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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Andrzej Krych
Motorized man in a modal-split
Abstract: An extension of conventional studies on complex travels, in
order to ensure more effective modelling and forecasting of behaviours
of motorised people in the urbanised areas and forming of integrated forecasts, developing strategies and mobility policies is postulated. Given
the universal access to private vehicles, a more detailed explanation of
the conditions, structure and situations underlying the decision whether to use or not use a vehicle seems to be the key to the development of both a theory as well as the most effective and efficient practice.
Attention is drawn to the possibility of defining a normative individual
traffic production by respecting a number of demand niches without
an alternative, as a significant point of reference, to relations between
traffic and parking, especially in the non-public areas and the need to
handle annual transport work in researching of transport projects. All
data, characteristics and relations at the level of studies and analyses are
described and their potential broad application is indicated.
Keywords: traffic modeling and forecasting, automotive, mobility
policy
Piotr Sawicki, Przemysław Kupka
Tram depot location in the public transport system – application of decision
support methods
Abstract: The paper discuss the problem of determining the location of a tram depot in the transport system. Authors propose a five-step decision making procedure, which is composed of: formulating
the evaluation criteria, modelling of alternative locations (variants),
determining the criteria, selection a decision support method with
the construction of the model of preferences, and final selection of
the variant. In the article universal set of criteria for selection of the
most suitable location of the tram depot problem is also presented.
This set consists of five main criteria, and three sub-criteria; and it
covers three key aspects, including economic, social and technical issues. The problem finally has been analysed and solved for the tram
transport system in Poznań, and the achieved result has been compared with the location decision which had been made previously.
Keywords: passenger transport, tram depot location, decision support methods, AHP method
Mariusz Dudek
Analysis of variability of private cars occupancy on the inlet road to the big
city on the example of west side of Cracow
Abstract: In recent years intensive development of suburb areas around big cities has been progressing. It results with a significant increase of traffic stream into a city. A large share of individual motorized
transport is being observed in the transport service of the suburb areas. It is caused by the dynamic development of motorization. Increase
of car occupancy should be included in the list of measures undertaken in the framework of transport policy devoted to those areas.
This is why we should better recognize factors affecting intensity of
the avail of individual transport. The influence of the season and the
volume of the traffic on particular roads is to be analysed. In the end
an attempt to estimate car occupancy has been undertaken.
Keywords: private transport, suburban transport, car occupancy
Jacek Chmielewski, Tomasz Szczuraszek
Transportation model for Bydgoszcz – Toruń area partnership
Abstract: The article presents assumptions and construction of
transportation model developed for the transport study of the
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Bydgoszcz- Torun Area Partnership (B-TOP), which integrates two
independent models of urban areas, suburban and rural areas and
the interrelationship between the two neighboring cities. The model
renders all forms of transport, including pedestrian, bicycle and public transport (railway transport, trams and buses). This model was
used to diagnose the functioning of transport in the analyzed area,
the SWOT analysis and the development of predictive models for
different scenarios of economic development of the analyzed area.
These models have been successfully applied to develop the concept
of transport systems development B -TOP.
Keywords: transport study, traffic simulation model, transportation demands
Maciej Kruszyna
Modal Split – in a Problem Approach
Abstract: In the literature (theory) the choice of transport means
(parameter “modal split”) is modeled from mainstreaming different
trip motivation, a category of people, travel time and route. While,
in the utilitarian documents (practice), the modal split is treated as
a simple indicator characterizing, for example, the objectives of the
project (policy) without differentiating it in the above-mentioned
aspects. Author draws the attention to the problems related to the
interpretation of declared values of the modal split, inter alia, in the
context of assessment of the effectiveness of implemented solutions
in relation to its objectives and proposes a clarification of the rules
for applying this parameter.
Keywords: modal split, parameters for assessing policies of mobility, zoning
Wacław Jastrzębski
Pros and Cons of the GEH Statistic for the Evaluation of Traffic Models
Abstract: The article discusses the possibility of applying the GEH
statistic for the evaluation of traffic models. The statistic is called
after the name of Geoffrey E. Havers, who has applied it during his
works for the London’s traffic model in the seventies of last century.
It is an empirical formula which allows for greater variance in the
measurement for low values and lower deviation for high values.
The GEH statistic is recommended by British guidelines for road
and bridges modeling and other directives for evaluation of transport models correctness. Discussion on the necessity to apply different limit values of the GEH factor depending on the distribution of
the traffic values obtained in the measurements has been conducted
in the article.
Keywords: traffic modeling, evaluation of traffic models, GEH statistic
Norbert Chamier-Gliszczyński
Mobility model of urban users for the needs of transport activities
Abstract: Various transport related activities are undertaken in order to solve transportation problems: starting from the legislative
ones to the practical that are implemented in a given urban area.
The mobility of urban users is the common element of all these
activities. The term of mobility, mentioned above, has been defined
in the EU documents as a new urban culture of mobility. Article
constitutes an attempt to formalize the mobility model of urban
users in a manner enabling conducting the research aimed at an
evaluation of particular transport activities in social, environmental
and economic aspects.
Keywords: mobility, urban users, transport
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Człowiek zmotoryzowany
w podziale modalnym1

Streszczenie: Postuluje się rozszerzenie konwencjonalnych badań kompleksowych podróży, w celu skuteczniejszego modelowania i prognozowania zachowań osób zmotoryzowanych w obszarach zurbanizowanych
i formowania zintegrowanych prognoz, strategii rozwojowych oraz
polityk mobilności. Przy powszechnym dostępie do indywidualnego pojazdu bardziej szczegółowe objaśnienie warunków, struktury i sytuacji
decyzyjnej użycia lub zaniechania użycia pojazdu wydaje się być kluczem zarówno dla rozwoju teorii, jak najbardziej efektywnej i skutecznej
praktyki. Zwraca się uwagę na możliwość zdefiniowania normatywnej
produkcji ruchu indywidualnego przez respektowanie wielu nisz popytu
bez alternatywnego wyboru jako istotnego punktu odniesienia, związków ruchu z parkowaniem, zwłaszcza w miejscach niepublicznych oraz
konieczność operowania roczną pracą transportową w badaniu projektów transportowych. Omówione są niezbędne dane, charakterystyki
i relacje w poziomach badań i analiz ze wskazaniem potencjalnie szerokich ich zastosowań.
Słowa kluczowe: modelowanie i prognozowanie ruchu, motoryzacja,
polityka mobilności

Wprowadzenie
Jednym z podstawowych problemów modelowania i prognozowania ruchu w obszarach zurbanizowanych jest mobilność osób zmotoryzowanych. Występuje szereg ogólnie
znanych przesłanek dla oceny intensywności w użytkowaniu pojazdów indywidualnych, jednak kilka z nich pozostaje poza obszarem praktycznego ich wykorzystania nie tylko
w modelowaniu ruchu, ale generalnie w polityce transportowej i polityce mobilności. Typowym tego przykładem
jest w miarę dostateczna ocena zachowań osób wykorzystujących pojazdy w ruchu, przy zupełnym braku wiedzy
o okolicznościach i osobach, które – dysponując własnym
pojazdem – z niego nie korzystają. W ten sposób nie tylko
nie jest znana warstwa zachowań wzorcowych, normatywnych z punktu widzenia zadań i polityk transportowych,
ale także cechy popytu dodanego w związku z nabyciem
pojazdu lub czynników przesądzających o jego zbyciu na
rzecz zmiany kierunków własnej mobilności. Nie jest to
tylko problem wypełnienia niszy badawczej, ale generalnej integralności badań, modelowania i prognozowania ruchu w każdym obszarze zurbanizowanym. Co więcej, jest
on kluczowym elementem spójności prognozowania ruchu
z politykami transportową, urbanistyczną, mobilności, metropolitalną, parkingową, a nawet z programem rewitalizacji struktur miejskich. Warto dodać, że znajomość podstawowych charakterystyk użytkowania samochodów stanowi
istotną wartość w wykorzystaniu połączeń synaptycznych
1
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między danymi statystycznymi (w rozumieniu [5]) w modelowaniu ruchu i jego wiarygodności. Ogólnie problem
rozszerzenia baz danych o pojazdach indywidualnych zasygnalizowano w [5].

Struktura problemu
Jest kilka obszarów deficytu wiedzy o zachowaniach osób
zmotoryzowanych, które wydają się mieć kluczowe znaczenie w przedmiocie opisanych wyżej zainteresowań.
Podobna uwaga winna dotyczyć osób „potencjalnie zmotoryzowanych”, jeżeli zważyć, że nie posiadanie samochodu
w znacznym stopniu wynika ze świadomego wyboru, sytuacji i strategii wspólnoty rodzinnej. Nie ulega wątpliwości,
że istnieje silny związek wykorzystania pojazdu oraz wykonanej dystansowej pracy transportowej z jakością transportu publicznego. Trywialnym przykładem może być wynik
poznańskich KBR (2013), gdzie udział samochodu mieszkańców powiatu poznańskiego w podróżach wynosi ponad
60%, mieszkańców Poznania 35%, a mieszkańców śródmieścia niecałe 25% [1]. W badaniach Faron [3] w ogólnej
liczbie podróży wpływ ten jest dominujący, jeżeli zważyć, że
takie silnie skorelowane z nią zmienne, jak gęstość zaludnienia i odległość od centrum, są dodatkowo silnie skorelowane z jakością transportu publicznego. Dodamy do tego
takie czynniki, jak:
• wpływ dostępu i czasu podróży transportem publicznym w alternatywie do dostępu i warunków ruchu
w środkach alternatywnych,
• decyzje o użyciu indywidualnego pojazdu w łańcuchu
podróży i/lub z grupą pasażerów oraz ładunków,
• uwzględnienie w decyzji warunków parkowania przy
silnym na nią wpływie miejsc niepublicznych w strefach ograniczonego postoju,
• wyłączny lub grupowy (w gospodarstwie domowym,
służbowo itp.) sposób dysponowania pojazdem,
czyli cztery, jak się wydaje, kluczowe czynniki, wobec których konwencjonalna formuła modal-split zdaje się wnosić
wynik o wątpliwym zaufaniu i pozostawia rozmyty obraz
potencjalnych zmiennych instrumentalnych.
Ciągłym dylematem jest znaczenie parku samochodów
osobowych w przewozie towarów oraz w świadczeniu usług
w przewozach osób, mimo odmiennych uwarunkowań sytuacyjnych rozmytych w kategoriach motywacyjnych podróży lub w przewozach ładunków.
Statystycznie, każda z warstw w sposobie użytkowania
pojazdów, sama w sobie może mieć nawet niewielkie znaczenie dla jakości modelu ruchu, ale ich łączny wpływ na
podział modalny podróży może być znaczny, w następstwie
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czego pola zastosowań pozostają ograniczone . Jak znaczny
jest to wpływ, tego nie wiemy, zatem „opór materii” we
wszelkiej instrumentacji oraz ocenie interwencji w systemie
transportu podważa wiarygodność metodyczną stosowanych narzędzi operacyjnych.
Przydatność modelu ruchu i prognoz w analizach finansowych i ekonomicznych projektów transportowych warunkuje silnie zróżnicowany modalnie wskaźnik przeliczeniowy
standardów dobowych warstw ruchu do wartości rocznych.
Zwraca się uwagę, że standaryzacja dobowych cech modelu
do wartości rocznych jest tu czynnikiem kluczowym i „doba
standardowa”, tym bardziej modelu dla godziny szczytu, z definicji powinna być sytuowana w takim horyzoncie odpowiednim wskaźnikiem przelicznika rocznego (por. m.in.
[1,7]). Z tego i wielu innych powodów wskazane jest również ujęcie statystyczne udziału obszaru badań w globalnej,
dobowej dystansowej pracy transportowej pojazdów, tym
bardziej że podróże poza obszarem charakteryzuje zdecydowanie dłuższy dystans między źródłem a celem, a przykładowo: podróże wakacyjne z użyciem samochodu często w znacznym stopniu kształtują roczny przebieg pojazdu. Sposób użytkowania pojazdu wyrażony ilościowo oraz strukturalnymi
cechami pracy transportowej ma rzeczywisty i niezwykle silny związek z kosztami i relacjami kosztowymi wpływającymi
na decyzje użytkowników.
Zwróćmy uwagę, że paradygmat „człowiek zmotoryzowany” w skali ogólnomiejskiej stanowi centralny powód,
często nadający sens licznym intelektualnym, kulturowym
i fizycznym interwencjom w kształt i strukturę miasta.

Rozszerzenie pola zastosowań
Poza pragmatyką związaną z modelowaniem ruchu możemy wyróżnić trzy dodatkowe pola rozszerzające docelową
aplikację lokalnych badań użytkowania pojazdów indywidualnych:
1. Opis i budowanie hipotez motoryzacji, jej cech i skutków
składających się na zdefiniowanie lokalnej struktury modeli użytkowania i rezygnacji z użycia pojazdu.
2. Formowanie strategii, badanie wariantów polityki trans
portowej i scenariuszy urbanistycznych poprzez wyodrę
bnienie czynników instrumentalnych i niepodatnych
sytuacyjnie.
3. Analizę tendencji w cyklu kolejnych horyzontów czasowych badań i porównań z wynikami innych badań lokalnych, co łącznie składałoby się na wypełnienie niszy
badawczej i deficytu syntez.
Decydujące znaczenie w punkcie wyjścia ma pole 1,
które wydaje się być ściśle związane z kompleksowymi badaniami ruchu, o czym dalej (pkt 6). Jego treść powinna
być wyrażona w formie wydzielonego raportu obejmującego zarówno charakterystyki statystyczne, jak ich analizę
poszerzoną o socjologiczne aspekty decyzji użytkowników
– np. w całokształcie powodów użytkowania, jak nieużytkowania lub zaniechania posiadania pojazdu. Należy
uwzględnić, że aspekty socjologiczne w technice badania
mają szczególne znaczenie dla właściwego przeprowadzenia
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wywiadów i ankiet w badaniach reprezentacyjnych oraz
w interpretacji rezultatów. Ich jakość determinuje skuteczność i efektywność pola zastosowań w punkcie 2 oraz
umożliwia optymalizowanie badań lokalnych w oparciu
o wymianę doświadczeń i kształtowanie wiedzy (pole 3).
Pole 1 jest więc punktem wyjścia, pole 3 – wspomagania,
pole 2 – działania.

Rozszerzenie pola analiz		
Pozyskanie ww. danych wraz z konwencjonalnie wykorzystywanym rozkładem cech modelu (liczba jazd, podróży,
ich długości, łańcuchy motywacyjne, udział podstawowych
charakterystyk w podróżach poza obszar badania) oraz
konwencjonalnie zinwentaryzowanymi czynnikami ruchotwórczymi winno umożliwić:
• wprowadzanie znaczących dla prognoz warstw i związków do modeli ruchu,
• dodatkowe elementy weryfikacji wartości i charakterystyk globalnych,
• ocenę rozkładu przebiegu pojazdów w czasie (przelicznik roczny) i przestrzeni (w obszarze i poza obszarem badań) w następstwie decyzyjność aspektu kosztowego,
• pogłębioną analizę związków przyczynowo-skutkowych,
Dla potrzeb prognozowania szczególne znaczenie ma określenie segmentu użytkowników absolutnej, czasowej i częściowej predestynacji do użytkowania pojazdów i odwrotnie – ku
rezygnacji z użytkowania bądź zaniechania posiadania pojazdu. W tej strukturze, przy wyróżnieniu uwarunkowań transportowych, urbanistycznych i społecznych istotne znaczenie
ma zdefiniowanie obiektywnych uwarunkowań normatywnego podziału modalnego w dolnej granicy zminimalizowania
użytkowania pojazdów określonymi instrumentami polityk.
Poniżej stanów normatywnych pozostają sfery oddziaływania
na strategie zmotoryzowanych obywateli – to jest życiowych,
trwale usankcjonowanych i związanych z posiadaniem samochodu, wyborów miejsca zamieszkania, pracy i środka komunikacji. Innymi słowy, chodzi o wyznaczenie granicy i potencjału
racjonalnej społecznie i ekonomicznie mobilności motoryzacyjnej.
Logicznym skrótem tej idei jest nadany przez Suchorzewskiego
wyraz strefowania polityki transportowej w kategoriach A, B
i C (por. s. 270 [4]). Tej klasycznej idei normatywnej potrzebny
jest trzeci wymiar normalizacji, jako skwantyfikowany dystans
stanu rzeczywistego od normatywnego, a także mierzenia sukcesu. Jest to także podstawowy warunek dla zdefiniowania
celu, najbardziej skutecznych instrumentów i środków polityki mobilności. Jeżeli nie musimy być skazani na wszelkie subiektywnie „dobroczynne” cechy motoryzacji, warto wiedzieć, na jakim poziomie minimalnym powinniśmy spożytkować wynikające z niej obiektywne korzyści.
Mniej spektakularne, ale zdaniem autora ważne gatunkowo znaczenie ma możliwość uwzględnienia w prognozowaniu sfery parkowań w miejscach niepublicznych. Polityka
parkingowa na dziś wydaje się mieć najbardziej skuteczny
wpływ na regulacje rozkładu ruchu i podziału modalnego,
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a obszar parkowania niepublicznego szybko wzrasta w strefach regulowanego postoju i wraz z zastosowaniem normatywów parkingowych. Ma to znaczenie w uwzględnieniu
rzeczywistych kosztów parkowania w kalibracji modal-split
oraz dla polityki parkingowej, transportowej i rewitalizacji
zespołów urbanistycznych. Potencjał tych miejsc może prowadzić do niezrównoważonych relacji pomiędzy przepustowością środowiskową a globalną liczbą miejsc postojowych
(w rozumieniu Olszewskiego, Suchorzewskiego, por. [6],
także str. 163 [4]). Opozycja mieszkańców wobec likwidacji publicznych miejsc postojowych w strefach uspokojenia
ruchu jest w znacznym stopniu rezultatem komercjalizacji
parkingowej przestrzeni niepublicznych. Innym, skrajnym
wręcz przykładem mogą być problemy warszawskiego
Służewca [2]. Podobnie jak wyżej, ciężar gatunkowy tego
problemu wiąże się z opozycją społecznej uciążliwości ruchu i postoju pojazdów wobec prawa do dostępu transportowego. Jak na dzisiaj wyraża się całkowitym rozmyciem kwantyfikacji w następstwie standardów i norm dla projektowanych
lub rewitalizowanych zasobów urbanistycznych.
Szczególnie istotnym problemem jest takie zestandaryzowanie analiz i badań ruchu oraz badań parkowania, by
spójność obu modelowanych podmiotów odpowiadała poziomowi faktycznego zintegrowania procesu ruchu i parkowania. W rejonie komunikacyjnym miejsce parkowania,
motywacja, zmienność akumulacji, wskaźniki rotacji winny
być związane z produkcją ruchu, zmiennością czasową
w warstwach motywacyjnych. W szczególności dotyczy to
krótkotrwałych postojów wymykających się uwadze i budowanym wskaźnikom, w niektórych powszechnie stosowanych pomiarach parkowania.
Warto zasygnalizować, że większe miasta (zwłaszcza
akademickie) generują liczne studia i raporty o charakterze
socjologicznym, powstaje wiele „list oczekiwań” zorganizowanych mieszkańców i zarazem miasta te dysponują raportami badań kompleksowych. Każda z wymienionych klas
korespondencji pisze listy w innym języku i każda z opcji
tworzy z nich mieszankę rozmytą z punktu widzenia logiki
formalnej.

Do istotnych charakterystyk użytkowników parku –
dodajmy: przy minimalnym rozszerzeniu zakresu badań
ankietowych i ich kosztów – zaliczyć można:
• charakter własnościowy użytkowanego pojazdu,
• średni roczny przebieg pojazdu,
• przyczyny nieużytkowania pojazdu,
• przyczyny braku pojazdu w gospodarstwie domowym,
• miejsce stałego parkowania (garażowania).

Rozszerzenie pola badań (KBR)
Podstawą dla potencji analiz sposobu użytkowania pojazdu jest statystyka liczby pojazdów i ich rozmieszczenia.
Oficjalne dane statystyczne o wysokiej liczebności pojazdów indywidualnych w Polsce pozostają nie tylko mało
wiarygodne w oglądzie rzeczywistości, np. nt. związków
ruchu i parkowania, ale przede wszystkim stoją w sprzeczności z wynikami badań kompleksowych. W dobrze przeprowadzonych badaniach reprezentacyjnych błąd statystyczny szacowania zmiennej zero-jedynkowej jest istotnie
mniejszy od błędu w ocenie np. podziału modalnego ruchu
czy liczebności osób w gospodarstwach domowych. W tym
względzie pozostaje problem rozkładu danych statystycznych, charakterystyk uśredniających i globalnych w bazie danych. Ocena liczebności i rozmieszczenie parku pojazdów
w obszarze ma znaczenie fundamentalne dla wszelkich pochodnych
o znaczeniu instrumentalnym.

Podsumowanie
Świadomość korzyści i kosztów, tak jak świadomość wagi zagadnienia, jest niezbędna dla skutecznej i efektywnej interwencji zarówno po stronie zamawiających, jak wykonawców
projektów. W całokształcie wyrażonych postulatów oczywistym problemem jest koszt badań, przede wszystkim dylemat
wyboru pomiędzy poziomem reprezentacji statystycznej a pracochłonnością pojedynczego wywiadu i analiz. Rozszerzeniu
wywiadu sprzyjać może przekonanie respondenta, że podmiotem wywiadu są jego osobiste problemy z transportem i poglądy na miasto i transport. Szansa „wypowiedzi” i jej stosownej
socjologicznej interpretacji jest więc warunkiem koniecznym.
Współpraca ankietera z respondentem, podobnie jak losowy dobór próby, stanowią ważniejsze warunki reprezentatywności badań od rozmiarów reprezentacji, której fachowcy od specyfikacji zamówień
zdają się poświęcać centralną uwagę.

Scharakteryzowanie strukturalne parku pojazdów winno stanowić bazę wyjściową. W badaniu wykonywanych
podróży wyróżnić można dane uzupełniające dla potrzeb
rozszerzonych analiz. Poza konwencjonalnie wyróżnianymi
cechami powinno się uwzględnić:
• przewożenie (rozwożenie) ładunku (towaru) i osób,
• parkowanie na terenach niepublicznych i przebieg
poszukiwania wolnych miejsc postoju.
W innych niekwantyfikowanych, w tym z racji ograniczeń fizycznych bądź rozmytych liczbowo charakterystykach, istotne znaczenie ma ujęcie socjotechnicze wywiadu,
a nawet więcej – partycypacja socjologów. Dotyczy to takich zagadnień, jak:
• swobody i ograniczeń w dyspozycji pojazdu w gospodarstwie domowym i w pojazdach służbowych,
• wpływ na roczną pracę przerwową w użytkowaniu pojazdu w dni wolne od pracy i w długodystansowych
przemieszczeniach poza obszarem badań,
• gotowość i ograniczenia korzystania z alternatywnych
środków transportu, w tym problem ich wizerunku,
• stabilność sytuacji gospodarstwa domowego rozumiana
jako element jego dążeń i strategii w czasie i przestrzeni.
Twierdzenie, że behawioralny związek człowieka z wizerunkiem samochodu i systemowym otoczeniem jego decyzji ma
wpływ na zachowania i mobilność w systemie transportowym,
uznać można za banalne, tym bardziej więc w miarę wnikliwa
analiza tych związków nie powinna wykluczać tego aspektu
z pola uwagi w badaniach i zastosowaniach operacyjnych.

Dokończenie tekstu na stronie 23
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Ustalanie lokalizacji zajezdni
tramwajowej w systemie komunikacji
miejskiej z zastosowaniem metody
wspomagania decyzji1
Streszczenie: Artykuł dotyczy problemu ustalenia lokalizacji zajezdni
tramwajowej w systemie transportowym miasta. Autorzy zaproponowali pięcioetapową procedurę podejmowania decyzji w tym zakresie,
składającą się z: formułowania kryteriów oceny, modelowania alternatywnych lokalizacji, wyznaczania wartości kryteriów, wyboru metody
wspomagania decyzji wraz z budową modelu preferencji i ostatecznego
uszeregowania wariantów. W artykule przedstawiono również uniwersalny zbiór kryteriów, stanowiący podstawę ustalenia lokalizacji zajezdni. Zbiór ten składa się z pięciu głównych kryteriów i trzech podkryteriów, odnosząc się do aspektów ekonomicznych, społecznych i technicznych. Problem ustalania lokalizacji zajezdni został przeanalizowany
i rozwiązany dla tramwajowego systemu transportu w Poznaniu, a uzyskane rozwiązanie zostało porównane z podjętą decyzją lokalizacyjną.
Słowa kluczowe: transport pasażerski, lokalizacja zajezdni, wspomaganie decyzji, metoda AHP

Problematyka lokalizacji obiektów w systemie transportowym
Zarządzanie systemami transportowymi w aglomeracjach
miejskich stanowi szerokie zagadnienie i powinno być prowadzone na wielu poziomach odniesienia, od strategicznego po operacyjny. Do decyzji zarządczych na poziomie
strategicznym zaliczyć należy m.in.: projektowanie sieci
transportowej, dobór rodzaju i liczebności taboru oraz lokalizacja zaplecza technicznego. Ten ostatni element spełnia w systemie transportowym szereg funkcji, wpływając
bezpośrednio na jego sprawność i efektywność, głównie
poprzez zapewnienie warunków do właściwego utrzymania posiadanego taboru. W aglomeracjach miejskich przewóz pasażerów realizowany jest zarówno z wykorzystaniem
środków transportu autobusowego, jak i tramwajowego.
Z racji swoich właściwości transport tramwajowy charakteryzuje się znacznie większą złożonością w porównaniu do autobusowego. Wynika to głównie z dostępności
infrastruktury torowej, która jest znacznie mniej rozbudowana w porównaniu do sieci dróg. Ustalanie wielkości
i skali zaplecza technicznego dla taboru tramwajowego jest
więc zagadnieniem znacznie bardziej skomplikowanym niż
w przypadku taboru autobusowego.
Zdaniem Sobolewskiego i in. [8] podstawowym zadaniem zaplecza technicznego jest gromadzenie środków transportu i zapewnienie warunków do prowadzenia obsług i na1
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praw taboru. W przypadku zaplecza technicznego dla taboru tramwajowego obiekty zajezdni muszą być zlokalizowane
na powierzchni pozwalającej na zaprojektowanie wystarczającej sieci torów postojowych i manewrowych z układami
zwrotnic, zapewniając nie tylko możliwość zgromadzenia
taboru na terenie zajezdni, ale także sprawne jego ekspediowanie na linie komunikacyjne. Drugim podstawowym zadaniem zajezdni jest obsługa i konserwacja taboru w celu utrzymania go w codziennej gotowości ruchowej oraz niesienie
pomocy technicznej w przypadku awarii taboru na trasie.
Aby spełniać zadanie obsługowo-konserwacyjne, konieczne
jest istnienie dobrze wyposażonego zaplecza technicznego, co
wiąże się z istnieniem hal o dostatecznej kubaturze, dostosowanej do wymiarów zewnętrznych obsługiwanego taboru.
Oba wspomniane zadania stawiane zajezdniom tramwajowym implikują konieczność zapewnienia lokalizacji
i powierzchni dostosowanej do potrzeb. W dzisiejszych
czasach znalezienie odpowiedniej działki w centrum miasta ze względów finansowych jest zdecydowanie niemożliwe, dlatego w podejmowaniu decyzji lokalizacyjnej konieczne jest uzyskanie kompromisu pomiędzy potrzebami
a możliwościami. Zdaniem autorów niniejszej pracy poruszane zagadnienie jest szczególnie istotne, zważywszy, że
w warunkach polskich decyzja o lokalizacji nowej zajezdni
tramwajowej nie była podejmowana od trzydziestu lat.
W literaturze spotkać można prace, w których poruszany jest problem zarządzania eksploatacją floty tramwajowej
(np. Carrese i Ottone [9]), jednak bez nawiązania do decyzji lokalizacji zajezdni tramwajowych. Problematyka tego
typu ma jedynie odniesienie do zajezdni autobusowych (np.
Hamdouni i in. [10][11]). Przykładem pracy, w której poruszane jest zagadnienie lokalizacji zajezdni, jest publikacja
Kupki i Sawickiego [5], którzy zaproponowali model optymalizacyjny z funkcją celu minimalizującą koszty strat z tytułu dojazdu i powrotu wszystkich składów z zajezdni do/z
pierwszego przystanku na obsługiwanej linii.
Biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane powyżej okoliczności, autorzy artykułu postawili za cel opracowanie
i eksperymentalne zweryfikowanie procedury lokalizacji
zajezdni tramwajowej w sieci transportowej, w której istnieje możliwość uwzględnienia szerszego wymiaru analizowanego problemu. Podjęto zatem próbę rozwiązania problemu lokalizacyjnego poprzez zastosowanie metody wspomagania decyzji.
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Propozycja procedury wyznaczania lokalizacji zajezdni
tramwajowej
Autorzy artykułu zaproponowali pięcioetapową procedurę
wyznaczania lokalizacji zajezdni tramwajowej w systemie
transportowym miasta. Procedura ta z założenia stanowi
uniwersalną metodykę rozwiązywania tej kategorii problemów decyzyjnych, możliwą do zastosowania w każdym
przypadku lokalizacji zajezdni tramwajowej. Wśród głównych etapów procedury (por. rys. 1) znajdują się: formułowanie kryteriów oceny lokalizacji zajezdni (etap 1), modelowanie alternatywnych lokalizacji – wariantów (etap 2),
wyznaczanie wartości kryteriów (etap 3), wybór metody
wspomagania decyzji i budowa modelu preferencji (etap 4)
oraz wybór najkorzystniejszego wariantu (etap 5).
Należy zauważyć, że wariantem w rozumieniu opracowanej procedury jest zaproponowana lokalizacja zajezdni
wraz z rozwiązaniami dostosowawczymi, pozwalającymi na
efektywne korzystanie z zajezdni w ramach całego systemu
transportowego.
Etap 1 – Formułowanie kryteriów oceny
lokalizacji zajezdni
W celu przeprowadzenia kompleksowej oceny porównawczej proponowanych lokalizacji zajezdni tramwajowej
w systemie transportowym miasta konieczne jest ustalenie
kryteriów oceny poszczególnych rozwiązań. Zestaw kryteriów proponowany przez autorów ma charakter uniwersalny i stanowi kompozycję trzech wymiarów oceny, w tym:
ekonomicznego, techniczno-technologicznego oraz społeczno-środowiskowego.
W ustaleniu lokalizacji zajezdni proponuje się zastosować zestaw pięciu głównych kryteriów oceny, przy czym
jedno z kryteriów złożone jest z trzech podkryteriów, tj.:

• kryterium 1: efektywność trasy dojazdowej z zajezdni

•
•
•
•

do obsługiwanych linii, w tym: podkryterium 1a: odległość dojazdu, podkryterium 1b: efektywność wykorzystania czasu pracy, podkryterium 1c: częstotliwość
przeglądów okresowych,
kryterium 2: koszt budowy torowiska,
kryterium 3: niezawodność eksploatacyjna,
kryterium 4: stopień uciążliwości zajezdni dla otoczenia,
kryterium 5: stopień zagospodarowania terenu.

W tabeli 1 zaklasyfikowano poszczególne kryteria
i podkryteria do jednej z trzech grup znaczeniowych. Grupa
kryteriów ekonomicznych związana jest z trasą dojazdową,
jej budową i eksploatacją. Aspekty techniczne związane są
z: trasą dojazdową, długością i liczbą alternatywnych przebiegów. Aspekty społeczne związane z długością i przebiegiem trasy dojazdowej oraz z lokalizacją samej zajezdni.
Tabela 1
Klasyfikacja kryteriów i podkryteriów w ramach grup znaczeniowych
Grupy znaczeniowe
– wymiary oceny
ekonomiczne
techniczno-technologiczne
społeczno-środowiskowe

Kryteria
1
a

b

c

+

+

+
+

2

3

4

5

+

+

+
+
+

Źródło: opracowanie własne

Kryterium 1, oznaczane jako κ1, określa efektywność trasy dojazdowej z zajezdni, której lokalizacja jest ustalana, do
obsługiwanych linii. Kryterium to wyrażone jest poprzez
zestaw trzech podkryteriów κ1a, κ1b oraz κ1c. Podkryterium
κ1a oznacza odległość dojazdu na trasie pomiędzy zajezdnią
a pierwszym przystankiem na linii; κ1b efektywność wykorzystania czasu pracy motorniczego, związaną z dojazdem
i powrotem do/z obsługiwanej linii, natomiast κ1c częstotliwość przeglądów okresowych, wynikających z pełnego
przebiegu, w stosunku do efektywnie wykonanych wozokilometrów.

Rys. 1. Główne etapy procedury
wyznaczania lokalizacji zajezdni
tramwajowej
Źródło: opracowanie własne
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Kryterium 2, oznaczone jako κ2, określa koszt budowy
torowiska pomiędzy istniejącą infrastrukturą torową a zajezdnią; nie jest ono wprost proporcjonalnie uzależnione od
długości budowanego toru lecz zależy od lokalizacji i zastosowanej technologii budowy torowiska.
Kryterium 3, oznaczone jako κ3, wyraża niezawodność
eksploatacyjną przyjętego rozwiązania, tj. lokalizacji zajezdni i zaproponowanego układu torowego. Niezawodność
rozumiana jest jako zapewnienie wielu możliwości ekspediowania taboru z zajezdni na sieć.
Kryterium 4, oznaczone jako κ4, określa stopień uciążliwości zajezdni dla otoczenia. Określa ono zarówno, jak budowa
i użytkowanie torowiska wpłynie na dostępność terenów do
niego przyległych oraz jak sama zajezdnia i torowisko dojazdowe będzie oddziaływać na środowisko i mieszkańców, głównie
w postaci zwiększonego hałasu i drgań.
Kryterium 5, oznaczone jako κ5, określa stopień zagospodarowania terenu i stanowi ocenę wpływu inwestycji na istniejący układ urbanistyczny rejonu. W kryterium tym oceniana
jest zgodność lokalizacji zajezdni tramwajowej z istniejącym
rodzajem zagospodarowania obszaru, tj. lokalizacja zajezdni na
terenie: przemysłowym, mieszkalnym, niezabudowanym.
Konsekwencją ustalenia kryteriów oceny wariantów jest
wpływ na późniejszy dobór metody wspomagania decyzji,
który pozwala na uwzględnienie przyjętego zestawu kryteriów i sposobu ustalenia ich wartości.
Etap 2 – Modelowanie alternatywnych lokalizacji
– wariantów
Poszukując lokalizacji zajezdni tramwajowej wpisującej się
w system transportowy miasta, konieczne jest zaprojektowanie rozwiązania z taką szczegółowością, która pozwoli na
ustalenie jej wpływu na wszystkie aspekty podejmowanej
decyzji, a więc: ekonomiczne, techniczno-technologiczne
oraz społeczno-środowiskowe.
Etap 3 – Wyznaczenie wartości kryteriów
Ocena każdego z opracowanych wariantów lokalizacji zajezdni tramwajowej w systemie transportowym miasta jest
prowadzona z dokładnością do przyjętego zbioru kryteriów. Każde z kryteriów charakteryzuje się swoją specyfiką,
głównie z uwagi na możliwość precyzyjnego określenia jego
wartości. Z tego punktu widzenia wartość kryterium może
być ustalona precyzyjnie lub szacunkowo – ekspercko.
Etap 4 – Wybór metody wspomagania decyzji
i budowa modelu preferencji
Wybór metody wspomagania decyzji jest etapem, w którym następuje wybór metody zbieżnej ze specyfiką problemu i sposobem jego modelowania. W pracy H. Sawickiej
[4] wskazuje się, że dobór metody odbywa się pięcioetapowo, w tym: rozpoznanie sytuacji decyzyjnej, przegląd
dostępnych metod wspomagania decyzji, analiza aspektów
doboru metody wspomagania decyzji, porównanie wyników analiz oraz finalny wybór metody. Autorka w swojej
pracy szczegółowo omawia każdy ze wspomnianych etapów procesu wyboru.
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Budowa modelu preferencji jest silnie uzależniona od
specyfiki metody jaka zostanie wybrana do wsparcia podejmowania decyzji. Formułowanie preferencji w ogólności
polega na ustaleniu: istotności kryteriów oceny oraz gradacji preferencji ocen poszczególnych wariantów pomiędzy
sobą.
Etap 5 – Wybór najkorzystniejszego wariantu
Realizacja ostatniego etapu procedury, zależnie od przyjętej metody, odbywa się w oparciu o wartościowaną relację
pozwalającą na ustalenie wzajemnych zależności pomiędzy
poszczególnymi wariantami. Generalną zasadą jest uznanie, że rozwiązanie posiadające najwyższą ocenę jest rozwiązaniem najkorzystniejszym i co do zasady jest rozwiązaniem rekomendowanym do zastosowania.
Istnieje spora grupa metod wspomagania decyzji, których zastosowanie może doprowadzić do sytuacji, w której
kilka wariantów uznaje się za równoważne, a zatem ich
ostateczna selekcja musi odbyć się poprzez pogłębienie dotychczasowej analizy lub korektę dotychczasowych założeń. Innym rozwiązaniem jest podjęcie decyzji eksperckiej
– wybór jednego wariantu spośród kilku równoważnych.

Ustalenie lokalizacji zajezdni tramwajowej w Poznaniu,
w oparciu o zaproponowaną procedurę
System transportu tramwajowego w Poznaniu posiada
blisko 215 km torowiska; w jego obrębie funkcjonuje 19
linii tramwajowych o numeracji {1, .., 18, 26} i posiada
14 pętli tramwajowych {Junikowo, Budziszyńska, Ogrody,
Piątkowska, os. Jana III Sobieskiego, Połabska, Wilczak,
Zawady, Miłostowo, os. Lecha, Stomil, Starołęka, Dębiec
i Górczyn}. Łącznie w systemie komunikacji tramwajowej
eksploatowanych jest 174 pociągów (6 różnych typów),
które utrzymywane są w ramach 3 zajezdni tramwajowych:
S1 = {Głogowska}, S2 = {Madalińskiego} oraz S3 =
{Forteczna}. Kluczowe elementy sieci transportowej oraz
lokalizacja poszczególnych pętli i zajezdni tramwajowych
zostały przedstawione na rysunku 2.
Przewoźnik – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Poznaniu stanął przed koniecznością likwidacji jednej
z trzech lokalizacji zajezdni tramwajowych – przy ulicy
Madalińskiego {S2}. Jest to spowodowane zarówno niewielką powierzchnią tej zajezdni, jak również brakiem możliwości dalszej rozbudowy oraz bliskością zabudowań mieszkalnych. Przewoźnik przygotowując się do wymiany znacznej
części taboru, a co z tym związane, zmiany technologii obsług i napraw, powinien dostosować swój potencjał do zmian
w taborze. W tej sytuacji zdecydowano się na określenie jednej nowej lokalizacji zajezdni tramwajowej, spełniającej
wszystkie stawiane wymagania związane z technologią obsług i napraw taboru tramwajowego.
Etap 1 – Formułowanie kryteriów oceny lokalizacji
zajezdni
W pierwszym etapie przyjęto zestaw 5 głównych kryteriów
i 3 podkryteriów zaproponowany przez autorów artykułu
w rozdziale 2.2; obejmuje on:
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• κ1 - efektywność trasy dojazdowej z zajezdni do obsłu-

•
•
•
•

giwanych linii komunikacyjnych, w tym: κ1a – odległość dojazdu, κ1b – efektywność wykorzystania czasu
pracy, κ1c – częstotliwość przeglądów okresowych,
κ2 – koszt budowy torowiska,
κ3 – niezawodność eksploatacyjną,
κ4 – stopień uciążliwości zajezdni dla otoczenia,
κ5 – stopień zagospodarowania terenu.

Etap 2 – Modelowanie alternatywnych lokalizacji
– wariantów
W ramach drugiego etapu procedury zaproponowano 5
alternatywnych lokalizacji zajezdni tramwajowych na terenie miasta Poznania. Wszystkie te warianty syntetycznie
przedstawiono poniżej.
W wariancie pierwszym – W1, nowa zajezdnia tramwajowa zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miasta, przy ulicy Dojazd (oznaczenie S4 na rys. 2), na działce
o powierzchni 75 tysięcy m2. Lokalizacja ta wymaga wybudowania 700-metrowego pojedynczego toru dojazdowego
do najbliższego rozjazdu, co pozwala na ekspediowanie
tramwajów w dwóch kierunkach, lecz w przypadku awarii
jednego z pociągów, może to powodować zablokowanie dostępu do zajezdni. Torowisko dojazdowe nie będzie przebiegać w terenie ścisłej zabudowy, a zatem nie jest wymagane
stosowanie zaawansowanych technologii budowy. Niemniej,
zajezdnia w tym wariancie zlokalizowana jest w pobliżu
osiedla domów jednorodzinnych, co może powodować niezadowolenie mieszkańców.

W wariancie W2 zajezdnia zlokalizowana jest w południowej części miasta, przy ulicy Dwatory (oznaczenie S5 na
rys. 2), częściowo na nieużytkach wzdłuż linii kolejowej północ-południe, a częściowo na terenie składu opału. Działka
ma powierzchnię około 65 tysięcy m2, a w bezpośrednim jej
sąsiedztwie brak jest budownictwa mieszkalnego, głównie ze
względu na bliskość torów kolejowych; po drugiej ich stronie
znajduje się teren przemysłowy Zakładów H. Cegielskiego.
Lokalizacja zajezdni przy ulicy Dwatory wymaga wybudowania 300-metrowego toru dojazdowego do najbliższego
rozjazdu. Odległość od rozjazdu do przystanku w kierunku
ulicy Głogowskiej wynosi 30 m, natomiast przystanek w kierunku ulicy 28 czerwca 1956 r. należy dodatkowo wybudować (odległość od rozjazdu wynosiłaby również około 30 m).
Wariant W2 wprowadza lokalizację zajezdni we wschodniej
części miasta – na Franowie (oznaczenie S6 na rys. 2), na nieużytkach położonych wzdłuż magistrali kolejowej, a od osiedli
mieszkaniowych jest oddzielona wielkokubaturowymi halami
centrów handlowych M1 oraz budynkami browaru KP SA.
Powierzchnia działki przeznaczonej na nową zajezdnię wynosi
około 290 tysięcy m2. Długość toru dojazdowego do najbliższego istniejącego rozjazdu wynosi 2000 m, a po przebudowie
istniejącego układu torowego, odległość od rozjazdu do pierwszego przystanku w kierunku ulicy Kórnickiej wyniesie 100 m,
natomiast w kierunku Żegrza 200 m.
W wariancie W4 zajezdnia zlokalizowana jest w północnej części miasta, przy ulicy Północnej (oznaczenie S7 na
rys. 2). W sąsiedztwie tej lokalizacji znajduje się nowo powstałe osiedle mieszkaniowe przy ulicy Gen. T. Kutrzeby,

Rys. 2.
Schemat tramwajowej sieci transportowej miasta Poznania wraz z
lokalizacją zajezdni
Źródło: opracowanie własne
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biorąc jednak pod uwagę przebiegające w pobliżu torowisko kolejowe, wpływ zajezdni na otoczenie należy uznać za
znikomy. Powierzchnia działki na której mogłaby powstać
zajezdnia wynosi około 62 tysięcy m2, a obecnie znajduje się
tam składnica surowców wtórnych oraz firmy spedycyjne.
Lokalizacja dla W4 pozwala na ekspediowanie pociągów
w dwóch kierunkach: ulicy Estkowskiego (konieczna budowa torowiska o długości 500 m, a odległość od rozjazdu do
przystanku w kierunku placu Wielkopolskiego i Ronda
Śródka wyniosłaby odpowiednio 30 i 50 m), ulicy Przepadek
(konieczna budowa torowiska o długości 1000 m, a odległości od rozjazdu do przystanków w kierunku Winograd
i ulicy Poznańskiej wyniosłyby odpowiednio 150 i 50 m).
Wariant W5 wprowadza lokalizację zajezdni w centralnej części Poznania, na terenie dawnych Zakładów Napraw
czych Taboru Kolejowego (w skr. ZNTK), przy ulicy Robo
czej (oznaczenie S7 na rys. 2). Teren ma charakter przemysłowo-transportowy i położony jest wzdłuż toru kolejowego
w kierunku dworca kolejowego Poznań Główny. Z uwagi
na swój charakter i poprzednie przeznaczenie teren ten wyposażony jest w infrastrukturę torową oraz obiekty, które
można zaadoptować dla celów nowej zajezdni tramwajowej. Teren ma powierzchnię ponad 250 tysięcy m2; a położenie na terenie ZNTK pozwala na przeprowadzenie trzech
niezależnych tras wyjazdowych, tj. w kierunku: ulicy
Hetmańskiej (konieczne wybudowanie odcinka dojazdowego o długości 1000 m, a odległości od rozjazdu do przystanku w kierunku ulicy 28 czerwca 1956 r. oraz ulicy
Głogowskiej wynoszą odpowiednio 300 i 400 m), Rynku
Wildeckiego (długość trasy dojazdowej do dowolnego
przystanku wynosi ok. 350 m), ul. Towarowej (długość trasy dojazdowej wynosi 800 m, a przed wyjazdem w ulicę
S. Matyi powinny zostać utworzone przystanki).
Etap 3 – Wyznaczenie wartości kryteriów
Na podstawie przedstawionych analiz, ocen eksperckich
i obliczeń zbudowano tablicę ocen poszczególnych wariantów W1, …, W5. Kryteria K1, wraz z podkryteriami K1a i K1b,
a także K2 zostały ustalone w sposób analityczny. Pozostałe
kryteria, tj. K3, K4, K5 oraz podkryterium K1c zostały wyznaczone ekspercko. Rezultat tego etapu procedury został
przedstawiony w tabeli 2.

Etap 4 – Wybór metody podejmowania decyzji i budowa
modelu preferencji
Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w rozdziale 2.5
w analizowanym problemie zastosowano co do zasady metodę Analytical Hierarchy Process, w skr. AHP [5], a wykorzystanym narzędziem analitycznym, zgodnym z metodyką AHP, jest MakeItRational [6]. W tym przypadku
określanie preferencji dotyczy zarówno ustalenia ważności
poszczególnych kryteriów, w tym ważności podkryteriów
w obrębie kryterium nadrzędnego, jak również wyrażenie
preferencji na zbiorze rozważanych wariantów, osobno dla
każdego z kryteriów. W analizowanym przypadku decydentem jest przewoźnik (MPK Poznań Sp. z o.o.), który
w bezpośredni sposób będzie użytkownikiem zajezdni
tramwajowej, której lokalizacja jest ustalana.
Prowadząc hierarchizację zgodną z metodą AHP, zarówno w odniesieniu do kryteriów, jak i wariantów, posłużono
się jednolitą 5-stopniową skalą ocen, w której poszczególne
oceny oznaczają:
• 1: dla przypadku równoważnych porównywanych
elementów,
• 3: dla słabej preferencji jednego elementu nad drugim,
• 5: dla silnej preferencji jednego elementu nad drugim,
• 7: dla bardzo silnej preferencji jednego elementu nad
drugim,
• 9: dla ekstremalnie silnej preferencji jednego elementu nad drugim,
przy czym przez element rozumie się zarówno wariant, jak
i kryterium (podkryterium), zależnie od kontekstu porównania.
Stosując powyższą skalę, zbudowano model preferencji
względem kryteriów, prowadząc porównanie kryteriów parami; rezultat został przedstawiony w tab. 3. Z uwagi na
fakt, że kryterium K1 zbudowane jest z trzech podkryteriów, identycznego ustalenia preferencji dokonano na poziomie podkryteriów, a rezultat został przedstawiony w tabeli 4.
Tabela 3
Hierarchia kryteriów oceny wariantów
Kryteria

Tabela 2
Kryteria

Tablica ocen poszczególnych wariantów
Jednostka
miary

W1

W2

W3

W4

W5

K1a

[km]

463,7

362,2

512,2

355,0

182,7

K1b

[%]

95

96

93

96

97

K1c

[szt.]

3

3

4

4

8

K2

[tys. zł]

52,5

22,5

269,3

116,7

176,7

K3

[pkt.]

4

3

5

2

1

K4

[pkt.]

4

1

5

2

2

K5

[pkt.]

5

2

2

2

1

Źródło: opracowanie własne

K2

K3

K4

K5

K1

1

5

3

7

9

K2

1/5

1

3

5

5

K3

1/3

1/3

1

7

7

K4

1/7

1/5

1/7

1

3

K5

1/9

1/5

1/7

1/3

1

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4
Hierarchia podkryteriów dla kryterium
Podkryteria
Podkryteria

Warianty

Kryteria /
podkryteria

K1

K1a

K1b

K1c

K1a

1

1/3

9

K1b

3

1

9

K1c

1/9

1/9

1

Źródło: opracowanie własne
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W kolejnym kroku procesu decyzyjnego, zgodnego z metodą AHP, przeprowadzono porównania parami wszystkich
wariantów, budując pięć osobnych macierzy preferencji dla
każdego z kryteriów. Rezultaty modelowania preferencji na
tym etapie przedstawiono w kolejnych tablicach 5–9.
Tabela 5
Hierarchia wariantów wzgl. kryterium K1

Etap 5 – Wybór najkorzystniejszego wariantu
Stosując zbudowany wcześniej model preferencji w odniesieniu do kryteriów, jak i wariantów, zgodnie z istotą metody AHP, zostało wyznaczone ostateczne uszeregowanie.
Wartości uzyskane przez poszczególne warianty w odniesieniu do każdego kryterium oceny, jak również zbiorczy
rezultat stanowiący podstawę uszeregowania wszystkich
wariantów, zaprezentowano na rys. 3.

Warianty

Warianty

W1

W1

W2

W3

W4

W5

1

1/3

3

1/3

1/7

W2

3

1

5

1

1/5

W3

1/3

1/5

1

1/5

1/9

W4

3

1

5

1

1/5

W5

7

5

9

5

1

Źródło: opracowanie własne

Tabela 6
Hierarchia wariantów wzgl. kryterium K2

Warianty

Warianty
W1

W2

W3

W4

W5

W1

1

1/3

9

5

7

W2

3

1

9

7

7

W3

1/9

1/9

1

1/5

1/3

W4

1/5

1/7

5

1

3

W5

1/7

1/7

3

1/3

1

Źródło: opracowanie własne

Tabela 7
Hierarchia wariantów wzgl. kryterium K3
Warianty

Warianty

W1

W1

W2

W3

W4

W5

1

1/3

5

1/5

1/7
1/5

W2

3

1

7

1/3

W3

1/5

1/7

1

1/9

1/9

W4

5

3

9

1

1/3

W5

7

5

9

3

1

Źródło: opracowanie własne

Tabela 8
Hierarchia wariantów wzgl. kryterium K4
Warianty

Warianty

W1

W1

W2

W3

W4

W5

1

1/5

3

1/3

1/3

W2

5

1

7

3

3

W3

1/3

1/7

1

1/5

1/5

W4

3

1/3

5

1

1

W5

3

1/3

5

1

1

Źródło: opracowanie własne

Tabela 9
Hierarchia wariantów wzgl. kryterium K5

Warianty

Warianty
W1

W2

W3

W4

W5

W1

1

1/3

1/3

1/3

1/5

W2

3

1

1

1

1/3

W3

3

1

1

1

1/3

W4

3

1

1

1

1/3

W5

5

3

3

3

1

Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Ostateczne uszeregowanie wariantów lokalizacji zajezdni tramwajowej w systemie
transportowym Poznania. Źródło: opracowanie własne

Zestawienie to wskazuje wariant W5, zakładający zlokalizowanie zajezdni na terenie ZNTK jako rozwiązanie najlepsze. Najwyższa lokata tego rozwiązania (ocena finalna
wynosi 42,8 pkt) wynika przede wszystkim z bardzo wysokich ocen tego wariantu, uzyskanych w ramach kryteriów:
K1 – efektywność trasy dojazdowej, K3 – niezawodność eksploatacyjna oraz K5 – stopień zagospodarowania terenu.
W ramach kryterium koszt budowy torowiska – K2 wariant
ten uzyskał jeden z gorszych rezultatów, natomiast względem kryterium stopnia uciążliwości zajezdni dla otoczenia
– K4 jest to rozwiązanie identyczne jak w przypadku wariantu W4.
Uwzględniając kryterium kosztu budowy torowiska –
K2 oraz stopnia uciążliwości zajezdni dla otoczenia – K4,
najkorzystniejszym wariantem jest W2, zakładający zlokalizowanie zajezdni przy ulicy Dwatory. W ogólnym rankingu, na pierwszym miejscu, znalazła się lokalizacja ZNTK
(W5), na drugim Dwatory (Wz); trzecią lokatę zajmuje lokalizacja przy ulicy Północnej (W4), czwartą przy ulicy Dojazd
(W1), a piątą lokalizacja zajezdni na Franowie (W3).

Podsumowanie
W artykule przedstawiono autorską propozycję wyznaczania lokalizacji zajezdni tramwajowej w systemie transportowym miasta. Problem został przedstawiony w postaci zadania szeregowania wariantów, gdzie wariantem
jest lokalizacja zajezdni wraz z koniecznymi działaniami
dostosowawczymi. Autorzy zaproponowali pięcioetapową
procedurę postępowania, a dodatkowo został przedstawiony uniwersalny zbiór kryteriów uwzględniających aspekty
ekonomiczne, społeczne i techniczne towarzyszące procesowi decyzyjnemu.
Dokończenie tekstu na stronie 31
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Analiza zmienności napełnień
samochodów osobowych na wlotach
do dużego miasta na przykładzie
zachodniej części Krakowa1
Streszczenie: W ostatnich latach postępuje intensywny rozwój obszarów
podmiejskich wokół dużych miast. Powoduje to znaczący wzrost potoków
ruchu do miasta. W obsłudze transportowej tych obszarów bardzo często
obserwuje się duży udział zmotoryzowanego transportu indywidualnego. Jest to spowodowane dynamicznym rozwojem motoryzacji. Jednym
z działań, jakie należy podjąć w ramach polityki transportowej na tych
obszarach, winno być zwiększenie napełnienia samochodu osobowego.
Z tego powodu należy lepiej poznać czynniki wpływające na intensywność wykorzystania transportu indywidualnego. Przeanalizowany będzie
wpływ pory roku na napełnienie samochodu czy też wielkości natężenia
ruchu na poszczególnych drogach. Na zakończenie podjęto próbę estymacji wielkości napełnienia samochodu osobowego.
Słowa kluczowe: transport indywidualny, transport podmiejski, zapełnienie samochodu

Wprowadzenie
W ostatnich kilkunastu latach w wielu polskich miastach
obserwuje się intensywny rozwój obszarów podmiejskich.
Jego konsekwencją jest dynamiczny wzrost ruchu na wielu
wlotach do miast, które pozostają miejscem pracy, a także
wielu innych aktywności mieszkańców suburbiów. Wzrost
ten jest najbardziej widoczny na drogach niższych klas,
które często nie są przystosowane do przenoszenia dużych
natężeń ruchu samochodowego. Jest to tym istotniejsze,
gdyż ze względu na zamożność nowych mieszkańców tych
obszarów zakup samochodu nie stanowi większego problemu, a dodatkowo komunikacja zbiorowa obsługująca te
obszary oraz infrastruktura jej towarzysząca są na niesatysfakcjonującym poziomie.
Przegląd literatury
Badania prowadzone w krajach Unii Europejskiej wskazują na duże znaczenie transportu indywidualnego zmotoryzowanego w transporcie osób [2]. Dzieje się tak mimo
podejmowania szeregu działań mających zachęcić do wykorzystania transportu zbiorowego w podróżach, także
poprzez uświadomienie szeregu uciążliwości środowiskowych związanych z masowym wykorzystaniem samochodu w podróżach. Ponadto wskutek coraz powszechniejszego dostępu do samochodów i możliwości indywidualizacji podróży w szeregu państw Europy Środkowej
obserwuje się spadek średniego napełnienia samochodów,
np. w Czechach stwierdzono jego spadek od wartości
1
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1,9 osób/sam. w roku 2004 do wartości 1,41 osób/sam.
w roku 2008 [4].
Pomiary wykonywane w roku 2013 w Krakowie [1] pokazały wyraźnie, że napełnienie samochodu osobowego
dość istotnie różni się dla podróży wykonywanych wewnątrz miasta (gdzie wynosi 1,53 osób/sam.) oraz dla podróży ze strefy podmiejskiej (1,62 osób/sam.). Badania prowadzone w Kielcach [3], że napełnienie samochodu zależy
istotnie od motywacji podróży:
• podróże ogółem – 1,25 osób/sam.,
• podróże związane z pracą – 1,10 osób/sam.,
• podróże związane z nauką – 1,48 osób/sam.,
• podróże związane z zakupami lub usługami –
1,29 osób/sam.,
• podróże związane z wypoczynkiem – 1,49 osób/sam.

Wstępne wyniki pomiarów
Wykorzystane dla potrzeb niniejszej publikacji analizy zostały wykonane w ramach Programu Unii Europejskiej
„SmartMove”, którego celem jest zwiększenie udziału transportu zbiorowego na obszarach wiejskich. Jest on realizowany w kilku miastach i obszarach w Austrii, Hiszpanii,
Niemczech i Portugalii. W Polsce program ten wdrażany
jest na obszarze podkrakowskiej gminy Liszki leżącej na
zachód od miasta. W ramach jego ewaluacji wykonanych
zostało szereg pomiarów, w tym dwie serie pomiarów napełnień pojazdów. Przeprowadzone zostały one w dwóch
terminach: 19.06.2015 oraz 8.12.2015, każdy w godzinach
6:00– 11:00. Każde z badań było zrealizowane w dwóch
punktach zlokalizowanych na zachodniej granicy Krakowa
przy ulicy Księcia Józefa (oznaczonym w dalszych analizach
jako P1) oraz ulicy Mirowskiej (oznaczonym jako P2). Cały
okres pomiarowy został podzielony na interwały 15-minutowe, w których obserwatorzy rejestrowali liczbę osób w przejeżdżających samochodach. Następnie dla każdego interwału
pomiarowego określano wartość średnią napełnienia pojazdów oraz odchylenie standardowe.
Porównując w ten sposób uzyskane wyniki wartości
średnich napełnień pojazdów, niestety nie można doszukać
się większych prawidłowości (rys. 1).
Bardzo istotną informację o rozrzucie wyników pomiarów pokazuje odchylenie standardowe. Jego duże wartości
w niektórych przedziałach czasu bardzo często są efektem
pojawiania się w potoku pojazdów samochodów przewożących większą liczbę osób (4–5), a niekiedy samochodów

Transport miejski i regionalny 06 2016

Rys. 1. Zmienność średniej wartości napełnienia samochodów osobowych obserwowana
w okresie porannym

Rys. 2. Zmienność odchylenia standardowego pomierzonego napełnienia samochodów osobowych w okresie porannym

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

typu van przewożących komplet pasażerów (7 osób). Anali
zując wartości odchylenia standardowego, można stwierdzić zdecydowanie większe jego wartości w okresie lata niż
zimy: dla pomiaru czerwcowego przeciętna wartość odchylenia standardowego nie różniła się pomiędzy dwoma
punktami pomiarowymi i wynosiła 0,64, natomiast dla pomiaru grudniowego zaobserwowano istotnie mniejsze jego
wartości, które jednocześnie różniły się także dla poszczególnych punktów pomiarowych: przy ulicy Księcia Józefa
(P1) wyniosło ono 0,56, natomiast przy ulicy Mirowskiej
(P2) – tylko 0,40. Dokładny przebieg zróżnicowania pokazano na rysunku 2.

Analiza wpływu natężenia ruchu na napełnienie samochodu
W kolejnym etapie przeanalizowano istnienie zależności
pomiędzy napełnieniem samochodu osobowego a natężeniem ruchu. Można założyć, że duże natężenie ruchu samochodowego może być czynnikiem motywującym do większego wykorzystania samochodu w celu obniżenia kosztów
dojazdu (pojazd poruszający się w korku zużywa więcej
paliwa niż w ruchu płynnym). Tymczasem, jak pokazano
na rysunku 3, okazuje się, że wnioskowanie takie jest błędne – im natężenie na drodze było większe tym napełnienie
pojazdów było mniejsze.
Analizując wyniki dla poszczególnych punktów pomiarowych, można zauważyć mniejsze zróżnicowanie średniego napełnienia samochodu w porze letniej niż w porze zimowej. Dla pomiarów wykonanych w grudniu 2015 można wyraźnie stwierdzić, że przy podobnych natężeniach
ruchu istotnie większe napełnienia można zaobserwować
w samochodach poruszających się po drodze wojewódzkiej
(ulica Księcia Józefa – P1) niż po powiatowej (ulica
Mirowska – P2). Pomiary wykonane w czerwcu 2016 nie
wykazywały tak dużego zróżnicowania wartości średnich
napełnień pojazdów korzystających z poszczególnych dróg.
Dodatkowo można zaobserwować, że wpływ pory roku na
napełnienie samochodu jest bardziej widoczny w przypadku drogi powiatowej (ulica Mirowska – P2) niż drogi wojewódzkiej (ulica Księcia Józefa – P1).

Rys. 3. Zależność średniego napełnienia samochodu osobowego od natężenia ruchu
Źródło: opracowanie własne

Podobne analizy można przeprowadzić dla odchylenia
standardowego napełnienia samochodu. W przypadku
tego parametru wpływ natężenia ruchu jest zdecydowanie
mniejszy w porównaniu z wartością średnią, co pokazuje
rysunek 4. Można zauważyć, że wraz ze wzrostem natężenia ruchu, wartość odchylenia standardowego maleje.
W okresie letnim wartość odchylenia standardowego
napełnienia przyjmuje większe wartości niż w przypadku
zimy, co w większym stopniu uwidacznia się w przypadku
drogi powiatowej (ulica Mirowska – P2) niż drogi wojewódzkiej (ulica Księcia Józefa – P1).

Analiza potoków osób w transporcie indywidualnym
Równolegle do pomiaru napełnienia pojazdów w obydwóch punktach prowadzone były pomiary natężenia ruchu z uwzględnieniem struktury rodzajowej. Na tej podstawie możliwym było obliczenie potoku osób zmierzających
do Krakowa transportem indywidulanym. Porównując
oszacowane na tej podstawie potoki ruchu, można zauważyć, że w okresie rannym (6:00–11:00) wielkość potoku
w transporcie indywidualnym na obydwóch badanych wlotach do miasta w okresie letnim jest porównywalna (2120
w przekroju ulicy Księcia Józefa oraz 2165 w przekroju
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ulicy Mirowskiej). W okresie zimowym natomiast zaobserwowano już bardziej istotne różnice: przez przekrój ulicy
Księcia Józefa przejechało w kierunku do Krakowa 1997
osób (spadek w porównaniu z latem – o 5,8%), natomiast
przez przekrój ulicy Mirowskiej – 2178 osób – wzrost
w porównaniu do lata o 1%.
Analizując jego zmienność, można stwierdzić, że godzina
szczytu porannego w ruchu w kierunku Krakowa w okresie
letnim w przekroju ulicy Księcia Józefa jest obserwowana
w okresie 6:15–7:15, natomiast w przekroju ulicy Mirowskiej
(P2) o pół godziny później (7:00–8:00). W okresie zimowym
zaobserwowano nieznaczne jej przesunięcia czasowe: w punkcie P1 jest ona w okresie 7:00–8:00 (w okresie letnim ruch
w tym czasie jest o niecałe 7% mniejszy niż w godzinie szczytu), natomiast w punkcie P2 w okresie 6:45–7:45 (w okresie
letnim ruch w godzinie szczytu jest tylko o 3% większy). Jest
to dość istotne przesunięcie w porównaniu z ruchem obserwowanym na obszarze wewnętrznym Krakowa stwierdzonym na podstawie Kompleksowych Badań Ruchu przeprowadzonych w roku 2013.
Porównując wielkość potoku ruchu w transporcie indywidualnym w poszczególnych okresach, można stwierdzić jego stopniowy spadek po godzinie 8:00 i jego stopniowo ustabilizowane wartości po godzinie 9:00, gdy
wielkość potoku osiąga niekiedy tylko połowę wartości
z okresu szczytowego (rys. 5).
Bardzo zastanawiające rezultaty uzyskano, porównując
wpływ pory roku na wielkość potoku osób w transporcie
indywidualnym. Z jednej strony można zakładać, że niekorzystne warunki atmosferyczne mogą być dodatkowym
czynnikiem zachęcającym do korzystania z transportu indywidualnego oferującego większą ochronę przed nimi,
zwłaszcza na obszarze podmiejskim (większe odległości
dojścia do przystanku w terenach podmiejskich, częsty
brak wiat przystankowych, niższy ich standard). Z drugiej
strony można również założyć, że część kierowców – zwłaszcza tych o mniejszym doświadczeniu – skłonna jest zrezygnować z użytkowania samochodu i przesiąść się na transport zbiorowy. Jak pokazano na podstawie zestawionych
w tabeli nr 1 wynikach obliczeń potoków, trudno znaleźć
jednoznaczne tendencje zmian w tym zakresie.

Próba estymacji napełnienia samochodów osobowych
Na zakończenie analiz wyników pomiarów podjęto próbę
estymacji wyników. Ze względu na opisane zróżnicowanie
pomiędzy porami roku próba estymacji została opracowana
osobno dla pory letniej (pomiary VI 2015) oraz zimy (pomiary XII 2015). Jak już we wstępie wspomniano, brak jest
widocznego wpływu czasu na wielkość napełnień pojazdów
i z tego powodu zdecydowano się estymować ich wielkość
funkcją stałą równą wartości średniej. Dla pomiarów przeprowadzonych w czerwcu wartości średnie napełnienia były
bardzo mało zróżnicowane i przyjmowały następujące wartości:
• przekrój w ulicy Księcia Józefa – 1,38 osób/poj.
• przekrój w ulicy Mirowskiej – 1,32 osoby/poj.
• obydwa przekroje – 1,35 osoby/poj.
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Rys. 4. Zależność odchylenia standardowego napełnienia samochodu osobowego od natężenia ruchu
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Zmienność potoku osób podróżujących samochodami osobowymi w godzinach porannych
Źródło: opracowanie własne

Tabela 1
Analiza wpływu pory roku na wielkość potoku osób
w transporcie indywidualnym
ul. Księcia Józefa (punkt P1)
Interwał

lato

zima

różnica
(zima – lato)

ul. Mirowska (punkt P2)
lato

zima

różnica
(zima – lato)
-6

6:00-6:15

61

78

17

98

92

6:15-6:30

131

122

-9

120

127

7

6:30-6:45

164

119

-45

161

147

-14
17

6:45-7:00

117

104

-13

138

155

7:00-7:15

166

145

-21

159

158

-1

7:15-7:30

124

116

-8

185

178

-7

7:30-7:45

115

119

4

161

158

-3

7:45-8:00

127

119

-8

143

116

-27

8:00-8:15

93

118

25

110

129

19

8:15-8:30

107

117

10

91

129

38
12

8:30-8:45

113

104

-9

119

131

8:45-9:00

96

105

9

100

107

7

9:00-9:15

108

79

-29

86

76

-10
-19

9:15-9:30

94

77

-17

88

69

9:30-9:45

77

78

1

95

90

-5

9:45-10:00

85

92

7

69

59

-10

10:00-10:15

81

71

-10

59

67

8

10:15-10:30

102

95

-7

73

69

-4

10:30-10:45

91

78

-13

52

72

20

10:45-11:00

68

61

-7

58

58

0

Źródło: opracowanie własne
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Podobne parametry określone zostały dla wyników pomiarów przeprowadzonych w grudniu:
• przekrój w ulicy Księcia Józefa – 1,27 osoby/poj.
• przekrój w ulicy Mirowskiej – 1,10 osoby/poj.
• obydwa przekroje – 1,19 osoby/poj.
W kolejnym etapie spróbowano podzielić okres, w jakim wykonywane były pomiary, na dwie części: wcześniejszą, w której obserwowano mniejsze wartości napełnień
pojazdów, oraz późniejszą, gdy wartości tego parametru
przyjmują większe wartości. Na tej podstawie otrzymano
następujące wyniki:
• pomiary wykonane w czerwcu 2015:
– przekrój w ulicy Księcia Józefa – 1,32 osoby/poj.
w okresie 6:00–8:15 oraz 1,43 osoby/poj. w okresie
8:15–11:00 (wsp. korel. 0,510);
– przekrój w ulicy Mirowskiej – 1,25 osoby/poj. w okresie 6:00–8:45 oraz 1,41 osoby/poj. w okresie 8:45–
11:00 (wsp. korel. 0,655);
• pomiary wykonane w grudniu 2015:
– przekrój w ulicy Księcia Józefa – 1,20 osoby/poj.
w okresie 6:00–8:30 oraz 1,34 osoby/poj. w okresie
8:30–11:00 (wsp. korel. 0,714);
– przekrój w ulicy Mirowskiej – 1,07 osoby/poj. w okresie 6:00–8:30 oraz 1,14 osoby/poj. w okresie 8:30–
11:00 (wsp. korel. 0,698).
Dokładny przebieg opracowanych zależności na tle wyników pomiarów pokazano na dwóch wykresach: dla okresu
letniego na rysunku 6, a dla okresu zimowego na rysunku 7.
Analizując powyższe wykresy, można zaobserwować
zróżnicowanie okresu zmiany estymowanego napełnienia
pojazdu w tych samych przekrojach: ulica Księcia Józefa
w porze letniej o godzinie 8:15, a w okresie zimy 8:30, natomiast w przypadku ulicy Mirowskiej – w porze lata 8:45,
a w porze zimy 8:30. Ponadto można stwierdzić mniejsze
zróżnicowanie opracowanych modeli dla okresu lata (w porze
wczesnorannej różnica pomiędzy obydwoma przekrojami
wynosi 0,06, a w późniejszych okresach 0,02) niż dla okresu
zimy (odpowiednio 0,13 i 0,20). Także i w tym przypadku
trudno określić jakąkolwiek prawidłowość zmian.
Analizując wpływ pory roku, można stwierdzić mniejsze
jej znaczenie w przypadku ulicy Księcia Józefa: dla godzin
wczesnorannych różnica pomiędzy modelami wynosi 0,11,
a dla godzin późniejszych 0,09. W przypadku ulicy Mirowskiej (droga powiatowa) ten wpływ jest zdecydowanie większy i bardziej zróżnicowany: w godzinach porannych różnica wynosi 0,18, a dla godzin późniejszych aż
0,27. W przypadku zastosowania do estymacji funkcji liniowej ciągłej wpływ pory roku wynosi: dla ulicy Księcia
Józefa 0,10, a dla ulicy Mirowskiej 0,22.

Podsumowanie
Na podstawie dokonanego przeglądu literatury można
stwierdzić, że wraz z rozwojem motoryzacji indywidualnej
obserwuje się stopniowe zmniejszanie się napełnień samochodów. Często nie wpływa to na zmniejszenie potoku osób

Rys. 6. Estymacja napełnienia samochodów osobowych w godzinach porannych w porze letniej
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Estymacja napełnienia samochodów osobowych w godzinach porannych w porze zimowej
Źródło: opracowanie własne

korzystających z transportu indywidualnego, ale na zwiększenie potoku pojazdów, a co za tym idzie prowadzi do dalszego pogorszenia warunków ruchu w całym mieście.
Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że omówione w niniejszej publikacji pomiary napełnień
samochodów osobowych powinny zostać wykonane także na
innych wlotach do Krakowa, a także w innych miastach.
Umożliwi to uzyskanie modeli bardziej obiektywnych lub
ewentualną analizę wpływu uwarunkowań lokalnych, takich
jak charakter zainwestowania obszarów podmiejskich, jakość
ich obsługi transportem zbiorowym czy stopień rozbudowy
sieci drogowej. Rozszerzenie badań na inne miasta umożliwi
z kolei analizę potencjalnego wpływu specyfiki poszczególnych ośrodków wielkomiejskich.

Literatura

1. Badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców Krakowskiego
Obszaru Metropolitalnego; kierownik projektu: A. Szarata; konsorcjum wykonawców – lider: Politechnika Krakowska, Kraków
2014.
2. Evaluating 15 years of transport and environmental policy integration; European Environment Agency, Luxembourg 2015.
3. Kompleksowe Badanie Ruchu Kielce 2015; Rubika Consulting,
Gdańsk 2015.
4. Occupancy rates of passenger vehicles. European Environment
Agency, Luxembourg 2009.

15

Transport miejski i regionalny 06 2016

Model transportowy Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Partnerstwa1
Streszczenie: W artykule opisano założenia i konstrukcję modelu
transportowego opracowanego na potrzeby studium transportowego
Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Partnerstwa (B-TOP) [1], w którym
zintegrowano dwa niezależne modele miejskie, uwzględniono obszary
podmiejskie, wiejskie oraz wzajemne powiązania pomiędzy obu sąsiedzkimi miastami. W modelu odtworzono wszystkie formy transportu, w tym
m.in. ruch pieszy, rowerowy oraz środkami transportu publicznego kolejowego, tramwajowego i autobusowego. Model ten został zastosowany do diagnozy funkcjonowania transportu w analizowanym obszarze,
analizy SWOT oraz opracowania modeli prognostycznych dla różnych
scenariuszy rozwoju gospodarczego analizowanego obszaru. Modele te
zostały z powodzeniem zastosowane do opracowania koncepcji rozwoju
systemów transportowych B-TOP.
Słowa kluczowe: studium transportowe, model ruchu, potrzeby transportowe

Wprowadzenie
Analizy funkcjonowania systemów transportowych zarówno w stanie istniejącym, jak i dla okresów prognostycznych
wymagają zastosowania odpowiednich narzędzi informatycznych. Złożoność procesu transportowego, jego duża
zmienność w czasie oraz zależność od zachowań i preferencji
transportowych ludzi, a także od jakości sieci transportowych i charakterystyki zagospodarowania przestrzennego
sprawiają, iż właściwe odtworzenie tego zjawiska wymaga
wielu danych opisujących zarówno stronę popytu (potrzeb
transportowych) oraz podaży (dostępnych możliwości przemieszczania się) w transporcie. Popyt na transport wynika
z naturalnych potrzeb bytowych mieszkańców zarówno
analizowanego obszaru (ruch wewnętrzny i generowany),
jak i obszarów leżących poza jego granicami (ruch absorbowany i tranzytowy). Przemieszczenia są konsekwencją
naturalnego rozmieszczenia przestrzennego dóbr naturalnych oraz rozmieszczenia ludności, wynikają z działalności socjologicznych, kulturowych, a także z produkcyjnej
i społecznej działalności człowieka. Podaż w transporcie to
wszystkie dostępne systemy transportowe umożliwiające
realizację potrzeb transportowych. Należy przy tym zaznaczyć, iż każdy z systemów transportowych charakteryzuje
się swoją ograniczoną przepustowością, czyli maksymalną
liczbą podróży, jaka może być zrealizowana danym systemem transportowym. Przykładem może być transport pu1
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bliczny, w którym maksymalna liczba pasażerów wynikać
będzie z pojemności i liczby środków transportowych będących w dyspozycji przewoźnika. W przypadku, gdy popyt
przewyższa podaż, podróżni zmuszeni są do skorzystania
z innych form transportu, wyboru innej lokalizacji celu danej podróży lub rezygnacji z niej oraz ich zmienności w czasie i przestrzeni.
W artykule opisano założenia i konstrukcję modelu transportowego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
(B-TOF), zwanego dalej Obszarem Partnerstwa. Opracowany
został na potrzeby „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze
szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia”
[1]. Obszar Partnerstwa składa się z dwóch miast na prawach
powiatu oraz wielu gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego tych miast wykraczających poza ziemskie powiaty:
bydgoski i toruński.
Obszar objęty modelem musiał zatem uwzględnić dwa
duże miasta Bydgoszcz i Toruń, wiele miast i wsi położonych w wyżej wymienionych gminach oraz tereny zewnętrzne w stosunku do Obszaru Partnerstwa, które silnie
oddziaływują transportowo na Obszar Partnerstwa.
Największym wyzwaniem dla autorów przy budowie
opisywanego modelu było uwzględnienie w nim ogromnego zróżnicowania potrzeb i podaży transportowych poszczególnych terenów wchodzących w skład Obszaru
Partnerstwa oraz znacznego zróżnicowania zachowań
transportowych mieszkańców tych terenów. Ponadto, mając na uwadze intermodalność systemów transportowych,
oznaczającą możliwość realizacji pojedynczej podróży różnymi

Rys. 1. Schemat obszaru modelowania na tle podstawowych sieci transportowych
Źródło: [1]
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środkami transportowymi, a także ścisłą zależność sposobu
realizacji podróży od preferencji mieszkańców (np. czasu
podróży, kosztów podróży, komfortu itd.), niezbędne było
opracowanie takiego modelu transportowego, w którym
możliwe jest odtworzenie ww. zjawisk na całym obszarze
modelowania, z uwzględnieniem interakcji z zewnętrznymi
sieciami transportowymi.

Założenia budowy modelu transportowego
dla stanu istniejącego
Model transportowy Obszaru Partnerstwa opracowano
zgodnie z następującymi założeniami w zakresie jego funkcjonowania:
1. Model transportowy jest makromodelem, czyli odwzorowuje typowe zjawiska transportowe w układzie globalnym, bez szczegółowych analiz zjawisk zachodzących lokalnie (takich jak np. zmiana pasa ruchu, włączanie się
do ruchu), co jest przedmiotem mikrosymulacji;
2. Zadaniem nadrzędnym modelu jest wyznaczenie natężeń ruchu samochodowego oraz potoków pasażerskich
w środkach transportu indywidualnego oraz transportu
publicznego (autobusach, tramwajach, kolei) na sieciach transportowych analizowanego obszaru dla okresu doby oraz godziny szczytu porannego typowego dnia
roboczego;
3. Model transportowy zawiera cztery podmodele zintegrowane w jeden model Obszaru Partnerstwa, obejmujące obszarowo: Bydgoszcz, Toruń i pozostały Obszar
Partnerstwa oraz tereny zewnętrzne Obszaru Partner
stwa. W poszczególnych podmodelach zdefiniowano
wszystkie elementy konstrukcji modelu transportowego w zakresie opisu infrastruktury transportowej;
4. Na potrzeby analiz modelowych analizowany obszar podzielono na 1500 mniejszych obszarów reprezentujących
jednorodne części Obszaru Partnerstwa – tzw. rejony
transportowe. Podstawą definicji każdego obszaru są
umowne granice poszczególnych rejonów transportowych, przy czym rejony te utworzone są w ramach poszczególnych gmin i powiatów lub dużych i średnich
miast;
5. W modelu zakodowano wszystkie sieci transportowe
obejmujące zarówno odcinki dróg, wydzielone ciągi piesze (głównie dojścia do przystanków i dworców), jak i dostępny transport publiczny kolejowy, tramwajowy i drogowy (autobusy) oraz ciągi rowerowe. Geometria układu
transportowego została opisana w taki sposób, aby najbardziej wiarygodnie odzwierciedlić rzeczywistość;
6. Podstawowe charakterystyki odcinków międzywęzłowych (liczba pasów ruchu i ich szerokości, ograniczenia
prędkości, rodzaj i stan nawierzchni itd.) przypisane są
przez zdefiniowane typu odcinków. Dla każdego typu
odcinków zdefiniowana jest przepustowość wzorcowa
oraz prędkości w ruchu swobodnym poszczególnych
grup pojazdów (osobowe, dostawcze i ciężarowe) na
podstawie własnych algorytmów;
7. Skrzyżowania drogowe, w tym skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, opisano między innymi poprzez przepu-

stowości i straty czasu przy przejeździe na poszczególnych relacjach skrętnych na podstawie własnych algorytmów;
8. Marszruty poszczególnych linii transportu publicznego
wytrasowano po odcinkach międzywęzłowych w ramach dostępnych systemów transportowych, przy czym
odległości i czasy przejazdu pomiędzy poszczególnymi
przystankami określono na podstawie rozkładów jazdy
dla poszczególnych przedziałów godzinowych;
9. Układ linii transportu publicznego obejmuje wszystkie
linie użyteczności publicznej kolejowych, tramwajowych i autobusowych;
10.Przystanki zdefiniowano w dedykowanych węzłach sieci
transportowej. W celu odwzorowania w modelu rzeczywistych zachowań podróżnych (np. przejścia pomiędzy
przystankami w trakcie przesiadki, w tym kładki, tunele, perony) dodatkowo zdefiniowano odcinki dla podróży pieszych łączące te węzły z pozostałymi elementami
sieci transportowej;
11. Analizy modelowe transportu publicznego dla stanu
istniejącego oparto na rzeczywistych rozkładach jazdy;
12. Model oparty jest na teorii czterostopniowego etapu
obliczeniowego złożonego z:
• generowania popytu (powstawanie ruchu);
• wyboru celu podróży (rozkład przestrzenny ruchu
w układzie macierzowym);
• wyboru środka do realizacji podróży (podróż samochodem jako kierowca, samochodem jako pasażer,
środkiem publicznego transportu zbiorowego, piesza,
rowerem);
• rozkładu ruchu na sieć transportową (wyboru tras
przejazdu danym środkiem transportowym);
13. Potrzeby transportowe w modelu opisane są przez generatory potrzeb transportowych: mieszkańców, przyjezdnych, a także ruch towarowy. Każdy generator potrzeb transportowych scharakteryzowany jest przez następujące elementy:
• grupy generujące potrzeby transportowe (Persons groups) – np. grupy osób o jednorodnych zachowaniach
transportowych;
• pary motywacji podróży (Activity pairs) – np. D–P
(dom–praca);
• warstwy popytu (Demand) – np. D–P_P (praca jako
motywacja podróży dla grupy osób pracujących);
14. W oparciu o bazę adresową województwa kujawsko-pomorskiego w modelu zdefiniowano obiekty adresowe reprezentujące potencjalne źródła i cele podróży –
tzw. POI (punkty użytkowania);
15. Źródłem do generowania popytu są mieszkańcy przypisani do zdefiniowanych w modelu transportowym
obiektów adresowych;
16. Ze względu na różnorodność charakterystyk zachowań
transportowych poszczególnych grup osób, mieszkańców podzielono na tzw. grupy osób jednorodnych zachowań transportowych. Ze względu na potrzeby
transportowe wydzielono w modelu grupy osób zamieszkałych:
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•
•
•
•
•

w Bydgoszczy,
w Toruniu,
w średnich i małych miastach Obszaru Partnerstwa,
na obszarach wiejskich Obszaru Partnerstwa,
poza analizowanym Obszarem Partnerstwa.

Ponadto, mając na uwadze fakt, iż cele podróży i sposób
realizacji podróży przez mieszkańców każdego z ww. obszaru zależne są zarówno od wieku, statusu społecznego i zawodowego, jak i środka transportowego, jakim dana grupa
mieszkańców dysponuje, wydzielono następujące grupy
osób o jednorodnych zachowaniach:
• uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów (USPG),
• uczniowie szkół średnich (USS),
• studenci studiów stacjonarnych (Stu),
• osoby pracujące poza własnym gospodarstwem rolnym (P),
• osoby pracujące we własnym gospodarstwie rolnym
(PR),
• osoby niepracujące (NP);
17. Liczba podróży generowanych w danym przedziale czasu (w dobie oraz w godzinie szczytu porannego), a także
inne niezbędne parametry modelowe, takie jak przykładowo: średnia długość podróży, prawdopodobieństwo
wyboru celu podróży, wyboru środka transportowego
itp., określone są na podstawie badań ankietowych
mieszkańców danego obszaru (obszarów wiejskich, średnich i małych miast oraz Bydgoszczy i Torunia);
18.		Atrakcyjności poszczególnych rejonów transportowych,
rozumiane jako częstotliwość potencjalnych odwiedzin
danego obszaru przez mieszkańców w ciągu doby dnia
roboczego lub godziny szczytu porannego w danym celu,
definiowane są na podstawie dostępnych danych (np. baza
REGON, dane statystyczne GUS, dane z urzędów powiatowych i gminnych) oraz badań atrakcyjności obiektów
użyteczności publicznej. Dane o ww. atrakcyjności przypisywane są do poszczególnych obiektów reprezentujących
dany punkt adresowy (np. budynek), a w trakcie obliczeń
do poszczególnych rejonów transportowych. Atrakcyjności
te określone zostały dla następujących motywacji podróży: szkoła, uczelnia, praca, zakupy, zakupy w centrach
handlowych, cele prywatne;
19. Na granicy Obszaru Partnerstwa zdefiniowane zostały
tzw. zewnętrzne rejony transportowe reprezentujące
wloty i wyloty korytarzy transportowych z Obszaru
Partnerstwa zarówno drogowych, jak i kolejowych;
20.		Ruch tranzytowy przez Obszar Partnerstwa określono na
bazie wojewódzkiego modelu transportowego [2] i założono, że jest on stały (niezależny od zmian w atrakcyjności obszaru);
21. Atrakcyjności zewnętrznych rejonów transportowych
określono na podstawie analiz przy wykorzystaniu wojewódzkiego modelu transportowego [2] w taki sposób,
by zgodne były z liczbą podróżnych wjeżdżających i wyjeżdzających z Obszaru Partnerstwa w podziale na grupy osób o jednorodnych zachowaniach transportowych
oraz, by wraz z potokami tranzytowymi odzwierciedlić
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potoki pasażerskie oraz natężenia ruchu drogowego obserwowane na poszczególnych wlotach i wylotach
z analizowanego obszaru w ciągu doby dnia roboczego
oraz godziny szczytu porannego;
22. Podział wielkości ruchu i liczby podróżnych wjeżdżających i wyjeżdżających z Obszaru Partnerstwa (po odjęciu ruchu tranzytowego i liczby podróży w ruchu tranzytowym) na ruch i podróże generowane i absorbowane
wykonano na podstawie badań i analiz autorów;
23. Podróżni wjeżdżający w analizowany obszar w ruchu
absorbowanym danym środkiem transportu (jako pasażer samochodu, transportu publicznego lub kierowca samochodu osobowego) realizują podróże w podobnej strukturze motywacji, jak mieszkańcy Obszaru
Partnerst wa. Wybór lokalizacji celu podróży zależny
jest od atrakcyjności analizowanego obszaru oraz dostępności transportowej (oporu podróży);
24.		Zakłada się, iż podróże realizowane przez przyjezdnych
do obszaru objętego modelem samochodem osobowym
(jako kierowca lub pasażer) realizowane są tylko tym
środkiem transportu. Podróże realizowane środkami trans
portu publicznego (z przekroczeniem granicy analizowanego obszaru) wykonywane mogą być również tylko
środkami transportu publicznego funkcjonującego w ramach obszaru analizy jako podróż łączona. Tym samym
przykładowo podróżny przyjeżdżając do Obszaru Part
nerstwa koleją może wybrać dowolną stację kolejową, by
przesiąść się na inny środek transportu publicznego
w Obszarze Partnerstwa;
25. Liczba osób jednorodnych zachowań transportowych
wyjeżdżających z danego rejonu transportowego poza
Obszar Partnerstwa w ruchu generowanym jest proporcjonalna do liczby mieszkańców poszczególnych grup
osób jednorodnych zachowań transportowych na terenie danego rejonu transportowego;
26. Ruch towarowy (ciężki i dostawczy) określono na podstawie oddzielnych badań jako liczba generowanych i absorbowanych podróży pojazdów tej grupy, w zależności
od liczby osób zatrudnionych w odpowiednich sektorach oraz liczby mieszkańców. Analogicznie, jak w przypadku opisu analiz podróży pasażerskich, atrakcyjność
do generacji/absorbcji ruchu towarowego przypisana
została do poszczególnych obiektów adresowych.

Bloki obliczeniowe modelu
Schemat poszczególnych bloków obliczeniowych w modelu
transportowym dla Obszaru Partnerstwa przedstawiono na
rysunku 2. Obliczenia te prowadzono w programie VISUM
w ramach Procedur i Funkcji Obliczania oraz w układzie
interaktywnym, czterostopniowym procesie symulacyjnym
[3], w którym macierze potrzeb transportowych generowane są w ramach czterech podmodeli obliczeniowych. Na
uwagę zasługuje fakt, iż opisana konstrukcja modelu oraz
sposób prowadzenia obliczeń dają możliwość uzupełnienia
modelu o każdy dowolny inny system transportowy po
wprowadzeniu niezbędnych parametrów podziału modalnego i rozkładu ruchu na sieci transportowe.
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chodną tzw. oporu podróży, obliczenia zarówno rozkładu
przestrzennego podróży, jak i wyboru środka do realizacji
podróży wymagają analiz iteracyjnych. W początkowym
bowiem stanie obliczeń, gdy nie jest znany stan obciążenia
poszczególnych systemów transportowych, opór podróży
w ramach poszczególnych systemów transportowych przyjmuje wartość początkową – minimalną, bez uwzględnienia
dodatkowych strat wynikających z utrudnień w ruchu czy
też obniżonego komfortu podróży z powodu zatłoczenia
w środku transportowym. Kolejne cykle obliczeniowe
umożliwiają aktualizację macierzy tzw. postrzeganych czasów podróży reprezentujących nowe opory podróży w ramach poszczególnych systemów transportowych, co w toku
obliczeń iteracyjnych prowadzi w iteracji ostatniej do uzyskania stanu, w którym różnice w wynikach dwóch sąsiednich iteracji są statystycznie nieistotne. Obliczenia realizowane w taki sposób umożliwiają określenie wpływu oferty
przewozowej publicznego transportu zbiorowego oraz stanu infrastruktury transportowej pozostałych systemów
transportowych na wielkości podróży realizowanych poszczególnymi systemami transportowymi, w tym wielkości
przejęcia/wymiany podróżnych pomiędzy poszczególnymi
systemami transportowymi po realizacji inwestycji transportowych, bądź po zmianach w ich funkcjonowaniu.

Rys. 2. Schemat blokowy procesu obliczeniowego modelu transportowego
Źródło: [1]

Każdorazowo na początku obliczeń na podstawie obiektów adresowych określana jest atrakcyjność transportowa
poszczególnych rejonów transportowych, obejmująca zarówno generacje podróży (mieszkańców jako źródło podróży),
jak i cele podróży (miejsca pracy, nauki, usług i handlu, celów
prywatnych). Na podkreślenie zasługuje fakt, iż takie podejście daje dużą swobodę w korygowaniu liczby i granic rejonów transportowych. Atrakcyjność transportowa poszczególnych rejonów jest bowiem aktualizowana automatycznie
w oparciu o obiekty adresowe zlokalizowane wewnątrz danego rejonu transportowego poprzez agregujące funkcje GIS.
Jednocześnie daje to możliwość określenia efektów nowych
inwestycji w zakresie zagospodarowania przestrzennego –
np. nowej szkoły czy też nowego budynku mieszkalnego.
Obliczenia z zakresu wielkości generowanego ruchu realizowane są jednokrotnie na podstawie liczby mieszkańców i parametrów opisujących ich zachowania transportowe. W analogiczny sposób, w oparciu o dane opisujące zagospodarowanie przestrzenne oraz liczbę mieszkańców,
generowany jest ruch towarowy.
Mając na uwadze fakt, iż przestrzenny rozkład celów
podróży jest zależny od ich dostępności, stanowiącej po-

Weryfikacja i kalibracja modelu
Dokładność modelu transportowego sprawdzono niezależnie dla poszczególnych podstawowych podsystemów transportowych, tj.: transportu indywidualnego oraz transportu
publicznego autobusowego, w tym transportu kolejowego,
tramwajowego i autobusowego. Analiza powyższa polegała na
porównaniu wyników symulacji z wynikami badań dotyczącymi wielkości natężeń ruchu samochodowego lub potoków
pasażerskich (w przypadku transportu publicznego). Analizą
objęto wszystkie punkty, w których były prowadzone badania,
tj.: w przypadku ruchu indywidualnego – 71 punktów przekrojowych, w przypadku potoków autobusowych i tramwajowych publicznego transportu zbiorowego – 116 punktów,
a w przypadku potoków transportu kolejowego – 96 punktów. Dodatkowo w analizach użyto danych pochodzących ze
stałych stacji pomiarowych cech ruchu drogowego stosowanych w ramach ITS Bydgoszcz. Weryfikację modelu wykonano na podstawie statystycznego wskaźnika GEH.
Kalibrację modelu transportowego przeprowadzono
poprzez korektę danych opisujących atrakcyjności poszczególnych obiektów adresowych, korektę sposobu powiązania rejonów transportowych z sieciami transportowymi
oraz zmianami parametrów opisujących zachowania transportowe mieszkańców poszczególnych rejonów transportowych. Przypisanie parametrów zachowań transportowych
do rejonów transportowych umożliwiło uwzględnienie nie
tylko różnic w zachowaniach transportowych mieszkańców
Bydgoszczy, Torunia, średnich i małych miast oraz obszarów wiejskich, ale również różnic w tych zachowaniach w obrębie poszczególnych części tych obszarów.
Dokończenie tekstu na stronie 31
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Podział zadań przewozowych
w ujęciu problemowym1
Streszczenie. W literaturze przedmiotu (teoria) modeluje się wybór
środka lokomocji (parametr „podział zadań przewozowych”) z uwzględnianiem odmiennych motywacji podróży, kategorii osób, czasu i trasy
przejazdu. Tymczasem w dokumentach o charakterze użytkowym (praktyka) podział zadań przewozowych traktowany jest jako prosty wskaźnik
charakteryzujący na przykład cele projektu (polityki) bez różnicowania
go w wyżej wymienionych aspektach. Autor zwraca uwagę na problemy
interpretacji podawanych wartości podziału zadań przewozowych między
innymi w kontekście oceny efektywności wdrażanych rozwiązań względem zakładanych celów oraz proponuje uszczegółowienie zasad stosowania tego parametru.
Słowa kluczowe: podział zadań przewozowych, parametry oceny polityk
mobilności, strefowanie

Wprowadzenie
Podział zadań przewozowych jako zestaw liczb (najczęściej
wyrażanych procentowo), określających udział poszczególnych grup w ogólnej liczbie podróży, jest wielkością często wykorzystywaną w analizach ruchu. Liczba grup może
być różna, od najprostszego wyróżnienia podróży pieszych
i nie-pieszych (2 grupy), do coraz bardziej szczegółowego
dzielenia podróży nie-pieszych na liczne środki lokomocji.
Jest to z jednej strony wielkość badana (mierzona) i modelowana, a z drugiej parametr przyjmowany dla charakteryzowania warunków podróży. Jeżeli parametr ten ma być
wykorzystywany w ocenie istniejących lub planowanych
systemów transportowych, to warto go poddać szczegółowej analizie, wyróżniając potencjalnie różne formy i próbując odpowiedzieć na pytanie: która forma jest najbardziej
użyteczna przy zastosowaniu w konkretnym celu?
W ramach odpowiedzi na powyższe pytanie, w niniejszym artykule przytoczone zostaną definicje podziału zadań
przewozowych na tle wykorzystywania tej wielkości w teorii oraz w praktyce. Następnie sformułowane jest autorskie
uszczegółowienie terminologii związanej z podziałem zadań
przewozowych. Propozycja precyzyjnego użycia podziału
zadań przewozowych sformułowana jest na przykładzie
Wrocławia.
Definicja i rola podziału zadań przewozowych
W klasycznym ujęciu modelowania popytu na transport
(por. [4]) „wybór środka transportu (modal split)” jest
jednym z czterech kroków (stadiów, etapów) do określenia wzorca (macierzy) podróży pomiędzy rejonami. Podane
wyżej terminy (polski i angielski) przyjęło się nazywać „po1
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działem zadań przewozowych” lub „podziałem modalnym”.
W zbiorze ogółu podróży analizowanych na danym obszarze wyróżnić można grupy (podzbiory) podróży wykonywanych odmiennymi środkami lokomocji (w tym pieszo).
Proporcje pomiędzy tymi podzbiorami a zbiorem łącznym,
wyrażone procentowo, tworzą „podział modalny”. Jest to
parametr często używany w dokumentach strategicznych
(np. „Politykach transportowych”), ale warto zauważyć, że
w zależności od rozpatrywanego okresu, motywacji podróży czy części obszaru, definiowane wyżej proporcje nie są
identyczne. Zatem o jakim podziale zadań przewozowych
mówimy? Czy nie warto rozwinąć definicję tego pojęcia
oraz stosować świadomie konkretną jego formę w stosownym przypadku?

Rys. 1. Podział zadań przewozowych w procesie modelowania podróży
Źródło: [1]

W dalszej części artykułu „podział zadań przewozowych”
będzie określany w skrócie jako MS (od angielskiego modal
split). Rolę MS w procesie modelowania podróży opisuje wiele pozycji, jedna z najnowszych to [1] (por. rys.1). Natomiast
już w latach 80. XX. wieku Supernak podnosił w [5] znaczenie uwzględniania kategorii osób w rozróżnianiu efektów
modelowania podróży. Warto wskazać (...) na pewną ewolucję
w podejściach do modelowania powstawania ruchu. W pierwszych
modelach pytano: ile ruchu się wytwarza i pochłania? (...) Następnie
dodano pytanie: w jakim celu podróż się odbywa? (...) Koncepcja
modelu kategorii osób jest konsekwencją następnego pytania, jakie tu
zadano: kto podróżuje? Uwzględnienie podmiotu – osoby podróżującej – wydaje się być podejściem naturalnym, a jednocześnie jest
różne od dotychczasowych koncepcji modeli powstawania ruchu.
W efekcie tych rozważań Supernak wprowadził kategorie
osób jako krok w kierunku modelowania zachowań (podróży)
pojedynczych osób (por. rys. 2).
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Rys. 2. Kryteria klasyfikacji metod modelowania powstawania ruchu
Źródło: [5]

W ramach kompleksowych badań ruchu możliwe jest
grupowanie wyników dotyczących podróży według środka
lokomocji (transportu), motywacji podróży, zajęcia (wieku)
osób. Przetwarzając te wyniki, uzyskuje się różne wartości
MS, co ilustrują przykładowe tabele: 1 i 2 przygotowane na
podstawie Warszawskiego Badania Ruchu (WBR) z roku
2005 [6]. Kolumny w tych tabelach nie sumują się do
100%, ponieważ nie przytacza się tu wszystkich możliwości uwzględnianych w WBR (na przykład podróży łącznie
transportem publicznym i własnym samochodem). Nie
przytacza się też wszystkich uwzględnianych rodzajów zajęcia i motywacji podróży (pełne dane dostępne są w [6]).
Analizując dane o stopniu dokładności jak w tabelach:
1 i 2, wskazać można na różne wartości MS. Widać wyraźne zróżnicowanie tego parametru. Nie istnieje jeden „podział modalny”. Czy zatem wartości uśrednione są miarodajne dla dalszych analiz? O ile uśrednianie może być racjonalne dla syntetycznego ujęcia wyników badań, o tyle
Tabela 1
Podział zadań przewozowych mieszkańców Warszawy w zależności
od rodzaju zajęcia w dzień powszedni, rok 2005
Środek
transportu

Udział środka transportu w zależności od rodzaju zajęcia osoby [%]
uczeń

student

praca poza
domem

praca
w domu

praca na
własny
rachunek

emeryt /
rencista

pieszo

43,8

10,0

11,7

23,7

7,6

30,6

sam. os.

5,8

11,6

30,5

14,5

72,3

16,9

taksówka

0,3

0,2

0,2

0,0

0,0

0,2

kom. zbior.

48,3

77,3

56,1

61,8

17,4

51,7

rower

1,1

0,5

1,1

0,0

1,8

0,6

inny

0,7

0,0

0,3

0,0

0,9

0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]

Tabela 2
Podział zadań przewozowych mieszkańców Warszawy w zależności
od motywacji podróży w dzień powszedni, rok 2005
Środek
transportu

Udział środka transportu w zależności od motywacji podróży [%]
do pracy

do szkoły

na wyższą
uczelnię

zakupy /
usługi

do hipermarketu

rozrywka /
rekreacja

pieszo

6,0

45,8

3,7

41,0

10,6

20,2

sam. os.

30,6

6,4

6,4

16,0

34,4

8,7

taksówka

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

kom. zbior.

61,2

46,4

89,0

42,0

54,4

64,4

rower

1,2

0,7

0,9

0,2

0,6

4,8

inny

0,4

0,7

0,0

0,0

0,0

1,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]

wykorzystywanie średniego podziału modalnego jako parametr oceny planowanych działań wydaje się być wątpliwe.
Problem ten ilustrują dane z Wrocławia. Wrocławskie
Badania Ruchu z lat 2010/2011 [8] określają wybór środka
transportu mieszkańców Wrocławia w wysokości: 41,56%
komunikacja samochodowa, 35,26% komunikacja zbiorowa, 18,69% pieszo, 3,56% rowerem i 0,93% inne (warto
przy okazji porównać te wartości z zamieszczonymi w tabelach 1 i 2, a dotyczącymi Warszawy). Wychodząc od wartości mierzonych, sformułowano w „zestawieniu czynników
i mierników do analiz realizacji polityki mobilności” [7]
wskaźnik: „udział podróży transportem nie samochodowym w ogólnej liczbie podróży z rozbiciem na poszczególne środki transportu” na poziomie > 65% jako wynik pozytywny. Jeżeli wartość ta miałaby się odnosić do wszystkich podróży, to trudno jest ocenić, jakie działania i na jaką
skalę przyczyniłyby się do zmiany jego wartości. Nie wiadomo na przykład, czy poprawa wartości wskaźnika w segmencie podróży w celach rekreacyjnych i wykonywanych
przez emerytów lub rencistów nie zrekompensowana przez
podobnie korzystną zmianę w segmencie podróży do pracy
faktycznie oznaczałaby sukces prowadzonych działań.
Zatem, może warto odnosić pożądaną wartość MS do wytypowanej grupy podróżnych lub motywacji? Do której
jednak? A może warto określić kilka różnych wskaźników,
bazujących na podziale modalnym, ale precyzyjniej dedykowanych określonym jego formom?
Osiągnięcie „całościowo” wartości MS niekoniecznie
musi świadczyć o jakości wdrażanej polityki mobilności.
Na przykład w wybranych obszarach (częściach miasta),
w konkretnych porach, grupach użytkowników, motywacjach podróży, pożądane byłyby inne wartości. Prowadzi to
do sformułowania wniosku o konieczności rozważania różnych MS oraz wpisania ich złożoności do uwarunkowań
oceny sukcesu prowadzonych działań.

Rozwinięcie i uszczegółowienie terminologii
Wydzielić można trzy grupy ujęcia MS:
• temporalne (czasowe) – różnicujące względem pory
doby oraz dnia w roku,
• motywacyjne – różnicujące MS względem motywacji
podróży,
• strefowe (obszarowe) – różnicujące MS względem lokalizacji przestrzennej (geograficznej) z uwzględnieniem stref lub korytarzy transportowych.
Dwa pierwsze ujęcia mają odmienny charakter niż trzecie, na ich podstawie można zdefiniować odrębne pod-wielkości (formy MS). Trzecie ujęcie pozwala formułować zróżnicowane wymagania dla konkretnych stref. Otwarte pozostaje zagadnienie sensowności wprowadzenia odrębnego
nazewnictwa dla różnych MS względem powyższego rozróżnienia. Tu poprzestańmy na zdefiniowaniu specyficznie
rozumianego MS, pod nazwą: DMS (Dedicated Modal
Split) do wykorzystania jako parametr oceny jakości działań z zakresu polityk transportowych, nawiązujący do przykładu wrocławskiego powiązanego z WPM [7]. Wyróżniony
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zostanie MS w ujęciu temporalnym dla okresu szczytu porannego (dłuższego niż 1 godzina – do indywidualnego wyznaczenia w konkretnym miejscu) dnia roboczego, a w ujęciu motywacyjnym dla dojazdów do pracy oraz miejsc nauki. Istotne także będzie zróżnicowanie spojrzenia na
konkretne strefy miasta i aglomeracji. Zbiór (zestaw) wielkości opisujących DMS można zatem zdefiniować według
formuły (1):

Tabela 3
Przykład wskaźników charakteryzujących działania przypisane
do poszczególnych stref
Proporcja czasu obsługi
„ekosfera” / „motosfera”

MS [%]
„ekosfera” / „motosfera”

2 – „ciemnozielona”

1,0 / 1,2

80 / 20

3 – „zielona”

1,0 / 1,0

70 / 30

nieokreślane

60 / 40

Strefa

4 – „jasnozielona”

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2]

(1)
gdzie:
DMS – zbiór wartości DMSi opisujących dedykowany podział zadań przewozowych
DMSi – udział w podziale zadań przewozowych dla
użytkowników z grupy i
PDi – liczba podróży dedykowanych dla grupy i.
Zmierzając do analiz pojedynczych osób, zmierzyć się
jeszcze trzeba z problemem uwzględnienia osób nie podróżujących samodzielnie (w zasadzie będą to dzieci dowożone
lub doprowadzane do szkół). W zakresie analiz i obliczeń
DMS możliwe jest traktowanie osoby doprowadzającej i doprowadzanej jako pojedynczej jednostki (tożsamość motywacji, pory, trasy i środka lokomocji). W sytuacji gdy „dostarczenie” dziecka do szkoły jest fragmentem dłuższej podróży, proponuje się określić dodatkową motywację: „do
pracy z podwiezieniem dziecka do szkoły” – traktując grupę jako jedną jednostkę w obliczeniu DMS. Rozróżnienie
takie jest sensowne, ponieważ pozwala ująć specyfikę wyboru środka lokomocji, pory i trasy podróży i jednocześnie
umożliwić ocenę prowadzonych działań poprzez analizy
zmian wartości takiego parametru.

Propozycja precyzyjnego użycia podziału zadań przewozowych
na przykładzie wrocławskim
We wcześniejszych publikacjach (m.in. [2] i [3]) autor niniejszego artykułu proponuje nowe podejście do strefowania
miasta i aglomeracji względem potrzeb i celów Wrocławskiej
Polityki Mobilności. Wyróżnione zostały dwie sfery aktywności (podróży): „motosfera” – wyłącznego wykorzystania
prywatnego samochodu i „ekosfera” – z wykorzystaniem
alternatyw względem powyższego (w tym z dominującym
udziałem środków transportu publicznego, ale nie wyłącznie). Zaproponowano 4 typy stref z odmiennym podejściem
do preferowania/szykanowania podróżowania w jednej
z dwóch sfer. Orientacyjną mapkę lokalizacji stref (zaczerpniętą z [3]) pokazano na rysunku 3. W tabeli 3 zestawiono
wymagania dla stref, w tym pożądany MS (oryginalną tabelę
z [2] zmodyfikowano stosownie do zmian w nazewnictwie
oraz terminologii wprowadzonej w niniejszym artykule).
Jak widać (tabela 3 i rysunek 3), proponuje się zróżnicowanie wymagań względem pożądanego MS dla poszczególnych stref (części) aglomeracji, przy czym strefy nie mają
charakteru koncentrycznego (charakterystycznego dla „kla-
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Rys. 3. Propozycja strefowania Wrocławia i aglomeracji
Źródło: [3]

sycznego” ujęcia polityk transportowych), ale są rozproszone
„ziarniście” na terenie całej aglomeracji oraz liniowo związane są z najważniejszymi korytarzami transportowymi.
W świetle rozważań prowadzonych w niniejszym artykule należy doprecyzować stosowany wcześniej parametr
MS do postaci DMS, czyli wartości dedykowanych dla
szczytu porannego oraz dojazdów do pracy/nauki. W tej
sytuacji zestaw parametrów do osiągnięcia obejmie podróże
realizowane w „ekosferze” oraz podanych wyżej porach i motywacjach podróży na poziomie: 80% w strefach typu 2
(istotne korytarze transportu publicznego, w zasadzie szynowego, tak zwane linie główne, wszystkie pozostałe „węzły mobilności” wraz z otoczeniem, „strefy zamieszkania”,
„wnętrza” osiedli), 70% w strefach typu 3 (szeroko rozumiane śródmieście jako obszar zwartej i intensywnej zabudowy, zamykany zazwyczaj „obwodnicami śródmiejskimi”,
obszary „tempo 30”, pozostałe korytarze transportu publicznego) i 60% w strefach typu 4 (wszystkie pozostałe
przestrzenie publiczne mieszczące się w zakresie terytorialnym polityki mobilności – czyli na terenie całej aglomeracji). W strefach typu 1 – kolor fioletowy na rysunku 1 (obszary staromiejskie, w tym aktualnie wyłączone z ruchu lub
planowane do wyłączenia „strefy piesze”), lokalne (osiedlowe) centra, tak zwane ryneczki, otoczenie „śródmiejskich
węzłów mobilności”, tereny rekreacyjne) nie dopuszcza się
w ogóle „motosfery”. Powyższe doprecyzowanie postulowanego MS względem obszaru miasta, pory i motywacji
podróży pozwoli na efektywniejsze planowanie konkretnych działań oraz lepszą ocenę ich skuteczności.
Należy też zastanowić się, czy zaproponowane wartości
DMS nie są zbyt „łagodne” w sensie oczekiwanych efektów? Zmierzając do poprawy warunków środowiskowych,
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między innymi poprzez ograniczenie ruchu samochodowego, powinno się zmierzać do całkowitej redukcji dojazdów
do pracy / nauki w „motosferze”. Zatem jej udział w DMS,
nawet na poziomie 40% w strefie typu 4, wydaje się być
zbyt wysoki. Pamiętać należy, że podróż z wykorzystaniem
P+R nie jest zaliczana do „motosfery”, zatem możliwe i racjonalne wydaje się dalsze redukowanie DMS w „motosferze” nawet do zera. Z drugiej strony, mając na uwadze aktualne wartości MS dla dojazdów do miasta (z szacowanym
udziałem „motosfery” na poziomie 80%), prezentowane
wartości można traktować jako właściwe dla pierwszego
etapu wdrażania polityki mobilności, bardziej radykalne
wartości pozostawiając dla etapów kolejnych.

Podsumowanie
Zaproponowane tu precyzyjniejsze ujęcie wskaźnika podziału zadań przewozowych może być wykorzystane w dokumentach strategicznych typu „polityka transportowa”.
Wielkość DMS poprzez ujęcie specyficznej pory doby oraz
motywacji podróży pozwoli dokładniej formułować cele oraz
ocenić efekty prowadzonych działań. Z wrocławskich badań
ruchu prowadzonych w latach 2010/2011 wynikało między
innymi zróżnicowanie MS w poszczególnych rejonach miasta. Wyższe udziały podróży wykonywanych transportem
publicznym dotyczyły rejonów o sprawnych połączeniach
tramwajowych, wyraźnie niższe udziały – tam, gdzie nie
docierają linie tramwajowe. Dowodzi to korelacji pomiędzy
sprawnością (jakością) transportu publicznego a MS.
Zależność taką można wykorzystać również w procesie
wpływania na MS, zarówno na etapie formułowania oczekiwań, jak i poprzez stosowne inwestycje. Postuluje się dla

wrocławskiej polityki mobilności przypisanie do poszczególnych stref oczekiwanych (pożądanych) wartości MS –
w formie DMS oraz zaplanowanie działań (w tym inwestycji), które mogą przyczynić się do osiągnięcia zapisanych
wartości wskaźników. Konieczna będzie okresowa weryfikacja tych wartości. Wstępne wskazówki odnośnie strefowania oraz potencjalnych wartości wskaźnika DMS przedstawiono w końcowej części niniejszego artykułu. Natomiast
konkretne wartości wskaźnika DMS przewidywane (rekomendowane) dla danych stref wymagają dokładnych studiów. Będzie to przedmiotem dalszych prac autora.
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Dokończenie tekstu ze strony 5

Ważnym argumentem w ocenie przerastających tradycję
kosztów badań jest jego pole zastosowań i analiz. Zwiększenie
kosztów badań kompleksowych jest alternatywą dla oddzielnych kosztów studiów, projektów i ekspertyz, które w toku
kilkuletnich odstępów między badaniami kompleksowymi
pozostają dokumentami albo mniej doskonałymi, albo bardziej złożonymi, w każdym zaś przypadku pozbawionymi
wartości dodanej, jaki stanowią skwantyfikowane modele ruchu spójne z czynnikami instrumentalnymi różnego rodzaju
interwencji. Tą wartością dodaną jest kompleksowe rozpoznania czynników, które w rzeczywistości dokumentów polityk,
planów i setek pomniejszych decyzji prokurują w dwójnasób
liczniejsze problemy pokonywane w konflikcie interesów
kompromisami o niewielkiej skuteczności i jeszcze mniejszej
efektywności zastosowań.
Ostatecznie warto uczciwie zdeklarować, czy polityka
mobilności jest nam potrzebna jako taka, czy ma być tylko
dokumentem wystarczającym do otwarcia strumienia dodatkowych pieniędzy, potrzebnych na pokrycie własnej niewiedzy lub, co gorsza, nieudolności. W tym pierwszym
przypadku kłania się oczywista z punktu widzenia logiki
formalnej wyższość posiadania „więcej za mniej” nad posiadaniem „mniej za więcej”.
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Blaski i cienie statystyki GEH
do oceny poprawności modeli ruchu1
Streszczenie: Autor omawia możliwości stosowania statystyki GEH do
oceny poprawności modeli ruchu. Statystyka ta nosi nazwę od Geoffreya
E. Haversa, który zastosował ją w trakcie prac nad modelem ruchu dla
Londynu w latach 70. ubiegłego wieku. Jest to formuła empiryczna, która
dla niskich wartości dopuszcza większe odchylenie od pomiaru, a dla wysokich mniejsze. Statystyka GEH jest zalecana przez brytyjskie wytyczne
projektowania dróg i mostów i inne wytyczne do oceny poprawności modeli transportowych. W artykule podjęto dyskusję na temat konieczności
stosowania różnych wartości granicznych GEH w zależności od rozkładu
wielkości ruchu uzyskiwanych w pomiarach.
Słowa kluczowe: modele ruchu, ocena modeli ruchu, statystyka GEH

Wprowadzenie
Ostatnio w bardzo wielu opisach przedmiotu zamówienia
na stworzenie modeli ruchu do oceny poprawności modelu zaleca się sprawdzenie wyników statystyką GEH.
Przykładem może być np. SIWZ dla modelu ruchu dla
województwa mazowieckiego [1]. Postawiono tam następujące wymogi:
W odniesieniu do sprawdzenia poprawności wyników rozkładu ruchu możliwy jest następujący błąd w oszacowaniu:
• w przypadku natężenia ruchu pojazdów (osobowych i towarowych):
– ± 15% na poszczególnych punktach kontrolnych, dla których wykonywane jest sprawdzenie, w przypadku gdy natężenie pojazdów jest na poziomie 700–2700 pojazdów/
godzinę dla więcej niż 85% liczby punktów;
– ± 100 pojazdów/godzinę na poszczególnych punktach
kontrolnych, dla których wykonywane jest sprawdzenie,
w przypadku, gdy natężenie pojazdów jest mniejsze od 700
pojazdów/godzinę, dla więcej niż 85% liczby punktów;
– ± 400 pojazdów/godzinę na poszczególnych punktach
kontrolnych, dla których wykonywane jest sprawdzenie,
w przypadku gdy natężenie pojazdów jest większe od 2700
pojazdów/godzinę, dla więcej niż 85% liczby punktów;
– ± 5% dla sumy poszczególnych kordonów.
Dodatkowo uzyskane wyniki powinny spełnić warunki odnośnie wartości współczynnika GEH (obliczanego według wzoru):
						
(1)
gdzie:
E – wartość natężenia uzyskana z modelu
V – wartość natężenia uzyskana z pomiarów ruchu;
1
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• GEH<5 – na poszczególnych punktach kontrolnych, dla

których wykonywane jest sprawdzenie, dla więcej niż 85%
liczby punktów,
• GEH<4 – dla sumy poszczególnych kordonów.

Co to jest statystyka GEH
Jak łatwo sprawdzić w Wikipedii [3], jest to formuła używana w inżynierii ruchu i modelach ruchu. Została ona wymyślona przez Geoffreya E.Haversa i od pierwszych liter
jego imion i nazwiska nosi nazwę, a powstała w trakcie prac
nad modelem ruchu dla Londynu w latach 70. ubiegłego
wieku. Mimo że wygląda ona podobnie do testu zgodności chi2, jest to formuła empiryczna, która dla niskich
wartości dopuszcza większe odchylenie od pomiaru, a dla
wysokich mniejsze. Ma to swój głęboki sens. Przy analizie
układów ulic w mieście to, czy na arterii godzinowy potok będzie rzędu 5000 czy 6000, ma istotne znaczenie. To
czy na drodze lokalnej potok będzie 100 czy 120 (taki sam
błąd procentowy, jak dla arterii), nie ma żadnego znaczenia.
Statystyka GEH jest zalecana przez brytyjskie wytyczne
projektowania dróg i mostów [2] i inne wytyczne do oceny
poprawności modeli transportowych.
Zgodnie z [2] przyjmuje się, że dla 85% analizowanych
wartości potoków godzinowych wartości GEH powinny
być niższe niż 5. Jeśli występujące wartości GEH są większe
niż 10, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo błędu czy
to w modelu, czy we wprowadzonych danych ruchowych.
Co oznacza współczynnik GEH o zadanej wartości
Tyle teoria – spróbujmy przyjrzeć się teraz nieco praktyce. Co to oznacza, że współczynnik GEH ma być mniejszy
od 5, jakie odchylenia od pomierzonych natężeń ruchu są
dopuszczalne w modelu. Spójrzmy na nieco inaczej zapisaną
formę porównania potoków pomierzonych i policzonych:
					
(2)
gdzie:
M – wartość natężenia uzyskana z modelu
C – wartość natężenia uzyskana z pomiarów ruchu.
Jeżeli przyjmiemy, że		
		
M = C + µ			
gdzie:
M, C – jak we wzorze (2),
µ – maksymalny dopuszczalny błąd

(3)
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to możliwe są następujące przekształcenia:
					
					

(4)
(5)

				

(6)

			

(7)

Mamy klasyczne równanie kwadratowe, które rozwiązujemy:
				
				

(8)
(9)

Możemy zatem dla wskazanej wartości GEH – np. 5,
pokazać, w jakim przedziale powinny zawierać się prawidłowe wartości wyliczonych potoków ruchu dla różnych
wielkości ruchu pomierzonego. Można też sprawdzić, jak
mają się do siebie warunki poprawności modelu przytoczone na początku artykułu.
Na rysunku 1 pokazano zakres dopuszczalnych błędów
względnych wyliczonych wg statystyki GEH (kolorem
czerwonym) i wg warunków z OPZ (kolorem niebieskim).
Widać wyraźnie, że oczekiwania opisane w warunkach
przetargu są niespójne. Dla potoków rzędu 2700 pojazdów
na godzinę jedna metoda oceny (GEH) za prawidłowe
uznaje potoki od 2450 do 2950, natomiast druga 2300 do
3100. W przypadkach wątpliwości nie wiadomo, która
metoda jest „ważniejsza”.
Należy też zwrócić uwagę, iż warunek GEH<5 dotyczy
potoków godzinowych. Zakres sensownego działania statystyki GEH przy podanej wartości granicznej 5 jest ograniczony.

Po poprzednim GPR (Generalnym Pomiarze Ruchu)
autor niniejszego artykułu pracował nad aktualizacją krajowego modelu ruchu do pomiarów GPR2010. W ocenie poprawności modelu porównywano potoki dla 3088 odcinków jednokierunkowych. Porównywano potok wyliczony
w kierunku do połowy SDRR uzyskanego z pomiaru. Na
pewnym etapie budowy modelu porównanie statystyką
GEH dało prawidłowe wyniki (GEH <=5) dla 35% odcinków. Przyjęcie założenia, że porównujemy ruch w godzinie szczytu, a wskaźnik godziny szczytu wynosi 10% – czyli porównujemy wartości 0,1 x M i 0,1 x C, spowodowało
natychmiastowy wzrost liczby prawidłowych odcinków do
78%. Wskaźnik godziny szczytu 7% to już 85% prawidłowych odcinków – stosując kryteria przytoczone we wprowadzeniu, można model uznać za poprawny. Jest to jednak
zbyt daleko idące uproszczenie. W praktyce wskaźniki godzin szczytu są różne i konieczne byłoby wprowadzanie ich
indywidualnie dla odcinków pomiarowych czy klas odcinków pomiarowych.
Jeśli spojrzymy na wyniki GPR 2015[4], to wartości
SDRR (Średni Dobowy Ruch Roczny) zarejestrowanych na
drogach krajowych wahają się od 739 do 142 269. Rozkład
wielkości SDRR na odcinkach pomiarowych przedstawia
się jak na rysunku 2. W badaniu uwzględniono 1953 odcinki pomiarowe. Jak łatwo zauważyć, niemal na połowie
odcinków natężenia zawierają się pomiędzy 5000 a 10 000
pojazdów na dobę. Wartość średnia w punktach pomiarowych (bez ważenia długością odcinków) to 13 724 pojazdy/
dobę, a mediana 10 023 pojazdy na dobę. Jeśli przyjmiemy
założenie, że porównujemy ruch w jednym kierunku (połowa SDRR), to dla średniej jest to wartość około 6900 a dla
mediany 5000 pojazdów/dobę.
Jeśli przyjmiemy, że dla średniego ruchu dopuszczamy
odchylenie +-15% to, graniczna wartość GEH wynosi 12.
Przy potokach zbliżonych do maksymalnych (rzędu 71 000)
dopuszczalny błąd wynosi wtedy +-4,5%. Jeśli GEH ustawimy wg mediany, to odchylenie -15% będzie dla wartości 11. Wtedy dla największych potoków dopuszczamy od-

Rys. 1. Dopuszczalne błędy względne potoków modelowych w zależności od potoków pomierzonych
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 2. Rozkład liczby odcinków pomiarowych z różnymi wielkościami SDRR
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]

chylenie od -4,1% do +4,2%. Zatem można zastosować
statystykę GEH do oceny poprawności modelu krajowego
liczonego dla ruchu dobowego przy przyjęciu założenia, że
ponad 85% analizowanych odcinków musi mieć wartość
GEH poniżej 11 lub 12.
Podobnie możemy ustalić graniczny GEH do oceny ruchu ciężkiego. Średni ruch ciężki to 2300 pojazdów/dobę
– 1150 w jednym kierunku. Dla GEH=5 dopuszczalny
błąd to od -14,2% do +15,3%.
Zatem, chcąc stosować statystykę GEH do ocen poprawności modelu ruchu dla potoków dobowych w Polsce,
należy uznać za prawidłowe odcinki, dla których GEH dla
dobowych potoków ruchu ogółem w jednym kierunku jest
mniejszy od 11 lub 12, natomiast przy kontroli ruchu ciężkiego dla uznania wyniku za prawidłowy GEH dla potoku
dobowego ruchu ciężkiego w jednym kierunku powinien
być mniejszy niż 5.
Zasada ta obowiązuje także dla potoków godzinowych.
Jeśli konieczne jest sprawdzenie poprawności modelu osobno dla ruchu samochodów osobowych i ciężarowych, to
kryteria GEH dla ruchu ciężarowego powinny być ostrzejsze – GEH rzędu 3 – tak, żeby średnie pomierzone wartości
godzinowego ruchu ciężkiego mogły być odchylone o ok.
+-15%.
Podobnie wygląda sprawa z zastosowaniem statystyki
GEH do oceny zgodności potoków modelowych i pomierzonych w transporcie zbiorowym. Należy sprawdzić, jak
rozkładają się wielkości pomierzone i stosownie do tego dobrać wartości GEH.

Różny GEH dla potoków odcinkowych i ekranowych
Pojawia się także pytanie, na ile ma sens wprowadzanie
różnych wartości granicznych współczynnika GEH dla
potoków odcinkowych i ekranowych – tak jak to napisano w cytowanej SIWZ. Jak łatwo zaobserwować na
rysunku 1, w miarę wzrostu wartości dopuszczalny błąd
względny jest coraz mniejszy. Stąd dla ruchów ekranowych, które są sumą ruchu na kilku/kilkunastu odcinkach, z samej natury GEH dopuszczalne odchylenia będą
mniejsze. Stąd nie wydaje się celowe wprowadzenie takiego dodatkowego obostrzenia.

26

Inne metody oceny
Zdaniem autora nie należy mieszać metod oceny. Jeśli decydujemy się na statystykę GEH, to nie stosujmy metody
zmiennych warunków dla różnych przedziałów natężeń
ruchu – tak jak to zrobiono w SIWZ przytoczonej we
wprowadzeniu. Jeśli natomiast chcemy zastosować metodę różnych dokładności dla różnych potoków ruchu,
trzeba pamiętać o dwóch bardzo istotnych elementach.
Jeden to dostosowanie przedziałów do wielkości uzyskiwanych w pomiarach – np. wartościami granicznymi
może być percentyl 25 i percentyl 75. Drugim istotnym
elementem jest ciągłość funkcji. O tym warunku np. nie
pamiętali autorzy cytowanej SIWZ. Granica lewostronna
dla wartości 700 to 100, natomiast prawostronna 0,15 x
700 czyli 105. Podobnie w punkcie 2700 – granica lewostronna to 405, natomiast prawostronna 400. W tym
przypadku różnica jest niewielka, ale autor opracowania
natknął się na SIWZ, w której ktoś przesunął granicę
wymogów z 2700 na 2500 bez zmiany warunków, i wtedy różnica była większa lewostronna 375 a prawostronna
400.
Podsumowanie
Ustalając jakiekolwiek warunki dla poprawności wyliczonych wartości, należy określić je w sposób adekwatny
do oczekiwanych wyników i ich rozkładu. Konieczne jest
uwzględnienie reguł matematyki – w szczególności faktu,
że jeśli funkcja określająca warunki ma różną formę dla
różnych przedziałów, to konieczne jest sprawdzenie jej ciągłości. Statystka GEH spełni warunek ciągłości. Warunek
powinien być jeden – albo statystyka GEH, albo określona
dokładność dla różnych przedziałów.
Zawsze należy bardzo dokładnie zdefiniować, jaki ruch
ma być sprawdzany – ruch dla godziny czy dla doby, w jednym kierunku czy w obu, dla sumy ruchu czy dla kategorii
pojazdów. W zależności od wyboru mogą być stawiane różne wymogi.
Warunkiem dodatkowym powinno być sprawdzenie
korelacji liniowej wartości pomierzonych i obliczonych ze
sprawdzeniem wskaźnika r2.
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Model mobilności użytkowników miast
dla potrzeb działań transportowych1

Streszczenie: W rozwiązywaniu miejskich problemów transportowych
wykorzystywane są różnego rodzaju działania transportowe: od legislacyjnych do praktycznych, realizowanych na danym obszarze miejskim.
Elementem wspólnym wszystkich działań jest mobilność użytkowników
miast. Wyszczególnione pojęcie mobilności zostało zdefiniowane w dokumentach unijnych jako nowa kultura mobilności w mieście. W artykule
podjęto próbę sformalizowania modelu mobilności użytkowników miast
w sposób umożliwiający podjęcie badań w kierunku oceny poszczególnych działań transportowych na płaszczyźnie społecznej, środowiskowej
i ekonomicznej.
Słowa kluczowe: mobilność, użytkownik miast, transport

Wprowadzenie
Ustawiczny rozwój obszarów miejskich generuje wzrost
zapotrzebowania na sprawne, szybkie i bezpieczne możliwości podróżowania, uwzględniające ponadto specyficzne wymagania użytkowników. Użytkownikami obszarów
miejskich są osoby, przedsiębiorstwa, organizacje itp., realizujące i spełniające swoje potrzeby, dążenia oraz życiowe
aspiracje na obszarze miejskim. Pokonywanie odległości
jest nierozerwalnie związane z aktywnością użytkowników miast, a sprawność przemieszczania się jest jednym
z istotnych mierników jakości życia na obszarach miejskich.
Jednocześnie uciążliwości środowiskowe, społeczne oraz
ekonomiczne generowane przez wzmożony ruch w miastach są najbardziej dotkliwymi czynnikami powodującymi
do pogorszenia stanu środowiska miejskiego, a tym samym
jakości życia na obszarach miejskich. W celu ograniczenia
negatywnych konsekwencji podejmowane są liczne działania transportowe, tj. działania w kierunku nowej kultury
mobilności w mieście: realizowana jest europejska inicjatywa CIVITAS, opracowywane są plany transportowe itd.
W każdym z tych działań transportowych podstawowym
elementem jest mobilność użytkowników miast.
Mobilność osób to w powszechnie przyjętej interpretacji
skłonność do zmiany miejsca zamieszkania lub miejsca pracy. Zgodnie z definicją sformułowaną przez autora opracowania [10], mobilność to wszelkie przemieszczenia: codzienne, rutynowe oraz te wynikające z reorganizacji życia
osobistego, jak zmiana miejsca zamieszkania czy miejsca
pracy. Mobilność identyfikowana jest z przemieszczaniem
się i wszelaką – głównie poza domową – aktywnością osób
realizowaną środkami transportu [6], [13].
Takie pojęcie mobilności jest bardzo zawężone i identyfikowane z pokonywaniem przestrzeni i sposobami prze1
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mieszczania się traktowanymi jako efekt pewnych uwarunkowań i procesów, bez możliwości wpływu na ich wynik
[7]. Natomiast w ujęciu rozszerzonym mobilność rozumiana jest jako element aktywności człowieka, podlegający
świadomemu kształtowaniu przez osoby realizujące podróż,
osoby zarządzające infrastrukturą, jak i innych użytkowników systemu transportowego [8].
Podjęcie badań nad mobilnością użytkowników miast
w ujęciu poszczególnych działań transportowych wymaga
przyjęcia odpowiedniego modelu. Opisu modelu dokonuje
się w sensie matematycznym, tworząc model matematyczny danego obiektu. W artykule zdefiniowano model matematyczny mobilności użytkowników miast na potrzeby
działań transportowych.

Działania transportowe
W artykule odniesiono się do działań transportowych stanowiących element europejskiej polityki w zakresie kształtowania transportu miejskiego, działań transportowych
wdrażanych w ramach europejskiej inicjatywy CIVITAS
oraz działań transportowych odwzorowanych w planach
transportowych i planach zrównoważonej mobilności miejskiej. Poszczególne działania transportowe zestawiono
w tabeli 1.
Tabela 1
Określenie działań transportowych na obszarze miejskim
Działania transportowe
Polityka Unii Europejskiej
w aspekcie mobilności miejskiej

Zielona Księga: W kierunku nowej kultury mobilności
w mieście (2007)
Plan działania na rzecz mobilności w miastach (2009)
Pakiet dotyczący mobilności w miastach (2014)
CIVITAS I (2001-2006)

Europejska inicjatywa CIVITAS

CIVITAS II (2005-2009)
CIVITAS PLUS (2008-2012)
CIVITAS PLUS II (2012-2016)

Dokumenty transportowe miast

Plan transportowy
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej

Źródło: opracowanie własne

Polityka Unii Europejskiej w aspekcie
mobilności miejskiej
Kompleksowym dokumentem wyznaczającym europejski
program działań na rzecz mobilności w mieście jest Zielona
Księga zatytułowana „W kierunku nowej kultury mobilności w mieście” [3]. W dokumencie akcentuje się, że mobilność w mieście powinna umożliwiać rozwój gospodarczy
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miast, zapewniać odpowiedni poziom życia mieszkańców,
a także prowadzić do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu. Uznano, że mobilność ma wpływ na zrównoważony rozwój miast i słusznym jest analizowanie mobilności
w aspekcie społecznym, środowiskowym i ekonomicznym.
Uwzględniając powyższą interpretację, w dokumencie
wskazano, że podejmowane działania odnośnie mobilności
w mieście muszą być zintegrowane i realizowane w ramach
wskazanych pięciu wyzwań:
• płynny ruch w miastach,
• zielone miasta,
• inteligentny transport miejski,
• dostępny transport miejski,
• bezpieczny i niezawodny transport miejski.
Kontynuacją zapoczątkowanych działań w kierunku
mobilności w mieście jest opublikowany plan działań na
rzecz mobilności w miastach [4] oraz pakiet dotyczący mobilności w miastach [2].
Integralną częścią planu działań na rzecz mobilności
w miastach jest opracowany program działań wspierających
mobilność w miastach, zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju. Program ten koncentruje się wokół sześciu wiodących tematów i dwudziestu działań przewidzianych do realizacji na lata 2009–2012, zmierzających w kierunku tworzenia zrównoważonych miejskich systemów transportowych.
Sformułowany pakiet dotyczący mobilności w miastach
to zachęta władz lokalnych do podjęcia bardziej kompleksowych działań w zakresie kształtowania mobilności na obszarach miejskich. Struktura pakietu została podporządkowana temu celowi i obejmuje cztery podstawowe priorytety, tj.:
• dostępność obszarów miejskich dla poszczególnych
typów pojazdów,
• logistykę miejską,
• inteligentne miejskie systemy transportowe,
• bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach.
Europejska inicjatywa CIVITAS
Rozwiązywaniu problemów w obszarze działań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój transportu na obszarach miejskich oraz testowaniu innowacyjnych rozwiązań
i transferu zdobytej wiedzy i doświadczeń w tym obszarze
służy inicjatywa CIVITAS, która jest prawdopodobnie najbardziej znanym narzędziem mającym pomóc europejskim
miastom we wdrażaniu zintegrowanych strategii zrównoważonego transportu miejskiego. W ramach europejskich
programów badań i rozwoju, które są wspierane i finansowane przez Komisję Europejską, w 2002 roku rozpoczęto prace nad szeroko rozumianą jakością transportu
i mobilnością w miastach, uruchamiając program „miasto
dla miasta”, określany jako inicjatywa CIVITAS (ang. CityVitality-Sustainability). Program oparto na wdrażaniu specjalnych projektów pilotażowych składających się z kilku,
a czasem z kilkunastu działań na rzecz zrównoważonej mobilności w mieście. Podstawowym celem wdrażanych pro-
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jektów jest testowanie innowacyjnych rozwiązań, a także
ich obiektywna ocena oraz transfer zdobytej wiedzy i doświadczeń do innych miast. Inicjatywa ta ułatwia miastom
osiągnięcie bardziej stabilnego, ekologicznego i wydajnego systemu transportowego na swoich obszarach poprzez
wdrażanie i ewaluację zintegrowanych rozwiązań transportowych i środków polityki.
W pierwszej uruchomionej inicjatywie CIVITAS I realizowanej w latach 2002–2006 uczestniczyło 19 europejskich
miast w tym Gdynia jako jedyne polskie miasto. Miasta zostały skupione wokół czterech demonstracyjnych projektów:
Miracles, Tellus (Gdynia), Trendsetter oraz Vivaldi.
W ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej
uruchomiono kolejną inicjatywę CIVITAS II na lata 2005–
2009, objęła ona swym zasięgiem 17 europejskich miast
w tym Kraków, które podobnie jak w pierwszej edycji programu zostały skupione wokół czterech projektów: Caravel
(Kraków), Mobilis, Smile oraz Success. Hasłem przewodnim tej inicjatywy był „Lepszy i bardziej ekologiczny transport w miastach”, a projektu Caravel „Ku nowym sposobom podróżowania”.
Kolejna inicjatywa uruchomiona na lata 2008–2012
pod nazwą CIVITAS PLUS objęła swym zasięgiem 25
miast w tym dwa polskie – Gdańsk oraz Szczecinek; miasta
zostały skupione wokół pięciu charakterystycznych projektów: Archimedes, Elan, Mimosa (Gdańsk), Modern i Renai
ssance (Szczecinek). Istotnym jest, że każdy z tych projektów koncentrował się na specyficznych założeniach. W projekcie Renaissance takim założeniem było zmniejszenie
uciążliwości ruchu drogowego w historycznych i turystycznych aglomeracjach miejskich poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz realizowaniu
działań zmierzających do ochrony środowiska.
Aktualnie realizowana inicjatywa CIVITAS PLUS II na
lata 2012–2016 objęła swym zasięgiem osiem miast, które
zostały skupione wokół projektu Dyn@mo i 2Move2.
Projekt Dyn@mo realizowany między innymi w Gdyni,
odnosi się do działań na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności na obszarach miejskich. Miasta projektu wdrożą 30
innowacyjnych działań w ramach pakietów:
• zaangażowanie mieszkańców w proces planowania
mobilności,
• wprowadzenie przyjaznych miastu i mieszkańcom
pojazdów elektrycznych,
• rozwój i wykorzystanie systemów i usług „web 2.0”
w podróżach miejskich.
Dokumenty transportowe miast
W celu zachęcenia użytkowników obszarów miejskich do
zwiększonego wykorzystywania publicznego transportu
zbiorowego w swoich podróżach podejmowane są liczne
działania mające na celu uczynić ten transport atrakcyjnym
pod względem czasu przejazdu, kosztów i jakości przewozu. Przyjętym narzędziem stosowanym do osiągnięcia tych
celów są tzw. plany transportowe, które są opracowywane
i wdrażane w wielu krajach m.in. w Austrii, Niemczech,
Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii itd., a ostatnio również
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w Polsce. W opinii ekspertów plany transportowe przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych, tj. [1]:
• poprawy dostępności transportowej i jakości transportu,
• poprawy efektywności funkcjonowania systemu trans
portowego na obszarze objętym planem,
• integracji systemu transportowego w układzie gałęziowym i terytorialnym,
• wspierania konkurencyjności gospodarki obszaru,
• poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na danym obszarze,
• ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środo
wisko naturalne.
Osiągnięcie powyższych celów służy poprawie jakości
systemu transportowego na danym obszarze oraz jego rozwojowi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Plany transportowe opracowywane są cyklicznie oraz
podlegają procedurze szeroko zakrojonych konsultacji społecznych. Podstawą tworzenia planów są ustawy krajowe,
w których określone są ramy tworzenia takich planów.
W Polsce zasady tworzenia planów transportowych reguluje ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która
stanowi zbiór zasad organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym,
realizowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej [11].
Dokumentem odzwierciedlającym zintegrowane podejście do kwestii kształtowania mobilności na w obszarze
miejskim jest natomiast plan zrównoważonej mobilności
miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan).
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej jest dokumentem strategicznym, generowanym na potrzeby zapewnienia dogodnych warunków w zakresie mobilności użytkowników obszarów miejskich i wszelkich innych aspektów związanych z polepszeniem jakości życia w mieście.
Tworzony jest w oparciu o funkcjonujące już praktyki planowania, uwzględnia ścisłą integrację z aktualnymi dokumentami w tym zakresie oraz udział poszczególnych grup społecznych i zasady późniejszej oceny [5], [12]. Cel tworzenia,
zakres i główne cechy planu zrównoważonej mobilności
miejskiej oraz korzyści z jego wdrożenia stanowią odzwierciedlenie obranego kierunku działań w ramach zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego. Plan zrównoważonej mobilności miejskiej oparty jest na realizacji następujących celów [5], [12]:
• zapewnienia dostępności systemu transportowego
wszystkim użytkownikom obszarów miejskich,
• poprawie bezpieczeństwa ruchu,
• ograniczenia negatywnych efektów wywoływanych
przez transport miejski, tj.: redukcji emisji CO2 i innych zanieczyszczeń pochodzących z transportu, redukcji hałasu oraz nadmiernej i nieefektywnej konsumpcji energii,
• poprawie wydajności i efektywności kosztowej w trans
porcie dóbr i osób,
• pozytywnego wpływu na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego.

Proces planowania zrównoważonej mobilności miejskiej
ma charakter wieloetapowy, w którym wyróżniamy jedenaście etapów. Plan zrównoważonej mobilności miejskiej stanowi zwieńczenie pierwszych ośmiu etapów pracy, kolejne
trzy etapy to wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja planu
zrównoważonej mobilności miejskiej.

Model mobilności użytkowników miast
Biorąc pod uwagę cele i założenia wyszczególnionych działań transportowych, założono, że model mobilności użytkowników miast definiowany będzie z wykorzystaniem następujących elementów:
• bazy użytkowników,
• struktury mobilności,
• bazy charakterystyk elementów struktury mobilności,
• organizacji podróży.
Zakładając, że odwzorowanie bazy użytkowników oznaczone jest symbolem BU, struktura mobilności oznaczona
jest symbolem GM, bazy charakterystyk elementów struktury mobilności symbolem BF, a organizacja podróży symbolem OP. Model mobilności użytkowników miast MM
możemy zapisać jako uporządkowaną czwórkę, w postaci:
MM =<BU, GM, BF, OP>

(1)

W modelu MM mobilności użytkowników miast zdefiniowano zbiór numerów użytkowników:
		

U = {1, …, u, …, U}

(2)

a każdy użytkownik scharakteryzowany został wektorem
parametrów, postaci:
F(u) = [km(u), gw(u), zp(u)]

(3)

gdzie:
km(u) – płeć użytkownika miasta
gw(u) – przynależność użytkownika do grupy wiekowej
zp(u) – rodzaj zajęcia podstawowego jakie realizuje
użytkownik.
Pierwszą charakterystyką jest płeć użytkownika (KM =
{1, 2}, km = 1 – kobieta, km = 2 – mężczyzna), drugą
wiek użytkownika, a trzecią zajęcie podstawowe.
Użytkownicy są w różnym wieku, na potrzeby działań
transportowych zdefiniowano charakterystyczne grupy wiekowe, do których przypisano użytkowników. Zbiór numerów grup wiekowych to zbiór GW = {1, ..., gw, ..., GW},
gdzie gw ma interpretację numeru grupy wiekowej, a GW
jest liczbą wszystkich wyróżnionych grup wiekowych.
Użytkownicy realizują różnego rodzaju zajęcia podstawowe (uczeń, student, pracujący jako pracownik najemny,
bezrobotny, itp.). Zbiór numerów zajęć podstawowych to
zbiór ZP = {1, ..., zp, ..., ZP}, gdzie zp ma interpretację
numeru zajęcia podstawowego, natomiast ZP jest liczebnością zbioru ZP.
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Bazę użytkowników w modelu mobilności użytkowników miast zapisano w postaci wektora o dwóch elementach, tj:
BU = [U, F(u)]
(4)
Struktura mobilności w modelu mobilności użytkowników miast została odwzorowana za pomocą grafu:
		

GM =<PM, LT>

(5)

gdzie zbiór PM jest zbiorem numerów punktów mobilności, a zbiór LT jest zbiorem połączeń transportowych.
Punkty mobilności stanowią miejsca aktywności użytkowników miast (dom, praca, szkoła itp.), które w modelu
interpretowane są jako punkty początkowe podróży i punkty końcowe podróży. Punkty mobilności to również punkty
infrastruktury transportu (przystanki, dworce, parkingi
itp.) interpretowane jako punkty pośrednie podróży.
Połączenia transportowe to istniejące w rzeczywistości połączenia drogowe, kolejowe, tramwajowe dostępne na danym obszarze miejskim. W modelu mobilności użytkowników miast połączenia transportowe interpretowane są jako
etapy podróży.
Każdy element zbioru PM i LT został opisany odpowiednimi charakterystykami istotnymi dla działań transportowych, tj. czas oczekiwania na przystanku, koszt parkingu,
długość połączenia transportowego itd. Bazę charakterystyk
elementów struktury mobilności zapisano jako wektor:
		

BF = [FPM, FLT]

(6)

gdzie:
FPM – zbiór charakterystyk opisanych na punktach
mobilności
FLT – zbiór charakterystyk opisanych na połączeniach
transportowych.
Organizacja podróży to rozłożenia popytu na podróże
na poszczególne typy podróży. W modelu mobilności użytkowników miast przyjęto pewien skończony zbiór VO numerów wariantów organizacji podróży, tj.:
VO = {1, 2, 3}

(7)

w którym
vo = 1 – wariant organizacji podróży jednoetapowej
vo = 2 – wariant organizacji podróży trzyetapowej
vo = 3 – wariant organizacji podróży pięcioetapowej.
Podróż to sekwencja elementarnych przemieszczeń wykonywanych pieszo bądź/i za pośrednictwem określonych
środków transportu między źródłem a celem podróży.
Podróż to również łańcuch przemieszczeń, gdzie każde
przemieszczenie to etap podróży. Zatem każdą organizację
podróży możemy przedstawić w postaci skończonego ciągu
etapów podróży:
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• podróż jednoetapową jako ciąg postaci:

(8)
• podróż trzyetapową jako ciąg postaci:

(9)
• podróż pięcioetapową jako ciąg postaci:

(10)
gdzie:

hj – podróż jednoetapowa
p – numer punktu początkowe podróży
P = {p: p = 1, 2, ..., P}
k – numer punktu końcowego podróży
K = {k: k = 1, 2, ..., K}, oraz jest
spełniony warunek p ≠ k
ht – podróż trzyetapowa
hp – podróż pięcioetapowa
n1, n2, n3, n4 – numery punktów pośrednich podróży
N = {n: n = 1, 2, ..., N} oraz jest
spełniony warunek n1 ≠ n2 ≠ n3 ≠ n4.

Przykładem podróży jednoetapowej jest podróż piesza,
a podróży trzyetapowej jest m.in. podróż rowerem, podróż
indywidualnym środkiem transportu, podróż grupowym
środkiem transportu i podróż zbiorowym środkiem transportu. Natomiast przykładem podróży pięcioetapowej jest
m.in. podróż intermodalna, podróż w systemie Park & Ride
lub innych systemach.

Podsumowanie
W celu ograniczenia negatywnych skutków aktywności
użytkowników miast podejmowane są różnego rodzaju
działania transportowe. Pierwszą grupą takich działań są
nowe inwestycje drogowe, które choć zwiększają przepustowość elementów miejskiej sieci transportowej, to poprawiają sytuację w krótkim czasie, przenosząc stan zatłoczenia dróg i ulic w inne miejsca, rejony miasta [9]. Drugą
grupę stanowią działania, w których zwraca się uwagę na
aspekt mobilności i takie działania zostały przedstawione
artykule.
Na potrzeby badań w kierunku oceny poszczególnych
działań transportowych na płaszczyźnie społecznej, środowiskowej i ekonomicznej zdefiniowano model mobilności
użytkowników miast.
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Opracowaną metodę zastosowano post factum w procesie
podejmowania decyzji o wyborze lokalizacji zajezdni tramwajowej w systemie transportowym Poznania. Decyzja sugerowana w wyniku zastosowania procedury zaproponowanej
w tym artykule – ustalenie lokalizacji zgodnej z W5 (na terenie ZNTK) odbiega od decyzji podjętej wcześniej w trybie
administracyjnym – lokalizacja na Franowie (W3), podjętej
bez stosowania metod wspomagających podejmowanie decyzji. Nie oznacza to, że lokalizując zajezdnię tramwajową na
Franowie, dokonano najmniej korzystnego z wyborów, gdyż
jak autorzy wskazali decyzja miała charakter administracyjny i mogła uwzględniać inny zakres analiz, niż przedstawiony w artykule. Tym samym autorzy uznają procedurę przedstawioną w tym artykule, jak również propozycję podejścia
optymalizacyjnego, przedstawionego w pracy Kupka
i Sawicki [5], jako rozwiązanie prototypowe, które należy
poddać szerszej dyskusji i doskonaleniu.
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Jak wynika z badań ankietowych mieszkańców, istnieją
różnice w zachowaniach transportowych mieszkańców obszarów centralnych i peryferyjnych miasta, osiedli o zabudowie wielo- i jednorodzinnej czy też obszarów o zróżnicowanym zagospodarowaniu przestrzennym.
Ostateczne wyniki przeprowadzonej analizy wykazały,
iż ponad 95% odcinków w transporcie publicznym oraz ponad 92% odcinków transportu indywidualnego spełniało
warunek wskaźnika GEH mniejszego od 5.

Podsumowanie
Przedstawiony zarys konstrukcji symulacyjnego modelu
transportowego wraz z opisem idei prowadzenia obliczeń
symulacyjnych dotyczy matematycznego odtworzenia procesów transportowych w stanie bieżącym. Tak opracowany
model umożliwił charakterystykę funkcjonowania transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Partnerstwa, przeprowadzenie analizy SWOT systemów transportowych
oraz postawienie diagnozy z zakresu niezbędnych działań
na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu w analizowanym obszarze. Dodatkowo umożliwił określenie efektów działań doraźnych, przede wszystkim z zakresu zmian

w funkcjonowaniu transportu publicznego (zmian tras linii
miejskiego transportu publicznego, zmian częstotliwości
kursowania w transporcie kolejowym, efektów dyslokacji
stacji i przystanków). Jednocześnie, dzięki przejrzystej budowie i parametryzacji poszczególnych kroków obliczeniowych, model ten stał się bazą do opracowania modeli prognostycznych umożliwiających określenie koncepcji rozwoju wszystkich podsystemów transportowych, przy danych
scenariuszach rozwoju gospodarczego i zmian w zagospodarowaniu przestrzennym zarówno Bydgoszczy i Torunia,
jak i pozostałych analizowanych obszarów, a także działań
na rzecz jego zrównoważonego rozwoju.
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