi jak największego obszaru Krakowa, a nie tylko wybranych dzielnic.
Kursowanie linii o ww. charakterystyce jest związane z rozdziałem taboru na poszczególne linie przy jednoczesnym
uwzględnieniu ograniczeń (wynikają one z faktu, że na niektóre odcinki sieci dany typ taboru nie może być kierowany),
który zapewnia obsługę każdego ciągu komunikacyjnego
przynajmniej jedną linią, do obsługi której skierowany jest
tabor posiadający powierzchnię podłogi na możliwie najbardziej zbliżonym poziomie do peronu przystankowego.

Wykorzystanie podaży w nowym układzie
linii komunikacyjnych
Od 01.02.2014 r. zostanie w Krakowie rozszerzona Strefa
Płatnego Parkowania. W związku z tym prognozuje się
zwiększony popyt na usługi transportu publicznego w ob-

szarze samej strefy, jak i na jej obrzeżach. Przeprowadzona
została kordonowa analiza rezerwy podaży miejsc w pojazdach w dwóch obszarach z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego VISUM. Jeden z nich został przyjęty w granicach
nowej strefy płatnego parkowania (SPP), drugi zaś kordon został przyjęty w oddaleniu o ok. 2 km od pierwszego
z nich. Granica kordonu zewnętrznego wynikała również
z zasięgu sieci tramwajowej Krakowa, opierając się na założeniach Polityki Transportowej miasta traktującej ten środek transportu jako podstawowy w obsłudze komunikacyjnej Krakowa. Na rysunku 1 przedstawione zostały granice
przyjętych kordonów wraz z wynikami wykorzystania podaży na poszczególnych ciągach komunikacyjnych w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego.

Rys. 1. Wykorzystanie podaży w pojazdach KMK w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego

Wyznaczono podaż dla dwóch scenariuszy. W pierwszym z nich przyjęto standardy napełnienia w pojazdach
w Krakowie, czyli maksymalne napełnienie wynoszące 5
osób/m2. Drugi wariant przedstawia podaż uwzględniającą
nominalną pojemność pojazdów wynikającą z ich specyfikacji technicznych. Oba zostały przedstawione w tabeli 7.
Przyjmując standard maksymalnego napełnienia pojazdów do 5 osób/m2 wykorzystanie podaży w podróżach do
centrum miasta spoza obszaru docelowej Strefy Płatnego
Parkowania, jest na poziomie 43%, co daje rezerwę miejsc
w środkach transportu zbiorowego na poziomie około
27 500 miejsc.
Przy założeniu maksymalnego napełnienia równego pojemności nominalnej pojazdów, wynikającej z ich specyfikacji technicznych, wykorzystanie podaży w podróżach
do centrum miasta spoza obszaru docelowej Strefy Płatnego
Parkowania jest na poziomie 30%, co daje rezerwę miejsc
w środkach transportu zbiorowego na poziomie około
48 000 miejsc.
Należy mieć na uwadze, że powyższe wyniki są wartościami uzyskanymi z modelu makrosymulacyjnego wykonanego w programie VISUM. Wszystkie wartości ujęte na
mapach przedstawiają uśrednione potoki pasażerskie na
poszczególnych ciągach komunikacyjnych w godzinie
szczytu porannego (7:00–8:00). Sporadyczne sytuacje,
w których niektóre kursy charakteryzują się napełnieniem
zbliżonym do 100% są uśredniane z liniami o mniejszym
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Tabela 7
Analiza rezerw podaży w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie
Godzina szczytu porannego
Kierunek
Łącznie obydwa
kierunki

Do centrum

Z centrum

Kordon

Standard do 5 osób/m2

Pojemność nominalna

Różnica
(podaż-popyt)

Wykorzystanie
podaży [%]

Popyt

Podaż

Różnica
(podaż-popyt)

Wykorzystanie
podaży [%]

Popyt

Podaż

SPP

35 762

97 020

61 258

37

35 762

138 596

102 834

26

SPP
+ ok. 2 km

31 559

109 698

78 139

29

31 559

156 706

125 147

20

SPP

21 078

48 510

27 432

43

21 078

69 298

48 220

30

SPP
+ ok. 2 km

19 638

54 877

35 239

36

19 638

78 393

58 755

25

SPP

14 684

48 510

33 826

30

14 684

69 298

54 614

21

SPP
+ ok. 2 km

11 921

54 821

42 900

22

11 921

78 313

66 392

15

Źródło: opracowanie własne

napełnieniu. Dzięki temu otrzymujemy informację o średnim wykorzystaniu podaży na ciągach komunikacyjnych,
a nie na poszczególnych liniach.

Przykład wykorzystania pakietu VISUM
przy podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu zmian
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, projektując nową sieć połączeń komunikacji miejskiej w postaci tzw.
małej marszrutyzacji, opierał się na wiedzy i doświadczeniu
specjalistów projektujących zmiany, posiłkujących się wynikami symulacji i analiz otrzymanych z programu VISUM.
Na podstawie wyników analiz symulacyjnych podjęta została decyzja o zmianie linii 82, która to decyzja wywołała
wiele kontrowersji wśród niektórych środowisk. Decyzja ta
była jednak podyktowana szczegółowymi analizami m.in.
wykorzystującymi kierunki przemieszczania się pasażerów
(tzw. więźba ruchu).
Odcinek pomiędzy Bronowicami a Teatrem Bagatela
jest jednym z najbardziej obciążonych ciągów tramwajowych w Krakowie. Według wyników badań potoków pasażerskich i więźby podróży opracowanej przez autorów
„Studium remarszrutyzacji” największe zapotrzebowanie
na bezpośrednie połączenie z Bronowicami występuje do
Nowej Huty, Nowego Bieżanowa i Kurdwanowa, natomiast dużo mniejsza liczba pasażerów dojeżdża do Bronowic
z rejonu Borku Fałęckiego, czyli po starej trasie linii 8.
Przed remarszrutyzacją do Bronowic, w trakcie szczytów komunikacyjnych, dojeżdżało 30 pociągów tramwajowych w ciągu godziny. Było to maksimum przepustowości,
jaką mogło przyjąć torowisko, a szczególnie skrzyżowanie
ul. Królewskiej, Karmelickiej i alei Trzech Wieszczów.
Każdy dodatkowy pociąg na tym ciągu spowodowałby zator i paraliż komunikacyjny. Po wprowadzeniu zmian
do Bronowic w trakcie szczytów komunikacyjnych dojeżdża 27 pociągów tramwajowych. Pierwsze obserwacje napełnień na tym odcinku, po wprowadzeniu zmian, pokazały, że zmniejszenie liczby składów o 3 przy jednoczesnym
skierowaniu większego taboru do obsługi linii 24 nie wpłynęło na pogorszenie komfortu podróży polegającego na
znacznym wzroście napełnień w pociągach tramwajowych.
2

Wielu mieszkańców Krakowa zadawało pytanie, dlaczego linia 8 w nowym
układzie linii nie jeździe do Bronowic.
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Rys. 2. Liczba podróży realizowanych przez pasażerów w godzinie szczytu porannego i popołudniowego pomiędzy Bronowicami, Cichym Kącikiem a Kurdwanowem, Bieżanowem i Borkiem
Fałęckim

Przygotowując reformę komunikacyjną, ZIKiT musiał
zdecydować, z jakiego połączenia z Bronowicami zrezygnować, gdyż utrzymanie wszystkich linii, przy wprowadzeniu
dodatkowych kursów tramwaju numer 24, spowodowałoby znacznie przeciążenie układu komunikacyjnego. Do
tego celu wykorzystano program symulacyjny VISUM,
a analizie poddano każdą linię z osobna.
W wyniku badań okazało się, że to właśnie linia 8 przewoziła najmniejszą liczbę pasażerów na całej trasie (Borek
Fałęcki – Bronowice Małe). Owszem napełnienie tramwaju
numer 8 na całej pierwotnej trasie było znaczne, jednak
większość pasażerów (ok. 90 proc.) poruszała się albo
z Borku Fałęckiego do centrum miasta (w tym momencie
takie połączenie zapewnia linia 8), albo z Bronowic do centrum i Podgórza (w tym momencie taką podróż można zrealizować linią 13). Tylko niewielki, bo przeszło dwa razy
mniejszy niż z Kurdwanowa i Nowego Bieżanowa, odsetek
pasażerów podróżował bezpośrednio pomiędzy Borkiem
Fałęckim i Bronowicami.

Wprowadzone korekty do nowego układu linii w Krakowie
w wyniku monitorowania konsekwencji zmian
Od pierwszych dni od wprowadzenia nowego układu
linii komunikacji miejskiej w Krakowie monitorowane
jest funkcjonowanie transportu zbiorowego przez Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Do
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7 grudnia 2012 roku uruchomiona została specjalna infolinia na którą mogli dzwonić pasażerowie z uwagami,
sugestiami i propozycjami dotyczącymi nowego układu
linii. Na podstawie własnych obserwacji, sygnałów od pasażerów, a także od operatorów świadczących usługi przewozowe, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie już w grudniu i styczniu wprowadził korekty
mające na celu jeszcze lepsze dostosowanie oferty przewozowej komunikacji miejskiej w Krakowie do występujących potrzeb. Zmiany dotyczyły między innymi:
• zmiany taboru kierowanego do obsługi linii: 3, 13,
21, 24, 112, 412, 502;
• połączenia linii 121 i 193 w jedną linię;
• uruchomienia dodatkowych kursów na liniach: 13,
122, 183 – zmiany te wynikały głównie z konieczności lepszego dopasowania rozkładu do potrzeb pasażerów;
• uruchomienia kursu wariantowego (szkolnego) na linii 132;
• poprawa koordynacji rozkładów jazdy na liniach kursujących wspólnymi ciągami;
• korekty pojedynczych kursów na liniach tramwajowych i autobusowych, szczególnie w godzinach porannych i wieczornych, mające na celu poprawę przesiadek pomiędzy liniami.
W celu kompleksowego sprawdzenia funkcjonowania
komunikacji miejskiej w Krakowie od 9 kwietnia br. firma
wyłoniona w drodze postępowania przetargowego na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, rozpoczęła przeprowadzanie pomiarów napełnień wybranych linii tramwajowych i autobusowych. Po
otrzymaniu wyników od wykonawcy badań zostaną one
poddane analizom i jeśli zajdzie taka potrzeba w miarę posiadanych możliwości (technicznych, finansowych i taborowych), będzie można jeszcze dokonać pewnych korekt polegających na zmianie częstotliwości kursowania, zmianie
taboru obsługującego poszczególne linie lub korekt rozkładów jazdy.

Podsumowanie
Dzięki wykorzystaniu przed wprowadzeniem zmian na
liniach komunikacji miejskiej w Krakowie oprogramowania symulacyjnego VISUM, wykorzystując przygotowany
do tego celu modelu funkcjonowania komunikacji miejskiej w Krakowie, można było przed wdrożeniem wykonać
wstępną ocenę projektowanych rozwiązań. Uzyskano dzięki takiemu podejściu ograniczenie negatywnych skutków
dla pasażerów korzystających na co dzień z komunikacji,
dla których tak znaczne zmiany wiązały się z obawą o możliwość zrealizowania podróży, a przede wszystkim koszty
z tym związane.
Warto również nadmienić, że to nie program układa
nowe marszruty czy tworzy rozkład, a jedynie stanowi
narzędzie, które specjalistom umiejącym z niego korzystać daje możliwość dokonywania obiektywnych ocen
(w oparciu o realne wartości, a nie tylko przeczucia) pro-

jektowanych rozwiązań. Ważne jest więc, aby zmiany
w komunikacji miejskiej były projektowane przez ludzi
znających dobrze miasto oraz realia funkcjonowania komunikacji miejskiej, charakteryzujących się dużym doświadczeniem, co może zagwarantować, że nowe marszruty linii będą przemyślane i uwzględnią konsekwencje zarówno dla mieszkańców, jak również dla całego
systemu transportu publicznego. Tylko takie podejście
gwarantuje, że wykorzystanie narzędzi symulacyjnych
do oceny projektowanych rozwiązań będzie miarodajne,
a efekt najlepszy.
Nie do przecenienia jest również fakt, że analizy
otrzymane dzięki symulacji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania stanowią doskonałą formę
obrony, a zarazem uzasadnienia wprowadzonych czy planowanych do wprowadzenia zmian. Przekonano się, że
w przypadku negowania i podważania zmian przez różne
grupy osób, po przedstawieniu wyników otrzymanych
analiz z programu VISUM przeciwnicy zmian tracili
swoją argumentację.
Wyniki symulacji stanowić również mogą element dyskusji nad ewentualnym wprowadzeniem zmian w układzie
linii, będąc doskonałym narzędziem przy prezentowaniu
argumentacji np. w trakcie konsultacji społecznych czy
prezentowaniu decydentom zmian, zwłaszcza że mogą one
być również przedstawianie w formie graficznej, przyjaznej
dla niespecjalistów.
Reasumując – dzięki wykorzystaniu nowoczesnych programów symulacyjnych minimalizuje się negatywne skutki
projektowanych zmian poprzez testowanie ich nie na żywym organizmie, jakim jest miasto i jego mieszkańcy, ale
na stworzonym modelu.
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