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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Janusz Chodur
Flow allocation to lanes in lane groups at signalized intersections
Abstract: Information about traffic volume for movements on
lanes plays important role in analysis of traffic performance.
However observations that allow to allocate flows for movements
to individual lanes are employed rarely. The Polish Manual for
Capacity Analyses at Signalized Intersections contains a specific
procedure which allows the distribution of traffic movements in
particular lanes to be determined. The idea of the flow allocation
to lanes (FAL) is based on the assumption that drivers tend to
select lane offering better performance which leads to equilibrium
conditions for all shared lanes. The FAL procedure equilibrium
conditions are represented by equalization of degree of saturation
for all individual lanes. The research conducted at several signalized intersection approaches in urban areas and a few dozen of
rural approaches allowed the estimation error of the calculation
method to be determined. The results enabled the comparison of
empirical distribution of the traffic volume to lanes and values
obtained from theoretical analysis. In most cases the differences are
lower than 10%. However, for some intersection’s approaches the
relative error is greater and in some cases it may even exceed 20%.
Rather than disqualifying the FAL procedure, such results indicate
that beside traffic performance on particular lanes (represented by
length of queue and lane operation) another factors influencing
the lane selection should be considered. The share of heavy vehicle volume on individual lanes and its influence on the calculated
traffic volume has been thoroughly discussed. It has been shown
that application of vehicle type distribution determined individually for each lane in calculation procedure significantly improves the accuracy of traffic volume estimation for particular lanes.
Correlations which allow the share of heavy vehicles on individual
lanes in lane groups to be determined are included.
Key words: signalized intersection, lane group, flow allocation to
lanes, equilibrium criteria
Tomasz Szczuraszek, Marcin Karwasz
Analysis of selected characteristics of paid parking zone in relation to implementation of the ITS in Bydgoszcz city centre
Abstract: In the years 2012–2015 in Bydgoszcz the project involving the preparation and implementation of Intelligent Transport
Systems (ITS) is being realized. Bydgoszcz project will include activities in four areas (segments): traffic control, public transport management with stops dynamic information, parking information,
guidance vehicles on alternative road. Subsystem in the area of parking management is to contribute to the improvement of traffic
conditions on the road network located in the paid parking zone in
the central part of the city, better use of parking space and improving access to parking spaces. Accordingly the implementation of
ITS project, studies of parking characteristics in paid parking zone
have been conducted. This data is necessary to construct a parking
information system, whose main task is to transfer information via
electronic sign boards about available parking spaces. The aim of
this article is to identify problems related to the correct identification of number of vehicles parked in the area covered with the
implementation of the ITS subsystem. Dynamic information about
number of vehicles parking in particular streets of parking zone is
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the basic condition enabling to inform drivers about the of occupancy of parking spaces.
Key words: intelligent transport system (ITS), parking analysis,
parking information system
Sławomir Goliszek
The accessibility of public collective transport in Białystok – impact of
European funds from the financial perspective 2014–2020
Abstract: The article presents how funds from the EU perspective
2014–2020 will contribute to change the accessibility of collective transport in Białystok. It is assumed that European funds will
be the main encouraging factor for changes in the public transport as far as journeys’ times. Two periods have been analyzed.
Firstly accessibility before implementation of key investments as
things are in 2013 has been presented . The second date is 2020,
when – according to the Author – developments financed from the
2014–2020 EU financial perspectives that contribute with change of accessibility are fulfilled. Infrastructure investments, which
are basis of the analysis of changes in the accessibility of public
transport in Białystok have been presented within two expertises
concerning cities of Eastern Poland. The primary objective of the
study is to verify if expenditure of funds from the EU perspective for 2014–2020, for improvement of the functioning of public
transport in Bialystok is effective. Analysis of improving the accessibility of public transport in a one-dimensional surface changes presents isochrones, journey’s time, number of passengers and
population density of isochrones in 2013 and 2020.
Key words: EU funds, improving the accessibility of public transport, infrastructure investments
Krzysztof Kołodziejczyk
Offer of tourist bus lines transporting bicycles in the Czech Republic
Abstract: Cycling tourism is one of the most popular forms of outdoor recreation, however a substantial limitation to its development
are restrictions in transporting bicycles in means of public transport. In order to improve the situation various lines in the Czech
Republic are operated by buses adapted to bicycle transporting. So
called cyclobuses connect sources of tourist traffic (bigger cities, tourist centres) with higher mountain ranges and tourist attractions.
Nowadays they operate on tens of routes in several regions, some
of which are presented in the paper. The main aim of the article
is to analyse this specific offer – course and connections between
routes, timetables, rules of bicycle transporting and forms of promotion – in order to propose some model organisational solutions,
possible to introduce in other countries, also in Poland. One of the
oldest and most developed networks of cyclobuses – in the region
of Orlické Mountains – was more precisely examined. The shape of
the network in selected years was analysed using coefficients originating from the graph theory, also changing number of services
was inspected. As far as other cases (Karkonosze Mountains, Czech
Paradise, Karlovy Vary region) only present situation was presented.
According to conducted studies the system of cyclobuses is an important part of the Czech public transport and makes accessible the
most attractive areas.
Key words: cycling tourism, buses transporting bicycles, Czech
Republic
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Jan Aleksandrowicz, Konrad Chwastek
Analysis of operation the traffic control system of the tram line at Lipińskiego
– Czerwone Maki streets in Krakow
Abstract: The article discusses issues of traffic control systems which
implementation in the urban areas enables to rise effectiveness of public transport operation. The researches aimed to analyze traffic control system impact on smoothness of trams’ flow in the section from
the Lipińskiego street to the Czerwone Maki terminus. In this specific
tram lane it was assumed that public transport vehicles are to be given
priority in the traffic. During observations occurrences connected to
the tram traffic and intersections were noted together with – among
others - the cause of vehicles stoppages. In the article general results
of for specific measures periods have been presented. Gained date enabled possibility to calculate number of stoppages caused by incorrect

operation of the system. Basing on collected information also number
of trams operating on this line with defined number of stoppages has
been determined. Besides a question of the impact of number of stoppages on travel time on the analyzed section have been discussed. Also
cost of the electric energy use caused by trams’ stoppages before signal
lights with the reference to the type of vehicles operating on this lane
has been calculated. Conducted analysis result with conclusion that
number of stoppages and its average duration (time) significantly diverges from assumptions accepted during system implementation at
this line. It means that system needs to be re-elaborated aimed at
mineralization of number and duration of tram stoppages. Conducted
researches also conclude with necessity to monitor parameters of traffic control systems aimed at optimization of its effectiveness.
Key words: public transport, priority, traffic control systems,
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Rozkład ruchu w grupie pasów
na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją1
Streszczenie. Istotną rolę w analizie sprawności skrzyżowań z sygnalizacją świetlną odgrywa znajomość natężeń ruchu poszczególnych relacji
na każdym z pasów. Często brak jest takich danych dotyczących relacji
korzystających z więcej niż jednego pasa. Polska metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją zawiera procedurę rozkładu ruchu
na pasy z kryterium równych stopni nasycenia na poszczególnych pasach
obliczeniowej grupy pasów, co w założeniu ma odpowiadać sytuacji wyboru przez dojeżdżającego do skrzyżowania kierowcę pasa, na którym
występują lepsze warunki ruchu. Podjęte badania na kilkunastu wlotach
skrzyżowań miejskich i kilkudziesięciu wlotach skrzyżowań zamiejskich
pozwoliły na ocenę dokładności obliczeniowego szacowania natężeń na
pasach grupy. Wyniki tych badań pokazują rzeczywiste rozkłady ruchu
na pasy oraz różnice natężeń pomierzonych i obliczonych. W większości
przypadków różnice te nie przekraczają 10%, ale występują też sytuacje,
w których dochodzą do 20%, a w specyficznych przypadkach i więcej procent. Różnice takie nie dyskwalifikują metody obliczeniowej, lecz świadczą o istnieniu innych, poza warunkami ruchu na pasach – ocenianymi
najczęściej na podstawie długości kolejek i organizacji ruchu na pasach
– czynników wpływających na wybór pasa. Potencjalne czynniki determinujące omawiane są w artykule. Szczegółowo przeanalizowano udział
pojazdów ciężkich na poszczególnych pasach i jego wpływ na obliczeniowo wyznaczane natężenia ruchu. Wykazano, że stosowanie w procedurze
obliczeniowej struktury rodzajowej określonej dla każdego pasa, a nie
dla grupy pasów – poprawia znacząco dokładność szacowania natężeń.
Podano orientacyjne zależności pozwalające szacować udział pojazdów
ciężkich na pasach obliczeniowej grupy.
Słowa kluczowe: skrzyżowanie z sygnalizacją, obliczeniowa grupa pasów, rozkład ruchu na pasy, kryterium równych stopni nasycenia

Wprowadzenie
Wloty skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, zwłaszcza
w dużych miastach, mają często po kilka pasów ruchu,
w tym więcej niż jeden pas przeznaczony dla danej relacji.
Ma to miejsce, gdy krzyżują się drogi wielopasowe i relacja
na wprost prowadzona jest na dwóch lub trzech pasach
ruchu, albo relacja skrętna o dużym natężeniu ma do dyspozycji więcej niż jeden pas. W wyniku pomiarów natężenia ruchu dysponuje się zazwyczaj strukturą kierunkową
ruchu na wlocie, jednakże bez rozbicia natężenia danej
relacji na poszczególne pasy ruchu. W obliczeniach przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją [1] wymagana jest
znajomość natężenia poszczególnych relacji na każdym
z pasów ruchu. Brak takich danych z pomiarów powoduje
konieczność obliczenia natężeń ruchu na poszczególnych
pasach. Określenie udziału poszczególnych relacji na pasie wspólnym, w przypadku gdy relacje te korzystają wy1
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łącznie z tego pasa, następuje wprost z dostępnych danych
o natężeniach relacji. Jeżeli jednak relacja występująca na
danym pasie korzysta również z innego (jednego lub więcej) pasa, to jej natężenie należy podzielić na poszczególne
pasy stosownie do rzeczywistych zachowań uczestników
ruchu.
O wyborze pasa ruchu przez kierowcę, w sytuacji gdy
ma on możliwość przejazdu przez skrzyżowanie w zamierzonym kierunku z więcej niż jednego pasa, mogą decydować różne czynniki: organizacja ruchu na pasie (częściej
wybierany jest pas samodzielnie prowadzący daną relację,
a rzadziej pas z którego korzysta również relacja o kolizyjnym przebiegu), obciążenie pasów ruchem (częściej wybierany jest pas mniej obciążony, o krótszej kolejce), rodzaj
pojazdu (pojazdy ciężkie częściej poruszają się pasem prawym), zamierzony manewr skrętu w bliskiej odległości za
skrzyżowaniem oraz znajomość warunków ruchu panujących na wlocie skrzyżowania. W metodzie obliczania przepustowości [1] większość z wymienionych czynników nie
jest uwzględniana lub jest uwzględniana jedynie pośrednio
w modelu obliczeniowym umożliwiającym podział natężenia ruchu na poszczególne pasy. Przesłanki te, jak również
zmiany obciążenia skrzyżowań oraz zachowań uczestników
ruchu, jakie zaszły w okresie (10 lat) od opublikowania polskiej metody obliczeniowej, uzasadniają podjęcie badań weryfikacyjnych. Celem artykułu jest ocena założeń i dokładności obliczeniowego szacowania natężeń na pasach grupy
za pomocą procedury zawartej w polskiej metodzie obliczania przepustowości.

Obliczeniowa grupa pasów
Analiza przepustowości skrzyżowania z sygnalizacją świetlną prowadzona jest dla poszczególnych jego elementów –
skrzyżowanie na ogół dekomponowane jest na pasy ruchu
lub zespół pasów [1, 2, 3], które są analizowane w obliczeniach przepustowości wspólnie. Podobnie jak w metodach zagranicznych [2, 3], w krajowej metodzie obliczania
przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną MOPSZS-04 [1] wprowadzono pojęcie obliczeniowej grupy pasów. Określa się ją jako zespół pasów (może to być jeden
lub więcej pasów), na których pojazdy jednej, dwóch lub
trzech relacji tworzą wspólne lub zależne od siebie kolejki
pojazdów. Praktycznie dwa lub więcej pasów ruchu zalicza
się do tej samej obliczeniowej grupy pasów, jeśli pojazdy co
najmniej jednej z relacji mogą wykonać zamierzony manewr z każdego z tych pasów. Przykłady obliczeniowych
grup pasów pokazano na rysunku 1.
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Model obliczeniowy rozkładu ruchu na pasy
Natężenie rozkładanej relacji r korzystającej z wydzieloO warunkach ruchu na pasie decyduje natężenie ruchu nego pasa w obliczeniowej grupie (rys. 2a – pasy nr 1 i 2),
Q [P/h] pojazdów korzystających z tego pasa oraz regu- wyznacza się z zależności:
ły i parametry obsługi pojazdów z kolejki podczas sygnału
zielonego. Obsługa pojazdów danej relacji na pasie ruchu,
(2)
Qrj = Y ⋅ S rj [P/h]
która może być bezkolizyjna lub kolizyjna z innymi pojazdami (pieszymi) mającymi pierwszeństwo przejazdu (przej- natomiast natężenie tej relacji na wspólnym pasie (j = wsp)
ścia), reprezentowana jest w metodzie obliczania przepu- – rysunek 2a – pas nr 3, gdy w grupie występuje jeden pas
stowości [1] przez natężenie nasycenia S [P/hz], czyli mak- wspólny:
symalną liczbę pojazdów, które w godzinie sygnału zieloQr , wsp = Qr − ∑ Qr , wy
[P/h] (3)
nego mogłyby przejechać linię zatrzymań pod warunkiem
wy
występowania ciągłej kolejki. Natężenie nasycenia deter- gdzie:
minowane jest parametrami geometrycznymi pasa (szeroQr , wsp = Qr − ∑ Qr , wy – suma natężeń rozważanej relacji na wydziewy
lonych pasach (j = wy) – rysunek 2a – pasy
kość, promień skrętu, spadek i położenie pasa na wlocie),
nr 1 i 2.
parametrami ruchu na tym pasie (udział pojazdów ciężkich,
struktura kierunkowa ruchu) oraz cechami ruchu nadrzędnego w przypadku występowania w danej fazie sygnalizacyjnej kolizyjnych strumieni ruchu (natężenie strumienia
priorytetowego pojazdów i/lub pieszych).

Rys. 2. Grupy pasów: a – z jednym pasem wspólnym (nr 3); b – z dwoma pasami wspólnymi
(nr 1 i 2)

Rys. 1.
Przykłady grup pasów na wlocie
skrzyżowania [1]

Jeżeli na pasach zaliczonych do obliczeniowej grupy występują zróżnicowane warunki (na niektórych dłuższy czas
rozładowania kolejki pojazdów, a często i dłuższe kolejki),
wybór pasa przez kierujących pojazdami dojeżdżającymi do
skrzyżowania prowadzi zazwyczaj do ujednolicania warunków ruchu pomiędzy pasami tej samej grupy obliczeniowej.
Można z pewnym uproszczeniem stwierdzić, że wybór pasa
z uwagi na możliwość jak najszybszego zjazdu ze skrzyżowania, z możliwie najmniejszymi stratami czasu, powoduje
wyrównanie stopni nasycenia pasów w obrębie obliczeniowej grupy pasów. To wyrównanie stopni nasycenia Y przyjęto w polskiej metodzie obliczeniowej [1] jako zasadę rozkładu ruchu na pasy. Zakłada się, że ruch pojazdów na każdym pasie obliczeniowej grupy sterowany jest przez jedną
grupę sygnalizacyjną. Stopień nasycenia pasa ruchu w grupie oblicza się według wzoru:
Y=

1
ngr

 QLj
QWj
QPj
⋅ ∑
+
+∑
 j S Lj ∑
j SWj
j S Pj



 [-]


(1)

gdzie:
Qrj – natężenie relacji r (L, W, P) na pasie j [P/h],
Srj – natężenie nasycenia relacji r (L, W, P) na pasie
j [P/hz],
ngr – liczba pasów w grupie obliczeniowej.

Gdy w obliczeniowej grupie występują dwa pasy wspólne (rys. 2b – pasy nr 1 i 2), natężenie rozkładanej relacji
(w tym przypadku jest to relacja na wprost) na wspólnym
pasie oblicza się ze wzoru:

Qrj
QWj = SWj ⋅  Y −

S rj



 [P/h]


(4)

gdzie:
Qrj, Srj – natężenie ruchu [P/h] i natężenie nasycenia
[P/hz] relacji skrętnej na pasie j wspólnym
z relacją na wprost.
Rozwiązania poszukuje się w procedurze iteracyjnej,
dopuszczając maksymalną różnicę wartości Y w dwóch
kolejnych krokach wynoszącą 0,005. W procedurze tej
zakłada się, że struktura rodzajowa rozkładanej relacji,
będzie taka sama na każdym pasie, z którego ona korzysta. Jest to istotne uproszczenie, gdyż w rzeczywistości
ruch pojazdów ciężkich często koncentruje na pasie prawym.
W metodzie kanadyjskiej [2] natężenie ruchu relacji
korzystającej wspólnie z innymi relacjami z więcej niż
jednego pasa ruchu rozkłada się proporcjonalnie do natężeń nasycenia pasów ruchu zaliczonych do obliczeniowej
grupy. Pomimo innego niż w metodzie polskiej algorytmu obliczeniowego w obu metodach uzyskuje się niemalże identyczne wyniki (zgodność do kilku P/h). Decyduje
o tym praktycznie takie samo kryterium rozkładu ruchu
na pasy w obu metodach (równe stopnie nasycenia na pasach grupy).
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W metodzie amerykańskiej [3] nie rozkłada się obliczeniowo natężenia ruchu na pasy, a tylko, wyznaczając natężenie nasycenia dla grupy pasów, uwzględnia się tzw. wykorzystanie pasa w grupie, co ma wyrażać zróżnicowanie natężeń na pasach grupy.

Badania empiryczne
Badania empiryczne – podjęte dla weryfikacji przyjętych
założeń metodologicznych rozkładu ruchu na pasy [1],
zwłaszcza w świetle rosnącego wskaźnika motoryzacji
i zmian zachowań uczestników ruchu – poprzedziła faza
przygotowań obejmująca m.in. wybór poligonów badawczych spełniających określone kryteria, przyjęcie techniki
i czasokresu prowadzenia badań. Brano pod uwagę jedynie
takie grupy, w skład których wchodzą co najmniej dwa pasy
ruchu i na których występują przynajmniej dwie relacje.
Tylko w takich grupach występuje istotny pod względem
opisu analitycznego problem wyboru pasa ruchu przez kierowców pojazdów relacji korzystającej z więcej niż jednego
pasa. Ostatecznie do badań wybrano cztery różne konfiguracje pasów tworzących obliczeniowe grupy (rys. 3): jedną
złożoną z trzech pasów o organizacji ruchu W-W-WP oraz
trzy konfiguracje dwupasowe o następującej organizacji ruchu: W-WP, LW-W i LW-WP. W przypadku grup trzypasowych rzadko występują inne konfiguracje, z uwagi na stosowanie w arteriach wielopasowych (2x3 pasy) na wlotach
skrzyżowań dodatkowych pasów do skrętu w lewo, które
stanowią odrębną grupę obliczeniową.

Rys. 3. Konfiguracje pasów ruchu w obliczeniowych grupach przyjęte do badań

Do badań przyjęto łącznie 13 grup pasów na 9 skrzyżowaniach w Krakowie [4], przez które przebiega zarówno
ruch lokalny, jak i tranzytowy. W ten sposób możliwe było
ujęcie w badaniach populacji kierowców zróżnicowanej
z uwagi na znajomość skrzyżowań, bez wyróżniania jednak
w dalszych analizach tego trudnego w praktycznym określaniu czynnika.
Na niektórych skrzyżowaniach występował kolizyjny
przebieg ruchu relacji skrętnych z pojazdami z przeciwległego wlotu, jak również z pieszymi. Wykluczono możliwość występowania kolizji relacji skrętnych z ruchem tramwajów. Wymagana była ciągłość przekroju na wlocie i wylocie skrzyżowania, tak aby przekrój na wylocie (np. z zanikającym pasem) nie wpływał na zachowania kierujących pojazdami na wlocie skrzyżowania. Dopływ ruchu do skrzyżowania i powstające na wlocie kolejki powinny umożliwiać
swobodny wybór pasa ruchu (wlot nie powinien być przeciążony, kolejki z dodatkowych pasów dla relacji skrętnych
nie powinny przekraczać długości tych pasów), jednak nie
powinny to być zbyt małe natężenia, przy których w cy-
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klach sygnalizacyjnych dojeżdżają do linii zatrzymań pasa
ruchu pojedyncze pojazdy (w takim przypadku względny
błąd oszacowania natężenia na pasie ruchu może przyjmować duże wartości). W jednym przypadku dwupasowych
obliczeniowych grup pasów wzięto dodatkowo pod uwagę
dwa blisko położone skrzyżowania trójwlotowe (schemat
skrzyżowania o przesuniętych wlotach, z przesunięciem
w lewo – rys. 4), co umożliwiło analizę wpływu na rozkład
ruchu na pasy różnej organizacji ruchu na kolejnych liniach
zatrzymań.

Rys. 4. Organizacja ruchu na wlotach skrzyżowań al. 29 Listopada z ulicami Nad Strugą
i Dobrego Pasterza w Krakowie

W czasie pomiarów (wideorejestracja oraz notowania
ręczne) rejestrowano natężenia ruchu analizowanych relacji kołowych oraz relacji nadrzędnych (kołowych i pieszych) dla kolizyjnych relacji skrętnych, rodzaje pojazdów (pojazdy lekkie i ciężkie), długość sygnału zielonego
oraz cyklu sygnalizacyjnego (większość sygnalizacji, ok.
80% funkcjonowała w trybie zmiennoczasowym). Pomiary
wykonywane były dwukrotnie na każdym z poligonów.
Dane z pomiarów uzupełniono parametrami geometrycznymi skrzyżowań (szerokości pasów, promienie skrętu,
pochylenia podłużne) niezbędnymi w dalszych analizach. Wszystkie te dane potrzebne były do obliczeń rozkładu ruchu na pasy z wykorzystaniem metody MOPSZS-04 [1].
Przykładowe zestawienie pomierzonych natężeń oraz
udziału pojazdów ciężkich (uc) w ruchu na pasach obliczeniowych grup W-W-WP (3 badane grupy) przedstawiono
w tabeli 1. Charakterystyczny jest rozkład udziału pojazdów ciężkich w grupie pasów, relatywnie mały udział na
pasie lewym (1) i znacznie większy na pasach środkowym
(2) i prawym (3). Samochody ciężarowe często poruszały się
pasem środkowym, nie blokowanym przez skręcające
w prawo pojazdy, natomiast pasem prawym autobusy komunikacji miejskiej. Największe natężenie relacji na wprost
przypada na pas lewy (najszybszy), mniejsze na pas środkowy (z uwagi na większy udział pojazdów ciężarowych), a najmniejsze na pas prawy (większość pojazdów przemieszcza
się na długich odcinkach arterii pasami lewym i środkowym, a pasem prawym pojazdy opuszczające arterię na kolejnych skrzyżowaniach).
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Tabela 1
Pomierzone natężenia ruchu i udziały pojazdów ciężkich
na skrzyżowaniach z grupami pasów W-W-WP
Skrzyżowanie

Wlot

Pomiar QW1

uc1

QW2

uc2

QW3

ucW3

QP3

ucP3

QW

P/h

%

P/h

%

P/h

%

P/h

%

P/h

1

645 0,6

578

12,3 365

14,5

166

0,0

1588

2

549 0,9

531

7,5

13,1

100

2,0

1370

zachodni
Opolska –
Bat. Skała AK
wschodni
Opolska –
Pleszowska

wschodni

290

1

603 4,1

508

27,0 271

23,2

163 14,1 1382

2

551 3,1

514

14,2 280

13,9

151 13,2 1345

1

659 0,3

636

2,2

193

5,2

299

1,0

1488

2

578 0,0

571

1,6

190

3,2

285

1,1

1339

W tabeli 2 zestawiono pomierzone natężenia oraz udziały pojazdów ciężkich w ruchu na pasach obliczeniowych
grup W-WP (5 badanych grup). W grupach tych zdecydowanie większy udział pojazdów ciężkich przypada na pas
prawy (2), natomiast zdecydowanie większa część natężenia
relacji na wprost przypada na pas lewy (1). Wyjątkiem jest
para skrzyżowań ul. 29 Listopada z ulicami Nad Strugą
i Dobrego Pasterza, gdzie na pasie prawym łączne natężenie relacji na wprost i w prawo jest większe niż na pasie lewym. Decyduje o tym organizacja ruchu na skrzyżowaniu
poprzedzającym (rys. 4), gdzie na pasie lewym razem z relacją na wprost występuje kolizyjny skręt w lewo.
Tabela 2
Pomierzone natężenia ruchu i udziały pojazdów ciężkich
na skrzyżowaniach z grupami pasów W-WP
Skrzyżowanie

Wlot

Armii Kraj. –
Zarzecze

północny

Brożka –
Borsucza

zachodni

Pomiar

QW1

uc1

QW2

ucW2

QP2

ucP2

Qw

P/h

%

P/h

%

P/h

%

P/h

1

504

1,8

238

19,3

186

0,0

742

2

433

1,2

219

9,6

210

1,4

652

1

468

0,4

324

1,2

73

0,0

792

2

557

0,9

321

9,3

113

0,0

878

Zakopiańska –
północny
Zawiła

1

425

1,4

316

7,0

71

2,8

741

2

478

1,3

348

10,3

76

0,0

826

29 Listopada –
południowy
Dobrego Past.

1

468

7,5

377

12,7

172

3,5

845

2

487

1,6

317

5,0

146

0,0

804

29 Listopada –
północny
Nad Strugą

1

451

6,2

540

15,9

105

0,0

991

2

422

5,0

542

18,8

153

0,0

964

W grupie pasów LW-W (3 badane grupy) dało się zauważyć znacznie większe natężenie jak i udział pojazdów
ciężkich relacji na wprost na pasie prawym, przeznaczonym
wyłącznie dla tej relacji, zwłaszcza przy większych natężeniach relacji skrętu w lewo (na objętych badaniami skrzyżowaniach skręt w lewo odbywał się kolizyjnie z ruchem pojazdów z przeciwległego wlotu oraz ruchem pieszych).
W grupie pasów LW-WP (4 badane grupy) potwierdził
się wpływ blokowania pasów przez pojazdy skręcające na
wybór pasa przez pojazdy na wprost. W większości przypadków występowało większe blokowanie pasa lewego,
stąd też jadący na wprost częściej wybierali pas prawy (WP).

Tylko na jednym skrzyżowaniu zarejestrowano większe natężenie relacji na wprost na pasie lewym (LW) z uwagi na
bardzo małe (rzędu kilkunastu pojazdów na godzinę) natężenie relacji w lewo.

Weryfikacja empiryczna modelu obliczeniowego
Z uwagi na zmiennoczasowe sterowanie ruchem na większości skrzyżowań analizy rozkładu ruchu na pasy prowadzono
w cyklach sygnalizacyjnych. Procedura obliczeniowa objęła:
• przygotowanie bazy danych (liczba pojazdów poszczególnych relacji, lekkich i ciężkich na każdym z pasów
obliczeniowej grupy w cyklach sygnalizacyjnych, liczba pojazdów i pieszych mających pierwszeństwo przejazdu/przejścia w cyklach sygnalizacyjnych – w przypadku występowania relacji o kolizyjnym przebiegu,
długość sygnału zielonego, „zielonej strzałki” – jeśli
występowała długość cyklu sygnalizacyjnego);
• obliczenie dla każdego cyklu sygnalizacyjnego udziału pojazdów skręcających, udziału pojazdów ciężkich
oraz stopnia obciążenia pasów z relacjami nadrzędnymi (w przypadku analizy skrętu w lewo o kolizyjnym
przebiegu);
• obliczenie dla poszczególnych relacji i pasów natężeń
nasycenia procedurą stosowną do przebiegu relacji,
bezkolizyjny lub kolizyjny z ruchem pieszych ewentualnie ruchem pojazdów z przeciwległego wlotu
i ruchem pieszych na wylocie, w który kieruje się relacja w lewo (konieczne było dostosowanie metody
obliczeniowej do prowadzenia analizy w cyklach sygnalizacyjnych);
• rozłożenie natężenia relacji na wprost na poszczególne
pasy obliczeniowej grupy w procedurze iteracyjnej.
Niezbędne w obliczeniach parametry geometryczne przyjęto na podstawie planów sytuacyjnych skrzyżowań, natomiast dla parametrów opisujących procesy ruchu na skrzyżowaniu (np. proces akceptacji luk w potoku nadrzędnym
przez pojazdy skręcające w lewo) przyjęto wartości rekomendowane w MOP-SZS-04 [1]. Obliczenia wykonano zarówno
dla udziału pojazdów ciężkich uc odnoszącego się do całej
obliczeniowej grupy pasów oraz dla udziałów uci właściwych
dla każdego pasa ruchu w obliczeniowej grupie.
Uzyskane wyniki analitycznego rozkładu ruchu na pasy
porównano z wartościami uzyskanymi empirycznie. Porów
nania prowadzono w skali cykli sygnalizacyjnych, jak również w dłuższych okresach 15-minutowych oraz godziny.
Analiza w skali cykli sygnalizacyjnych umożliwiła nie tylko
porównanie chwilowych wartości natężeń na poszczególnych
pasach obliczeniowej grupy, ale także ocenę zmienności
w czasie natężeń (szeregi czasowe natężeń) oraz analizę statystyczną dokładności szacowania natężeń w obliczeniowej
grupie pasów (dystrybuanty różnic natężeń pomierzonych
i obliczonych). Możliwe było określenie udziału cykli z przeszacowanymi, jak i niedoszacowanymi natężeniami (rys. 5).
Przykładowe wyniki analiz prowadzonych w trzypasowej grupie W-W-WP przedstawiają rysunki 6 i 7 oraz tabela 3.
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Rys. 5. Interpretacja zgodności natężeń obliczonych z pomierzonymi

Na pasie wewnętrznym W1 natężenie obliczone jest
mniejsze niż pomierzone średnio o około 1.5 P/cykl, 11 P/15
min oraz 42 P/h, czyli o 6,5%. Na pasie środkowym W2
obliczone natężenie jest większe od pomierzonego o 25 P/h,
tj. 4,3%, a na pasie prawym W3 – większe o 17 P/h, czyli
4,7%. Znacznie mniejsze różnice oszacowania natężenia występują przy udziale pojazdów ciężkich uci wyznaczonym indywidualnie dla każdego pasa. Niedoszacowanie lub przeszacowanie mieści się w tym przypadku w przedziale 1,2%
– 4,1%. Ogólnie w badanych grupach pasów W-W-WP lepsze wyniki otrzymano przy obliczeniowym rozkładzie ruchu
na pasy z uci wyznaczonym dla każdego pasa w grupie.
Stosując jedną, wspólną wartość udziału pojazdów ciężkich
uc dla całej grupy pasów, w obliczeniach rozkładu ruchu na
pasy otrzymuje się mniejsze w stosunku do rzeczywistego
natężenie rozkładanej relacji na pasach, na których uci jest
mniejsze od uc dla grupy i odpowiednio większe natężenie na
pasach z uci większym od uc. Większy udział pojazdów ciężkich na pasie powoduje pogorszenie warunków ruchu (mniejsza przepustowość), co często skutkuje wyborem innego pasa
w grupie przez dojeżdżające pojazdy, a więc mniejszym natężeniem relacji na wprost na danym pasie. Stosując w obliczeniach uc odnoszące się do grupy pasów, mniejsze od rzeczywistego na danym pasie, przydziela się obliczeniowo na ten pas
większe natężenie rozkładanej relacji.

Rys. 6. Zmienność w czasie (w cyklach sygnalizacyjnych) natężeń pomierzonych i obliczonych w grupie pasów W-W-WP na wlocie skrzyżowania Opolska–Wyki–Bat. Skała AK, wlot
zachodni

Tabela 3
Różnice w kwadransach i w godzinie natężenia pomierzonego
i obliczonego na poszczególnych pasach grupy W-W-WP,
na wlocie zachodnim skrzyżowania Opolska – Wyki – Bat. Skała AK
uc dla grupy pasów
Qw1
kwadrans

Qw2

uci dla poszczególnych pasów
Qw3

Qw1

Qw2

Qw3

różnice natężenia w kolejnych kwadransach [P/15 min]

1

3

7

–10

–4

13

–9

2

11

–8

–3

3

0

–3

3

5

–6

1

–6

2

4

4

23

–18

–5

16

–8

–8

średnia
arytmetyczna

10,5

–6,3

–4,3

2,3

1,8

–4,0

odchylenie
standardowe

9,0

10,3

4,6

9,9

8,7

5,9

42

–25

–17

8

7

–15

6,5%

–4,3%

–4,7%

1,2%

1,2%

–4,1%

różnice natężenia w godzinie [P/h]

8

Rys. 7. Dystrybuanty różnic natężeń w cyklach sygnalizacyjnych pomierzonych i obliczonych
przy uc wyznaczonym dla całej grupy (a) oraz uci wyznaczonym dla każdego pasa (b) w grupie pasów W-W-WP, na wlocie zachodnim skrzyżowania Opolska–Wyki–Bat. Skała AK
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Tabela 4
Różnice pomierzonego i obliczonego natężenia relacji na wprost na poszczególnych pasach obliczeniowych grup dwupasowych
różnica pomiędzy natężeniem pomierzonym i obliczonym

natężenie pomierzone
pomiar 1
W1
skrzyżowanie

wlot

Armii Krajowej – Zarzecze

półn.

Zakopiańska – Zawiła

półn.

Brożka – Zarzecze

zach.

29 Listopada
– Nad Strugą
– Dobrego Pasterza

połudn.
półn.

W2

uc dla grupy pasów

pomiar 2
W1

W2

pomiar 1
W1

jedn.
[P/h]

504

238

433

219

425

316

478

348

[%]
[P/h]

468

324

557

321

[%]
[P/h]

454

362

487

317

[%]
[P/h]

W2

W1

pomiar 1

W2

W1

pomiar 2

W2

W1

W2

grupa pasów W-WP

[%]
[P/h]

uci dla poszczególnych pasów

pomiar 2

451

540

422

542

[%]

25

-25

15

-15

2

-2

-23

23

5,0

-10,5

3,5

-6,8

0,4

-0,8

-5,3

10,5

16

-16

11

-11

2

-2

-1

1

3,8

-5,1

2,3

-3,2

0,5

-0,6

-0,2

0,3
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grupa pasów LW-W
Brożka – Borsucza

29 Listopada
– Nad Strugą
– Dobrego Pasterza
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[P/h]

286
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[%]
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169
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grupa pasów LW-WP
połudn.
Pilotów – Wieniawskiego
półn.
połudn.
Płaszowska – Saska
półn.

[P/h]

165

409

197

457

[%]
[P/h]

344

263

365

257

[%]
[P/h]

125

270

109

177

[%]
[P/h]

83

267

81

217

[%]

Analogiczne wnioski odnoszą się do dwupasowych grup
o różnej organizacji ruchu W-WP, LW-W i LW-WP. W tabeli 4 zestawiono pomierzone natężenia relacji na wprost na
pasach W1 i W2 oraz różnice natężenia pomierzonego i obliczonego (wartości bezwzględne i procentowe) przy uc wyznaczonym dla całej grupy oraz uci wyznaczonym dla każdego pasa grupy. Wielkości błędów oszacowania natężeń są
zróżnicowane, od kilku pojazdów na godzinę (ułamek procentu natężenia pomierzonego) do kilkudziesięciu pojazdów
na godzinę (kilkanaście procent natężenia pomierzonego).
Wyjątek stanowią grupy pasów W-WP północny wlot skrzyżowania ulic 29 Listopada – Nad Strugą – Dobrego Pasterza
oraz LW-WP na północnym wlocie skrzyżowania ulic
Płaszowska – Saska. W pierwszym przypadku determinantą
innego niż adekwatny do stopni nasycenia pasów rozkładu
ruchu w analizowanej grupie W-WP jest fakt bliskiego położenia poprzedzającej linii zatrzymań o innej organizacji ruchu LW-W (rys. 4). Na wybór pasa ruchu wpływa znacząco
organizacja ruchu przed pierwszą linią zatrzymań od strony
dojazdu do skrzyżowania. Taki przypadek powinien być
w obliczeniach specjalnie traktowany.
W przypadku skrzyżowania Płaszowska – Saska decydujące znaczenie mogą mieć niewielkie natężenia ruchu na
wlotach ulicy Saskiej rzędu 370–550 P/h na dwóch pasach

-29

29

-41

41

-17,6

7,1

-20,8

9,0

-11

11

10

-10

-3,2

4,2

2,7

-3,9

-2

2

-1

1

-1,6

0,7

-0,9

0,6

-43

43

-35

35

-51,8

16,1

-43,2

16,1

ruchu oraz znacznie mniejsze natężenia relacji skrętu w prawo niż skrętu w lewo i relatywnie małe natężenia ruchu
pieszego, jak też długi sygnał zielony na tym kierunku.
Powoduje to płynny ruch na pasie prawym WP, z którego
chętniej korzystają pojazdy jadące na wprost (na pasie LW
występuje lewoskręt o kolizyjnym przebiegu w fazie sygnalizacyjnej). Przy dobrych warunkach ruchu na pasach wybór pasa ruchu przez kierowców jadących na wprost niekoniecznie zależy więc od takich przesłanek jak długość kolejki (znaczna część pojazdów dojeżdża podczas sygnału zielonego już po rozładowaniu kolejki) czy występowanie pojazdów ciężkich na pasie.
W ramach projektu [5] prowadzono również badania na
skrzyżowaniach z sygnalizacją zlokalizowanych poza terenem zabudowy, głównie na drogach krajowych, wykazując
specyfikę ich rozwiązań, jak też cech ruchu [6, 7]. Na wlotach tych skrzyżowań, z dwujezdniową drogą z pierwszeństwem przejazdu występowały przeważnie grupy pasów
W-WP (do skrętu w lewo służył dodatkowy pas). Na rysunku 8 przedstawiono rozkład ruchu na wprost na pasy, na wlotach z pierwszeństwem przejazdu analizowanych skrzyżowań. W rozkładzie tym wyróżniono pojazdy lekkie i ciężkie.
Jak pokazują analizy, prawie we wszystkich przypadkach się
pasem lewym (W), natomiast większa liczba pojazdów cięż-
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kich pasem prawym (WP). Na 28 rozważanych łącznie wlotów w 18 przypadkach na lewy pas przypada większe natężenie, a w 10 przypadkach na pas prawy.
Analiza stopni nasycenia na pasach ruchu na wprost na
poszczególnych wlotach wykazała, że częściej większe wartości stopni nasycenia występują na pasie prawym. Wiąże
się to z większym udziałem pojazdów ciężkich (fot. 1),
a także pojazdów skręcających w prawo, które obniżają natężenie nasycenia prawego pasa ruchu, oraz ze znacznym
udziałem pojazdów lekkich, które nawet przy gorszych lokalnie (na wlocie skrzyżowania) warunkach ruchu respektują jako podstawową zasadę poruszania się prawym pasem. Różnice stopni nasycenia na pasie prawym i lewym
wykazują tendencję malejącą wraz ze wzrostem natężenia
ruchu na pasach prowadzących relację na wprost (rys. 9).
Wynika to z istotnego wpływu stanów kolejek na wybór
pasa przy większych natężeniach ruchu.
Ponieważ znaczną poprawę dokładności rozkładu ruchu
na pasy uzyskuje się stosując w obliczeniach udziały pojazdów ciężkich odnoszące się do poszczególnych pasów grupy,
istotne jest rozpoznanie ewentualnych cech zróżnicowania
struktury rodzajowej w grupie pasów. Na rysunku 10 przedstawiono zależności ilorazów uci /uc (gdzie i oznacza odpowiednio pas lewy lub prawy) od uc w grupach pasów W-WP
i LW-W na wlotach badanych skrzyżowań w Krakowie.
Udział pojazdów ciężkich na pasie prawym jest zazwyczaj
kilkakrotnie większy niż na pasie lewym (wartości uc w grupie pasów nie przekraczały 15%). Takie, przykładowe ujęcie
zależności dawałoby możliwość określenia uci dla poszczególnych pasów grupy przy znanym uc grupy.
Na wlotach badanych skrzyżowań zamiejskich [5]
udział pojazdów ciężkich w ruchu uc wahał się od 7,7% do
31,0%. Średnia wartość uc wyniosła około 21%. Znaczne
było zróżnicowanie udziału pojazdów ciężkich na poszczególnych pasach przekrojów dwujezdniowych. Na lewym
pasie rzadko uci przekraczało 15%, podczas gdy na pasie
prawym przekraczało i 50%. Przeciętnie na pasie lewym uci
wynosiło 11,4%, a na pasie prawym 40,1%. Należy zwrócić uwagę, że dla większych wartości natężenia ruchu Q zaznacza się spadek udziału pojazdów ciężkich uc (rys. 11),
choć natężenie ruchu nie jest zmienną w statystycznie istotny sposób determinującą udział pojazdów ciężkich.

Fot. 1. Zróżnicowany udział pojazdów ciężkich na pasach wlotu skrzyżowania poza terenem
zabudowy
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Rys. 8. Rozkład natężenia relacji na wprost, na poszczególne pasy ruchu na wlotach drogi
głównej skrzyżowań poza terenem zabudowy z uwzględnieniem struktury rodzajowej [7]

Rys. 9. Różnice stopni nasycenia pasa lewego i prawego na wlotach skrzyżowań poza terenem zabudowy w funkcji natężenia ruchu na tych pasach [7]

Rys. 10. Stosunek uci pasa ruchu do uc grupy pasów w funkcji uc grupy pasów

Udział pojazdów ciężkich [%]
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Rys. 11. Udział pojazdów ciężkich uc w funkcji natężenia ruchu Q

Pokazane na rysunku 10 zależności dla skrzyżowań
miejskich oraz podane wyżej w tekście i na rys. 11 udziały
pojazdów ciężkich na pasach wlotów skrzyżowań poza terenem zabudowy mogą stanowić praktyczne przesłanki w pracach projektowych.

Podsumowanie
Znajomość natężeń poszczególnych relacji na każdym z pasów ruchu wlotu skrzyżowania z sygnalizacją jest niezbędna do prowadzenia obliczeń przepustowości i oceny warunków ruchu polską metodą MOP-SZS-04 [1], jak również
kanadyjską [2]. Dane takie w sytuacji analizy istniejących
skrzyżowań powinny być ustalane na podstawie pomiarów
natężeń ruchu, w tym w przypadku relacji korzystającej
z więcej niż jednego pasa ruchu z rozbiciem na poszczególne pasy. W odniesieniu do projektowanych skrzyżowań
konieczne jest obliczeniowe określenie natężeń na każdym
z pasów przy dostępnych zazwyczaj prognozowanych natężeniach poszczególnych relacji. Polska i kanadyjska metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją
świetlną zawierają procedurę rozkładu ruchu na pasy relacji
korzystających z więcej niż jednego pasa z kryterium równych stopni nasycenia poszczególnych pasów obliczeniowej
grupy. Podjęte badania na kilkunastu wlotach skrzyżowań
miejskich i kilkudziesięciu wlotach skrzyżowań zamiejskich
pozwoliły na ocenę dokładności obliczeniowego szacowania
natężeń na pasach grupy.
Przeprowadzone analizy w typowych rozwiązaniach skrzy
żowań miejskich wykazały, że różnice oszacowanego natężenia
i pomierzonego na danym pasie mogą sięgać 20%, choć
w większości przypadków nie przekraczają 10%, a większe
różnice względne dotyczą mniejszych natężeń na pasie ruchu. Nie zawsze więc, zwłaszcza przy znacznych rezerwach
przepustowości, wybór pasa ruchu na wlocie zależy od występujących na nim warunków. Decydować mogą inne
względy, np. kontynuowanie jazdy pasem, którym kierowca poruszał się na odcinku przed skrzyżowaniem, czy też
manewr skrętu, jaki zamierza wykonać za skrzyżowaniem.
Bliskość kolejnych linii zatrzymań z różną organizacją ruchu może znacząco zmieniać wybór pasa. Przykładem jest
skrzyżowanie pokazane na rysunku 4. Poza terenem zabudowy do istotnych czynników, oprócz stopnia nasycenia

pasów, mogą należeć też prędkość (zazwyczaj większe prędkości występują na pasie lewym) czy respektowanie zasady
poruszania się prawym pasem.
Istotną rolę w poprawnym rozkładzie ruchu na pasy odgrywa uwzględniany w obliczeniach udział pojazdów ciężkich. Znacznie lepsze wyniki uzyskuje się, stosując w obliczeniach uci indywidualne dla każdego pasa. Takie dane
w przypadku projektowanego skrzyżowania zazwyczaj nie
są dostępne, stąd też duże znaczenie mają badania i charakterystyki natężeń ruchu na wlotach skrzyżowań. Oprócz
klasycznych pomiarów cyklicznych czy wyrywkowych,
w znacznie większej mierze niż to ma miejsce obecnie, powinny być wykorzystywane do uzyskiwania takich charakterystyk systemy detekcji ruchu na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją.
Zasadę wyrównywania stopni nasycenia przyjętą za
podstawę rozkładu ruchu na pasy w polskiej i kanadyjskiej
metodzie obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją, pomimo wykazanych nieścisłości szacowania natężeń, można uznać za właściwe założenie metodologiczne.
Wykorzystując metodę obliczeniową (zwłaszcza program
komputerowy), należy zdawać sobie sprawę z zawartych
w niej uproszczeń odwzorowania rzeczywistości i przyjętych typowych wartości parametrów. Kluczową rolę w prowadzonych analizach odgrywa przygotowanie i doświadczenie projektanta (analityka) zwłaszcza w zakresie charakterystyki ruchu i funkcjonowania skrzyżowań z uwzględnieniem ich lokalizacji. Wtedy wykorzystanie metody obliczeniowej, po jej skalibrowaniu (dobór założeń i parametrów właściwych dla analizowanego rozwiązania skrzyżowania), daje zazwyczaj zadowalające wyniki. W złożonych,
nietypowych przypadkach analizy powinny być wsparte
modelowaniem symulacyjnym.
Literatura
1. Tracz M., Chodur J., Gaca S., Gondek S., Kieć M., Ostrowski
K., Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją
świetlną (MOP-SZS-04), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Warszawa 2004.
2. Teply S., Allingham D.I., Richardson D.B., Stephenson B.W.,
Canadian Capacity Guide for Signalized Intersection, Institute
of Transportation Engineers, District 7 – Canada, Third edition, Committee on the Canadian Capacity Guide for
Signalized Intersections, February 2008.
3. National Research Council, Highway Capacity Manual 2010,
Transportation Research Board, Washington D.C. 2010.
4. Franczak B., Zuziak M., Badania rozkładu ruchu w grupach pasów i weryfikacja metodologii rozkładu ruchu według równych stopni
nasycenia. Politechnika Krakowska, Praca dyplomowa magisterska, Kraków 2009.
5. Chodur J., Tracz M., Gondek S., Ostrowski K., Bąk R.,
Problemy eksploatacyjne skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na zamiejskich drogach z dużymi prędkościami, Projekt Badawczy
Własny NCN nr N N509 254037, Kraków 2012.
6. Chodur J., Tracz M., Specyfika skrzyżowań z sygnalizacją świetlną zlokalizowanych poza terenem zabudowy, „Drogownictwo”
2014, nr 3.
7. Chodur J., Charakterystyka natężeń ruchu na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją, „Technika Transportu Szynowego”
2012, nr 9.

11

Transport miejski i regionalny 11 2014

Analiza wybranych charakterystyk
parkowania w strefie płatnego
parkowania w śródmieściu Bydgoszczy
w związku z wdrażaniem ITS1,2
Streszczenie. Na terenie Bydgoszczy realizowany jest projekt związany z przygotowaniem i wdrożeniem Inteligentnych Systemów
Transportowych (ITS). Bydgoski projekt obejmować będzie działania
w czterech obszarach (podsystemach): sterowania ruchem drogowym,
zarządzania transportem publicznym wraz z dynamiczną informacją
przystankową, informacji parkingowej, naprowadzania kierowców
pojazdów na drogi alternatywne. Podsystem w obszarze zarządzania
przestrzenią parkingową ma się przyczynić do poprawy warunków ruchu na sieci drogowej zlokalizowanej w strefie płatnego parkowania
w śródmiejskiej części miasta, lepszego wykorzystania przestrzeni parkingowej oraz poprawy dostępności do miejsc postojowych. W związku
z wdrażaniem w ramach projektu ITS segmentu o informacji parkingowej zrealizowano badania charakterystyk parkowania w wymienionej
strefie płatnego parkowania. Pozyskane dane są niezbędne do budowy systemu informacji parkingowej, której głównym zadaniem będzie
przekazywanie kierowcom za pomocą elektronicznych tablic informacyjnych komunikatów o zajętości miejsc postojowych. Celem artykułu
jest wskazanie problemów związanych z poprawną identyfikacją liczby
parkujących pojazdów w obszarze objętym wdrażaniem podsystemu
ITS. Dynamiczna informacja o liczbie aktualnie parkujących pojazdów
na poszczególnych ulicach strefy parkowania jest podstawowym czynnikiem pozwalającym na odpowiednie informowanie kierowców o poziomie zajętości miejsc postojowych.
Słowa kluczowe: inteligentne systemy transportowe, badania parkowania, informacja parkingowa

Wprowadzenie
Możliwość swobodnego przemieszczania się ludności to
bardzo ważny aspekt nie tylko wpływający na ekonomię
i gospodarkę, ale również jeden z ważniejszych czynników
stanowiących o wolności człowieka. Pomimo wielu pozy
tywnych aspektów i wymiernych skutków szerokiego dostępu do środków transportu, w tym w szczególności transportu indywidualnego, istotnym problemem od wielu lat jest
zwiększające się zatłoczenie miast. Problemy transportowe
w miastach, rosnące potrzeby przemieszczania się wraz
ze zwiększającą się liczbą pojazdów użytkowanych w Polsce
powodują coraz częściej występujące przeciążenia istniejącej
infrastruktury transportowej. Dotyczy to nie tylko dróg,
ulic czy skrzyżowań, ale również przestrzeni parkingowej
w miastach. W znacznym stopniu zostały już wykorzystane
wolne przestrzenie w strukturze miasta, które mogły być
1
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przeznaczone pod infrastrukturę drogową. Obecne tendencje związane z rozwiązywaniem problemów transportowych
w miastach, w większym stopniu niż dotychczas, kładą
nacisk na właściwe zarządzanie i wykorzystanie istniejącej
infrastruktury drogowej z jednoczesnym wprowadzeniem
ograniczeń dla indywidualnego ruchu samochodowego [1].
Rozwijane od lat w wielu krajach systemy informatyczne pozwalają na lepsze zarządzanie ruchem drogowym.
Wysoki poziom obsługi transportowej stanowi bardzo ważny element umożliwiający dalszy rozwój ekonomiczny i gospodarczy polskich miast. Dlatego też wiele z nich zdecydowało się w ostatnich latach na realizację kosztownych,
jednakże bardzo potrzebnych, inwestycji, jakimi są Inteli
gentne Systemy Transportowe (ITS). Obecnie funkcjonuje
już kilka kompleksowych systemów ITS w polskich miastach m.in. we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Trójmieś
cie. Do grona miast, które zdecydowały się na realizację na
swoim obszarze projektu ITS dołączyła również Bydgoszcz.
Jednym z istotnych elementów systemu bydgoskiego jest
zarządzanie przestrzenią parkingową, co jest ważne z tego
względu, iż duża część ruchu samochodowego w szczególności w centralnych obszarach miasta spowodowana jest
przez ruch pojazdów, których kierowcy poszukują wolnych
miejsc postojowych. Według wyników badań międzynarodowych tzw. ruch jałowy może stanowić istotny odsetek
wszystkich poruszających się pojazdów w centralnej części
miasta [1,2]. W tym kontekście istotne jest jak najlepsze
zarządzanie parkowaniem, tak aby kierowcy szybko odnajdywali wolne miejsce postojowe lub znacznie częściej niż
obecnie korzystali z tych obszarów miasta objętych płatnym parkowaniem, które charakteryzują się obecnie małym popytem na miejsca postojowe.
W bydgoskim systemie informacji parkingowej kierowcy otrzymywać będą komunikaty o poziomie zajętości
miejsc postojowych za pomocą tablic elektronicznych rozmieszczonych na poszczególnych ulicach doprowadzających ruch samochodowy do strefy parkowania. Założono, iż
komunikaty te będą odzwierciedlały faktyczny stan zapełnienia miejsc postojowych na poszczególnych ulicach strefy.
Dynamiczne przekazywanie tych informacji kierowcom
dojeżdżających do strefy wiąże się z koniecznością otrzymywania w sposób ciągły danych o aktualnym stanie zapełnienia na poszczególnych ulicach strefy płatnego parkowania.
Wstępnie założono, że informacje te będą przekazywane
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z parkomatów oraz w przypadku opłaty elektronicznej – od
operatorów systemów płatniczych.
W związku z przygotowaniem wdrożenia podsystemu
informacji parkingowej w ramach systemu ITS przeprowadzono szereg badań parkowania w strefie objętej tym
podsystemem. W wyniku analiz przeprowadzonych badań parkowania wskazano najważniejsze problemy dotyczące poprawnej identyfikacji liczby parkujących pojazdów na poszczególnych ulicach w strefie parkowania.
Zbyt niedokładna identyfikacja liczby parkujących pojazdów może skutkować przekazywaniem kierowcom błędnych informacji o poziomie zajętości miejsc postojowych,
co skutkować może przeciążeniem lub niedociążeniem
poszczególnych przestrzeni parkingowych w strefie. Dodat
kowo zbyt niedokładna informacja o zajętości miejsc postojowych może przyczynić się do obniżenia zaufania kierowców do podsystemu, a co za tym idzie obniżeniu jego
efektywności w dłuższej perspektywie. Dlatego też w tym
artykule podjęto się wskazać, na ile ważny jest problem
związany z prawidłową identyfikacją liczby parkujących
pojazdów przy realizacji projektu Inteligentnych Syste
mów Transportowych. Ponadto podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jak dokładnie można szacować poziom
zajętości miejsc postojowych w poszczególnych sektorach
strefy parkowania na podstawie informacji o wykupionych biletach za parkowanie oraz jaki zakres ewentualnie
dodatkowych badań należałoby dokonać w celu pozyskania danych umożliwiających poprawę tej dokładności do
pożądanego przez podsystem poziomu?

Ogólna charakterystyka ITS w Bydgoszczy
Opracowywanie założeń do budowy bydgoskiego ITS rozpoczęto już w 2007 roku. W 2010 roku Centrum Unijnych
Projektów Transportowych ogłosiło konkurs umożliwiający
sfinansowanie ITS z Programu Operacyjnego Infrastruk
tura i Środowisko, w ramach budżetu Unii Europejskiej.
Zwycięzcą konkursu został bydgoski projekt ITS [3,4].
Umowę pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich i Komu
nikacji Publicznej w Bydgoszczy a wykonawcą zawarto
9 stycznia 2013 roku w Regionalnym Centrum Innowa
cyjności na Uniwersytecie Techologiczno-Przyrodniczym.
W tym miejscu warto nadmienić, iż patronem naukowym
projektu został Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
Najważniejszym celem wdrażania ITS na terenie Byd
goszczy jest poprawa warunków ruchu ulicznego, poprawa płynności przejazdu przez centralną część miasta,
zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego itp. Istotnym celem systemu jest także lepsze zarządzanie przestrzenią parkingową, zarówno tą należącą do
operatorów publicznych, jak i prywatnych. Wdrażany
system ITS w Bydgoszczy będzie wspomagał działania
w zakresie [3,4]:
• optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury transportowej;
• zwiększenia atrakcyjności zbiorowego transportu publicznego;

• lepszego zarządzania parkowaniem oraz dostępem do
•
•
•
•
•
•
•

przestrzeni parkingowej;
informacji o warunkach ruchu, w tym: ruchu indywidualnego i publicznego transportu zbiorowego;
kontroli ruchu samochodowego oraz przekazywaniu
dynamicznej informacji o zatłoczeniu na sieci drogowej miasta;
poprawy bezpieczeństwa i komfortu ruchu samochodowego;
obniżenia kosztów przewozów w zbiorowym transporcie publicznym;
zwiększenia przychodów z parkowania;
zahamowania odpływu pasażerów z publicznego
transportu zbiorowego;
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W celu osiągniecia założonych powyżej celów wprowadzono w bydgoskim systemie ITS cztery podstawowe podsystemy:
1. Sterowania ruchem drogowym z monitoringiem wizyjnym.
2. Zarządzania zbiorowym transportem publicznym wraz
z dynamiczną informacją pasażerską.
3. Informacji parkingowej wraz z zarządzaniem przestrzenią parkingową.
4. Naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne.

Podsystem informacji parkingowej w bydgoskim ITS
W ramach jednego z czterech podsystemów ITS w Byd
goszczy funkcjonować będzie podsystem informacji parkingowej (dalej zwanym „podsystemem”). Obejmować on
będzie swoim zasięgiem cześć obszaru, na którym wdrażany jest kompletny ITS. Jednocześnie w styczniu 2013
roku zwiększono obszar funkcjonowania strefy płatnego
parkowania oraz dokonano jej podziału na dwie podstrefy
„A” oraz „B” (zasięg podstrefy „A” – rys.1A, zasięg podstrefy „B” – rys. 1B) o zróżnicowanej cenie za korzystanie
z miejsc postojowych. Założono również, iż w pierwszej kolejności podsystemem tym zostanie objęta tylko podstrefa
„A” płatnego parkowania, a w miarę potrzeb w późniejszym czasie możliwa będzie rozbudowa systemu o kolejne
obszary. W ramach budowy systemu informacji parkingowej w latach 2013–2015 zaplanowano wymianę oraz montaż 101 nowoczesnych parkomatów w podstrefie „A” oraz
podłączenie ich do nowo powstałego Centralnego Systemu
Sterowania Ruchem (CSR). Jednocześnie zaplanowano instalację 25 tablic informacyjnych wskazujących aktualny
stan zapełnienia przestrzeni parkingowej na obszarze podstrefy „A”.
Na rysunku 2 przedstawiono proponowane rozmieszczenie elektronicznych tablic informacyjnych na najważniejszych wlotach do strefy objętej systemem.
Informacje o dokonanych opłatach za postój z parkomatów na poszczególnych ulicach znajdujących się w obszarze
działania podsystemu będą przekazywane z parkomatów
w czasie rzeczywistym do Centrum Sterowania Ruchem.
Jednocześnie zostanie rozbudowany system płatności za
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Rys. 1A. Zasięg Strefy Płatnego Parkowania „A” w Bydgoszczy.

Rys. 1B. Zasięg Strefy Płatnego Parkowania „B” w Bydgoszczy.

(Źródło: [ZDMiKP Bydgoszcz])

(Źródło: [ZDMiKP Bydgoszcz])

parkowanie z możliwością płatności elektronicznej, w tym
mobilnej, różnych operatorów. Informacje o wykupionych
biletach od operatorów płatności elektronicznych będą także
przekazywane do CSR.
Istotnym i najtrudniejszym elementem systemu informacji
parkingowej jest stworzenie odpowiednich algorytmów umożliwiających szacowanie zajętości poszczególnych miejsc w strefie płatnego parkowania w podstrefie „A”. Z tego wynika, iż
bardzo ważne jest określenie szczegółowych charakterystyk
parkowania w tej strefie, budowa na podstawie przekazywanych informacji z parkomatów oraz operatorów elektronicznych płatności odpowiednich zależności matematycznych
umożliwiających efektywne sterowanie dynamiczną informacją o zajętości miejsc parkingowych.

Realizacja badań terenowych
W ramach realizowanego projektu założono przeprowadzenie badań terenowych na obszarze podstrefy „A” płatnego parkowania w centralnej części miasta [4].
W celu dokładnej analizy charakterystyk parkowania
oraz możliwości sprawnej realizacji badań dokonano podziału podstrefy „A” płatnego parkowania na osiem sektorów,
a każdy z nich podzielono na sześć podsektorów (rys. 3 i 4).
Badaniami objęte zostały wszystkie ulice znajdujące się na
terenie podstrefy „A”, na których wyznaczono płatne miejsca
postojowe zarządzane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komu
nikacji Publicznej w Bydgoszczy. Łącznie przeprowadzono
badania na ponad 50 ulicach zlokalizowanych w śródmiejskiej
części miasta. Pomiary realizowano w dni powszednie od poniedziałku do piątku (od 8:00 do 17:00) oraz w sobotę (od
8:00 do 14:00). Dodatkowo dokonywano pomiarów w godzinach poza funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania,
odpowiednio w dni powszednie w godzinach od 7:30 do
8:00 oraz od 17:00 do 17:30, a w sobotę w godzinach 7:30
do 8:00 oraz 14:00 do 14:30. Rozszerzenie czasu badań

14

Rys. 2. Lokalizacja elektronicznych tablic informacji o zajętości miejsc postojowych w Byd
goszczy wokół strefy objętej wdrażaniem podsystemu informacji parkingowej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: ZDMiKP Bydgoszcz, Google maps

Rys. 3. Podział strefy płatnego parkowania (SPP A) na osiem sektorów pomiarowych.
Źródło: [4]
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terenowych poza standardowe godziny funkcjonowania strefy płatnego parkowania miało na celu określenie charakterystyk parkowania bezpośrednio przed rozpoczęciem oraz po
zakończeniu obowiązywania opłat za parkowanie. Badania
terenowe polegały na patrolowaniu przez pomiarowych wyznaczonego podsektora w interwałach 15-minutowych z jednoczesnym spisywaniem numerów tablic rejestracyjnych pojazdów oraz kontrolą rodzaju biletu lub jego braku w pojeździe. W celu dokonania podziału pojazdów parkujących
prawidłowo i nieprawidłowo osoby dokonujące pomiarów
zapisywały cztery ostatnie znaki znajdujące się na tablicy rejestracyjnej dla pojazdów zaparkowanych poprawnie oraz
trzy znaki znajdujące się na tablicy rejestracyjnej dla pojazdów zaparkowanych niepoprawnie (poza wyznaczonymi
miejscami postojowymi). Należy również nadmienić, iż dokonywano oznaczenia pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych jedynie w granicach pasa drogowego lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie, nie brano pod uwagę pojazdów zaparkowanych na terenach prywatnych, podwórkach, parkingach prywatnych.
Wprowadzono również kodowanie rodzaju biletu lub
braku biletu w pojeździe. Wyznaczono następujące kody
biletu: „AB” – abonament, „BB” – brak biletu, „MP” –
opłata pobrana elektronicznie przez system MPay lub inny,
(KI lub KII) – karta inwalidzka, w przypadku biletu czasowego jednorazowego należało podać kwotę umieszczoną na
bilecie. Dodatkowo osoby realizujące pomiary oznaczały na
karcie pomiarowej fakt zajmowania miejsca postojowego
przez pojazd po przekroczeniu czasu wskazanego na wykupionym przez kierowcę bilecie.
Analizy wyników badań parkowania w wyznaczonych
sektorach oraz na poszczególnych ciągach ulic objęły następujące charakterystyki [5]:
• rozkładów czasów parkowania,
• akumulacji pojazdów oraz wykorzystania powierzchni parkingowej,
• wskaźnika rotacji,
• struktury wykorzystywanych biletów oraz stopnia
czasowego wykorzystania wykupionego biletu,
• odsetka pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych.

Wybrane analizy wyników badań przeprowadzonych
w strefie „A” płatnego parkowania
W badanej strefie płatnego parkowania najczęściej wykorzystywanym uprawnieniem do parkowania przez kierowców pojazdu jest abonament, z którego korzystało ponad
30% z nich (rys. 5). Drugim w kolejności najczęściej wykorzystywanym przez kierowców uprawnieniem do parkowania był wykupiony w parkomacie bilet czasowy, z takiego
rodzaju biletu korzystało ponad 26% kierowców. Z możliwości zwolnienia z opłaty za parkowanie w związku z posiadaniem karty inwalidzkiej korzystało pond 9% wszystkich
parkujących pojazdy kierowców. Niewielki odsetek, bo zaledwie około 0,36% parkujących, stanowili kierowcy, którzy wykupili bilet czasowy za pomocą usługi elektronicznej.
Zaskakująco znaczący natomiast odsetek kierowców
parkował swoje samochody w badanej strefie nielegalnie,

Rys. 4. Przykład podziału jednego z sektorów na podsektory pomiarowe wzdłuż odcinków ulic
znajdujących się w tym sektorze.
Źródło: [4]

Rys. 5. Odsetek wykorzystywanego przez parkujących kierowców rodzaju biletu lub braku
biletu w całej analizowanej strefie „A” płatnego parkowania.
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Odsetek wykorzystywanego przez kierowców biletu parkingowego w całej analizowanej strefie „A” płatnego parkowania z uwzględnieniem czasu i kosztu parkowania.
Źródło: opracowanie własne

tj. bez wykupionego lub ważnego biletu parkingowego
albo określonego uprawnienia. Brak biletu lub innej formy
zwolnienia z opłaty za parkowanie pojazdu stwierdzono
prawie u 34% wszystkich kierowców parkujących w całej
strefie (rys. 5). W zależności od położenia sektora odsetek
tych kierowców wyniósł od 28,4% (sektor 2) do 47,7%
(sektor 7), czyli prawie połowę parkujących pojazdów.
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W strukturze wykupionych przez kierowców jednorazowych biletów kwotowych największy odsetek stanowiły
bilety, które upoważniały kierowców do parkowania pojazdu do godziny – bilet taki zanotowano w ponad 39% przypadków (rys. 6). Najkrótszy możliwy do wykupienia czas
parkowania w badanej strefie wyniósł do 30 minut – z takiego rodzaju biletu skorzystało ponad 17% kierowców.
Ponad 42% kierowców wykupiło jednorazowo bilety kwotowe upoważniające do parkowania pojazdu na okres powyżej jednej godziny, prawie 19% – powyżej dwóch godzin i około 10% – powyżej trzech godzin.
Średnie wykorzystanie wykupionego biletu kwotowego
przez kierowców w analizowanej strefie wynosi 79,4%, co
oznacza, iż średnio kierowcy parkujący swoje pojazdy na
podstawie biletu kwotowego wykupują czas dłuższy niż w rzeczywistości wykorzystują (rys. 7). Analizując dokładniej wykorzystanie wykupionego czasu parkowania w interwałach
piętnastominutowych, zauważyć można, iż przekroczenia
wykupionego czasu parkowania w stosunku do czasu parkowania występują tylko w dwóch pierwszych przedziałach: do
30 i między 31–45 minut. Średnio w przedziale do 30 minut
– przekraczano czas uprawnionego parkowania aż o 24,0%,
w przedziale czasu 31–45 minut o 3,73%.
Jednocześnie zaobserwowano, iż często kierowcy nie
wykorzystują w pełni wykupionego czasu parkowania
w szczególności przy jednorazowym długim wykupionym
czasie parkowania. W największym stopniu nie wykorzystywano jednorazowo wykupionego biletu w przedziałach
czasu: 271–285 min i pow. 331 min. W tych przedziałach
bilety wykorzystywano odpowiednio na poziomie 61,1 oraz
62,7%.
Analizy badań parkowania wykazały jeszcze jeden bardzo
ważny aspekt wpływający na charakterystykę parkowania,
mianowicie chodzi o pojazdy, które zostały zaparkowane
przez kierowców w sposób nieprawidłowy. Pojazdy nieprawidłowo zaparkowane średnio w strefie stanowiły około 22,8%
wszystkich pojazdów. Na rysunku 8 wskazano odsetek nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów w poszczególnych godzinach funkcjonowania strefy płatnego parkowania.
Najwięcej pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych zanotowano o godzinie 13:00 ÷ 16:00 – maksymalnie 26,00%
wszystkich pojazdów. Najczęściej kierowcy tych pojazdów
parkowali je poza wyznaczoną przestrzenią parkowania: na
chodnikach, trawnikach czy w miejscach niedozwolonych
w pasie drogowym, tj. bezpośrednio przed przejściami dla
pieszych, skrzyżowaniami oraz w miejscach, gdzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju pojazdów.
W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano, iż istnieje
bardzo znacząca grupa pojazdów, które będą bardzo trudne
do zidentyfikowania w sposób automatyczny dla budowanego systemu dynamicznej informacji o zajętości miejsc postojowych. Głównym założeniem systemu jest przekazywanie
tej informacji w szczególności na podstawie pozyskiwanych
danych z parkomatów oraz systemu płatności elektronicznej.
Na rysunku 9 przedstawiono rozkłady: liczby parkujących
jednocześnie pojazdów w strefie w poszczególnych godzinach
oraz pojazdy, dla których wykupiono w parkomacie lub za
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Rys. 7. Procentowe wykorzystanie wykupionego przez kierowców parkujących pojazdy biletu
kwotowego w całej analizowanej strefie „A” płatnego parkowania.
Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Odsetek nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów w całej analizowanej strefie „A’
płatnego parkowania.
Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Rozkład liczby wszystkich pojazdów parkujących w poszczególnych godzinach w całej
analizowanej strefie „A” płatnego parkowania oraz liczby pojazdów, które będą trudne do
identyfikacji w podsystemie.
Źródło: opracowanie własne

pomocą płatności elektronicznej bilet czasowy. Kolorem pomarańczowym oznaczono pojazdy, które będą trudne do zidentyfikowania w systemie.
Pojazdy trudne do zidentyfikowania dla podsystemu
stanowią aż około 74,0% wszystkich parkujących pojazdów. Są to przede wszystkich pojazdy:
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• dla których został wykupiony abonament na parko-

wanie (abonament dla mieszkańców strefy oraz abonament dla pozostałych osób),
• nieprawidłowo zaparkowane,
• dla których został wykupiony bilet czasowy w trakcie
obowiązywania którego kierowcy przeparkowują
swoje samochody w ramach strefy na różnych ulicach,
• dla których kierowcy wykupili bilet czasowy i jednocześnie wydłużyli (bez wniesienia ponownej opłaty za
parkowanie) lub skrócili czas parkowania.

Rys. 10. Rozkłady liczby pojazdów parkujących w poszczególnych godzinach w analizowanej
strefie „A” płatnego parkowania trudnych do automatycznej identyfikacji przez podsystem.
Źródło: opracowanie własne

Rys. 11. Rozkład liczby pojazdów parkujących w poszczególnych godzinach zarejestrowanych podczas badań w sektorze 1 oraz liczby pojazdów trudnych do zidentyfikowania przez podsystem.
Źródło: opracowanie własne

Rys. 12. Rozkład liczby pojazdów parkujących w poszczególnych godzinach zarejestrowanych podczas badań w sektorze 2 oraz liczby pojazdów trudnych do zidentyfikowania przez
podsystem.
Źródło: opracowanie własne

• dla których kierowcy nie wykupili biletu czasowego

w parkomacie lub za pośrednictwem platformy elektronicznej,
• których kierowcy posiadają uprawnienia zwalniające
ich z opłaty za parkowanie w postaci karty inwalidzkiej lub identyfikatora inwalidy,

Największy odsetek pojazdów trudnych do zidentyfikowania w systemie stanowią pojazdy, których kierowcy nie
uiścili wymaganej opłaty za parkowanie, następnie drugie
pod względem liczebności są pojazdy, których właściciele
wykupili abonament. Najmniejszą grupę tych pojazdów
stanowią pojazdy parkujące na podstawie karty inwalidzkiej. Na rysunku 10 przedstawiono wykres akumulacji poszczególnych grup pojazdów trudnych do zidentyfikowania
w systemie w sposób automatyczny w poszczególnych godzinach w całej badanej strefie parkowania.
Rozkład liczby pojazdów trudnych do zidentyfikowania
dla podsystemu jest różny, w zależności od badanego sektora.
Odsetek pojazdów trudnych do zidentyfikowania waha się od
54% (sektor 1 – rys. 11) do ponad 85% (sektor 2 – rys. 12).
Tak duże różnice wynikają przede wszystkim z zagospodarowania przyległego terenu oraz poziomu atrakcyjności poszczególnych ulic zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania.
Wpływ zagospodarowania przestrzennego na charakterystykę parkowania w szczególności zauważalny jest przy
analizie wykorzystania powierzchni postojowej w poszczególnych sektorach. W sektorach, przy których zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej, sklepy oraz punkty usługowe, zaobserwować można, iż przestrzeń postojowa jest wykorzystana w znaczącym stopniu – dla całych
sektorów dochodzi do 84%, dla poszczególnych ulic nawet
do 130%. W tych obszarach równocześnie zwiększa się odsetek pojazdów bez wykupionego biletu oraz pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych.
Odmienną charakterystyką parkowania odznaczają się
obszary, przy których znajdują się głównie kamienice
mieszkalne z niewielkim odsetkiem sklepów oraz punktów
usługowych. W takich obszarach w znaczący sposób spada
stopień wykorzystania powierzchni postojowej, przez co
zmniejsza się liczba pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych – najniższa wartość średniego wykorzystania powierzchni postojowej dla wszystkich sektorów pomiarowych wyniosła 31,6%, a dla wybranych ulic dochodziła do
24%. Jednocześnie zwiększa się liczba pojazdów, dla których kierowcy wykupili abonament na parkowanie.
Duże zróżnicowanie ogólnej liczby pojazdów trudnych
do zidentyfikowania przez podsystem w poszczególnych
sektorach to nie jedyna trudność wpływająca na poziom
dokładności działania podsystemu. Należy zauważyć, iż na
ogólną liczbę pojazdów trudnych do zidentyfikowania składają
się pojazdy z różnych grup uprawnionych do parkowania oraz
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pojazdy bez wykupionego biletu. Każda z wymienionych
grup parkujących pojazdów odznacza się odmienną charakterystyką rozkładu parkowania w dobie w zależności od
badanego sektora. Na rysunkach 13 i 14 przedstawiono
przykłady rozkładów liczby pojazdów parkujących w poszczególnych godzinach trudnych do zidentyfikowania w podsystemie odpowiednio dla sektora 1 oraz sektora 2.
Tak duże zróżnicowanie charakterystyki parkowania
w badanej strefie, a nawet ulicach w poszczególnych sektorach implikują dodatkowe trudności w prawidłowym identyfikowaniu zajętości miejsc postojowych w obszarze objętym
podsystemem parkowania ITS, jednocześnie powodując podwyższenie poziomu błędu, jakim obarczone będą modele matematyczne wykorzystywane podczas analizy poziomu zajętości miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych analiz wybranych badań wdrażanego w Bydgoszczy podsystemu parkowania
w ramach ITS stwierdzono, iż istotnym problemem staje
się prawidłowa identyfikacja wszystkich pojazdów parkujących na wyznaczonych miejscach w strefie objętej systemem dynamicznej informacji parkingowej na podstawie jedynie dostępnych informacji z parkomatów oraz systemów
płatności elektronicznej [6].

Wynika to przede wszystkim z następujących faktów:
a) dane pochodzące z parkomatów oraz systemów płatności elektronicznej dają możliwości identyfikacji parkowania średnio w całej strefie zaledwie około 26%;
b) nie ma możliwości bezpośredniego pozyskiwania w podsystemie informacji o około 74% zaparkowanych pojazdach;
c) występuje znaczące zróżnicowanie charakterystyk parkowania w czasie i w przestrzeni badanego obszaru, w tym
charakterystyk dotyczących poszczególnych uprawnień
do parkowania (bilet czasowy, opłata elektroniczna,
abonament, karta inwalidzka) lub jej braku.
Aby zapewnić pożądaną dokładność szacowania poziomu
zajętości miejsc postojowych niezbędne staje się wykonanie
dalszych badań parkowania w analizowanej strefie (nawet już
po uruchomieniu podsystemu parkowania) w celu podjęcia
próby oszacowania wpływu różnych czynników na zmienność stopnia akumulacji pojazdów w poszczególnych sektorach, w tym czynników związanych z porą doby, rodzajem
dnia tygodnia, warunków atmosferycznych itp.
Idealnym rozwiązaniem w kontekście poprawnej identyfikacji pojazdów zaparkowanych w strefie byłoby stosowanie czujników parkowania montowanych na poszczególnych stanowiskach postojowych. Technologia ta daje
pełen obraz zajętości miejsc postojowych niezależnie od
tego, czy kierowca wykupił bilet czasowy, abonament lub
nie zapłacił za parkowanie. Rozwiązanie takie daje pełne
możliwości kontrolowania zapełnienia miejsc postojowych, a co za tym idzie dostarczenia kierowcom planującym parkowanie dokładnej informacji o wolnych miejscach postojowych na poszczególnych ulicach. Stwarza też
doskonały system bieżącego monitorowania opłat za parkowanie. Obecnie dużą przeszkodą w zastosowaniu tej
technologii jest jej koszt, stąd też w Bydgoszczy nie zdecydowano się na to rozwiązanie. Być może w miarę dalszego rozwoju urządzeń detekcji koszty wdrożenia tego
systemu będą znacząco spadały.

Rys. 13. Rozkłady liczby pojazdów parkujących w poszczególnych godzinach zarejestrowanych podczas badań w sektorze 1, trudnych do automatycznej identyfikacji przez podsystem.
Źródło: opracowanie własne

Rys. 14. Rozkłady liczby pojazdów parkujących w poszczególnych godzinach zarejestrowanych podczas badań w sektorze 2, trudnych do automatycznej identyfikacji przez podsystem.
Źródło: opracowanie własne
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Dostępność komunikacyjna
transportem zbiorowym w Białymstoku
– wpływ środków z perspektywy UE
na lata 2014–20201
Streszczenie. W artykule pokazano, jak na zmianę dostępności transportem zbiorowym w Białymstoku wpłyną środki UE z perspektywy
finansowej 2014–2020. Przyjęto, że fundusze unijne będą głównym stymulatorem zmian komunikacji zbiorowej w zakresie czasów przejazdu.
Przedstawiono analizę z perspektywy dwóch okresów: pierwszego, od
roku 2013, przedstawiającą dostępność przed wprowadzeniem kluczowych inwestycji z perspektywy 2014–2020. Druga data to rok 2020,
kiedy wg autora wykonane zostaną planowane inwestycje infrastrukturalne, które wpłyną na zmiany dostępności. Inwestycje infrastrukturalne,
na których oparta jest analiza zmiany dostępności transportem miejskim
w Białymstoku, przedstawione zostały w dwu ekspertyzach dla miast
Polski Wschodniej. Głównym celem opracowania jest sprawdzenie, czy
środki z perspektywy UE na lata 2014–2020, które przeznaczone zostaną na poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Białymstoku,
zostaną dobrze wydatkowane. Analiza poprawy dostępności transportu
zbiorowego w sposób jednowymiarowy przedstawi zmiany powierzchni
izochrony, czasu dojazdu, liczby osób oraz gęstości zaludnienia znajdującej
się w izochronach w latach 2013 i 2020.
Słowa kluczowe: fundusze UE, poprawa dostępności transportem miejskim, inwestycje infrastrukturalne

Wprowadzenie
W literaturze przedmiotu brak jest kompleksowych
opracowań przedstawiających zmiany dostępności komunikacją zbiorową w oparciu o planowane inwestycje infrastrukturalne. Większość opracowań związanych z analizą komunikacji zbiorowej przedstawiona jest w oparciu
o aktualny (dla opracowania) rozkład jazdy transportu
zbiorowego. Badacze zajmujący się transportem zbiorowym, oprócz braku wiarygodnych historycznych danych,
trudności w uwzględnieniu planowanych inwestycji oraz
nieznajomości rozkładu jazdy, mają problem z modelowaniem w przeszłości, jak i w przyszłości [1]. Głównym polem badawczym zajmujących się komunikacją zbiorową
jest miasto, niekiedy do analizy wzięty zostaje transport
podmiejski, czyli obszary znajdujące się poza granicami
ośrodka centralnego. Rzadziej analizie poddawane są całe
zespoły miast, gdzie główną przeszkodą nie jest funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, lecz brak jednolitej taryfy biletowej, co utrudnia integrację transportu zbiorowego oraz wykonanie szczegółowych analiz ekonomicznych
(problemy pojawiają się, gdy czas przejazdu zaczynamy
zamieniać na wartości). Komunikacja zbiorowa jest jak
1
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„wytrych” dla miasta, który ma za zadanie rozluźnić je
od nadmiernej kongestii, generującej negatywne skutki
ekonomiczne i społeczne [2].
W Polsce od początku lat 90. XX wieku bardzo szybko zaczęła rosnąć liczba aut sprowadzanych z zagranicy.
Dużo samochodów z rynku wtórnego, które cenowo były
w zasięgu coraz większej liczby osób, oraz brak inwestycji
w transporcie zbiorowym spowodowało, iż liczba osób
poruszających się transportem zbiorowym z dekady na
dekadę była coraz niższa, przez co w największych miastach w Polsce tworzą się korki [2]. Nadmierna kongestia
na drogach zaczęła również negatywnie oddziaływać na
komunikację zbiorową wszędzie tam, gdzie opierała się
ona jedynie na taborze autobusowym, ponieważ autobusy
zaczęły jeździć coraz wolniej, co przyczyniło się do m.in.
do odpływu pasażerów i pogłębiło kryzys w przewozach
wewnątrzmiejskich. Pierwsze działania zmierzające w kierunku poprawy dostępności komunikacji zbiorowej wiązały się z wprowadzeniem, gdzie było to możliwe, buspasów [3]. W ostatnich latach zarządcy obsługujący komunikację zbiorową w mieście stawiają na jakość i komfort
przejazdu, które wyrażają się w wymianie taboru na nowszy, estetyczniejszy i rzadziej ulegający defektom.
Wymiana taboru w większości miast w Polsce w ostatnich
latach możliwa była dzięki pozyskaniu środków z funduszy strukturalnych UE. W perspektywie finansowej
2004–2006, w celu poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej w miastach w Polsce, zrobiono adekwatnie
mało, co spowodowane było krótkim okresem finansowym, który trwał 3 lata oraz brakiem doświadczenia
w pozyskiwaniu środków. W kolejnej perspektywie finansowej środki pozyskane przez miasta na transport
zbiorowy przyczyniły się do poprawy funkcjonowania
transportu zbiorowego, jak również tworzenia systemów
informujących o utrudnieniach na drodze (ITS) [4, 5].
Również inwestycje drogowe są kluczowe dla funkcjonowania miasta i polegają one na budowie lub modernizacji
drogi, co może poprawić jej przejezdność lub bezpieczeństwo podróży. Najbardziej znaczącą inwestycją drogową
mogącą poprawić funkcjonowanie wszystkich środków
transportu w mieście jest budowa obwodnicy, która odciąża drogi w mieście od pojazdów w ruchu tranzytowym
(ciężarówki z i bez naczepy, samochody dostawcze powyżej 3,5 t) [6, 7].
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Metodyka
Obszar badawczy opracowania mieści się w granicach administracyjnych Białegostoku, mimo iż komunikacja zbiorowa wyjeżdża poza miasto, niższa częstotliwość kursowania
spowodowała, iż obszary poza granicami miasta nie zostały
ujęte w analizie. Do przedstawienia dostępności transportem
miejskim w 2013 roku w Białymstoku posłużono się rozkładem jazdy Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej (KPKM Białystok) i Komunalnego Zakładu
Komunikacyjnego (KZK Białystok) w Białymstoku, które
znajdują się na stronie internetowej przewoźników. Analiza
czasów przejazdu komunikacji zbiorowej dla 2020 roku zaczerpnięta została z rozkładu jazdy z 2013 roku i pomniejszona o czas (min) przejazdu autobusów w obszarach, gdzie
wdrożone zostaną nowe inwestycje. Czasy przejazdu na poszczególnych trasach komunikacji miejskiej zostały odpowiednio zredukowane w miejscach, gdzie rekomendowane są
lub wyznaczone zostały buspasy (skrócenie o 1 minutę czasu
przejazdu między dwoma przystankami).
Układ transportowy Białegostoku jest promienisto-pierścieniowy, dzięki czemu dobrze połączone komunikacyjnie centrum miasta obsługuje dalej położone tereny [8].
Taki układ komunikacji zbiorowej sprawia, iż podróżni
mogą dostać się w inne części miasta bez konieczności przejazdu przez jego centrum (rys. 1) [8, 9].
Mapy dostępności komunikacyjnej dla dwu przedziałów
czasowych powstały w wyniku interpolacji 850 punktów
pomiarowych równo rozmieszczonych na terenie Białego
stoku. Rozkład punktów pomiarowych rozłożony był równomiernie po terytorium całego miasta, a w miejscach,
gdzie była gęstsza sieć transportowa, punktów pomiarowych było więcej. W każdym z punktów pomiarowych zapisana została wartość czasu przejazdu z/do PKP/PKS z/do

pozostałych miejsc w Białymstoku. Wartości czasu przejazdu z rozkładu jazdy KPKM i KZK Białystok z 2013 roku
zostały zredukowane o różnice w czasie przejazdu między
2013 i 2020. W badaniu uwzględniono przesiadki między
autobusami w obu analizowanych przedziałach czasowych.
Czas oczekiwania na kolejny autobus uzależniony został od
częstotliwości kursowania i wynosił od 5 do 10 minut.
Krócej na kolejny autobus czekali mieszkańcy Białegostoku
jadący na trasach, gdzie częstotliwość kursowania autobusów wynosiła więcej niż 30 na dobę (czas oczekiwania wynosił 5 min). W miejscach, gdzie częstotliwość przejazdu
autobusów była niższa niż 30 kursów na dobę, do czasu
oczekiwania doliczone zostało 10 minut [10, 11].
Wielkość izochron w poszczególnych przedziałach
przeliczono w programie ArcGIS, dzięki użyciu narzędzia
Calculatearea. Liczba osób zamieszkująca poszczególne obszary spisowe GUS została przycięta (narzędziem Clip) izochronami i przeliczono dla nich liczbę osób w Białymstoku
(2011). Natomiast dla 2020 roku użyto takiej samej liczby
osób zamieszkującej poszczególne obszary spisowe, co nie
uwzględniało dynamiki zmian liczby osób w Białymstoku
[12]. Według autora opracowania dynamika zmiany liczby ludności w latach 2014–2020 w Białymstoku nie będzie duża, co nie wpłynie na końcowe wyniki analizy.
W Białymstoku duże wartości gęstości zaludnienia w obszarach spisowych zlokalizowane są w centrum miasta
i w miarę równo rozmieszczone na obrzeżach, z przewagą
wyższych wartości na zachodzie. Biorąc pod uwagę gęstość
zaludnienia i lokalizacje dworców PKS i PKP, które położone są blisko siebie, można powiedzieć, że najwyższa gęstość zaludnienia jest rozlokowana w okręgu o promieniu
około 3 kilometry od centrum komunikacyjnego (dworców PKP/PKS) (rys. 2).

Rys. 1. Układ komunikacyjny w Białymstoku w 2013 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy KPKM Białystok (Komunalne
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej), KPK Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne) oraz KZK Białystok (Komunalny Zakład Komunikacyjny).

Rys. 2. Gęstość zaludnienia z trasami komunikacji miejskiej w Białystoku.
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Źródło: opracowanie własne w programie ArcGIS na podstawie danych GUS.
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Problemy na drogach
Średnie prędkości w Białymstoku w odległości od 0 do 2
kilometrów od centrum wynoszą 36 km/h, jest to dobry wynik, porównując z większością podobnej wielkości
miast w Polsce (http://korkowo.pl/raport/ranking-najwol
niejszych-miast-wpolsce). Najszybciej w Białymstoku poruszają się kierowcy przejeżdżający przez dzielnice północne jadący ulicą Generała Stanisława Maczka. Odwrotna
sytuacja występuje w szczycie porannym jedynie lokalnie
w niektórych punktach miasta, np. na ulicy Tysiąclecia
Państwa Polskiego (trudności od wjazdu do miasta), a także w centrum miasta na Sienkiewicza i Piłsudskiego oraz
na Legionowej. Ogólnie korki w Białymstoku występują na ulicach: Piastowskiej, Branickiego, Zwierzynieckiej,
Konstytucji 3 Maja oraz na Jana Pawła II przy wyjeździe
z miasta i wlocie na drogę ekspresową nr 8.
Wskaźniki dostępności komunikacji zbiorowej w 2013
Dostępność transportem zbiorowym w 2013 roku przedstawiona została w sposób jednowymiarowy, tzn. ze wszystkich
miejsc w Białymstoku do dworca PKP/PKS. Izochrona 10
minut przemieszczania transportem zbiorowym do dworców PKP/PKS przedstawia obszar położony w niedalekiej
odległości od dworca oraz kierunkach promienistych wzdłuż
głównych ciągów komunikacji zbiorowej. Izochrona między
10 a 15 minut w znaczący sposób wydłuża się promienisto-koncentrycznie w niemalże wszystkich kierunkach, biegnąc wzdłuż arterii komunikacji zbiorowej. W przedziale
od 15 do 20 minut czasu przejazdu zaczynają uwidaczniać
się miejsca o dobrej i o gorszej dostępności. Miejsca o dobrej dostępności zlokalizowane są na zachód, północny zachód oraz południe do dworców PKP/PKS w Białymstoku.
Gorzej dostępne są natomiast miejsca położone wzdłuż linii
kolejowych. Promienisto-koncentryczny układ sieci komunikacji zbiorowej (podobnie jak ulic) sprawia iż od 15 do
35 minut powierzchnia miasta jest w miarę równo pokryta
izoliniami czasu, a dobry rozkład przestrzenny osób powoduje, iż zdecydowana ich większość mieszka w odległości
czasowej do 35 minut, a liczba ta wynosi 95,3% białostoczan. Zdecydowanie gorszą dostępnością odznaczają się tereny położone po wschodniej stronie miasta. Słaba dostępność
w porównaniu z resztą miasta cechuje dzielnice położone na
północny wschód, wschód oraz południowy wschód. Z wymienionych terenów najgorzej dostępne są nowo przyłączone
tereny (Dojlidy Górne) w 2011 roku do granic administracyjnych miasta. Najdalej położony fragment miasta, w odległości czasowej ponad 55 minut przejazdu transportem
zbiorowym, zlokalizowany jest w północno wschodniej części
Białegostoku, skąd do najbliższego przystanku autobusowego jest ponad 2,5 kilometra (rys. 3).
Policzone wartości liczby osób oraz powierzchni izochory posłużyły do porównania dostępności transportem zbiorowym. Dane zostały odpowiednio przygotowane tak, by
obrazowały procentowy udział poszczególnych statystyk,
jak wielkość izochron [[powierzchnia izochrony/powierzchni miasta]*100] oraz liczbę osób zamieszkującą [[liczba
osób zamieszkująca izochronę/liczba osób w mieście]*100].

Rys. 3. Dostępność komunikacyjna transportem miejskim w Białymstoku w 2013 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy KPKM Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej), KPK Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne) oraz KZK Białystok
(Komunalny Zakład Komunikacyjny).

W 2013 roku w izochronie 10 minut, którą zajmuje 1,9%
powierzchni miasta, przebywa 5,9% mieszkańców Białego
stoku. Gęstość zaludnienia w izochronie do 10 minut wynosi
9012 mieszkańców na 1 km2. Jest to najwyższa gęstość zaludnienia w przedziałach izochron, przy czym należy wspomnieć,
że jest to największy z przedziałów izochron w całej analizie
2013 roku – przedział wynosi 10 minut, a nie 5 minut, jak
w pozostałych. Gęstość zaludnienia w przedziale od 10 do 15
minut wynosi 8608 mieszkańców na 1 km2, który zajmuje
powierzchnie 6,1% miasta oraz wysoki procent liczby osób –
18,1. Najwyższy odsetek liczby mieszkańców zamieszkuje
w izochronie od 15 do 20 minut, który wynosi 29,8%, z wysoką wartością powierzchni izochrony wynoszącą 12,2% sprawia, iż gęstość zaludnienia jest niższa niż w przedziale czasowym od 0 do 15 minut i wynosi 7019 mieszkańców na 1 km2.
Duża procentowa wartość liczby mieszkańców jest w przedziale od 20 do 25 minut czasu przejazdu wynosi 21,7, przy równie wysokim procencie powierzchni wynoszącym 14,1. W analizowanym przedziale gęstość zaludnienia wynosi 4424 osób
na 1 km2. Liczba ludności w przedziałach między 25 a 30 minut, 30 a 35 minut, i 35 a 40 minut czasu przejazdu wynosi
odpowiednio: 11,7, 7,9, i 3,4% mieszkańców Białegostoku
(rys. 4), a procent izochrony jest wyższy niż procent liczby ludności i wynosi odpowiednio: 16, 16,5, 16,3. Gęstość zaludnienia w przedstawianych przedziałach czasowych wynosi – 2101,
1379, 592 mieszkańców na 1 km2. Gęstość zaludnienia
w przedziałach od 40 do 55 wynosi od 321 do 140 osób na
1 km2. Rozkład maksymalnych gęstości zaludnienia, procent
powierzchni izochron oraz procent liczby ludności w Białym
stoku w 2013 roku wskazuje, iż przedsiębiorstwa realizujące
przewóz osób w mieście dobrze spełniają swoje zadania z zakresu przewozu osób.
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Tabela 1
Inwestycje drogowe perspektywy finansowej 2007–2013
na terenie Obszaru Funkcjonalnego Białegostoku
Lp.

Rys. 4. Powierzchnia, ludność i gęstość zaludnienia na os./km² w izochronach w 2013 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy KPKM Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej), KPK Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne) oraz KZK Białystok
(Komunalny Zakład Komunikacyjny)

Inwestycja

Program

1

Budowa przedłużenia ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku

RPO

Koszt w PLN

2

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku
Białystok – Kleosin

RPO

3

Przebudowa ul. J. Waszyngtona w Białymstoku na odcinku
od ul. Akademickiej do ul. Wesołej

RPO

4

Przebudowa ulic w centrum miasta Białegostoku – I etap

RPO

61 283 719

5

Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej w Białymstoku

PORPW

98 810 000

6

Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku

PORPW

93 760 000

7

Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku

PORPW

50 460 000

8

Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku

PORPW

143 040 000

9

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku

PORPW

164 790 000

12 142 136
47 521 338
8 941 767

Razem

680 748 960

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRR

Tabela 2

Wdrażane i planowane inwestycje drogowe
Inwestycje drogowe w Białymstoku wykonywane w ramach perspektywy finansowej 2007–2013 były realizowane dwutorowo. Środki z PORPW wsparły utworzenie wewnętrznej północnej, równoleżnikowej obwodnicy miasta,
co poprawi komunikację całego miasta. Natomiast ze
środków RPO modernizowany był układ drogowy starego
miasta oraz modernizowana droga wojewódzka 678 w kierunku Łap, która stanowi szlak komunikacyjny dla dużej
liczby kierowców. W kolejnej perspektywie finansowej na
lata 2014–2020 planowane są trzy duże inwestycje drogowe zapewniające rozprowadzenie ruchu z drogi ekspresowej
S8 od strony Warszawy. Wśród planowanych inwestycji,
jedna z nich ma być zachodnią obwodnicą miasta, a druga
odcinkiem przyszłej obwodnicy południowej w ciągu drogi wojewódzkiej 678 (rys. 5). Trzecia, ostatnia planowana
inwestycja stanowi modernizację ulicy będącej przedłużeniem drogi ekspresowej S8. Łączny koszt planowanych
wydatków na drogi szacuje się na ponad 500 milionów złotych. Wszystkie inwestycje mają charakter ponadlokalny.
Realizowane i planowane inwestycje usprawniające
transport miejski (2004–2006/2007–2013)
W mieście są kontynuowane idee z perspektywy lat 2004–
2006 łączenia projektów w transporcie zbiorowym i indywidualnym, głównie w ramach dwóch projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
pt. „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II” (156,7
mln zł) oraz „Poprawa jakości funkcjonowania systemu
transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III”
(195,7 mln zł). W pierwszym projekcie (Etap II) modernizuje się w Białymstoku ulicę Produkcyjną na odcinku
od ulicy Swobodnej do Generała Maczka. Równie istotnym przedsięwzięciem jest przebudowa ulic: Antoniuk
Fabryczny, Antoniukowska i Knyszyńska oraz obwodnicy
śródmiejskiej na odcinku od ulicy Zwierzynieckiej do ulicy
Mickiewicza. W drugim projekcie (Etap III) przebudowuje
się Aleję Piłsudskiego na odcinku od placu Lussy do placu Dmowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulicy Sienkiewicza
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Planowane inwestycje drogowe
na terenie Obszaru Funkcjonalnego Białegostoku
Lp.

Inwestycja

Szacowany koszt
w mln PLN

1

Zachodnia obwodnica miejska (Szosa Ełcka, Narodowych Sił
Zbrojnych, Niepodległości, Paderewskiego)

370

2

Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta od strony
Warszawy – włączenie do trasy ekspresowej S8

85

3

Południowa obwodnica miejska – etap II (Ciołkowskiego od
Mickiewicza do przedłużenia Andersa; Dojlidy Fabryczne)

93

Razem

548

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z urzędów miast

Rys. 5. Inwestycje infrastrukturalne z perspektyw finasowych UE 2004–2013 i 2014–2020
w Białymstoku.
Źródło: opracowanie własne: Komornicki T., 2013, Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń
operacyjnych programu dla Polski Wschodniej na lata 2014–2020 w obszarze INFRASTRUKTURA
DROGOWA
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z Aleją Piłsudskiego. W ramach projektu przebudowana
zostanie ulica Sienkiewicza od ulicy Legionowej do ulicy
Ogrodowej wraz z budową centrum przesiadkowego przy
skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z Aleją Piłsudskiego i ulicą
Jurowiecką i ulicą Dąbrowskiego wraz z węzłem drogowym
ulica Dąbrowskiego – Aleja Solidarności [11].
Ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej finansowane będą w ramach wcześniej opisanych projektów wraz z przebudową i rozbudową ciągu ulic:
J.H. Dąbrowskiego, Alei J. Piłsudskiego, H. Sienkiewicza, na
których wydzielone zostaną buspasy. W rezultacie na całej
długości ulicy Piłsudskiego od ronda Lussy do Dąbrowskiego,
transport zbiorowy będzie miał wydzielony pas ruchu. W lokalizacji obecnych przystanków Piłsudskiego / Plac Inwalidów
i Sienkiewicza / Rzeka Biała powstają centra przesiadkowe.
Natomiast pod skrzyżowaniem ulic Sienkiewicza i Piłsuds
kiego wybudowane zostanie przejście podziemnie. Pierwsze
buspasy w Białymstoku pojawiły się już na ulicach Mazo
wieckiej i Wiejskiej. W planach przewidziana jest lokalizacja
kolejnych buspasów na przedłużeniu Piastowskiej oraz na
przebiciu Sitarskiej do Świętokrzyskiej.

Wdrażanie ITS w Białymstoku
Białystok jest liderem wprowadzania Inteligentnych Systemów
Transportowych. W maju 2012 roku otrzymał wyróżnienie w konkursie „Lider ITS 2012”, w kategorii ,,najlepsze wdrożenie” za budowę zintegrowanego systemu biletu elektronicznego, systemu zliczania
pasażerów i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie
rzeczywistym (http://przeglad-its.pl/2012/07/03/nowe-obliczetransportu-publicznego-w-bialymstoku/).
Od 2004 w Białymstoku rozpoczęto działania mające na
celu wprowadzenie priorytetów dla transportu publicznego
w ruchu drogowym, m.in. sygnalizację świetlną reagującą na
obecność autobusu, wydzielone buspasy, a nawet wyłączenie
wybranych ulic czy części ciągów komunikacyjnych. Celem
przewodnim władz miasta stało się zbudowanie systemu,
który automatycznie będzie stale dostarczał informacji
(szczegółowej i przekrojowej) na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej. Szczegółowe dane otrzymywane w czasie rzeczywistym pozwalają na poprawę bieżących potrzeb
oraz wskazanie codziennych potrzeb w celu poprawy jakości
usługi komunikacji zbiorowej. Na kilku przystankach zamontowano elektroniczne tablice z informacją o przyjeździe
autobusów na trasie. Na bieżąco prowadzone są codzienne
monitoringi potoków ruchu (prowadzony poprzez zliczanie
kart miejskich), co jest dobrym posunięciem z punktu widzenia efektywności ekonomicznej funkcjonowania transportu
zbiorowego. System dynamicznej informacji pasażerskiej
oraz infrastruktura do wprowadzenia Białostockiej Karty
Miejskiej należały do zadań wykonanych w ramach projektu
„Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II”.
Natomiast w ramach projektu: „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białego
stoku – Etap III” zakłada się w Białymstoku wprowadzenie
Systemu Zarządzania Ruchem. System będzie monitorował
ruch na skrzyżowaniach i w razie konieczności umożliwiał

szybsze przejazdy autobusom komunikacji miejskiej. Obecnie
również możliwe jest śledzenie autobusów poprzez zamontowany w autobusach moduł GPS. Dane z autobusów są na
bieżąco wysyłane i raportowane poprzez łączność GPRS do
systemu centralnego. Takie rozwiązanie umożliwia udzielenie priorytetowego przejazdu autobusowi oraz zlokalizowanie go na trasie [11]. Wszystkie te działania mają usprawnić
funkcjonowanie komunikacji zbiorowej i poprawić jakość
usług.

Realizowane i planowane inwestycje usprawniające
transport miejski (2014–2020)
W Białymstoku, w perspektywie finansowej 2014–2020,
władze stawiają na jeden duży projekt w postaci „Intermo
dalnego węzła komunikacyjnego”. W uzasadnieniu finasowania projektu władze miasta bardzo ogólnikowo stwierdzają, że celem jest: „Rozwój wysokiej jakości przyjaznego
dla środowiska niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego zintegrowanego z komunikacją kolejową i regionalną autobusową”. W ramach projektu planuje się inwestycje
infrastrukturalne i taborowe w postaci:
• stworzenia intermodalnego centrum komunikacyjnego (integrującego komunikację szynową, autobusową
regionalną z komunikacją miejską i podmiejską; budową niezbędnej infrastruktury drogowej wokół węzła na ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. św. Rocha,
ul. Młynowa, ul. Wyszyńskiego, z estakadą nad torami kolejowymi, rondo Marczukowska–Kolejowa–
Zwycięstwa, ul. Prowiantowa, ul. Konduktorska, ul.
Kruczkowskiego, ul. Gruntowa);
• wydzielenia Korytarzy Autobusu Wysokiej Jakości
(Popiełuszki, Kopernika, Kołłątaja, Konstytucji 3-go
Maja, Sikorskiego, Jana Pawła II);
• zakupu 140 sztuk ekologicznego, niskoemisyjnego
taboru [11].

Rys. 6. Lokalizacja wybranych inwestycji w transporcie publicznym w Białymstoku.
Źródło: inwestycje planowane przez władze Białegostoku na lata 2014–2020.
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Zmiana dostępności komunikacyjnej w 2020 roku
Najbardziej znacząca poprawa dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w 2020 roku widoczna jest
w miejscach, gdzie swój przebieg mają planowane inwestycje. Izochrona komunikacji zbiorowej w Białymstoku
zwiększyła swoją powierzchnię w przedziałach od 0 do 25
minut czasu przejazdu komunikacją zbiorową o 4,2% powierzchni miasta. Lecz w tym samym przedziale izochrony procent mieszkańców zwiększył się o 3,6. Największe
zmiany powierzchni izochrony występują w miejscach
wydzielenia Korytarzy Autobusu Wysokiej Jakości,
w kierunku zachodnim od centrum komunikacyjnego, co
widoczne jest na rysunku 7. Trochę niższe wartości zmiany izochrony widoczne są na wschód od dworców PKS/
PKP, lecz nadal charakteryzują się dodatnim bilansem
powierzchni izochron porównywanych w dwu przedziałach czasowych. Obszary o gorszej dostępności transportem miejskim, podobnie jak miało to miejsce w 2013
roku, zlokalizowane są w pierścieniu wzdłuż granicy, po
wschodniej stronie oraz w północno-zachodniej części
miasta. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że około 90%
mieszkańców miasta będzie mieszkało w odległości czasowej do 30 minut przejazdu komunikacją zbiorową od
dworców PKP/PKS w Białymstoku.
Do obliczeń wskaźników dostępności przestrzennej
transportu zbiorowego w 2020 roku użyto tych samych
indykatorów co dla 2013. Z wyliczeń wynika, że w roku
2020, w przeliczeniu na 1% powierzchni Białegostoku,
gęstość zaludnienia najwyższa jest w przedziale między 0
a 10 minut i wynosi 9031 mieszkańców na 1 km2.
Niewiele niższa gęstość zaludnienia jest w przedziale od
10 do 15 minut czasu i wynosi 8312 os./km2. W każdym
kolejnym przedziale gęstość zaludnienia szybko maleje i podobnie jak dla 2013 roku, gęstość zaludnienia spada maksymalnie do 55 minut czasu przejazdu komunikacją zbiorową. Powierzchnie izochron, układają się parabolicznie,
pokazując, iż komunikacja zbiorowa w Białymstoku jest
homogeniczna przestrzennie. Porównując wielkości poszczególnych statystyk izochron widać, że nastąpiło lekkie przesunięcie izochron w kierunku 0 minut, co oznacza
poprawę dostępności przestrzennej całego miasta. Rozkład
czasowo-przestrzenny ludności (czyli liczba osób zamieszkująca poszczególne przedziały izochrony) jest bardzo korzystny. W ścisłym centrum komunikacyjnym (przy
dworcu PKP/PKS), w odległości czasowej 10 minut dojazdu transportem zbiorowym, mieszka 6,6% osób. Nato
miast w kolejnych dwu przedziałach czasowych, tj. od 10
do 15 i od 15 do 20 minut, mieszka odpowiednio – 22,8
i 30,1% białostoczan. Również w izochronie od 20 do 25
minut zamieszkuje ponad 19,6% mieszkańców miasta
(rys. 8).
Różnice w dostępności transportu zbiorowego
– porównanie 2013/2020
Porównanie statystyk powierzchni zajmowanych przez izochrony w 2013 i 2020 roku, należy rozpocząć od prześledzenia, w jakie krzywe układają się wartości dla różnych
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Rys. 7. Dostępność komunikacyjna transportem miejskim w Białymstoku w 2020 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy KPKM Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej), KPK Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne) oraz KZK Białystok
(Komunalny Zakład Komunikacyjny)

Rys. 8. Powierzchnia, ludność i gęstość zaludnienia na os./km² w izochronach w 2020 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy KPKM Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej), KPK Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne) oraz KZK Białystok
(Komunalny Zakład Komunikacyjny)

lat. Dane o powierzchni izochrony, liczba osób zamieszkująca w izoliniach czasu dla dwu analizowanych okresów
przyjmują układ paraboliczny z przesunięciem, co świadczy
o homogenicznym, dobrze funkcjonującym układzie komunikacji zbiorowej. Dane o gęstości zaludnienia przyjmuje układ liniowy ze stopniowym spadkiem wartości gęstości
zaludnienia w kolejnych przedziałach, począwszy od 0 minut. Minimalny spadek wartości gęstości zaludnienia oznacza, iż niewiele większy był procent przyrostu powierzchni
w stosunku do procentu liczby ludności, co oznacza lepszy
dostęp mieszkańców Białegostoku to transportu zbiorowego, poruszających się w kierunku intermodalnych dworców PKP/PKS. Zarówno liczba ludności, jak i powierzchnia miasta zwiększają się do 20 minut czasu przejazdu, co
oznacza, że inwestycje spełnią swoje zadanie w przyszłości.
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Rys. 9. Ludność, powierzchnia i gęstość zaludnienia w izochronie w 2013 i 2020 roku.

Rys. 10. Różnica w ludności, powierzchni i gęstości zaludnienia w izochronie w 2013 i 2020 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy KPKM Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej), KPK Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne) oraz KZK Białystok
(Komunalny Zakład Komunikacyjny)

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy KPKM Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej), KPK Białystok (Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne) oraz KZK Białystok
(Komunalny Zakład Komunikacyjny)

Paraboliczny układ danych zarówno dla 2013, jak
i 2020 roku obrazuje dobrze funkcjonujący układ transportowy, charakteryzujący się dobrym rozkładem komunikacji
zbiorowej w mieście, gdzie poprawie ulegnie dostępność
miejsc gorzej dostępnych przy założeniu wykonania planowanych inwestycji na przyszłą perspektywę finansową
2014–2020. Na dużą uwagę w analizie zasługują przedziały powierzchni izochrony od 10 do 15 minut czasu przejazdu, które w całym zestawieniu notują największe wzrosty
procentowe. Można zatem wysnuć wniosek, iż ludność
w przedziale od 10 do 15 minut w 2013 roku najlepiej odczuje wpływ planowanych inwestycji w transporcie zbiorowym, ponieważ ich dostępność się zwiększy poprzez wzrost
powierzchni izochrony i ludności jej zamieszkującej (rys. 9).
Wartości liczby osób zamieszkującej poszczególne izochrony, zarówno dla/w 2013, jak i 2020 roku, przyjmują
układ paraboliczny, co wynika z regularnego rozmieszczenia
mieszkańców Białegostoku w stosunku do czasów przejazdu
komunikacją zbiorową do dworca PKP. Istotne dla analizy
jest przesunięcie, które zaznacza się w trzech przedziałach
(0–10, 10–15 i 15–20 min), świadczy ono o istotnej poprawie dostępności mieszkańców Białegostoku podróżujących
komunikacją zbiorową. Porównując powierzchnie izochron
w 2013, jak i 2020 roku, widać, że przyjmują one idealny
układ paraboliczny, z małymi wzrostami w przedziałach od 0
do 25 minut czasu przejazdu transportem zbiorowym.
W przedziale od 25 do 60 minut trochę wyższa wartość jest
dla 2013 roku. Dane obrazujące gęstość zaludnienia dla
2020 roku na wykresie układają się liniowo, z lekką przewagą wartości dla 2013 roku z wyjątkiem pierwszego przedziału, gdzie minimalnie wyższa wartość jest w 2020 roku. Jest
to niemalże idealny rozkład gęstości zaludnienia, który do tej
pory nie zdarzył się w żadnej z analiz dla porównania wpływu
funduszy z UE na lata 2014–2020 w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej [14, 15, 16].
Analizując różnice 2013–2020 w gęstości zaludnienia,
powierzchni izochrony oraz liczby ludności, widać, że planowane inwestycje do 20 minut czasu przejazdu komunikacją miejską wpłyną korzystnie na dostępność komunikacją zbiorową. Największy wzrost wartości liczby ludności

i powierzchni izochrony jest w przedziale od 15 do 20 minut czasu przejazdu komunikacją zbiorową. Jednakże to, iż
większość inwestycji infrastrukturalnych poprawi dostępność mieszkańców centrum Białegostoku oraz mieszkających w pobliżu planowanych inwestycji (najgęściej zamieszkanych osiedli mieszkaniowych), w niskim stopniu wpłynie
na poprawę dostępności mieszkańców zamieszkujących
z dala od centrum. Na szczęście liczba osób zamieszkująca
daleko położone tereny od centrum, podróżująca komunikacją zbiorową, nie jest wysoka, co rekompensuje ponad
90% dobra dostępność ludności zamieszkującej wokół
dworców PKP/PKS (rys. 10).

Podsumowanie
Wielkość środków przeznaczonych na modernizacje i poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej w miastach
w najbliższej perspektywie finansowej może się już nie powtórzyć w przyszłości [11]. Ważne jest, by miasta wykorzystały możliwości, jakie mają, by kompleksowo wesprzeć
rozwój komunikacji zbiorowej, dostosowując ją do potrzeb
mieszkańców. Równie ważne jest, by w miastach wspierano działania wdrażane we wcześniejszych perspektywach finansowych UE 2004–2006 oraz 2007–2013 [17].
W Białymstoku już z perspektywy 2004–2006 na komunikację zbiorową pozyskiwano i wydatkowano środki, w celu
polepszenia transportu zbiorowego w Białymstoku (fot. 1).
W perspektywie 2007–2013, dzięki możliwości pozyskania większej ilości środków, miasto zaczęło wspierać i realizować coraz śmielsze projekty, które na dobre wkradły
się w codzienność funkcjonowania komunikacji zbiorowej
w Białymstoku. Dla przykładu, w Olsztynie z perspektywy
finansowej 2007–2013 oraz planowanej 2014–2020 budowana jest w mieście linia tramwajowa, która ma poprawić
dostępność mieszkańców całego Olsztyna oraz skrócić czas
przejazdu między centrum, dworcem intermodalnym, a największym osiedlem mieszkaniowym [14]. W Białymstoku
planuje się usprawnienie komunikacji poprzez wprowadzenie szybkich autobusów (fot. 2), przebudowy części skrzyżowań, planowane jest dalsze wspieranie ITS oraz powolna
wymiana taboru autobusowego na nowy [5].
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Fot. 1. Autobusy miejskie w Białymstoku zakupione z środków UE na lata 2007–2013.

Fot. 2. Przykładowa fotografia szybkiego autobusu.

Źródło: http://truckfocus.pl/media/upload/mu/2010/03/Zsolaris-08-03-2010-001.jpg

Źródło: http://bi.gazeta.pl/im/9/9197/z9197499Q.jpg

Wyniki analizy jednoznacznie wskazują na celowość inwestowania w komunikację zbiorową, w tym przypadku
wsparcie działań polegających na monitorowaniu przejazdu
autobusów oraz budowy zatok dla autobusów dużych prędkości. Analiza polega na przedstawieniu potencjalnego
wpływu inwestycji infrastrukturalnych zaproponowanych
przez władze Białegostoku na nową perspektywę finansową
2014–2020. W analizie zabrakło przedstawienia efektów
popytowych oraz podażowych (za wyjątkiem przedstawienia projektów infrastrukturalnych), które w wymierny,
mierzalny sposób wpłyną na poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Białymstoku. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem w modelowaniu transportu publicznego jest opieranie się na rzeczywistych lub archiwalnych
danych. Natomiast trudność z modelowaniem w przyszłość
zawsze obarczona może być pewnym błędem oraz obawą,
że część z założonych inwestycji nie zostanie wykonana.

8. Ciesielski M., Kaczmarek W., Gługiewicz Z., Transport miejski, Wydaw. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1991.
9. Rosik P., Mazur M. Poprawa jakości transportu publicznego
w miastach w perspektywie finansowej 2004–2006 – Prace Kom.
Geogr. Komunik. PTG 2011.
10. Sobczyk W., Dostępność komunikacyjna w układach osadniczych
miast, Komitet Badań Regionów Uprzemysłowionych,
Warszawa1985.
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Oferta turystycznych linii
autobusowych przewożących rowery
w Republice Czeskiej1
Streszczenie. Turystyka rowerowa jest jedną z najbardziej popularnych
form rekreacji na świeżym powietrzu, ale istotną barierą w jej rozwoju są ograniczenia w przewozie rowerów środkami publicznej komunikacji zbiorowej. W celu poprawy tej negatywnej sytuacji w Republice
Czeskiej od kilkunastu lat uruchamiane są regularne linie obsługiwane
autobusami przystosowanymi do transportu rowerów, zwane cyklobusami, zapewniające połączenia między źródłami ruchu turystycznego
(większe miasta, miejscowości turystyczne) a wyższymi partiami gór
i atrakcjami turystycznymi. Obecnie kursują one już na kilkudziesięciu
trasach w kilkunastu regionach kraju, przy czym w artykule przybliżono tylko wybrane obszary. Celem pracy jest analiza tej specyficznej
oferty – przebiegu i powiązania poszczególnych tras, rozkładów jazdy, zasad przewozu rowerów oraz form promocji – w celu wskazania
wzorcowych rozwiązań organizacyjnych, możliwych do zastosowania
w innych krajach, w tym Polsce. Dokładniej przebadano sieć cyklobusów
w Górach Orlickich i na ich pogórzu, ponieważ należy do najstarszych
i najbardziej rozbudowanych. Porównano kształt sieci w wybranych latach (wykorzystując do tego współczynniki zaczerpnięte z teorii grafów) i zmieniającą się liczbę kursów. W pozostałych przypadkach (m.in.
Karkonosze, Czeski Raj, województwo karlowarskie) przedstawiono
stan z 2014 roku, starając się wskazać charakterystyczne cechy i wartościowe rozwiązania. Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić,
że czeskie cyklobusy trwale wpisały się w ofertę transportu zbiorowego
w kraju i efektywnie udostępniają dla turystów rowerowych najatrakcyjniejsze turystycznie obszary.
Słowa kluczowe: turystyka rowerowa, cyklobusy (autobusy przewożące
rowery), Republika Czeska

Wprowadzenie
Turystyka rowerowa w Europie swoimi początkami sięga
końca XIX w., kiedy udoskonalono pierwsze bicykle2, choć
nie ulega wątpliwości, że miały one wówczas głównie utylitarne przeznaczenie [1]. Pozwalały jednak na relatywnie
szybkie przemieszczanie się w przestrzeni i z czasem coraz
częściej wykorzystywano je także w celach turystycznych.
Proces ten został jednak w istotnym stopniu ograniczony
przez rozwój motoryzacji, ale od lat 60. XX w. na całym
kontynencie odnotowujemy renesans roweru i ciągły rozwój turystyki rowerowej [2]. Obecnie wycieczki rowerowe
należą wraz ze spacerami i wędrówkami pieszymi do najbardziej popularnych form rekreacji na świeżym powietrzu
[3, 4]. Turystykę rowerową zalicza się – zależnie od przyj1

©Transport Miejski i Regionalny, 2014.

2

Niektórzy (np. [2]) przesuwają początki turystyki rowerowej aż do końca
XVIII w., kiedy we Francji stworzono „drewniany wehikuł na dwóch kołach bez
pedałów zwany celerifer, czyli pojazd do biegania” [2, s. 259–261].

Krzysztof Kołodziejczyk
dr, Zakład Geografii Regionalnej
i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski,
pl. Uniwersytecki 1, 50-137
Wrocław, tel. 509 311 435, e-mail:
krzysztof.kolodziejczyk@uni.wroc.pl

mowanych klasyfikacji – bądź do turystyki kwalifikowanej
(zgodnie z terminologią wprowadzoną w latach 50. XX w.
przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze upra
wianie turystyki kwalifikowanej wymaga pewnych umie
jętności i specjalistycznego sprzętu [5]), bądź do turystyki aktywnej (oba pojęcia są niejednokrotnie używane
zamiennie) [1]. Republika Czeska – obok Holandii, Danii,
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwecji i Finlandii –
należy do krajów o najbardziej rozbudowanych sieciach
szlaków rowerowych, które są podstawową formą zagospodarowania dla omawianej formy aktywności [2].
Dobór długości i trasy wycieczki rowerowej zależy od
wielu czynników, m.in. wydolności organizmu, zakładanych celów przejazdu (krajoznawcze, wypoczynkowe, wyczynowe, mieszane) i czasu jego trwania, obciążenia wysiłkowego, typu roweru, ukształtowania terenu, kształtu,
gęstości i jakości sieci dróg, warunków pogodowych, ale też
możliwości transportu roweru. Jazda w terenie o zróżnicowanej rzeźbie jest z jednej strony bardziej wymagająca, ale
z drugiej – dostarcza intensywniejszych bodźców estetycznych i klimatycznych, wpływając korzystnie na proces wypoczynku. Obszary górskie zwykle położone są jednak
w pewnej odległości od większych ośrodków miejskich
(a tym samym źródeł ruchu turystycznego), co zmusza
bądź do długich (a często monotonnych lub niebezpiecznych3) przejazdów po terenach nizinnych, bądź do transportu rowerów z miejsca zamieszkania w rejon planowanej
wycieczki. Jeśli nie posiadamy własnego samochodu wyposażonego w odpowiedni bagażnik, wiąże się to z pewnymi
ograniczeniami [3]. Generalnie bowiem przewóz rowerów
autobusami nie jest możliwy4, w związku z czym pozostaje
do dyspozycji kolej, ale jej sieć nie zawsze jest na tyle gęsta,
3

Szczególnym problemem są ruchliwe drogi wyprowadzające z miast, zniechęcające wielu rowerzystów do odbywania krótkich, kilkugodzinnych lub jednodniowych
wycieczek w pobliżu miejsca zamieszkania. W przypadku Wrocławia relatywnie
szybka droga w stronę Masywu Ślęży czy Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich (najbliższych miastu obszarów atrakcyjnych pod względem rzeźby i krajobrazu) prowadzi głównie szosami krajowymi i wojewódzkimi, gdyż przejazd innymi drogami
znacznie wydłuża trasę i w zasadzie czyni niemożliwym powrót tego samego dnia.

4

Zdarzają się sytuacje, gdy kierowcy autobusów pozwalają na przewóz rowerów w lukach bagażowych, jeśli ich wielkość jest wystarczająca. Zależy to jednak od dobrej
woli kierującego pojazdem, więc nie ma pewności, że przewóz będzie możliwy (co
ma znaczenie zwłaszcza w przypadku powrotu). W otoczeniu niektórych miast
można przewozić rowery wewnątrz autobusów regularnej komunikacji miejskiej.
Obwarowane jest to jednak pewnymi warunkami, np. zależnie od godziny lub liczby
pasażerów (zwykle nie jest to możliwe w godzinach szczytu). We Wrocławiu zgodę
na przewóz roweru musi wydać kierujący w zależności od tego, czy w pojeździe jest
wystarczająca liczba miejsca i nie zagrozi to bezpieczeństwu innych pasażerów.
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by udostępnić wszystkie atrakcyjne trasy, znacznie rzadziej
dociera też w głąb gór. Ponadto nadal mało jest wagonów
przystosowanych do przewozu rowerów, a ich transport
w korytarzu (dopuszczony pod względem prawnym) jest
problematyczny zarówno dla rowerzystów, jak i innych pasażerów.
Odpowiedzią na dużą popularność turystyki rowerowej
w Republice Czeskiej, dążącą do zniwelowania powyższych
problemów i udostępnienia rowerzystom atrakcyjnych terenów rekreacyjnych, jest sieć cyklobusów, czyli autobusów specjalnie przystosowanych do przewozu rowerów. Jest ona rozwijana od kilkunastu już lat i obecnie kursują one w okresie
letnim (zwykle w weekendy od końca maja do końca września) na kilkudziesięciu trasach w kilkunastu regionach kraju. Rowery przewożone są albo wewnątrz pojazdu, w wydzielonej przestrzeni z usuniętymi siedzeniami, albo – na bardziej
popularnych trasach – w specjalnych przyczepach, w których
rowery przymocowane są do metalowego stelażu, co wydaje
się właściwszym rozwiązaniem pod względem bezpieczeństwa. W tym drugim przypadku z przyczyn technicznych
(konieczność zamocowania roweru) autobusy zatrzymują się
rzadko, tylko na wybranych przystankach. Z reguły cyklobusy
zapewniają połączenia między ważniejszymi miastami
i ośrodkami turystycznymi u podnóża gór a wybranymi
przełęczami, szczytami i schroniskami turystycznymi (do
których możliwy jest dojazd), choć część tras poprowadzono
wzdłuż łańcuchów górskich. Na poszczególnych liniach odbywa się jeden lub dwa kursy w każdym z kierunków, tylko
na szczególnie uczęszczanych trasach kursów jest więcej.
Poza cyklistami połączenia te są wykorzystywane także
(a czasem przede wszystkim) przez innych turystów i ludność
miejscową, ale zawsze główną przyczyną ich uruchomienia
była potrzeba poprawy dostępności danego obszaru dla turystów rowerowych. Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie oferty czeskich cyklobusów z perspektywy zaspokojenia
potrzeb turystów i wskazanie pozytywnych rozwiązań organizacyjnych, które mogłyby zostać zaimplementowane
w Polsce, gdzie tego rodzaju oferta dotychczas niestety nie
istnieje.

Góry i Pogórze Orlickie
Sieć cyklobusów organizowana z inicjatywy sekretariatu
Euroregionu Glacensis obejmuje nie tylko Góry i Pogórze
Orlickie, ale także przyległe fragmenty Masywu Śnieżnika
oraz polskie Góry Bystrzyckie i rejon Kudowy-Zdroju.
Pierwsze linie rowerowe uruchomiono w regionie w 2003
roku i bardzo szybko zyskały popularność, do czego przyczyniła się intensywna promocja (zwłaszcza rozdawane
w punktach informacji i przy atrakcjach turystycznych
ulotki z rozkładami jazdy i mapami), wybór atrakcyjnych
tras (często nieobsługiwanych przez inną regularną komunikację zbiorową, a przecinających grzbiety górskie)
i szybki rozwój oferty5. Od kilku już lat w okresie od ostat5

Ten rozwój można prześledzić na przykładzie oferty firmy Orlobus z Novego Města
nad Metují, obecnie części spółki Arriva Transport Východni Čechy. Pierwsza linia
cyklobusu na trasie Náchod – Nové Město nad Metují – Šerlich, Masarykova chata
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niego weekendu maja do ostatniego weekendu września
(autobusy kursują tylko w soboty, niedziele i święta) uruchamianych jest jedenaście linii, z których niektóre posiadają kilka wariantów. Aż dziewięć tras zbiega się przy
schronisku Masarykova chata (1019 m n.p.m.), położonym na głównym grzbiecie Gór Orlickich pod szczytem
Šerlicha (1026 m n.p.m.), zaledwie 3 km od Velkej Deštnej
(1115 m n.p.m.), najwyższego szczytu pasma. Miejsce to
od dawna było popularnym punktem rozpoczynania wycieczek pieszych i rowerowych, o czym zdecydowała bliskość
wspomnianej kulminacji, głównego w regionie ośrodka
turystycznego Deštné v Orlických horach i mniejszego
kompleksu turystycznego związanego z hotelem Šerlišský
Mlýn, a także istnienie parkingu. Ponadto jest to najwyższe
miejsce w Górach Orlickich, gdzie może wjechać autobus,
a jednocześnie punkt, z którego rozchodzą się trasy turystyczne w różnych kierunkach (także do Polski). Znaczna
liczba autobusów docierających na przełęcz poniżej schroniska pozwoliła na częściowe ograniczenie problemu zbyt
dużego zapotrzebowania na miejsca parkingowe, a jednocześnie umożliwiła turystom odbywanie wędrówek z punktu A do punktu B, bez konieczności powrotu do miejsca
zaparkowania samochodu. Do Masarykovej chaty można
dojechać cyklobusami m.in. z dwóch miast wojewódzkich
(czeski kraj): Hradca Králové i Pardubic, trzech miast powiatowych (czeski okres): Ústí nad Orlicí, Rychnova nad
Kněžnou i Náchodu oraz z szeregu miejscowości turystycznych w podnóża Gór Orlickich, z których najważniejsze
– poza Deštné v Orlických horach – to: Jaroměř, Česká
Skalice, Nové Město nad Metují, Olešnice v Orlických
horach, Opočno, Říčky v Orlických horach, Rokytnice v
Orlických horach, Žamberk czy Letohrad. Dla polskich
turystów duże znaczenie ma trasa prowadząca z Novego
Města nad Metují i Náchodu przez Kudowę-Zdrój6, Lewin
Kłodzki, Zieleniec, Lasówkę i Mostowice, gdzie wraca na
terytorium Republiki Czeskiej, docierając ostatecznie do
została uruchomiona w 11.06.2004 roku (dwie pary kursów). Było to możliwe dzięki zakupie specjalnej przyczepy do przewozu 44 rowerów za cenę 200 000 koron
czeskich. Ze względu na duże zainteresowanie i ograniczoną pojemność przyczepy
na rowery w 2005 roku linię podzielono na dwie: z Náchodu przez Nový Hrádek
i Olešnicę v Orlických horach oraz z Jaroměřa przez Česką Skalicę i Nové Město nad
Metují, co utrzymało się do dziś. Na obu trasach zaplanowano po dwie pary kursów.
W 2008 roku miasto Nové Město nad Metují zakupiło dzięki wsparciu województwa
královéhradeckiego nową przyczepę dla 46 rowerów, która została przeznaczona do
obsługi międzynarodowej linii Nové Město nad Metují – Náchod – Kudowa Zdrój –
Zieleniec – Orlické Záhoří – Šerlich, Masarykova chata. Do końca sezonu 2013 cyklobusy obsługiwane przez przedsiębiorstwo z Novego Města przewiozły około 30 000
pasażerów i 10 000 rowerów. Przewozy przez cały ten okres były dotowane z różnych
źródeł, lokalnych i regionalnych, ostatnio m.in. przez władze wojewódzkie i miejscowości, przez które przebiegają linie. Przykładowo miasto Nové Město nad Metují od
2009 roku każdego roku dopłaca do projektu 70 000 koron [6].
6

W Kudowie-Zdroju wspomniany cyklobus nie jest jedynym czeskim połączeniem
autobusowym. Kilka lat temu linia komunikacji miejskiej w położonym zaraz po
drugiej stronie granicy Náchodzie została przedłużona do polskiego uzdrowiska
(kilkanaście kursów dziennie). W okresie letnim kursują też turystyczne autobusy przewożące rowery z Náchodu przez Kudowę, Karłów w centrum Parku
Narodowego Gór Stołowych i Radków, a dalej do czeskiego Broumova (powrót
do Republiki Czeskiej przez dawne przejście graniczne Tłumaczów/Otovice; jedna para) lub Wambierzyc (także jedna para). Cyklobusy obsługujące Góry Stołowe
kursują tradycyjnie w weekendy i święta od końca maja do końca września, choć
w okresie wakacji (koniec czerwca – koniec sierpnia) kursują codziennie.
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Masarykovej chaty. Autobusy rowerowe dojeżdżają też do
południowej części Gór Orlickich na przełęcz pod najwyższym w okolicy Suchym Vrchem (995 m n.p.m.) i w południową część Masywu Śnieżnika (miejscowość Dolní
Morava, jeden z dwóch najpopularniejszych punktów wyjścia na szczyt Śnieżnika od czeskiej strony), łącząc też ze
sobą takie atrakcyjne pod względem turystycznym miasta
jak Králiky, Lanškroun czy Litomyšl z pałacem wpisanym
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Od kilku już lat oferta cyklobusów w regionie turystycznym w Górach i na Pogórzu Orlickim nie ulega większym
zmianom, co łatwo zauważyć na rysunkach 1, 2 i 3, które
pokazują kształt sieci w przekroju pięciu lat, oraz w tabeli 1,
gdzie przedstawiono wyliczone dla tych sieci współczynniki
zaczerpnięte z teorii grafów. Poznanie wartości wskaźników
grafowych miało na celu określenie kluczowej charakterystyki sieci regularnych połączeń autobusów przewożących rowery, czyli jej spójności. Przyjęto, że każdy węzeł (przecięcie,
połączenie) tras jest wierzchołkiem grafu płaskiego, a połączenia między węzłami – krawędziami (pomija się tu sytuację, gdy tą samą drogą przebiegają dwie linie autobusowe).
Wykorzystano następujące wskaźniki [7]:
• wskaźnik Kansky’ego b = e/v, gdzie e – liczba krawędzi, v – liczba wierzchołków (im wyższe wartości
współczynnika b, tym większa spójność sieci);
• wskaźnik Kansky’ego g = e/(3×(v–2)) (jest to stosunek istniejącej liczby krawędzi do maksymalnej możliwej liczby krawędzi wynikającej z liczby wierzchołków;
wartości tego wskaźnika zawierają się w przedziale
od 0 przy całkowitym braku spójności do 1, gdy istnieją wszystkie możliwe krawędzie);
• wskaźnik a = m/(2v–5), gdzie m to liczba cyklomatyczna obliczana ze wzoru m = e – v + p, przy czym
p to liczba izolowanych podgrafów.
Liczba wierzchołków i krawędzi sieci w badanym okresie nie uległa znacznym zmianom, przy czym w 2013 roku
miał miejsce wzrost wartości względem 2010 roku,
a w 2014 roku odnotowano spadek (tab. 1). Oba wskaźniki Kansky’ego (b i g) pokazują, że spójność sieci ulega obniżeniu i istnieje nieco mniej niż połowa połączeń, jakie
mogłyby potencjalnie funkcjonować, biorąc pod uwagę
liczbę istniejących węzłów (g nieznacznie mniejsze niż 0,5).
Spadek wartości dotyczy też wskaźnika a. Przy czym jednocześnie można zauważyć, że ogólna liczba połączeń w badanym okresie uległa nieznacznemu zwiększeniu. Te zależności wynikają z przyjętej polityki uporządkowania sieci
cyklobusów poprzez zmniejszenie liczby obsługiwanych tras
przy jednoczesnym zwiększeniu liczby kursów. Sprowadziło
się to przede wszystkim do wyeliminowania odcinków,
gdzie pojawiał się tylko jeden pojazd dziennie (połączenie
tylko w jedną stronę, bez możliwości powrotu), co zaowocowało przede wszystkim przebudowaniem sieci w okolicach Hradca Králové, Jaroměřa i Třebechovic pod Orebem
(por. rys. 2 i 3). Obecnie jeden autobus pojawia się jedynie
na trasie między Týniště nad Orlicí a Rychnovem nad
Kněžnou, ale miasta te łączy także kolej. Natomiast kursy

Rys. 1. Sieć cyklobusów w Górach i na Pogórzu Orlickim w 2010 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]

Rys. 2. Sieć cyklobusów w Górach i na Pogórzu Orlickim w 2013 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [9]

Rys. 3. Sieć cyklobusów w Górach i na Pogórzu Orlickim w 2014 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]

29

Transport miejski i regionalny 11 2014
Tabela 1
Wartości wybranych wskaźników spójności sieci połączeń cyklobusów w Górach i na Pogórzu Orlickim w latach 2010, 2013 i 2014
Rodzaj wskaźnika
Liczba wierzchołków (v)
Liczba krawędzi (e)

Wartości wskaźników spójności sieci
w poszczególnych latach
2010

2013

2014

30

34

31

41

45

39

Wskaźnik Kansky’ego β

1,37

1,32

1,25

Wskaźnik Kansky’ego γ

0,49

0,47

0,45

Liczba cyklomatyczna (m)
Wskaźnik α

12

12

9

0,22

0,19

0,16

Źródło: opracowanie własne

do 2013 roku docierające tylko do wsi Říčky v Orlických
horach, a dokładniej na przełęcz Mezivrší powyżej tej osady,
przedłużono aż do Masarykovej chaty, w związku z czym na
schemacie linii zniknął węzeł Říčky v Orlických horach
i wzrosła liczba kursów przez Orlické Záhoří (por. rys. 2
i 3). Zwiększenie częstotliwości na popularnych odcinkach
i likwidacja tras „efemerycznych” powinna przyczynić się
do dalszego wzrostu zainteresowania ofertą.
Warto przyjrzeć się bliżej także innym zmianom przebiegu i relacji linii. W 2010 roku sieć była już dość podobna do obecnej (rys. 1), choć nie obsługiwano jeszcze m.in.
Litomyšla i Mlýnickiego Dvůru (miejsca te objęto siecią
w 2011 roku) oraz Spalonej (jedna para kursów od 2012
roku). Wraz z przedłużeniem jednej z linii z przełęczy pod
Suchym Vrchem do Červenej Vody i Mlýnickiego Dvůru
(dolna stacja wyciągu krzesełkowego na Bukovą Horę,
958 m n.p.m., jeden z wyższych szczytów południowej
części Gór Orlickich; por. rys. 1 i 2) rozkład jazdy ułożono
tak, że dojazd na wspomnianą przełęcz jest możliwy w godzinach porannych zarówno od zachodu jak dotychczas,
ale też od wschodu. W przypadku Spalonej, niewielkiej
wsi ze schroniskiem PTTK położonej na głównym grzbiecie Gór Bystrzyckich, czeski autobus rowerowy jest jedynym regularnym połączeniem komunikacji zbiorowej, na
co zwrócił już uwagę T. Rzeczycki [11]. Rozkład jazdy obu
linii przebiegających przez terytorium Polski umożliwia
skorzystanie z oferty zarówno czeskim, jak i polskim turystom, choć trzeba pamiętać, że autobusy kursują tylko
podczas czeskich (a nie polskich) świąt państwowych. Na
tych dwóch trasach za przejazd można płacić koronami
bądź złotówkami. Dzięki uruchomieniu połączenia do
Spalonej zwiększyła się liczba kursów między Orlickim
Zahoří a Masarykovą chatą (por. rys. 1 i 2). Liczbę kursów
ograniczono za to na trasie z Novego Města nad Metují do
turystycznej osady Peklo, leżącej malowniczo przy ujściu
Olešenki do Metují. W 2010 roku były to jeszcze trzy
pary kursów, a w 2011 roku już tylko dwie pary (co utrzymało się do dziś). W zamian uruchomiono wtedy jedną
parę kursów do położonej ponad Peklem i doliną Metují
wsi Přibyslav, ale linia ta funkcjonowała tylko przez jeden
sezon. Ograniczenie obsługi osady Peklo wiąże się zapewne z małą frekwencją, a ta z kolei może wynikać z niewiel-
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kiej odległości dzielącej wieś od Novego Města – trasę
o długości około 6 kilometrów można pokonać rowerem
w niecałe pół godziny, a turyści piesi mają do dyspozycji
wygodny i atrakcyjny szlak, tylko na krótkim odcinku pokrywający się z drogą samochodową. Ponadto, wyjątkowo
niekorzystne były (i nadal są) godziny kursowania autobusów – pierwszy kurs ruszał z Novego Města około południa (lub w sezonie 2011 nawet po godzinie trzynastej),
a ostatni kurs powrotny odbywał się około godziny siedemnastej. Chociaż opisane powyżej zmiany oferty nie są
znaczne, wyraźnie wskazują na regionalną politykę transportową, dążącą do uproszczenia oferty i zwiększenia liczby kursów na trasach bardziej popularnych. Trzeba bowiem pamiętać, że chociaż inicjatorem projektu jest sekretariat Euroregionu Glacensis, siecią zarządzają i ją finansują władze obu województw obejmujących Góry i Pogórze
Orlickie – královéhradeckiego i pardubickiego.
Poza wspomnianą wyżej linią do Pekla inne cyklobusy
rozpoczynają swoje kursy wcześnie rano, zwykle pomiędzy
siódmą i ósmą (a czasem nawet o szóstej), umożliwiając dotarcie na górskie grzbiety w okolicach godziny dziewiątej.
Na trasach o więcej niż jednej parze kursów kolejne autobusy w kierunku gór ruszają około południa lub jadą w podobnych godzinach jak pierwszy kurs, tylko nieco inną trasą (ma to miejsce w szczególnie popularnych relacjach).
Niestety, dość wczesne są powroty – autobusy ruszają z gór
z reguły między godzinami piętnastą i siedemnastą, co nie
pozwala na w pełni swobodne układanie planów wycieczkowych. Z drugiej strony zakłada się, że część rowerzystów
wykorzystuje cyklobusy tylko w celu dostania się w wyższe
partie gór, natomiast powrót do podnóża i miejsca zamieszkania odbywa się już na rowerze, ewentualnie z wykorzystaniem przecinających Pogórze Orlickie linii kolejowych7.
Dowodzi tego sumarycznie nieco mniejsza liczba kursów
wywożących turystów z gór względem tych dowożących.
Autobusy transportujące rowery zatrzymują się tylko na
wybranych przystankach, przy czym w drodze powrotnej
przystanków zwykle jest więcej (czasem nawet wszystkie
na trasie). Wynika to z czasu potrzebnego na zainstalowanie roweru na przyczepie i chęci ograniczenia czasu przejazdu w góry. Uzupełnieniem oferty cyklobusów jest Turistický
Radiobus, czyli bus z przyczepą na rowery, który można zamówić telefonicznie na każdy dzień tygodnia od maja do
września, nawet z niewielkim wyprzedzeniem. Mapa sieci
i wszystkie rozkłady jazdy cyklobusów oraz części połączeń
kolejowych są zamieszczane w specjalnych, co roku aktualizowanych broszurach i folderach pt. Cyklobusy a vlaky přepravující cyklisty do Orlických hor, oblasti Buková hora – Suchý
vrch a Králický Sněžník [8, 9, 10]. Materiały te zawierają też
przeglądową (ale dokładną) mapę turystyczną regionu,
propozycje celów wycieczkowych, zasady poruszania się na
rowerze oraz adresy punktów informacji turystycznej i serwisów rowerowych.
7

Warto dodać, że na niektórych trasach kolejowych na Pogórzu Orlickim (np.
Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horach) kursują specjalne wagony
przystosowane do przewozu rowerów.
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Karkonosze i Pogórze Karkonoskie
W regionie karkonoskim w okresie letnim uruchamianych jest sześć linii autobusowych przewożących rowery (rys. 4), z czego trzy przebiegają w poprzek łańcucha
górskiego, łącząc bezpośrednie przedpole Karkonoszy
z właściwymi górami (linie Jilemnice – Horní Mísečky,
Vrchlabí – Špindlerova bouda i Trutnov – Žacléř), dwie
dowożą turystów do gór z Pogórza Karkonoskiego i dalej
położonych miejscowości (linie Hradec Králové – Kuks
– Dvůr Králové – Vrchlabí8 i Úpice – Pec pod Sněžkou/
Horní Malá Úpa), ostatnia zaś łączy większość pozostałych
linii, a jednocześnie zachodnią (Harrachov) i wschodnią
(Pec pod Sněžkou i Horní Malá Úpa) część Karkonoszy,
przebiegając w większości wzdłuż łańcucha górskiego.
Dzięki takiemu układowi tras i ich skomunikowaniu na
wybranych przystankach cykliści mają możliwość zarówno dojazdu spoza gór w każdą ważną dolinę i na wybrane
przełęcze, jak i swobodnego przemieszczania się w obrębie
pasma. Linie długodystansowe (zwłaszcza linia prowadząca wzdłuż gór i linia z Hradca Králové) posiadają wyraźnie rzadziej rozmieszczone przystanki niż linie lokalne,
co jest szczególnie dobrze widoczne na odcinkach między
Jilemnicami a Vitkovicami, w dolinie Úpy od Svobody nad
Úpou aż po Pec pod Sněžkou i Horní Malą Úpę, a także
w okolicach Trutnova. Interesującym rozwiązaniem są
także przystanki obsługiwane na telefoniczne żądanie (należy zadzwonić na numer telefonu podany na rozkładzie
przynajmniej pół godziny przed odjazdem), dzięki czemu
wjazd kieszeniowy do Kořenova odbywa się tylko wtedy,
kiedy jest to faktycznie potrzebne9. Podobnie jak w rejonie Gór Orlickich na poszczególnych liniach odbywa się
od jednego do trzech kursów w każdym z kierunków, przy
czym rozkład jest dość skomplikowany i każda z linii ma
nieco inne terminy kursowania. Zdarzają się też kursy,
które wyjątkowo nie przewożą rowerów. Generalnie jednak oferta dostępna jest w weekendy od początku czerwca
do końca września, przy czym w lipcu i sierpniu część linii
(w tym główna przebiegająca wzdłuż Karkonoszy) kursuje nawet codziennie.
Warto porównać ofertę przewozową po polskiej i czeskiej stronie Karkonoszy, oczywiście pomijając fakt, że
w pierwszym przypadku nie funkcjonują autobusy przewożące rowery. W Polsce autobusy docierają tylko do miejscowości leżących u podnóża gór lub w dolnej części stoków
(Szklarska Poręba, Jagniątków, Przesieka, Borowice, Karpacz,
Kowary), a w zasadzie jedynym wyjątkiem są kursy do
8

Poza siecią karkonoskich cyklobusów kursuje także autobus przewożący rowery
z Hradca Králové przez Náchod, Teplice nad Metují, Adršpach i Trutnov do Horní
Malej Úpy (z powrotem dodatkowo przez Pec pod Sněžkou). Jeden kurs tam
i z powrotem odbywa się od końca maja do końca września w weekendy i święta,
a w wakacje codziennie.

9

Rozwiązanie takie jest stosowane także w Polsce. Po raz pierwszy na Dolnym
Śląsku wprowadzono je najprawdopodobniej na prywatnej, podmiejskiej linii 547
wiodącej z Wrocławia w kierunku zachodnim. Kilka wsi w gminie Kostomłoty
było obsługiwanych po telefonicznym wezwaniu, co wynikało ze skomplikowania trasy podczas remontu jezdni. Także dziś autobusy tej samej firmy dojeżdżają do kilku wsi (Jarząbkowice w gminie Kostomłoty oraz Okulice, Wojnarowice
i Garncarsko w gminie Sobótka) tylko po telefonicznym wezwaniu.

Jakuszyc (886 m n.p.m.) na zachodnim krańcu Karkonoszy,
gdzie zaczyna się sieć tras narciarstwa biegowego10. Jeszcze
kilka lat temu dość dogodnie można było dojechać też na
przeciwległy koniec tego pasma – na Przełęcz Kowarską
(727 m n.p.m.) i położone jeszcze bliżej Przełęczy Okraj
Rozdroże Kowarskie (787 m n.p.m.). Obecnie jednak do
dyspozycji pozostają tylko pojedyncze kursy, zwykle
w dni robocze o godzinach niedostosowanych do potrzeb
turystów, a autobusy pospieszne w tych miejscach nie zatrzymują się. Na Przełęcz Okraj (1046 m n.p.m.) poza
krótkimi epizodami nie docierały i nie docierają polskie
autobusy liniowe. Natomiast po czeskiej stronie cyklobusy
(ale też zwykłe autobusy) wjeżdżają aż na (rys. 4): Przełęcz
Okraj (Horní Malá Úpa), Przełęcz Karkonoską (1198 m
n.p.m.; Špindlerova bouda) i w szczytowe partie masywu
Krkonoša (1411 m n.p.m.), kończąc trasę w osadzie turystycznej Horní Mísečky na wysokości nieco ponad 1000 m
n.p.m.

Rys. 4. Sieć cyklobusów w Karkonoszach i na Pogórzu Karkonoskim w 2014 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [12]

Czeski Raj
W słynącym z formacji skałkowych regionie turystycznym
Czeski Raj od kilku już lat w okresie letnim kursuje pięć linii
autobusowych przewożących rowery (rys. 5), każda oznaczona kolorem, a dodatkowo doprowadza w tę okolicę linia
z Jablonca nad Nisou. Dzięki umiejętnemu zaprojektowaniu tras autobusy turystyczne mijają większość punktów
wyjścia na szlaki kilkunastu skalnych labiryntów, z których
najsłynniejsze to Prachovské skály na północny zachód od
Jičína, Hruboskalsko w centrum regionu i Besedické skály
na południowy wschód od Malej Skály. Linie zbiegają się przy
dwóch pierwszych z wymienionych skalnych miast oraz na
Kozakovie (744 m n.p.m.), najwyższym szczycie regionu, na
którym znajduje się schronisko turystyczne i wieża widokowa.
Okresy i dni kursowania poszczególnych cyklobusów są dość
zróżnicowane, choć standardowo wykonywane są dwie pary
kursów dziennie (tab. 2). Ze względu na ograniczoną liczbę
dostosowanych autobusów linie zielona i niebieska obsługiwane są wymiennie. Charakterystyczną cechą sieci jest rozbudowany system miejsc przesiadkowych, dzięki któremu
cały region jest stosunkowo łatwo dostępny. Do najważ10

W sezonie zimowym (od połowy grudnia do połowy marca) dociera tu nawet
autobus przyspieszony z Wrocławia. Wspomniane trasy narciarstwa biegowego
położone są już w obrębie Gór Izerskich.
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niejszych punktów przesiadek należą (rys. 5): Vyskeř (trzy
linie), skrzyżowanie na zachód od Jinolic (przystanek „Libuň,
Březka, odb.”; trzy linie), dworzec autobusowy przy stacji
kolejowej w Turnovie (cztery linie) i rynek w Sobotce (dwie
linie). Warto zwrócić uwagę na nietypowy, okólny przebieg
linii zielonej – dzięki przeciwnemu kierunkowi obu kursów
możliwy jest powrót autobusem do miejsca zamieszkania,
choć może się to czasem wiązać z dość długim przejazdem.
W przeciwieństwie do większości analizowanych obszarów
autobusy rowerowe w Czeskim Raju (z wyjątkiem trasy do
Jablonca nad Nisou) zatrzymują się na wszystkich mijanych
przystankach, co wynika z relatywnie krótszej trasy, większej
popularności oferty wśród turystów pieszych oraz przewozu
rowerów wewnątrz pojazdów, w wydzielonej strefie pozbawionej foteli (fot. 1), co przyspiesza obsługę przystanków, ale
w przypadku ewentualnego wypadku czy nawet nagłego hamowania może być niebezpieczne dla podróżnych.

Województwo karlowarskie
Sieć regularnych cyklobusów (wszystkie z przyczepami na rowery) w województwie karlowarskim, rozwijana od 2003
roku, obejmuje obecnie pięć linii (rys. 6), choć autobusy
przystosowane do przewozu rowerów pojawiają się też
na innych trasach. Większość linii łączy centrum regionu
i najważniejsze miasta (Karlovy Vary, Sokolov, Cheb) z łańcuchami górskimi i innymi atrakcyjnymi turystycznie terenami położonymi na obrzeżach województwa. Cyklobusy
kursują od ostatniego weekendu maja do ostatniego weekendu września, choć dni kursowania poszczególnych linii są
dość różne (tab. 3), a jedna kursuje wyłącznie na żądanie.
Generalnie częstotliwość jest dosyć mała, zwłaszcza porównując z Górami i Pogórzem Orlickim oraz Karkonoszami,
choć z drugiej strony w tym przypadku większy jest zasięg
przestrzenny sieci. Jedna trasa przebiega też przez terytorium Niemiec, ale kursy odbywają się tam tylko kilka
razy w sezonie, co trudno uznać za szczególnie atrakcyjną propozycję. Każdy kurs ma stale przypisaną pojemność
przyczepy na rowery (tab. 3). Można wykupić bilet z miejscówką w przedsprzedaży poprzez system internetowy, ale

Rys. 5. Sieć cyklobusów w regionie turystycznym Czeski Raj w 2014 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]

Fot. 1. Wnętrze jednego z cyklobusów w Czeskim Raju (fot. K. Kołodziejczyk, 2012).

Tabela 2
Dni kursowania i liczba kursów linii cyklobusów
w regionie turystycznym Czeski Raj w 2014 roku
Linia cyklobusu

Okres i dni kursowania

Liczba kursów

31.05.–29.06. – soboty, niedziele
i święta
30.06.–30.08. – od wtorku do niedzieli
i święta

dwie pary (dodatkowo
w soboty od 30.06. do 30.08.
jedna para obsługiwana przez
autobus retro bez możliwości
przewozu rowerów)

trasa II (żółta)

31.05.–29.06. – soboty
30.06.–30.08. – poniedziałki, wtorki,
czwartki i soboty

dwie pary

trasa III (niebieska)

30.06.–30.08. – środy, piątki i niedziele

dwie pary

trasa IV (zielona)

30.06.–30.08. – wtorki, czwartki i soboty

jedna para (linia okólna)

trasa V (brązowa)

31.05.–29.06. – soboty, niedziele
i święta
30.06.–30.08. – od poniedziałku
do niedzieli

dwie pary (relacja zależna
od dni tygodnia)

trasa do Jablonca
nad Nisou

26.04.–28.09. – soboty, niedziele
i święta

trasa I (czerwona)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]
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dwie pary

Tabela 3
Dni kursowania, liczba kursów i pojemność przyczepy na rowery linii
cyklobusów w województwie karlowarskim w 2014 roku
Linia cyklobusu

Dni kursowania i liczba kursów

Pojemność przyczepy
na rowery

linia czerwona (Krušnohorská)

soboty (dwie pary),
niedziele (jedna para)

53 (ale na drugim kursie w sobotę tylko 25)

linia pomarańczowa

na odcinku Kraslice, aut. st. –
Nejdek, aut. st. w każdą sobotę,
na odcinku Cheb, aut. nádr.
– Kraslice, aut. st. tylko w pięć
wybranych sobót (jedna para)

20

linia żółta

soboty i niedziele (jedna para)

40

linia niebieska (Mezi Střelou
a Vladařem)

pierwsza i ostatnia sobota
w miesiącu (jedna para)

25

linia zielona (Slavkovský les)

wyłącznie na żądanie

zależnie od zapotrzebowania i możliwości
przewoźnika

Źródło: opracowanie własne na podstawie [14]
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Rys. 6. Sieć linii autobusowych przewożących rowery w województwie karlowarskim w 2014 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [14]

tylko jeśli zaczynamy podróż z Karlovych Varów, Sokolova,
Chebu lub Kraslic. Ponadto istnieje możliwość przewozu
rowerów na wybranych kursach innych linii dzięki zainstalowaniu na tylnej ścianie niektórych autobusów specjalnych
konstrukcji (stojaków). Pojazdy te są specjalnie oznaczone,
odpowiednie symbole znajdują się też w rozkładach jazdy.
Przewoźnik, czyli ČSAD Autobusy Karlovy Vary, oferuje
również przewozy autobusami rowerowymi na zamówienie
w całej Republice Czeskiej, a także poza granicami kraju.

Cyklobusy w innych regionach Republiki Czeskiej
Autobusy przewożące rowery są do dyspozycji turystów
także w innych regionach Republiki Czeskiej, m.in. na
południu Moraw w otoczeniu Parku Narodowego Podyjí,
w Jeseníkach i ich okolicach oraz w Beskidach. W pierwszym przypadku cyklobusy kursują w wybrane dni tygodnia
(niekoniecznie tylko w weekendy), przejeżdżając lokalnymi
drogami wzdłuż granic parku i dodatkowo łącząc go z okolicznymi większymi miastami. W Jeseníkach w 2014 roku
uruchomiono trzy linie:
• Ołomuniec (Olomouc) – Šternberk – Huzová –
Rýmařov – Malá Morávka – Hvězda – Ovčárna
(w soboty, niedziele i święta);
• Krnov – Bruntál – Karlov – Malá Morávka – Hvězda
– Ovčárna (codziennie);
• Šumperk – Klepáčov – Skřítek – Rýmařov – Malá
Morávka – Hvězda – Ovčárna (w soboty, niedziele
i święta).
Wszystkie linie zbiegają się przy schronisku górskim
Ovčárna (około 1300 m n.p.m.), w najwyższej części
Wysokiego Jesionika (Hrubý Jeseník). Końcowy przystanek jest oddalony tylko o 3,4 kilometra od Pradziada, najwyższego szczytu Sudetów Wschodnich, i jest to najbliżej
niego położone miejsce, do którego można dojechać pojazdem mechanicznym. Trasy autobusów są dosyć długie i zapewniają połączenia z oboma województwami, w obrębie

których leży Wysoki Jesionik: ołomunieckim (m.in. stolica
województwa Ołomuniec i miasto powiatowe Šumperk)
i morawsko-śląskim (m.in. miasto powiatowe Bruntál
i Krnov). W przeciwieństwie do dotychczas opisywanych
regionów jesionickie cyklobusy kursują tylko w ścisłym okresie wakacyjnym, w 2014 roku było to od 28 czerwca do 31
sierpnia. Pod innym względem wyróżniają się jednak wyjątkowo pozytywnie – istnieje możliwość (ale nie obowiązek) rezerwacji miejsc, dzięki czemu turysta może mieć
pewność, że zostanie zabrany. Ma to duże znaczenie na
szczególnie popularnych odcinkach, do których na pewno
zaliczają się trasy prowadzące pod szczyt Pradziada.
Rezerwacji można dokonać zarówno w kasach biletowych
przewoźnika lub jego partnerów, jak i przez system internetowy, przy czym zgłoszenia na przejazdy w weekend przyjmowane są tylko do godziny 14:00 w piątek. Poza cyklobusami w Jeseníkach funkcjonują też inne turystyczne linie
autobusowe nieprzystosowane do przewozu rowerów. Z kolei w Hostýnskich vrchach leżących w południowo-zachodniej części Beskidów autobusy przystosowane do przewozu
rowerów w okresie letnim obsługują niektóre kursy regularnych, całorocznych linii. Dzięki temu cykliści mogą dostać się na dwie najważniejsze przełęcze pasma (Troják
i Tesák) z takich okolicznych miast jak: Zlín (stolica województwa zlínskiego), Bystřice pod Hostýnem, Přerov, Hranice czy
Vsetín.

Podsumowanie
Sieć linii autobusowych przewożących rowery obejmuje
większość atrakcyjnych turystycznie regionów Republiki
Czeskiej, przyczyniając się z jednej strony do rozwoju turystyki rowerowej, a z drugiej – do wzrostu popularności udostępnianych obszarów. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę,
że ze względu na nachylenia dróg wiele miejsc, do których
docierają cyklobusy, bez tej oferty byłoby niedostępnych dla
przeciętnego turysty czy rodziny z dziećmi. Dzięki nim mogą
oni wykorzystywać gęstą sieć górskich szlaków rowerowych,
poznając jednocześnie szereg walorów krajoznawczych.
Kursowanie cyklobusów podobnie jak wielu innych regularnych linii autobusowych nie przynosi dochodu11 i musi być
dotowane, ale przyczynia się do rozwoju turystyki (a w konsekwencji np. wzrostu liczby miejsc pracy), co przesądza
o tym, że lokalne i regionalne władze wspierają projekty finansowo (por. [6]). Do niewątpliwych zalet tej oferty należy jej trwałość (podobna liczba i przebieg linii oraz rozkłady
jazdy od kilku lat), wielość tras i wybór atrakcyjnych lokalizacji. Biorąc pod uwagę wyżej opisane sieci, można wyróżnić
kilkanaście cech cyklobusów, które mogą posłużyć za wzorzec
przy implementacji tej idei w innych krajach:
• początek tras u podnóża gór, w ośrodkach turystycznych lub w większych miastach w okolicy, a przystanki
docelowe na przełęczach, w pobliżu najważniejszych
kulminacji i innych atrakcji turystycznych, w typowych punktach rozpoczynania wycieczek;
11

Decyduje o tym zwłaszcza duża zależność liczby pasażerów od warunków pogodowych oraz mniejsza frekwencja na kursach powrotnych.
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• zapewnienie relatywnie częstych połączeń między lo•
•
•

•
•
•

•
•
•

kalnymi centrami ruchu turystycznego a atrakcjami
w celu ograniczenia ruchu samochodowego;
zbieganie się tras promieniście w najbardziej atrakcyjnych i najpopularniejszych miejscach;
wykorzystywanie odcinków nieobsługiwanych przez
inne środki komunikacji zbiorowej;
dostępność oferty zarówno dla turystów rowerowych,
jak i innych turystów czy ludności miejscowej, dzięki
czemu poszczególne kursy mogą mieć odpowiednią
frekwencję także w przypadku niepogody;
kursy we wszystkie letnie weekendy, a w miarę potrzeby na popularnych trasach także w dni robocze;
zatrzymywanie się tylko na wybranych, ważniejszych
z punktu widzenia turystów przystankach (liczba
przystanków w drodze powrotnej może być większa);
linie dalekobieżne powinny mieć rzadziej rozmieszczone przystanki niż linie lokalne, przy czym powinna być zapewniona możliwość przesiadki pomiędzy
tymi liniami;
skomunikowanie w wybranych punktach poszczególnych linii ze sobą, dzięki czemu turyści będą mieli
większą swobodę przemieszczania się po regionie;
możliwość rezerwacji miejsca, dzięki czemu turysta
uzyskuje pewność, że zostanie zabrany;
zapewnienie odpowiedniej promocji przedsięwzięcia,
zwłaszcza dostępności rozkładów jazdy wraz z propozycjami celów wycieczkowych osiągalnych dzięki danej linii (informacje w Internecie, ulotki i broszury
rozdawane w punktach informacji i przy atrakcjach
turystycznych).

Wadą czeskich cyklobusów są wczesne godziny powrotów
(zwykle między godzinami piętnastą a siedemnastą), co nie
zawsze pozwala na swobodne planowanie dłuższych wycieczek, choć wydaje się odpowiadać czeskiemu modelowi uprawiania turystyki (raczej krótkie wycieczki zakończone posiłkiem w schronisku turystycznym lub atrakcyjnie położonej
restauracji). Biorąc jednak pod uwagę prędkość przemieszczania się rowerzystów i rozbudowany układ szlaków rowerowych, możliwy jest zjazd do którejś z biegnących u podnóża gór linii kolejowych, które z reguły pozwolą na wieczorny
powrót do miejsca zamieszkania. Jednocześnie rozkłady cyklobusów umożliwiają wczesne rozpoczynanie wycieczek,
zwykle około godziny dziewiątej.
W Polsce jak dotąd nie kursują autobusy specjalnie
przystosowane do przewozu rowerów, choć zapotrzebowanie na taką ofertę wydaje się dosyć duże, co wynika zwłaszcza z ograniczenia liczby połączeń kolejowych, a nawet zamknięcia niektórych górskich, ważnych dla ruchu turystycznego linii [15]. Zaczynają dostrzegać to także samorządowcy. Podwrocławska gmina Kobierzyce zakłada, że
w najbliższej przyszłości na trasie z Wrocławia przez
Kobierzyce do Solnej będzie kursował cyklobus. Ma on ułatwić dojazd w okolicę Masywu Ślęży, choć szkoda, że nie
planuje się, aby docierał bezpośrednio do tych wzniesień,
a najlepiej na przełęcz Tąpadła (jest to jednak już teren gmi-
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ny Sobótka). Do atrakcyjnych celów autobusów rowerowych z Wrocławia należałyby też: zamek Książ w Ksią
żańskim Parku Krajobrazowym i schronisko Andrzejówka
w Parku Krajobrazowym Gór Wałbrzyskich, przełęcze
Walimska (750 m n.p.m.), Jugowska (805 m n.p.m.)
i Srebrna (586 m n.p.m.) w Górach Sowich, a także – choć
to już nie obszar górski – Wzgórza Trzebnickie i dolina
Baryczy ze Stawami Milickimi, bardzo trudno dostępne po
ograniczeniu liczby połączeń kolejowych.
Warto dodać, że autobusy przystosowane do przewozu
rowerów funkcjonują również w Wielkiej Brytanii, choć są
tam mniej powszechne niż w Republice Czeskiej. W Parku
Narodowym Lake District od początku maja do końca
września co godzinę kursuje specjalna linia autobusowa, łącząca Windermere, główny ośrodek rozrządowy ruchu turystycznego we wschodniej części parku, z innymi ośrodkami nad jeziorem Windermere oraz centrum informacyjnym
Brockhole.
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Analiza funkcjonowania systemu
sterowania ruchem na ciągu
tramwajowym Lipińskiego–Czerwone
Maki w Krakowie1,2
Streszczenie. Artykuł porusza tematykę systemów sterowania ruchem,
których wdrażanie na obszarach miejskich pozwala zwiększyć efektywność funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Przeprowadzono badania,
które miały na celu analizę wpływu funkcjonowania obszarowego systemu sterowania ruchem na płynność przejazdu tramwajów na odcinku
od ulicy Lipińskiego do pętli Czerwone Maki. Założeniem na omawianym ciągu komunikacyjnym było uprzywilejowanie pojazdów komunikacji miejskiej poprzez nadawanie im priorytetu w ruchu. Podczas
obserwacji odnotowywano zdarzenia związane z ruchem tramwajów
oraz sytuacją na skrzyżowaniach, określając m.in. przyczynę zatrzymania pojazdu. W artykule przedstawiono ogólne wyniki dla całego ciągu
dla poszczególnych okresów pomiarowych. Uzyskane dane posłużyły do
obliczenia ilości zatrzymań tramwajów spowodowanych nieprawidłowym działaniem systemu. W oparciu o zebrane informacje wyznaczono
również liczbę tramwajów pokonujących analizowany ciąg z określoną
liczbą zatrzymań. Ponadto w artykule poruszono kwestie wpływu liczby zatrzymań na czas przejazdu badanego odcinka. Wyznaczono również koszt zużycia energii spowodowany przez zatrzymania tramwajów
przed sygnalizatorami, z uwzględnieniem specyfikacji technicznych poruszającego się na analizowanym ciągu taboru. Z przeprowadzonych
analiz wynika, iż liczba zatrzymań oraz średni czas ich trwania znacznie
odbiegają od założeń przyjętych podczas wdrażania systemu na badanym ciągu. Oznacza to, że system wymaga dopracowania, którego celem powinna być minimalizacja liczby i długości zatrzymań tramwajów.
Ponadto przeprowadzone badania pokazują konieczność monitorowania
parametrów pracy systemów sterowania ruchem w celu optymalizacji
ich efektywności.
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, priorytet, systemy sterowania
ruchem

Wprowadzenie
Kraków jako drugie co do wielkości miasto Polski oraz jeden z największych ośrodków akademickich i turystycznych
musi sprostać coraz większym wymaganiom dotyczącym
obsługi komunikacyjnej. Z Kompleksowych Badań Ruchu
z roku 2013 wynika, że Kraków jest miastem o charakterze policentrycznym. Oznacza to, że śródmieście jest celem
znacznej liczby podróży realizowanych w krakowskiej aglomeracji. W stosunku do KBR z 2003 roku można zauważyć wyraźny wzrost znaczenia transportu indywidualnego
kosztem komunikacji miejskiej (tabela 1).
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Tabela 1
Podział zadań przewozowych w roku 2003 oraz 2013
Kompleksowe
Badania Ruchu

Komunikacja
zbiorowa [%]

Samochód
osobowy [%]

Ruch
pieszy [%]

Rower
[%]

Pozostałe
[%]

2003

43

27

29

1

-

2013

36,3

33,7

28,4

1,2

0,4

Udział komunikacji zbiorowej w podziale zadań przewozowych zmniejszył się z 43% w roku 2003 do 36,3%
w 2013 roku. Natomiast wzrosła liczba podróży realizowanych samochodem osobowym z 27% w 2003 roku do
niespełna 34% w roku 2013 [1],[2]. Do przyczyn zaistniałej sytuacji można zaliczyć rosnący stopień zmotoryzowania mieszkańców Krakowa, który według najnowszych
Kompleksowych Badań Ruchu wynosi 323 samochody na
1000 mieszkańców. Remont i wzrost przepustowości wielu ulic na ciągach umożliwiających dojazd oraz poruszanie
się w obrębie centrum miasta mogły mieć przełożenie na
częstsze korzystanie z samochodów osobowych przez
mieszkańców Krakowa. Z kolei wzrost liczy pojazdów indywidualnych w sieci drogowej prowadzi do tworzenia się
kongestii, która oddziałuje na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej poza wydzielonymi korytarzami ruchu,
zmniejszając jej konkurencyjność względem samochodu
osobowego.
Obecnie pasażerowie komunikacji zbiorowej oczekują
spełnienia określonych standardów w zakresie komfortu,
dostępności usług, czasu oraz kosztów podróży. Koniecz
nością stało się wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie infrastruktury, sterowania ruchem, obsługi pasażerskiej oraz najwyższej klasy taboru, a także integracja wszyst
kich tych elementów na terenie całej aglomeracji. Rozwią
zaniem umożliwiającym ich powiązanie są systemy sterowania ruchem, które pozwalają zoptymalizować wykorzystanie potencjału komunikacji zbiorowej i zwiększyć jej
konkurencyjność w stosunku do samochodu osobowego.

Obszarowy system sterowania ruchem w Krakowie
W 2005 roku rozpoczęto w Krakowie budowę systemu sterowania ruchem, którego zadaniem jest sterowanie sygnalizacjami świetlnymi i kontrola ich funkcjonowania, a także
nadzór nad ruchem tramwajów. System Nadzoru Ruchu
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Tramwajowego TTSS odpowiada również za sterowanie tablicami informacji pasażerskiej, a jego wdrożenie wiąże się
z budową pierwszej linii Krakowskiego Szybkiego Tram
waju.
W 2012 roku oddano do użytku trasę tramwajową
łączącą ulicę Brożka z pętlą Czerwone Maki, która zapewnia
obsługę komunikacyjną osiedla Ruczaj i osiedla Europejskiego
oraz Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach inwestycji wprowadzono system sterowania, którego założeniem było uprzywilejowanie pojazdów komunikacji miejskiej
poprzez nadawanie im priorytetu w ruchu. Rozwiązanie to
pozwala skrócić czas przemieszczenia się pasażera w danej
relacji, przez co usługa staje się bardziej konkurencyjna
względem transportu indywidualnego.
Przyznanie priorytetu komunikacji zbiorowej wiąże się
z koniecznością detekcji i załączeniem na skrzyżowaniu odpowiedniej fazy. Uprzywilejowanie zbliżającego się pojazdu
może nastąpić poprzez: wygenerowanie specjalnej dodatkowej fazy ruchu, wydłużenie sygnału zielonego, zmianę
kolejności faz lub sterowanie dynamiczne w oparciu o minimalizację funkcji celu. Ponadto sterowniki lokalne muszą
być ze sobą zintegrowane, umożliwiając w ten sposób sterowanie ruchem na danym obszarze [3].
Na ciągu tramwajowym od ulicy Brożka do pętli
Czerwone Maki zastosowano podwójny system detekcji
oparty na meldunkach wysyłanych przez autokomputery
znajdujące się w tramwajach oraz pętle indukcyjne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie sygnalizatorów przed
skrzyżowaniami [4].

Badania funkcjonowania obszarowego systemu sterowania
ruchem na ciągu komunikacyjnym Brożka–Czerwone Maki
Na przełomie maja i czerwca 2014 roku studenci Politech
niki Krakowskiej – kierunku transport – przeprowadzili
obserwacje, które miały na celu analizę funkcjonowania
i wpływu Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem na
płynność przejazdu tramwajów przez skrzyżowania w ciągu drogowo–tramwajowym Lipińskiego–Czerwone Maki.
Analizie zostało poddanych sześć skrzyżowań oraz trzy
przejazdy tramwajowe, których lokalizację przedstawia rysunek 1.

Pomiary we wszystkich zaznaczonych powyżej punktach przeprowadzono we wtorek i w czwartek w okresie
porannym, tj. 6:30 – 9:00 oraz popołudniowym 14:30 –
17:00. Ponadto obserwacje były prowadzone w sobotę pomiędzy godziną 10:00 a 14:00. W okresach pomiarowych
po analizowanym ciągu komunikacyjnym poruszała się największa liczba tramwajów, która dla dnia roboczego była
równa 24 pojazdy na godzinę, a dla soboty 15 poj./h.
Obserwatorzy odnotowywali zdarzenia związane z ruchem
tramwajów oraz sytuacją na skrzyżowaniach, które pozwoliły na przeanalizowanie funkcjonowania systemu. W czasie pomiarów rejestrowano takie informacje jak m.in.: numery boczne pojazdów, godziny dojazdów i minięcia sygnalizatorów, zatrzymania przy peronie przystanku, a także
przyczyny zatrzymań tramwajów. Zatrzymanie było klasyfikowane jako całkowite zahamowanie pojazdu i nie obejmowało powolnego toczenia się pociągu. W arkuszach pomiarowych zostały wyszególnione następujące przyczyny
zatrzymania:
• ruch relacji kolizyjnej – zatrzymanie tramwaju przed
sygnalizatorem spowodowane było brakiem szczeliny
pionowej wynikającym z ruchu relacji kolizyjnej;
• brak szczeliny pionowej – tramwaj mógł mieć przyznaną pionową szczelinę ze względu na ruch relacji
niekolizyjnej, ale jej nie otrzymał;
• włączenie i wyłącznie szczeliny pionowej – tramwaj
nie zdołał przejechać przez skrzyżowanie w przygotowanym oknie czasowym i odebranie szczeliny pionowej spowodowało gwałtowne hamowanie pojazdu;
• brak miejsca na przystanku – tramwaj zatrzymał się
przed sygnalizatorem pomimo przyznanej szczeliny
pionowej ze względu na brak miejsca przy skrajni peronu.
W przypadku, gdy nastąpiło zatrzymanie z przyczyn nie
uwzględnionych w arkuszu, były one zamieszczane w rubryce „uwagi”.
Na podstawie uzyskanych danych przeprowadzono analizy i obliczono liczbę zatrzymań spowodowanych przez
brak nadania priorytetu nadjeżdżającemu pojazdowi, a także wynikające z tego faktu koszt zużycia energii i wydłużenie przejazdu na badanym odcinku.

Ogólna prezentacja wyników przeprowadzonych badań
W czasie badań na ciągu tramwajowym Lipińskiego –
Czerwone Maki uzyskano 5316 pomiarów na 15 punktach
obserwacyjnych w obu kierunkach. Wyniki obserwacji zestawiono w tabeli 2.
W 968 przypadkach przejazd tramwaju był poprzedzony
koniecznością zatrzymania przed sygnalizatorem, a w 654
przypadkach zwolnieniem. Tylko 69% tramwajów na badanym ciągu przejechało płynnie. Wynik ten świadczy
o nierealizowaniu przez system założonych standardów, według których 90% przejazdów powinno odbywać się w sposób płynny bez zatrzymania3. System funkcjonował najbarRys. 1. Lokalizacja punktów objętych badaniami w ciągu tramwajowym Lipińskiego–
Czerwone Maki.
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Liczba zatrzymań systemowych obejmuje zatrzymania na skrzyżowaniach i przejazdach tramwajowych

Tabela 2
Wyniki pomiarów ruchu tramwajów

Wtorek

Czwartek

Udział
procentowy
[%]

Liczba
obserwacji

Zatrzymanie

Udział
procentowy
[%]

Okres
pomiarowy

Zwolnienie
Liczba
obserwacji

Dzień

Płynny przejazd
Udział
procentowy
[%]

Dzień

Okres
pomiarowy

Liczba
obserwacji

dziej efektywnie w sobotę, kiedy na analizowanym ciągu
poruszała się mniejsza niż w dzień roboczy liczba pociągów
tramwajowych. Największą liczbę zatrzymań odnotowano
w czwartek pomiędzy 6:30 a 9:00, gdzie stanowiły one niemal 22% wszystkich przejazdów w tym okresie pomiarowym. Również w tym okresie ruch tramwajów na badanym
ciągu był najmniej płynny, ponieważ zaobserwowano
65,7% przejazdów bez żadnych utrudnień.
Wyniki pomiarów uwzględniające przyczyny unieruchomienia tramwaju zostały przedstawione w tabeli 3.
W 46 przypadkach obserwatorom nie udało się określić
przyczyn zatrzymania, natomiast w 101 wypadkach unieruchomienie było spowodowane brakiem miejsca na przystanku i koniecznością oczekiwania przed sygnalizatorem.
W ponad 83% przypadków zatrzymanie tramwaju było
spowodowane nie przygotowaniem przez system priorytetu
lub też błędną detekcją nadjeżdżającego pojazdu. W tabeli
3 nie uwzględniono zatrzymań zarejestrowanych na przejazdach tramwajowych, na których zgodnie z przyjętą metodologią pomiarów nie identyfikowano przyczyny zatrzymania. Dla trzech tego typu punktów pomiarowych odnotowano 71 zatrzymań. Odrzucając wyniki z nieokreśloną
przyczyną oraz zatrzymania spowodowane brakiem miejsca
na przystanku, wyznaczono liczbę zatrzymań determinowanych przez funkcjonowanie systemu, których liczba była
równa 8214 (rys. 2).
Największa liczba zatrzymań systemowych była spowodowana brakiem szczeliny pionowej dla nadjeżdżającego
pojazdu. Również ruch relacji kolizyjnej był przyczyną ponad 41% zatrzymań. Powodem tych zatrzymań może być
brak detekcji spowodowany niefunkcjonowaniem jednego
z elementów systemu. Ponadto częstotliwość kursowania
tramwajów, która dla dni roboczych wyniosła 2,5 minuty
dla jednego kierunku, mogła mieć przełożenie na odnotowany stan. Zakłócenia w ruchu tramwajów spowodowane
zatrzymaniami na skrzyżowaniach powodują zmniejszanie
odstępów czasu pomiędzy kolejnymi pociągami. Deter
minuje to sytuacje, w których pojazdy przekraczają poszczególne skrzyżowania w krótkich odstępach czasu.
Wówczas system, uwzględniając nałożone ograniczenia,
musi niejednokrotnie zatrzymać tramwaj, aby umożliwić
ruch relacjom kolizyjnym.
W tabeli 4 przedstawiono liczbę zatrzymań spowodowanych przez system dla poszczególnych punktów pomiarowych dla obu obserwowanych kierunków.
W kierunku pętli Czerwone Maki najwięcej zatrzymań
zdeterminowanych nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu odnotowano na skrzyżowaniu ulic Grota-Roweckiego,
Rostworowskiego i Norymberskiej. Niemal jedna czwarta
wszystkich zatrzymań zarejestrowanych w tym kierunku
miała miejsce w tym punkcie. Również w kierunku centrum miasta omawiane skrzyżowanie charakteryzuje się
największą liczbą zatrzymań, która wyniosła 78. Z przedstawionych danych wynika, iż tylko skrzyżowanie ulic

801

74,2

134

12,4

144

13,6

6:30–9:00

767

71,7

107

10,0

196

18,3

14:30–17:00

736

69,6

139

13,1

183

17,3

6:30–9:00

693

65,7

131

12,4

231

21,9

14:30–17:00

697

66,1

143

13,6

214

20,3

3694

69,5

654

12,3

968

18,2

Zbiorcze wyniki dla
przeprowadzonych
pomiarów

Tabela 3
Liczba i procentowy udział zatrzymań z podziałem na ich przyczyny
Przyczyna zatrzymania
Ruch
relacji
kolizyjnej

Brak
szczeliny
pionowej

Włączenie
i wyłączenie
szczeliny
pionowej

Brak
miejsca na
przystanku

Przyczyna
nie została
sklasyfikowana

Liczba
zatrzymań

337

388

25

101

46

Udział
procentowy [%]

37,6

43,3

2,8

11,3

5,1

Tabela 4
Liczba zatrzymań w punktach pomiarowych
Kierunek Czerwone Maki

Kierunek centrum miasta

Liczba
zatrzymań

Udział
procentowy [%]

Przejazd Hotel

5

1,2

8

2,1

Przejazd Golemo

4

0,9

55

14,3

Kobierzyńska

Punkt pomiarowy

Liczba
zatrzymań

Udział
procentowy [%]

98

22,5

52

13,5

drogi osiedlowe

75

17,2

75

19,4

Norymberska

105

24,1

78

20,2

Łojasiewicza

0

0,0

0

0,0

Gronostajowa

65

14,9

34

8,8

Drukarska

6

1,4

6

1,6

Chmieleniec

78

17,9

78

20,2

Rys. 2. Udział procentowy poszczególnych przyczyn zatrzymań systemowych.
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Bobrzyńskiego i Drukarskiej oraz przejazdy tramwajowe
przy Hotelu Start oraz przez ulicę Łojasiewicza funkcjonowały optymalnie. Na pozostałych punktach odnotowano
znaczące liczby zatrzymań przekraczające dopuszczalne
wartości założone podczas wdrażania systemu. Należy zauważyć dużą liczbę zatrzymań w obu kierunkach na skrzyżowaniu ulicy Gorta-Roweckiego oraz dróg osiedlowych.
Jest to skrzyżowanie, w obrębie którego nie ma zlokalizowanego przystanku, a wloty podporządkowane charakteryzują się niskimi wartościami natężenia ruchu w porównaniu do wlotów na innych skrzyżowaniach. Pomimo tego
odnotowano po 75 zatrzymań w każdym z kierunków.
Zauważono również dużą liczbę zatrzymań na przejeździe
przy salonie Golemo w kierunku centrum miasta. Znacząco
wyższa liczba zatrzymań w odniesieniu do pozostałych
przejazdów wynika z faktu bliskiego sąsiedztwa sygnalizatora z peronem przystankowym. Sytuacja ta powoduje, że
system odbiera meldunek, gdy tramwaj ruszy, a nie zawsze
na tak krótkim odcinku zdąży przygotować szczelinę pionową. W obu omawianych powyżej przypadkach przyczyną zatrzymań najprawdopodobniej jest nieefektywnie
funkcjonująca detekcja pociągu tramwajowego.

Zatrzymania pociągów tramwajów na analizowanym ciągu
Otrzymane z pomiarów wyniki zestawiono w odniesieniu
do poszczególnych pociągów tramwajowych i przeanalizowano liczbę zatrzymań dla całego analizowanego ciągu
w obu kierunkach (tabela 5 oraz rys. 3 i 4).
Tramwaje jadące w kierunku pętli najczęściej zatrzymywały się jednokrotnie lub dwukrotnie na całym ciągu. Na
228 zarejestrowanych pojazdów tylko 29 tj. niespełna 13%
z nich przejechało całą trasę bez żadnego zatrzymania.
W przypadku pociągów poruszających się w kierunku centrum miasta na 231 zaobserwowanych tramwajów 48 przejechało bez zatrzymania, co stanowi około 21%. Zaobser
wowano nieznacznie większą liczbę pojazdów zatrzymujących się jednokrotnie oraz znacząco niższą wartość dwu i trzykrotnych zatrzymań.
W kierunku pętli Czerwone Maki w dni robocze przejazdów bez zatrzymań było o wiele mniej niż w sobotę.
Ponadto w okresach porannych było mniej zatrzymań niż
w popołudniowych. Również w sobotę zostało zrealizowanych najwięcej przejazdów z jednym zatrzymaniem. W dni
robocze pociągi najczęściej zatrzymywały się jeden lub dwa
razy. Widać również, że w czwartek tramwaje zatrzymywały się o wiele częściej niż we wtorek.
Również w kierunku centrum miasta widoczny jest najwyższy udział soboty w przejazdach bez żadnego lub z jednym zatrzymaniem. Dla dni roboczych rośnie udział przejazdów z jednym lub dwoma zatrzymaniami. W kierunku
centrum miasta można także zauważyć nieznacznie większą liczbę zatrzymań w czwartek niż we wtorek. Należy
również zauważyć, iż w czwartkowym porannym okresie
pomiarowym zarejestrowano przejazd z aż sześcioma zatrzymaniami.
Porównując dane z tabeli oraz wykresów, można zauważyć, że ruch tramwajów poruszających się z pętli do cen-
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Tabela 5
Liczba zatrzymań pociągów tramwajowych przejeżdżających
badanym ciągiem tramwajowym dla całego okresu pomiarowego
Kierunek Czerwone Maki
Punkt pomiarowy

Kierunek centrum miasta

Średnie czasy trwania zatrzymań [s]

Przejazd Hotel

7,00

Przejazd Golemo

15,25

5,63
7,47

Kobierzyńska

14,69

16,10

drogi osiedlowe

12,19

14,55

Norymberska

19,62

24,09

Łojasiewicza

0,00

0,00

Gronostajowa

13,56

17,85

Drukarska

11,33

6,00

Chmieleniec

13,97

13,36

Średnia dla kierunku

15,02

15,41

Rys. 3. Liczba zatrzymań pociągów tramwajowych przejeżdżających badanym ciągiem tramwajowym dla poszczególnych okresów pomiarowych – kierunek pętla Czerwone Maki.

Rys. 4. Liczba zatrzymań pociągów tramwajowych przejeżdżających badanym ciągiem tramwajowym dla poszczególnych okresów pomiarowych – kierunek centrum miasta.

trum miasta w odniesieniu do kierunku przeciwnego jest
bardziej płynny. Ponadto przy mniejszej liczbie pociągów
na godzinę na analizowanym ciągu ruch jest bardziej płynny niż w dni robocze, w których częstotliwość kursowania
jest wyższa.
Zauważono, że system efektywniej zarządza ruchem pojazdów opuszczających pętle, ponieważ zachowane są odstępy pomiędzy kolejnymi tramwajami wynikające z rozkładu jazdy. Natomiast w przypadku pociągów pojawiających się na ciągu z centrum miasta występują dużo większe
fluktuacje i dyspersja odstępów pomiędzy kolejnymi tram-
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wajami. Taka sytuacja powoduje wzrost skomplikowania
sterowania ruchem, co znajduje odzwierciedlenie w większej niż w kierunku przeciwnym liczbie zatrzymań.
Zależność ta występuje jednak tylko w dni robocze, gdzie
częstotliwość kursowania wynosi 24 poj./h. W sobotę, podczas której częstotliwość kursowania jest niższa, system
działa efektywniej w porównaniu do dnia roboczego.

Wpływ zatrzymań na wydłużenie czasu podróży
Na podstawie zebranych danych zbadano również czasy
trwania zatrzymań systemowych (tabela 6), a także ich
wpływ na wydłużenie czasu podróży.
Zauważono, że pojazdy dłużej oczekiwały na przyznanie
szczeliny pionowej na skrzyżowaniach niż na przejazdach.
Ponadto najdłuższe średnie czasy trwania zatrzymań odnotowano na skrzyżowaniach o dużej liczbie relacji i dużym
natężeniu ruchu z wlotów podporządkowanych tj. Norym
berska oraz Kobierzyńska. Przyczyną takiej sytuacji najprawdopodobniej są skomplikowane sytuacje ruchowe,
które przekładają się na złożoność obliczeniową systemu.
Należy jednak zauważyć stosunkowo długie zatrzymania
tramwajów na skrzyżowaniu z drogami osiedlowymi.
Charakteryzuje się ono małymi natężeniami ruchu relacji
kolizyjnych dla tramwaju, a pomimo tego pociągi w tym
miejscu często i na długo zatrzymują się przed sygnalizatorami. Przyczynami takiej sytuacji są najprawdopodobniej
błędy w detekcji oraz źle określone punkty meldunkowe.
Analizując średnie czasy zatrzymań dla obu kierunków,
można z wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić, że są
znacząco wyższe od założonych (5 sekund).
Dla lepszego zobrazowania czasu trwania zatrzymań
determinowanych niewłaściwym funkcjonowaniem systemu dane przedstawiono w postaci szeregu rozdzielczego
przedziałowego o szerokości klas 5 sekund i przedstawiono
na rysunku 5.
Zatrzymania pomiędzy 11 a 15 sekund występowały
najczęściej, 204 razy. Zaledwie 14% zatrzymań trwało krócej niż 5 sekund, a zgodnie z założonymi standardami dłuższe postoje nie powinny mieć miejsca5. Zauważono zatrzymania trwające blisko lub ponad 2 minuty, co stanowi
30,5% średniego czasu przejazdu analizowanego ciągu,
który jest równy 6 minut 34 sekundy. Ponadto tak długie
zatrzymania nie są incydentami, ponieważ przykładowo
odnotowano cztery zatrzymania trwające między 111 a 115
sekund oraz trzy pomiędzy 131 a 135 sekund. Przyczyną
bardzo długiego czasu oczekiwania tramwaju przed sygnalizatorem mogła być błędna detekcja lub jej brak. Również
powodem długiego zatrzymania mogło być zmniejszanie
się odstępów pomiędzy poszczególnymi tramwajami i przekraczanie skrzyżowań w krótkich odstępach czasu przez co
system, uwzględniając ograniczenia, nie mógł przygotować
pionowej szczeliny dla każdego z nadjeżdżających pociągów.
Wykorzystując dane otrzymane z obserwacji dotyczące
średniego czasu trwania zatrzymania, średniej liczby za5
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Tabela 6
Średnie czasy trwania zatrzymań na poszczególnych punktach
pomiarowych w obu kierunkach
Liczba zatrzymań

Czerwone Maki

Centrum miasta

Liczba tramwajów

Udział procentowy [%]

0

29

12,7

48

20,8

1

74

32,5

82

35,5

2

71

31,1

58

25,1

3

42

18,4

27

11,7

4

9

3,9

9

3,9

5

3

1,3

6

2,6

6

0

0,0

1

0,4

Suma

228

100,0

231

100,0

Rys. 5. Liczba zatrzymań pociągów tramwajowych w poszczególnych przedziałach czasowych.

trzymań, a także różnicy pomiędzy średnim czasem dojazdu do przystanku przy płynnym przejeździe oraz zatrzymaniu dla każdego z kierunków określono średnią stratę czasu
determinowaną przez funkcjonowanie systemu. W obliczeniach pominięto czasy zatrzymań spowodowanych przez
brak miejsca na przystankach oraz bez określonej przyczyny. Dla obu kierunków średnia strata czasu wynosiła: 30,1
sekundy w kierunku pętli Czerwone Maki oraz 29,8 sekundy w kierunku centrum miasta. Otrzymany w ten sposób
wynik stanowi niespełna 8% średniego czasu przejazdu
analizowanego ciągu. Zatem można stwierdzić, że liczba
i długość zatrzymań nie ma większego wpływu na punktualność tramwajów poruszających się badanym ciągiem.

Analiza kosztów zatrzymań
Na podstawie liczby zatrzymań na badanym ciągu tramwajowym oraz informacji dotyczących ilości zużywanej
energii przez pociągi tramwajowe na wozokilometr (tabela 7) wyliczono koszty ponownego rozpędzenia wagonu po
zatrzymaniu. Do analizy przyjęto liczbę zatrzymań, których przyczyna była zależna od funkcjonowania systemu.
W obliczeniach nie uwzględniono liczby zwolnień, ponieważ część z tramwajów kursujących po badanym ciągu jest
wyposażona w urządzenia umożliwiające proces rekuperacji
energii. Wówczas pojazdy podczas hamowania magazynują energię i mogą ją wykorzystać ponownie do rozpędzenia
się. W przypadku zatrzymania pociągu w specyficznych sytuacjach prąd jest przekazywany do znajdujących się w bliskim sąsiedztwie tramwajów, lecz najczęściej przekazywany
jest do oporników.
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Tabela 7
Zużycie energii przez poszczególne rodzaje taboru na wozokilometr
L.p.

Typ wagonu

Jednostkowe zużycie energii [kWh/wozokm]

1.

N8

3,2

2.

EU8N

3,2

3.

NGT6

3,5

4.

GT8S

3,5

5.

E1C3

3,6

6.

pojedynczy wagon 105Na

3,2

Przy obliczeniu kosztów wszystkich zatrzymań odnotowanych na badanym odcinku sieci tramwajowej przyjęto
następujące założenia6:
• jako pojazd ekwiwalentny przyjęto wagon 105Na,
dla którego znany był sposób wyliczenia kosztu dla
pojedynczego zatrzymania;
• jako koszt 1 kWh przyjęto stawkę oferowaną przez
Tauron Polska Energia dla Krakowa w wysokości
0,57 zł (stan na 1.08.2014 r.).
Po przeprowadzeniu wstępnych obliczeń otrzymano
ostateczny wzór, w którym zmienną jest koszt 1 kWh:

gdzie 566,1554 jest liczbą kWh, które zostały zużyte do
ponownego rozpędzenia wagonów.
Po podstawieniu założonego kosztu 1 kWh otrzymano
wynik 322,71 zł. Należy nadmienić, że jest to koszt jedynie
dla 14 godzin przeprowadzonych obserwacji, z czego w ciągu 10 godzin tramwaje kursowały ze zwiększoną częstotliwością 24 pociągów/h. Prognozując koszt na cały rok,
przyjęto założenia:
• 200 dni, w których w ciągu 6 godzin na dobę w jednym kierunku na badanym ciągu porusza się 24 pojazdy/h – założenie wynika ze zwiększonej częstotliwości kursowania linii 52 lub linii zastępczej 70 w dni
robocze;
• 200 dni, w których w ciągu 10 godzin w ciągu doby
tramwaje kursują ze stała częstotliwością 18 pojazdów/h – w godzinach poza szczytem komunikacyjnym w dni robocze;
• 150 dni, w których tramwaje kursują z częstotliwością 15 pojazdów/h – przyjęto, że w soboty i święta
kursy są realizowane przez 16 godzin z jednakową
częstotliwością;
• przyjęto na podstawie wcześniejszych obliczeń średnie zużycie energii wykorzystywanej w ciągu jednej
godziny do ponownego rozpędzenia wagonu na poziomie 28,30kWh dla 15 pociągów/h, 33,97 kWh
dla 18 pociągów/h oraz 45,29 kWh dla 24 pociągów/h
w jednym kierunku.
6

Informacje dotyczące algorytmu uzyskano dzięki współpracy z Miejskim
Przedsiębiorstwem Komunikacji SA w Krakowie
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Dzięki powyższym założeniom wyznaczono przewidywane zużycie energii, spowodowane dodatkowymi zatrzymaniami, dla całego roku na poziomie 190 228,22 kWh, co
daje koszt 108 430,08 zł przy uwzględnieniu założonej stawki za 1 kWh. Należy zaznaczyć, że jest to koszt dla odcinka,
na którym funkcjonuje Obszarowy System Sterowania
Ruchem. Ponieważ system nie został jeszcze wprowadzony
w obrębie całej sieci tramwajowej nie można oszacować kosztów zużytej energii dla całej sieci tramwajowej.

Podsumowanie
Wdrażanie systemów sterowania ruchem pozwala zwiększyć efektywność funkcjonowania transportu zbiorowego.
Przeprowadzona analiza obszarowego systemu sterowania
ruchem wdrożonego na ciągu tramwajowym Lipińskiego
– Czerwone Maki w Krakowie wykazała konieczność monitorowania parametrów jego pracy w celu poprawy wykrytych w czasie badań przypadków nieprawidłowego funkcjonowania. Zmierzona liczba zatrzymań oraz średni czas
ich trwania znacznie odbiegają od założeń przyjętych podczas wdrażania systemu. Do przyczyn można zaliczyć błędy w detekcji pojazdów oraz zbyt małe odstępy czasu pomiędzy kolejnymi tramwajami. Prowadzą one do sytuacji,
w których system, aby spełnić nałożone ograniczenia, nie
może przyznać szczeliny pionowej pociągom przekraczającym skrzyżowanie w krótkich odstępach czasu, co powoduje zatrzymanie tramwaju. Oznacza to, że system wymaga
jeszcze dopracowania, którego celem powinna być minimalizacja liczby i długości zatrzymań tramwajów na analizowanym ciągu. Przewiduje się, iż wdrożenie systemu sterowania ruchem na ulicach Kapelanka i Monte Cassino, które
nastąpiło po zrealizowaniu omawianych badań, przyczyni
się do bardziej płynnego ruchu w kierunku pętli Czerwone
Maki. Koszty większego zużycia energii rzędu 110 tysięcy
zł rocznie na 3,8 kilometrowym odcinku torowiska pokazują, jak ważne jest maksymalne wykorzystanie potencjału
systemów sterowania ruchem. Należy pamiętać, że minimalizacja liczby zatrzymań znajdzie przełożenie nie tylko
w kosztach zużytej energii, ale również w zużyciu eksploatacyjnym taboru i poprawi komfort podróży pasażerów.
Dalsza rozbudowa i rozwój systemów sterowania ruchem
są kluczowe dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej aglomeracji krakowskiej o wysokim standardzie, która będzie
konkurencyjna względem transportu indywidualnego.
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