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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Norbert Chamier-Gliszczyński
Issues of monitoring and assessment in the planning of sustainable urban
mobility
Abstract: The article covers issues of monitoring and assessment in
the planning of sustainable urban mobility. The analysed issues constitutes an essential element of the accepted plans of sustainable urban
mobility. The process of monitoring and assessment has been defined;
furthermore, an identification was performed of the characteristic elements of the analysed processes. Taking into consideration the complexity of the issue, a model of monitoring and the assessment of the
plan of sustainable urban mobility have been determined, where the
structure of the mobility network, the model of travellers, the organization of mobility and the set of the assessment indices of the plan of
sustainable urban mobility were distinguished as its elements. The
methodology used to formulate the assessment indices of the plan
under consideration was presented at the stage of the description of
the model structure elements. When identifying the real assessment
indices, references were made to the already developed and accepted
plans of sustainable urban mobility. On this basis, an analysis of the
functioning of specified assessment indices on the example of these
plans has been carried out.
Key words: monitoring, assessment, assessment indices, plan of sustainable urban mobility.
Urszula Duda-Wiertel
Consequences of accessibility parking space change in vulnerable city centre area
Abstract: The article presents parking space shortage phenomena and
possible effects (in particular economic effects) of interference on the
level of accessibility of parking space in the central areas in big cities.
These conclusions are based on own study carried out in the downtown
area of Cracow. According to a literature review and conducted surveys
and field measurements, in areas with low availability of vacant parking
space (centre of big cities) there is traffic caused only by searching for
a vacant spot to park the vehicle (so-called search traffic). Search traffic
is an imposed movement, depending on the current parking situation of
the area, intensifying (often occurring in the downtown areas) congestion on the street network. The share of traffic caused by the search for
a vacant parking spot in general traffic is diversified, and the costs for
the users of the transport system generated by this driving, unnecessarily
increase the level of costs from transport. On the base of the research,
economic costs of time lost by drivers and passengers during searching
for parking, the costs of their vehicles as well as the level and costs of air
pollution emission have been estimated. Determined values of economic
losses and costs, resulting from traffic only in order to find a vacant parking spot on a business scale for a week, month or year generate very
significant losses. They indicate a scale of savings that can be achieved by
eliminating or even only reducing the number of cars moving only and
exclusively for this purpose on the streets of downtown. The costs of the
searching process were compared with the average travel costs to the city
centre by individual car and public transport.
Key words: parking, paid parking zone, transport costs, environmental protection.
Arkadiusz Drabicki, Andrzej Szarata, Rafał Kucharski
Simulation analysis of the 3rd and 2nd ring road development schemes in
Cracow and their impact upon the city road network performance – possible
implications of the induced traffic demand
Abstract: This article presents simulation analysis results related to
the so-called induced traffic phenomenon, which can be often observed
in case of road investment projects in urban areas: new road schemes,
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capacity expansion and widening projects etc. often bring short-lived
improvements, which in longer run are likely either to become much
lower or even disappear altogether. The paper describes analysis works
carried out within the Cracow city macrosimulation model, whose objective was to investigate the possible impact of 2 major proposed road
schemes in the western part of the city: construction of a new highquality section of the 3rd (outer) ring road, and, further on, capacity
reduction along the 2nd (inner-city) ring road. These show that the
construction of the 3rd ring road would indeed bring substantial improvements in road network, but the scale of projected benefits would
be substantially lower once induced traffic would be accounted for, and
only further reduction of the 2nd ring road capacity would allow to
reduce effectively the traffic volumes in the inner-city area. Moreover,
inclusion of the demand elasticity effect in the 3rd ring road assessment
process indicates that the actual benefits for road traffic (as measured
e.g. by mean travel speed) would not deteriorate much on the citywide scale once further reduction of the 2nd ring road capacity would
take place. These results demonstrate that both projects seem to be
consistent with the long-term development policy of the Cracow city
transport system.
Key words: Cracow, transport model, Cracow 3rd ring road, demand
elasticity, induced traffic.
Danuta Bartkowiak
200th Anniversary of Birth of Ing. Ernest A. Malinowski
Abstract: In 2018, we celebrate not only the 100th anniversary of
Poland’s independence, but also the 200th anniversary of the birth
of one of our most famous engineers – Ernest A. Malinowski, until
recently the world’s highest author, the Trans-Andean Railways in
Peru, the miracle of 19th century technology. Malinowski has not
lived to Polish independency, but with all his life and work he glorified the name of his homeland brutally erased from the map of
Europe by the invaders. The Polish Association of Engineers and
Technicians of Transportation (SITK RP) announced the year of
2018 – the Year of Ernest Malinowski and gave its patronage to the
jubilee celebrations, where the Embassy of the Republic of Peru also
contributes. The plan abounds in numerous and interesting cultural
and scientific events.
Key words: Ernest A. Malinowski, Trans-Andean Railways, railway
construction, Polish engineers in exile.
Jacek Malasek
The citywide impact of replacing private cars with shared services
Abstract: New technologies in the field of communication, digitalization
and automation make possible further development of the transportation
services (organized by a city or private companies), such as car sharing and
a ridesharing. Testing of electric, autonomous vehicles car sharing and ridesharing is in progress, helping in particular the people with special mobility
needs. New business models for car/ride sharing are emerging. Research
on coexistence of autonomous vehicles car sharing with traffic dominated
for a long time by traditional cars is of great importance. Modeling scenarios with very optimistic results on several urban areas are continued
for some big European cities, where the impact of a full scale car sharing system on people mobility is investigated. Simulation results in the
Lisbon Metropolitan Area are very encouraging: the total number of vehicle kilometers, comparing with present situation, is lower by 55%, CO2
emissions are lower by 62% and 95% of parking areas could be changed
for recreation functions. Results obtained during analyses for the Helsinki
Metropolitan Area are more or less similar.
Key words: car/ride sharing, urban planning, innovative technologies.
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Innowacyjny transport

Gospodarka współdzielenia w transporcie
Stanowiące ważny element gospodarki zrównoważonej współdzielenie, czyli wymienne korzystanie z czyichś
dóbr materialnych lub umiejętności, w Europie rozwija się najszybciej w dziedzinie transportu miejskiego – jako
car- i bike-sharing.
Gospodarka współdzielenia
Idea współdzielenia polega na przyhamowaniu nadmiernej konsumpcji
dóbr materialnych. Budowa drugich domów (najczęściej rekreacyjnych)
czy produkcja np. samochodów prowadzi do wyczerpywania się ograniczonych zasobów Ziemi (m.in. gruntów czy metali ziem rzadkich), a korzystanie z nich przyczynia się do niszczenia środowiska naturalnego.
Zamiast zakupu kolejnego pojazdu możemy korzystać z wypożyczalni lub
z samochodu sąsiada, w zamian za opiekę nad dzieckiem lub skoszenie
trawnika. W miastach z dobrze funkcjonującym transportem miejskim
jeden samochód w gospodarstwie domowym w zupełności wystarcza,
a coraz częściej moda na niekorzystanie z telewizora przenosi się też na
nieposiadanie własnego środka transportu.

Gospodarka współdzielenia, rozumiana w sposób ortodoksyjny jako
bezpłatne zaspokajanie swoich potrzeb bez korzystania z pośrednictwa
instytucjonalnego, obejmuje pięć głównych sektorów:
• Mieszkalnictwo – uzgodnione uprzednio korzystanie z niewykorzystywanego aktualnie przez właściciela mieszkania lub domku letniskowego,
• Transport – korzystanie z pojazdu lub miejsca parkingowego,
• Usługi domowe – korzystanie z pralki czy zamrażarki sąsiada i dzielenie się nadmiarem żywności,
• Usługi profesjonalne – np. pomoc w rozliczeniu PIT-u w zamian za
przetłumaczenie obcojęzycznej korespondencji,
• Usługi finansowe – pożyczki bezpośrednie, współfinansowanie inwestycji, crowd-funding.

Ocenia się, że już w roku 2025, przy dalszym dynamicznym rozwoju
m.in. takich firm z sektora transportu jak Uber czy branży hotelowej
- Airbnb, gospodarka współdzielenia stanie się już bardzo poważnym
konkurentem usług tradycyjnych. O ile w 2015 roku pięć sektorów
europejskiej gospodarki współdzielenia, przy transakcjach o wartości
28 mld euro, wygenerowało dochód w wysokości blisko 4 mld euro,
o tyle w 2025 roku dochód ten, przy transakcjach o wartości 570 mld
euro, ma już wynieść 80 mld euro (Shared benefits, PwC, 2016).

Najwięcej (ponad 50) firm zajmujących się organizacją gospodarki
współdzielenia jest we Francji i w Wielkiej Brytanii.
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Promocja gospodarki współdzielenia (collaborative/sharing economy)
jest obecnie jednym z priorytetów unijnych. Specjalny portal internetowy Komisji Europejskiej koncentruje się na zagadnieniach podnoszenia świadomości społecznej, zachęcaniu do korzystania z nowych
usług (m.in. z zakresu ekomobilności), tworzeniu nowych miejsc pracy
i ochronie prywatności użytkowników.

Współkorzystanie z pojazdów
Współdzielenie/wypożyczanie samochodów czy rowerów w miastach europejskich odbywa się obecnie głównie na zasadach komercyjnych. Użytkownicy płacą najczęściej za każda minutę – wyjątek stanowią rowery
miejskie, gdzie pierwsze 15–30 minut korzystania jest na ogół darmowe.
Bikesharing działa już w 127 miastach (głównie europejskich), a liderem
jest Paryż z 20 tysiącami rowerów dokowanych na 1200 stacjach wynajmu. Carsharing i ridesharing (dosiadanie się do wynajętego pojazdu osób
postronnych), poprzez wpływ na obniżanie się liczby pojazdów (1 pojazd
zastępuje 5–15 pojazdów prywatnych) i niezbędnych miejsc postojowych, umożliwia odzyskiwanie powierzchni komunikacyjnej dla innych
funkcji, np. zieleni i rekreacji. Jednocześnie generuje nowe miejsca pracy
i dochody. Szacuje się, że w 2015 roku obroty europejskich firm z sektora współdzielonej mobilności osiągnęły już 5,1 mld euro, z perspektywą
wzrostu do 100 mld euro w 2025 roku (EURACTIV.com, 20.09.2017).
Duży wpływ na podjęcie decyzji o zakupie samochodu, szczególnie
pierwszego przez młodych ludzi, wywiera rozwój aplikacji Ubera czy Cabify,
umożliwiających szybkie wezwanie pojazdu, nawet z opcją dosiadania się.
Badanie Ubera z 2017 roku, przeprowadzone na próbie 10 tys. w dziesięciu
stolicach europejskich, wykazało że 67% ankietowanych uważa to rozwiązanie za dobrą alternatywę posiadania pojazdu na własność. 63% spośród
dysponujących dwoma lub trzema pojazdami rozważa ograniczenie się do
jednego samochodu w przypadku polepszenia dostępu do środków transportu zbiorowego, a 77% w przypadku osób korzystających z aplikacji w ciągu ostatniego roku. Wyposażone w specjalne zestawy kamer samochody
Ubera stale doskonalą swoje mapy, niezbędne do niezawodnego funkcjonowania aplikacji (J. Valero, EURACTIV.com, 20.09.2017).
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Nowoczesny carharing (początki firmy car2go) powstał w 2008 roku
w niemieckim Ulm, gdzie po raz pierwszy pracownicy firmy Daimler mogli korzystać z samochodów firmowych do krótkich wypożyczeń w celach
prywatnych. Już w 2014 roku szybko rozwijające się firmy wypożyczające
samochody dysponowały w Europie ponad 50 tysiącami pojazdów, z których korzystało 2,2 mln użytkowników. Szacuje się, że w Europie w 2020
roku liczba użytkowników ponad 150 tysięcy pojazdów osiągnie 15,6 mln
(Carsharing in Europe, Monitor Deloitte, June 2017).
Na całym świecie w 2021 roku 35 mln użytkowników korzystać będzie z tych pojazdów aż przez 1,5 miliarda minut miesięcznie, a sprzedaż usług carsharingu osiągnie wartość 4,7 mld euro rocznie. Obecnie
5,8 mln użytkowników 86 tysięcy pojazdów generuje wartość sprzedaży
rzędu 650 mln euro. Rozwój carsharingu na razie tylko nieznacznie
wpływa na obniżenie popytu na nowe samochody. Szacuje się jednak,
że w Europie w 2021 roku spowoduje spadek zapotrzebowania już
o 1,3%, tj. o 278 tys. pojazdów, a na świecie aż o 792 tys. (Boston
Consulting Group, 2016).
W lipcu 2017 roku światowy lider carsharingu firma car2go dysponowała już 14 tysiącami pojazdów, z których korzystało 2,5 mln zarejestrowanych użytkowników w 26 miastach europejskich, północnoamerykańskich i azjatyckich. Najwięcej pojazdów car2go, bo po 1100,
spotkamy w Berlinie (gdzie system działa od kwietnia 2011) i w Vancouver (od czerwca 2011). Po 800 pojazdów jeździ po ulicach Hamburga
(od kwietnia 2011) i Mediolanu (od sierpnia 2013), 750 w Seattle (od
grudnia 2012), a 700 w Wiedniu (od grudnia 2011).
Obecnie carsharing najszybciej rozwija się w Niemczech, gdzie 140
firm z 1,26 mln użytkowników dysponuje 15,4 tysiącami pojazdów. Jednak carsharing w miastach niemieckich w podziale zadań przewozowych
stanowi nadal zaledwie 0,1%, przy 29,5% przypadajacych na transport
zbiorowy i 12,5% na ruch rowerowy. Przy koszcie 4,95 euro za przejechanie odległości 7,5 km (podróż uśredniona) carsharing jest wprawdzie
tańszy od taksówki – 18,9 euro, ale droższy od korzystania z własnego
samochodu – 3,45 euro lub ze środków transportu zbiorowego – 2,70
euro. Szacuje się, że w Niemczech, gdzie średni roczny przebieg samochodu wynosi 16 tys. km, carsharing jest opłacalny w ruchu miejskim dla
osób przejeżdżających rocznie poniżej 7500 km (P. Jebsen, Germany are
European champions in carsharing, 2016).
Jacek Malasek
dr inż. Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
Tel: +48 22 390 02 02, e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl
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Problematyka monitorowania i oceny
w planowaniu zrównoważonej
mobilności miejskiej1,2

Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę monitorowania oraz oceny w planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej.
Analizowane zagadnienie stanowi istotny element przyjętych planów
zrównoważonej mobilności miejskiej. Zdefiniowano proces monitorowania i oceny, a także dokonano identyfikacji charakterystycznych elementów analizowanych procesów. Uwzględniając złożoność zagadnienia, określono model monitorowania i oceny planu zrównoważonej mobilności miejskiej, w którym jako elementy wyróżniono strukturę sieci
mobilności, model podróżnych, organizację mobilności i zbiór wskaźników oceny planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Na etapie opisu
elementów struktury modelu przedstawiono metodologię formułowania wskaźników oceny rozważanego planu. Identyfikując rzeczywiste
wskaźniki oceny, odniesiono się do już opracowanych oraz przyjętych
planów zrównoważonej mobilności miejskiej. Na tej podstawie przeprowadzono analizę funkcjonowania określonych wskaźników oceny na
przykładzie tych planów.
Słowa kluczowe: monitorowanie, ocena, wskaźniki oceny, plan zrównoważonej mobilności miejskiej.

Inicjatywa planowania zrównoważonej mobilności miejskiej
Odzwierciedleniem zintegrowanego podejścia do kwestii
kształtowania mobilności miejskiej jest plan zrównoważonej mobilności miejskiej (Sustainable Urban Mobility
Plan, SUMP). Plan ten 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 [6],
uwzględnia ścisłą integrację z aktualnymi dokumentami
w tym zakresie oraz udział poszczególnych grup społecznych i zasady oceny [1, 20]. Zakres planu zrównoważonej mobilności miejskiej obejmuje każdą dostępną formę
przemieszczania się na obszarze zurbanizowanym, tj.
przemieszczenia indywidualnymi, grupowymi, zbiorowymi środkami transportu, jazdę rowerem, przemieszczenia
piesze i działania powiązane, jak parkowanie, przesiadanie
się i oczekiwanie. Na etapie opracowywania planu zrównoważonej mobilności miejskiej istotnymi elementami
jest pojęcie mobilność [3, 5, 19], zagadnienie zarządzania mobilnością [8, 18], potrzeby komunikacyjne [9] oraz
zrównoważona mobilność [16, 17].
1
2
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Identyfikując cechy planu zrównoważonej mobilności
miejskiej, należy wskazać na następujące aspekty [13]:
1. Długoterminowa wizja i przejrzysty plan wdrożenia
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej oparty jest na
długoterminowej wizji rozwoju transportu i mobilności
na danym obszarze miejskim, która uwzględnia wszystkie środki i formy transportu.
2. Podejście partycypacyjne
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej oparty jest na
podejściu, które bierze pod uwagę wszystkich użytkowników obszaru miejskiego i ich potrzeby w zakresie mobilności od samego początku i przez cały okres funkcjonowania
planu, podczas wdrażania i ewaluacji. Partycypacyjne planowanie sprzyja akceptacji społecznej i uzyskaniu wsparcia
dla planu, minimalizuje ryzyko dla organu wdrażającego
plan i w znacznej mierze ułatwia realizację planu.
3. Zrównoważony rozwój środków transportu
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej zachęca do
zmian w kierunku bardziej zrównoważonych środków
transportu. W planie prezentowany jest pakiet działań zachęcający do zmian, gdzie jako podstawowe tematy wymienia się: transport niezmotoryzowany, publiczny, intermodalność, bezpieczeństwo, logistykę miejską, zarządzanie
mobilnością i inteligentny system transportowy.
4. Zintegrowane podejście
W planie zrównoważonej mobilności miejskiej zintegrowane podejście na etapie planowania i realizacji obejmuje:
zaangażowanie w zrównoważony rozwój, spójność ze strategiami w powiązanych sektorach, współpraca z organami
na innych szczeblach władzy (powiatu, gminy, aglomeracji,
regionu i państwa członkowskiego), koordynację działań
między sąsiadującymi obszarami miejskimi i podmiejskimi.
5. Ocena istniejącego i przyszłego stanu
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej na podstawie
oceny istniejącego stanu określa cele funkcjonalne. Na etapie oceny korzysta się z określonych wskaźników oceny.
6. Monitorowanie
Implementacja planu zrównoważonej mobilności miejskiej jest regularnie monitorowana. Sporządzane są raporty, które powszechnie udostępnia się użytkownikom
obszarów miejskich.
7. Uwzględnianie kosztów zewnętrznych
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej zawiera przegląd kosztów i korzyści dotyczących funkcjonowania
transportu z uwzględnieniem szeroko pojętych kosztów
zewnętrznych dla wszystkich rodzajów transportu.
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W artykule odniesiono się do aspektu oceny istniejącego i przyszłego stanu oraz aspektu monitorowania planu
zrównoważonej mobilności miejskiej.

Aspekt monitorowania i oceny
w planie zrównoważonej mobilności miejskiej
Monitorowanie i ocena poszczególnych planów zrównoważonej mobilności miejskiej są elementami ich systemów realizacji. Tym samym proces wdrażania danego planu jest ściśle
powiązany z systemem jego monitorowania i oceny. W układzie tym monitorowanie stanowi zorganizowany sposób obserwacji, ciągły oraz długoterminowy. Monitorowanie definiujemy jako systematyczne i ciągłe zbieranie informacji na
temat określonych wskaźników. Celem tego działania jest zapewnienie właściwym organom informacji o przebiegu i realizacji celów określonych w danym planie zrównoważonej
mobilności miejskiej. Informacje pozyskane z monitorowania wykorzystywane są na etapie kontroli, podejmowanych
decyzji dotyczących procesu realizacji i aktualizacji planów,
których celem jest poprawa wyników końcowych. W istocie monitorowanie jest realizowane w krótszych interwałach
czasowych niż ocena planu. Ocena w przeciwieństwie do monitorowania ma bardziej strategiczny charakter i obejmuje
informacje, na podstawie których można uzyskać wnioski do
poprawy poszczególnych planów zrównoważonej mobilności
miejskiej w przyszłości [2].
Ocenę definiujemy jako systematyczną oraz obiektywną
ewaluację trwającego lub zakończonego planu zrównoważonej
mobilności miejskiej, która uwzględnia takie etapy jak przygotowanie planu, jego realizację oraz formowanie wniosków.
Celem procesu oceny jest stwierdzenie przydatności i stopnia
spełnienia określonych zadań i celów sformułowanych w planie [2]. Zatem ocena uzewnętrznia jak dany plan zrównoważonej mobilności miejskiej zadziałał na danym obszarze miejskim. Identyfikujemy ocenę typu ex-ante i ex-post: pierwsza
z tych ocen dokonywana jest na etapie opracowywania planu.
Natomiast ocena ex-post przeprowadzona jest po zrealizowaniu działań przewidzianych w danym planie.
Zależności pomiędzy oceną na etapie planowania (ex-ante), monitorowaniem i oceną po realizacji działań przewidzianych w planie (ex-post) przedstawiono na rysunku 1.
Natomiast proces monitorowania i oceny planu zrównoważonej mobilności miejskiej przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 1. Schemat zależności planowanie, monitorowanie i ocena w planie zrównoważonej
mobilności miejskiej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [2]
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Rys. 2. Proces monitorowania i oceny planu zrównoważonej mobilności miejskiej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [2]

Struktura modelu monitorowania i ocena
planu zrównoważonej mobilności miejskiej
Identyfikując proces monitorowania i oceny w obszarze poszczególnych planów zrównoważonej mobilności miejskiej,
niezbędna jest znajomość wielu elementów istotnych dla
tego procesu. Należy tu wymienić miejski system transportowy jako układ środków technicznych, organizacyjnych, ludzkich wzajemnie powiązanych ze sobą w taki
sposób, aby sprawnie dokonywać przemieszczeń osób i/
lub ładunków w czasie i przestrzeni [4]. Przyjęty system
jest systemem złożonym, gdzie w zależności od przyjętego kryterium można wyodrębnić szereg podsystemów
transportowych różniących się między sobą elementami
infrastruktury, środkami transportu czy też organizacją.
Ważnym jest, że ze względu na realizację wspólnego celu,
jakim jest przemieszczanie osób, poszczególne podsystemy
są ze sobą silnie powiązane. Struktura przyjętego systemu
jest odwzorowana w postaci miejskiej sieci transportowej.
Elementami sieci są obiekty punktowe (parkingi, przystanki, dworce itp.) i obiekty liniowe (połączenia drogowe,
kolejowe, tramwajowe itp.) miejskiej infrastruktury transportu. Każdy element miejskiej sieci transportowej posiada określone charakterystyki istotne dla procesu realizacji
miejskich podróży. Elementem miejskiego systemu transportowego są również różnego rodzaju środki transportu
wykorzystywane do realizacji miejskich podróży.
Miejski system transportowy odwzorowany w postaci
miejskiej sieci transportowej to elementy składowe systemu
mobilności. Przyjęto, że system ten obejmuje elementy
miejskiego systemu transportowego, miejsca aktywności
podróżnych oraz połączenia miejsc aktywności z miejską
siecią transportową. Istotnym jest, że system mobilności
obejmuje również powiązania o charakterze technicznym,
ekonomicznym, organizacyjnym i inne powiązania między
przyjętymi elementami, istotnymi dla procesu planowania.
Struktura systemu mobilności odwzorowana jest w postaci
sieci mobilności odzwierciedlającej:
• miejsca aktywności podróżnych identyfikowane jako
punkty początkowe i końcowe,
• obiekty punktowe infrastruktury transportu jako
punkty pośrednie,
• połączenia między poszczególnymi punktami.
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Kolejnym elementem procesu monitorowania i oceny
planu zrównoważonej mobilności są podróżni realizujący podróż/podróże miejskie. Zdefiniowano model podróżnych,
który obejmuje dane socjodemograficzne użytkowników realizujących podróże miejskie. Wszystkich podróżnych opisano odpowiednimi charakterystykami istotnymi z punktu
widzenia planu zrównoważonej mobilności miejskiej (np.
płeć, wiek, zajęcie podstawowe itp.). Tak scharakteryzowani
podróżni realizują swoje potrzeby, dążenia i życiowe aspiracje
na danym obszarze miejskim. Równocześnie ich aktywność
generuje określone potrzeby transportowe, których efektem
są podróże w sprecyzowanych relacjach. Odwzorowaniem
popytu na podróże jest potok podróży, który należy zaklasyfikować do określonych typów podróży, a następnie przeprowadzić przez określone elementy sieci mobilności. Elementem
odpowiedzialnym za przyporządkowanie poszczególnym typom podróży odpowiedniej wielkości potoku podróży jest
organizacja mobilności, która stanowi kolejny element analizowanego procesu. Organizacja mobilności ujmuje związki
między elementami sieci mobilności, podróżnymi a potokiem podróży. Poprzez zdefiniowanie określonej organizacji
otrzymuje się rozłożenie potoku podróży na poszczególne
podróże realizowane na danym obszarze miejskim.
Istotnym elementem procesu monitorowania i oceny
planu zrównoważonej mobilności miejskiej są wskaźniki
oceny. Umożliwiają one kwantyfikowanie efektów wdrożonych rozwiązań w obszarze przyjętego planu. Wybór poszczególnych wskaźników uzależniony jest od celu planu
zrównoważonej mobilności miejskiej.
Uwzględniając przyjętą interpretację poszczególnych
elementów, założono, że model monitorowania i ocena planu zrównoważonej mobilności miejskiej MOPZM można
przedstawić w postaci uporządkowanej czwórki, tj.:
MOPZM=(SSM, MP, OM, W)

(1)

gdzie:
SSM – struktura sieci mobilności,
MP – model podróżnych,
OM – organizacja mobilności,
W – zbiór wskaźników oceny planu zrównoważonej
mobilności miejskiej.

Wskaźniki oceny planu zrównoważonej mobilności miejskiej
Metodologia formułowania wskaźników oceny planu zrównoważonej mobilności miejskiej ujmuje cztery charakterystyczne etapy (rysunek 3). Pierwszy etap jako identyfikacja
wskaźników oceny realizowana jest na podstawie zadanego
zbioru celów, zbioru zadań przewidzianych do wdrożenia
w ramach planu, określonego obszaru działania planu oraz
wskazanych efektów wdrożenia planu. Kolejny etap to
przyjęcie odpowiednich założeń dla ustalenia wskaźników
oceny. Na tym etapie istotnym jest dostępność charakterystycznych danych w fazie oceny ex-ante, oceny ex-post
oraz monitoringu. Ważna jest również złożoność obliczeń
wskaźników, jak również powiązania wskaźników z praktyką. Uwzględnić należy też standardy i wymogi krajowe

Rys. 3. Metodologia formułowania wskaźników oceny planu zrównoważonej mobilności miejskiej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [7]

oraz unijne w aspekcie formułowanych planów. Etap trzeci
to klasyfikacja wskaźników w ujęciu obszarowym, w zakresie stosowania oraz realizacji przyjętych celów. Ostatni etap
to ustanowienie listy rankingowej wskaźników oceny.
Wskaźniki oceny w planie zrównoważonej
mobilności miejskiej Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego
W planie zaznaczono, że proces jego wdrażania jest ściśle
powiązany z systemem jego monitoringu i oceny. Założono,
że odpowiednio przeprowadzony proces monitoringu i oceny planu powinien uwzględniać wskaźniki ilościowe i jakościowe, które w analizowanym planie odnoszą się do przyjętych celów strategicznych i utożsamiane są jako wskaźniki rezultatu [10].
Na potrzeby realizacji planu zrównoważonej mobilności
miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
przyjęto następujący zbiór CS numerów celów strategicznych:
CS = {cs: cs=1,2,3}

(2)

gdzie:
cs=1 – cel strategiczny jako wzrost konkurencyjności
transportu zrównoważonego,
cs=3 – cel strategiczny jako integracja transportu,
cs=3 – cel strategiczny jako ograniczenie kongestii.
Uwzględniając przyjęte cele strategiczne, sprecyzowano
charakterystyczne wskaźniki oceny w planie zrównoważonej
mobilności. Zbiór W1 numerów wskaźników oceny określonych w planie zrównoważonej mobilności miejskiej Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego jest zbiorem postaci:
W1 = {a: a = 1,2,...,1,2}

(3)

gdzie element a to numer wskaźnika oceny w planie zrównoważonej mobilności miejskiej Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego. Interpretacja poszczególnych wskaź
ników oceny została przedstawiona w tabeli 1.
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Tabela 1

Tabela 2

Wskaźniki oceny w planie zrównoważonej mobilności miejskiej
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
W1 CS

Nazwa wskaźnika

a

cs

1

liczba zakupionych jednostek taboru
1 w publicznym transporcie zbiorowym [szt.]

W1 CS

Wskaźniki oceny w planie zrównoważonej mobilności miejskiej
dla Gdyni
W2 TW

Nazwa wskaźnika

a

cs

7

liczba wybudowanych obiektów
2
Park & Ride [szt.]

2

pojemność zakupionego taboru
1 w publicznym transporcie zbiorowym [os.]

8

liczba miejsc postojowych
2 w wybudowanych obiektach Park &
Ride [szt.]

3

1

długość wybudowanych dróg dla
rowerów [km]

9

liczba miejsc postojowych dla nie2 pełnosprawnych w wybudowanych
obiektach Park & Ride [szt.]

4

1

długość wybudowanych odcinków
sieci tramwajowej [km]

10

2

5

1

długość zmodernizowanych odcinków sieci tramwajowej [km]

11

6

2

liczba wybudowanych zintegrowa12
nych węzłów przesiadkowych [szt.]

Nazwa wskaźnika

W2 TW

b

tw

1
2

1

3

2 wypadki z udziałem podróżnych [szt.] 15

4

2

udział ruchu pieszego w podziale
podróży [%]

liczba wybudowanych obiektów
Bike & Ride [szt.]

5

2

3

liczba zainstalowanych inteligentnych
systemów transportowych [szt.]

6

3 gęstość sieci rowerowej [km/km2]

3

długość dróg objętych działaniem
systemów ITS [km]

7

Źródło:[10]

Wskaźniki oceny w planie zrównoważonej mobilności
miejskiej dla Gdyni
W planie zaakcentowano monitoring, który jest kluczowym
elementem analizowanego planu. Na potrzeby realizacji procesu monitoringu opracowano zestaw wskaźników, które stanowią logiczne uzupełnienie systemu monitoringu stworzonego na potrzeby planu. Wskaźniki zostały dobrane w taki sposób, by pozwalały na ocenę stopnia spełnienia poszczególnych
celów szczegółowych określonych w planie [11].
Na potrzeby realizacji planu zrównoważonej mobilności
miejskiej dla Gdyni przyjęto następujący zbiór TW numerów typów celów:
TW = {tw: tw = 1, 2, 3}
gdzie:
tw=1 – cel strategiczny,
tw=2 – cel szczegółowy,
tw=3 – cel pomocniczy.

(4)

Uwzględniając przyjęte typy celów, sprecyzowano charakterystyczne wskaźniki oceny w planie zrównoważonej
mobilności. Zbiór W2 numerów wskaźników oceny określonych w planie zrównoważonej mobilności miejskiej dla
Gdyni jest zbiorem postaci:
W2 = {b: b = 1, 2, …, 23}

(5)

gdzie element b to numer wskaźnika oceny w planie zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gdyni. Interpretacja
poszczególnych wskaźników oceny została przedstawiona
w tabeli 2.
Wskaźniki oceny w planie mobilności dla miasta Kielc
i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
Również i w tym planie autorzy podkreślili kluczowe znaczenie, jakie ma monitoring wdrażanych działań. Uznali, że
umożliwia on wyciąganie wniosków z poszczególnych etapów realizacji planu, adaptację procesu wdrożeniowego do
pojawiających się uwarunkowań, jak również przeprowa-
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Nazwa wskaźnika

b

tw

1 wskaźnik motoryzacji [szt./1000]

13

2

ruchliwość komunikacyjna [liczba
podróży w dniu powsz.]

14

2 długość buspasów w Gdyni [m]

udział publicznego transportu zbiorowego w podziale podróży [%]

2

poprawa dostępności transportu
kolejowego [szt.]

16

2

udział pojazdów nisko- i bezemisyjnych [%]

udział ruchu rowerowego w podzia17
le podróży [%]

3

bezemisyjność transportu publicznego [szt.]

18

3

dostępność do infrastruktury
elektromobilności [szt.]

3 wskaźnik otyłości gimnazjalistów [%]

19

3

promocja mobilności wśród
uczniów [szt.]

8

2 uspokojenie ruchu [%]

20

3

edukacja w zakresie wychowania
komunikacyjnego [szt.]

9

poprawa bezpieczeństwa ruchu
2 drogowego przy placówkach
oświatowych [szt.]

21

3

promocja mobilności wśród pracowników [szt.]

10

3

racjonalne parkowanie
w Śródmieściu [szt.]

22

3

badanie mobilności przedsiębiorstw
i instytucji [szt.]

11

3

dostępność roweru metropolitalnego [szt.]

23

2

liczba pasażerów na nowo powstałych
odcinkach sieci trolejbusowej [szt.]

12

2

poprawa dostępności do informacji
pasażerskiej [szt.]

24

2

udział transportu kolejowego w obsłudze portu morskiego [%]

Źródło:[11]

dzenie oceny technicznej poszczególnych rozwiązań [12].
Zaznaczono, że ocena techniczna planu, w której ujmowane
są ilościowe i jakościowe rezultaty działań podjętych w ramach planu mobilności, jest możliwa tylko po opracowaniu
i przyjęciu zbioru wskaźników oceny. Zestawienie wartości
wskaźników oceny obliczonych przed wdrożeniem, na etapie
realizacji i na zakończenie planu mobilności pozwala określić,
czy wdrożone działania w ramach planu wpłynęły na zmianę wartości analizowanych wskaźników, jaki jest poziom
tych zmian oraz czy osiągnięto zakładany cele. Autorzy planu określili pewne grupy wskaźników ocen. Zbiór numerów
grup wskaźników oceny w planie mobilności dla miasta Kielc
i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego jest zbiorem postaci:
GW = {gw: gw = 1, 2, 3}

(6)

gdzie:
gw=1 – wskaźnik oceny produktu; przyjęty wskaźnik
oceny odnosi się do wszystkich rezultatów powstałych w trakcie realizacji planu mobilności,
czyli przyjętych działań i wdrożonych rozwiązań.
Identyfikujemy w tym zbiorze wskaźniki oceny,
tj.: długość pasów autobusowych, liczbę automatów biletowych itd.,
gw=2 – wskaźnik oceny rezultatu; przyjęty wskaźnik ujmuje bezpośredni efekt działań po zakończeniu
oraz w wyniku wdrożenia poszczególnych działań w ramach planu, tj.: liczbę użytkowników
rowerów miejskich, liczbę użytkowników centrum mobilności, liczbę uczestników kampanii
Odprowadzam sam itd.,
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gw=3 – wskaźniki oddziaływania odnoszą się do trwałych
zmian oraz efektów działań planu w dłuższym
przedziale czasu, tj.: podziale zadań przewozowych w podróżach mieszkańców Kielc, średnim
czasie podróży odbywanych pieszo, zużyciu energii w transporcie itd.
Autorzy planu mobilności dokonali klasyfikacji wskaźników oceny na obowiązkowe i nieobowiązkowe. Obowiązkowe
to takie wskaźniki, na podstawie których powinna odbywać
się ocena planu mobilności. Natomiast wskaźniki oceny nieobowiązkowe stanowią wskaźniki uzupełniające, które wyznaczane są w miarę potrzeb, jak i możliwości wykonawców
planu mobilności. Identyfikując poszczególne wskaźniki,
przyjęto następujący zbiór numerów klasyfikacji, tj.:
KW = {kw: kw = 1, 2}

(7)

gdzie:
kw=1 – wskaźnik obowiązkowy,
kw=2 – wskaźnik nieobowiązkowy.
Zbiór W3 numerów wskaźników oceny w planie mobilności dla miasta Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
to zbiór postaci:
W3 = {c: c = 1, 2, …, 83}

(8)

gdzie element c to numer wskaźnika oceny w planie mobilności dla miasta Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjo
nalnego. Interpretacja przykładowych wskaźników oceny
została przedstawiona w tabeli 3.

Wskaźniki oceny w zintegrowanym planie
zrównoważonej mobilności dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego
W planie określono, że zarządzanie wdrożeniem zrównoważonej mobilności powinno być oparte na monitoringu procesu wdrażania działań przedstawionych w planie oraz ocenie
efektów ich realizacji. W planie zidentyfikowano sześć podstawowych działań, do których przypisano wskaźniki oceny.
Zbiór DZ numerów działań jest zbiorem postaci [21]:
DZ = {dz: dz = 1, 2, 3, 4, 5, 6}

gdzie:
dz=1 – działanie; zrównoważony rozwój transportu zbiorowego, samochodowego, rowerowego i pieszego,
dz=2 – działanie; zastosowanie do obsługi publicznego transportu zbiorowego pojazdów nowoczesnych, ekologicznych i przyjaznych dla osób
o ograniczonej mobilności,
dz=3 – działanie; podnoszenie jakości i dostępności
usług komunikacji zbiorowej, w tym dla osób
o ograniczonej mobilności,
dz=4 – działanie; rozwój infrastruktury rowerowej,
dz=5 – działanie; poprawa bezpieczeństwa pieszych
i rowerzystów,
dz=6 – działanie; likwidacja utrudnień w sprawnym i funkcjonalnym poruszaniu się pieszych i rowerzystów.
Uwzględniając przyjęte założenia na potrzeby monitoringu
i oceny w planie, zdefiniowano reprezentatywne wskaźniki
oceny. Zbiór W4 numerów wskaźników oceny określonych
w zintegrowanym planie zrównoważonej mobilności dla Szcze
cińskiego Obszaru Metropolitalnego jest zbiorem postaci [21]:

Tabela 3
Przykładowe wskaźniki oceny w planie mobilności dla miasta Kielc
i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
W3 GW KW
c

gw kw

Nazwa wskaźnika

W3 GW KW
c

gw kw

Nazwa wskaźnika

1

1

1

długość ulic o ruchu uspokojonym [km]

20

2

1

liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych [osoby]

2

1

1

długość pasów autobusowych
21
[km]

2

1

liczba osób rannych w wypadkach drogowych [osoby]

3

1

1

liczba stacjonarnych automatów biletowych [szt.]

2

1

średnia opłata za jeden przejazd [zł]

1

liczba automatów biletowych
1
w autobusach [szt.]

3

przeciętna odległość od domu
2 (mieszkania) do przystanku
komunikacji miejskiej [m]

3

udział powierzchni zajętej
przez infrastrukturę drogową
2
do powierzchni terenów zieleni
w mieście [km2]

4

5

6

7

8

9

1

1

liczba pojazdów wyposażo1 nych w tablice z wizualizacją
przebiegu trasy [szt.]

1

1

odsetek autobusów spełniają1 cych co najmniej normę Euro
VI [%]

Źródło:[12]

29

36

liczba przystanków wyposa1 żonych w elektroniczne tablice 37
informacyjne [szt.]
liczba przystanków wyposa1 żonych w wiatę przystankową
[szt.]

1

22

1

odsetek autobusów hybrydowych [%]

45

46

47

3

2

liczba użytkowników rowerów
miejskich [osoby]

3

podział zadań przewozowych
1 w podróżach mieszkańców
Kielc [%]

3

procentowy udział rowerów
1 w podróżach mieszkańców
Kielc [%]

3

udział ruchu pieszego
1 w podróżach mieszkańców
Kielc [%]

(9)

W4 = {d: d = 1, 2, …, 23}

(10)

gdzie element d to numer wskaźnika oceny w zintegrowanym planie zrównoważonej mobilności dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego. Interpretacja wybranych wska
źników oceny została przedstawiona w tabeli 4.
Tabela 4
Wybrane wskaźniki oceny w planie zrównoważonej mobilności
dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
W4 DZ

Nazwa wskaźnika

d

dz

1

1

2

2 liczba nowych lub zmodernizowanych autobusów, tramwajów, pociągów

3

3 zasięg obszarowy działania komunikacji zbiorowej

4

3 nowe przystanki komunikacyjne

5

3 modernizacja istniejących przystanków komunikacyjnych

6

3 tworzenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz parkingów typu P+R, B+R

7

4 budowa spójnej i bezpiecznej sieci tras rowerowych

8

4 budowa usprawnień infrastrukturalnych i organizacyjnych dla rowerzystów

9

5 uspokojenie ruchu samochodowego

10

5

budowa chodników lub ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach oraz
pomiędzy nimi

11

6

budowa łatwo dostępnych i bezpiecznych wyniesionych przejść dla pieszych
i przejazdów dla rowerzystów

12

6 średni czas dojścia pieszego i dojazdu rowerem

13

6 średnia długość podróży pieszych i rowerzystów

podział zadań przewozowych w podróżach wewnątrzgminnych oraz międzygminnych w SOM, uwzględniający podróże piesze

Źródło:[21]
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Wskaźniki oceny w planie zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Poznania
W planie przyjęto, że wdrożenie założeń powoduje konieczność monitoringu i ewaluacji postępu jego realizacji. Na
potrzeby oceny przyjęto cztery typy wskaźników, tj. [13]:
NW = {nw: nw = 1, 2, 3, 4}

(11)

gdzie:

NW – zbiór numerów typów wskaźników oceny
w planie zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Poznania,
nw=1 – wskaźnik rezultatu/produktu w ramach
RPO dla Województwa Wielkopolskiego,
nw=2 – wskaźniki uzupełniające,
nw=3 – wskaźniki realizacji projektów ZIT dla MOF
Poznania,
nw=4 – wspólna lista wskaźników kluczowych
2014–2020, EFRR, FS.

Uwzględniając przyjęte typy wskaźników oceny, sprecyzowano charakterystyczne wskaźniki oceny w planie zrównoważonej mobilności. Zbiór W5 numerów wskaźników
oceny określonych w planie zrównoważonej mobilności
miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania
jest zbiorem postaci [13]:
W5 = {e: e = 1, 2, …, 71}

(12)

Wskaźniki oceny w planie zrównoważonej mobilności miejskiej dla Koszalińsko–Kołobrzesko–Białogar
dzkiego Obszaru Funkcjonalnego
W procesie monitoringu i oceny wdrażanych działań w ramach planu określono wskaźniki oceny przypisane do raportu okresowego i wskaźniki oceny przypisane do raportu
głównego.
Zbiór GG numerów grup wskaźników oceny przypisanych do poszczególnych raportów jest zbiorem postaci [14]:
GG = {gg: gg = 1, 2}

(13)

gdzie:
gg=1 – wskaźniki oceny w ramach raportów okresowych,
gg=2 – wskaźniki oceny w ramach raportu głównego,
przeprowadzone np. w trakcie, jak i na koniec
okresu wdrażania planu.
Zbiór W6 numerów wskaźników oceny jest zbiorem postaci [14]:
W6 = {f: f = 1, 2, …, 14}

(14)

gdzie element f to numer wskaźnika oceny. Określone
wskaźniki oceny przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 6
Wskaźniki oceny w planie zrównoważonej mobilności miejskiej dla
Koszalińsko–Kołobrzesko–Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
W6 GG

Nazwa wskaźnika

f

gg

1

1 liczba dostępnych miejsc parkingowych

2

1 liczba zmian wprowadzonych w ciągach pieszych

3

1 liczba przejść dla pieszych (w tym wyposażonych w sygnalizację świetlną)

4

1 długość tras rowerowych

5

1 długość ulic o ruchu uspokojonym

6

1 liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi (w tym zasięg akcji promocyjnych)

7

1 liczba miejsc postojowych dla rowerów

8

1 liczba samochodów na 1000 mieszkańców

9

2 udział osób korzystających z komunikacji publicznej w podróżach codziennych

10

2 udział osób korzystających z roweru w podróżach codziennych

1

liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach
1
komunikacji miejskiej [szt./rok]

11

2 udział osób podróżujących pieszo w podróżach codziennych

2

1 szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO2/rok]

12

2 wskaźnik ruchliwości pieszej (liczba podróży na dobę)

3

1 liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [szt.]

13

2 wskaźnik ruchliwości transportu publicznego (liczba odbywanych podróży na dobę)

4

1 długość dróg dla rowerów [km]

14

2 wskaźnik ruchliwości rowerowej (liczba odbywanych podróży na dobę)

5

2 długość wybudowach ścieżek spacerowych [km]

6

2 liczba wybudowanych parkingów P & R, B &R , K & R [szt.]

7

2 liczba zmodernizowanych wiat przystankowych [szt.]

8

2 szacowany roczny spadek zużycia paliw/energii elektrycznej [MWh]

9

3 liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [szt.]

10

3 liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach Park & Ride [szt.]

11

3 długość dróg dla rowerów [km]

12

4 całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra [km]

13

4 długość wybudowanych lub przebudowanych linii trolejbusowych [km]

14

4

15

4 liczba wybudowanych obiektów Bike & Ride [szt.]

16

4 liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.]

17

4 długość wyznaczonych ścieżek rowerowych [km]

18

4 długość wyznaczonych buspasów [km]

gdzie element e to numer wskaźnika oceny w planie zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Poznania. Wybrane wskaźniki oceny przed
stawiono w tabeli 5.
Tabela 5

Wybrane wskaźniki oceny w planie zrównoważonej mobilności
miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania
W5 NW
e

Źródło:[13]

10

Nazwa wskaźnika

nw

liczba jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.]

Źródło:[14]

Wskaźniki oceny w planie mobilności Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna
W procesie monitoringu poszczególne wskaźniki oceny odniesiono do przyjętych w planie celów strategicznych. Zbiór
CC numerów celów strategicznych jest zbiorem postaci [15]:
CC = {cc: cc = 1, 2, 3, 4}

(15)

gdzie:
cc=1 – cel strategiczny 1: podniesienie jakości transportu zbiorowego i komunikacji drogowej,
cc=2 – cel strategiczny 2: atrakcyjna i bezpieczna przestrzeń MOF Olsztyna,
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cc=3 – cel strategiczny 3: promocja i wsparcie racjonalnych wyborów transportowych na terenie MOF
Olsztyna,
cc=4 – cel strategiczny 4: wzmocnienie monitoringu
środowiska naturalnego.
Zbiór W7 numerów wskaźników oceny jest zbiorem postaci [15]:
W7 = {g: g = 1, 2, …, 52}

(16)

gdzie element g to numer wskaźnika oceny. Interpretacja
poszczególnych wskaźników oceny została przedstawiona
w tabeli 7.
Tabela 7
Wskaźniki oceny w planie mobilności Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Olsztyna
W7 CC

Nazwa wskaźnika

g

cc

1

1 liczba punktualnych odjazdów z przystanków w stosunku do ogółu odjazdów [%]

2

1 łączna długość wydzielonych pasów dla autobusów w Olsztynie [m]

3

1 liczba sprzedanych biletów okresowych [szt.]

4

1 liczba miejsc parkingowych w ramach systemu P & R [szt.]

5

2 liczba odnotowanych zdarzeń drogowych [liczba zdarzeń/rok]

6

2 długość wszystkich ciągów rowerowych [km]

7

2 liczba wszystkich stojaków i parkingów rowerowych [szt.]

8

2 liczba samoobsługowych stacji napraw rowerów przypadająca na 1 km2 [szt/km2]

9

2 długość wszystkich ciągów pieszych [km]

10

3

11

4 budowa bądź przebudowa dróg uwzględniająca budowę ekranów akustycznych [km]

12

4

13

budowa bądź przebudowa linii tramwajowych, dla których zastosowano maty
4 wibroizolacyjne dla ograniczenia nadmiernego hałasu i drgań lub innych systemów
ograniczenia hałasu (np. szyna w otulinie)

14

4

liczba uczestników programów, wykładów, warsztatów, promocji, akcji propagujących transport niezmotoryzowany [szt.]
budowa bądź przebudowa dróg uwzględniająca nawierzchnie o obniżonej hałaśliwości [km]

budowa przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych, w tym przepusty dla
płazów i gadów [szt.]

Źródło:[15]

Podsumowanie
Zagadnienie monitorowania i oceny w planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej stanowi istotny element
planów mobilności.
W artykule problematyka monitorowania i oceny w planowaniu zrównoważonej mobilności została przedstawiona
na przykładzie siedmiu losowo wybranych planów mobilności. Analizując wymienione plany mobilności, należy stwierdzić, że zakres identyfikacji wskaźników oceny w procesie
monitorowania jest zróżnicowany. Istotnym elementem identyfikacji wskaźników oceny dla poszczególnych autorów planu są przyjęte cele. Wyróżniamy w tym obszarze wskaźniki
oceny wynikające z celów strategicznych, szczegółowych oraz
pomocniczych. Istotnym parametrem jest również liczba
wskaźników oceny w danym planie mobilności. W przypadku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jest to
12 wskaźników. Najbardziej rozbudowana struktura wskaźników oceny występuje w planie mobilności dla miasta Kielc
i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (83 wskaźniki).

Dlatego autorzy planu sklasyfikowali wskaźniki jako obowiązkowe oraz nieobowiązkowe, pozostawiając wybór wskaźników decydentom odpowiedzialnym za wdrożenie danego
planu.
Przedstawiony w artykule materiał stanowi element
badań nad metodologią formułowania wskaźników oceny
w procesie monitoringu i oceny planów mobilności.
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Konsekwencje zmiany dostępności
przestrzeni parkingowej we wrażliwych
obszarach centrów miast1
Streszczenie: Artykuł prezentuje wnioski oparte na wynikach własnych
badań przeprowadzonych w obszarze śródmieścia Krakowa w zakresie
deficytu miejsc parkingowych oraz możliwych skutków, w szczególności ekonomicznych, ingerencji w poziom dostępności przestrzeni parkingowej centralnych obszarów dużych miast. Na podstawie przeglądu literatury oraz przeprowadzonych badań ankietowych i pomiarów
terenowych ustalono, że w rejonach o słabej dostępności wolnej przestrzeni parkingowej (centrach dużych miast) występuje ruch związany
wyłącznie z poszukiwaniem wolnego miejsca do zaparkowania pojazdu.
Ruch związany z poszukiwaniem miejsca parkingowego jest przemieszczeniem wymuszonym, zależnym od aktualnej sytuacji parkingowej
obszaru, potęgującym (często występujące w obszarach śródmieścia)
zatłoczenie sieci ulicznej. Udział ruchu motywowanego poszukiwaniem
wolnego stanowiska w ruchu ogólnym jest zróżnicowany, a koszty ponoszone przez użytkowników systemu transportowego, generowane
przez te przemieszczenia, niepotrzebnie zwiększają poziom kosztów pochodzących z transportu.Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz oszacowano koszty ekonomiczne czasu traconego przez kierowców
i pasażerów podczas wykonywania przejazdów generowanych poszukiwaniem wolnego stanowiska parkingowego, koszty eksploatacji ich
pojazdów, a także poziom oraz koszty emisji zanieczyszczeń powietrza.
Wyznaczone wartości strat i kosztów ekonomicznych, będące skutkiem
przemieszczeń wyłącznie w celu znalezienia wolnego miejsca do zaparkowania w skali roboczego tygodnia, miesiąca lub roku stanowią bardzo duże straty i wskazują poziom oszczędności, którą można osiągnąć,
eliminując lub choćby zmniejszając liczbę samochodów przemieszczających się tylko i wyłącznie w tym celu po ulicach śródmieścia. Koszty
ponoszone w procesie poszukiwania stanowiska porównano z przeciętnymi kosztami podróży do centrum miasta samochodem indywidualnym oraz środkiem komunikacji publicznej.
Słowa kluczowe: parkowanie, strefa płatnego parkowania, koszty
transportu, ochrona środowiska.

Wprowadzenie
W sytuacji ciągłego wzrostu natężenia ruchu pojazdów,
śródmiejskie obszary miast zmagają się z wieloma problemami, wśród których jednym z podstawowych jest
niedostateczna liczba dostępnych (wolnych) miejsc parkingowych. Najbardziej skutecznym rozwiązaniem tego
problemu jest ograniczenie popytu na miejsca parkingowe,
czyli ograniczenie liczby podróży wykonywanych do centrum miasta samochodem indywidualnym. Możliwymi są
także inne metody doraźne – utworzenie nowej lub poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury parkingowej.
Wszystkie wymienione rozwiązania mają na celu poprawę
1

©Transport Miejski i Regionalny, 2018.

12

Urszula Duda-Wiertel
mgr inż., Politechnika Krakowska,
Katedra Systemów Transportowych,
e-mail: ududa@pk.edu.pl

dostępności wolnej przestrzeni parkingowej dla potencjalnego użytkownika.
Ograniczenie popytu na parkowanie (ograniczenie liczby podróży wykonywanych do centrum miasta samochodem indywidualnym) może zostać wymuszone przez szereg
działań (ograniczeń lub zachęt), mających doprowadzić do
zmiany udziału wykorzystania samochodu w podziale zadań przewozowych. Działania takie są często realizowane
przez urzędy w skali miasta, ale także w poszczególnych
instytucjach, obiektach użyteczności publicznej, zakładach
pracy – które generują istotny ruch w podróżach obligatoryjnych.
Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych jest
z kolei – w obszarze centrum miasta – rozwiązaniem trudnym do wprowadzenia, głównie ze względu na ograniczenie dostępnej powierzchni, którą można przeznaczyć pod
dodatkowe miejsca parkingowe. W związku z tym największy potencjał dostrzega się w poprawie wykorzystania
infrastruktury już istniejącej.
W rozważaniach prowadzonych nad zwiększeniem dostępności do miejsc parkingowych w sytuacji ogólnego niedoboru wolnej przestrzeni parkingowej i oczekiwanych
skutków tego rozwiązania pod dyskusję poddaje się następujące kwestie:
Zwiększenie wykorzystania istniejącej powierzchni parkingowej – przykładowo, poprzez skrócenie średniego czasu
parkowania – pozwala na obsługę większej liczby parkujących samochodów w określonym czasie, ale może skutkować
także dodatkową liczbą podróży wykonywanych samochodem, generowaną ogólną poprawą dostępności do tych elementów infrastruktury. Składać się będą na nie podróże wykonywane dotychczas środkami transportu zbiorowego oraz
nowe podróże, które w poprzednich warunkach nie odbyłyby się (tzw. ruch wzbudzony) [1]. Wskutek tego poprawa
dostępności miejsc parkingowych może powodować zwiększenie natężenia ruchu w przyległej sieci ulicznej. Efekt ten
(w zakresie infrastruktury parkingowej) nie został potwierdzony badaniami w warunkach polskich2 – w literaturze pojawia się problematyka wpływu dostępności do infrastruktury parkingowej obszaru na ogólnie rozpatrywany podział
zadań przewozowych, a konkretnie na procentowy udział
podróży wykonywanych samochodem indywidualnym
2

Udowodniony wynikami badań został natomiast ruch wzbudzony, wynikający
z rozbudowy infrastruktury transportowej: drogowej bądź dla komunikacji zbiorowej [1].
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w liczbie wszystkich podróży wykonywanych do tego obszaru. Liczba dostępnych miejsc parkingowych u celu podróży
jest jednym z czynników determinujących wybór samochodu
jako środka transportu [2], [3], [4], tak więc poprawa dostępności do infrastruktury parkingowej, poprzez budowę
nowych lub lepsze wykorzystanie istniejących parkingów,
może wpłynąć na zwiększenie potoków ruchu w analizowanym obszarze. Opinię tę potwierdzają również autorzy literatury zagranicznej, m.in. [5], [6].
Równolegle, zwiększenie dostępności wolnych miejsc
parkingowych, w sytuacji jej niedostatku w danym obszarze, może mieć także skutek odwrotny. Autorzy literatury
zagranicznej zwracają uwagę, że w obszarach miejskich,
gdzie występują liczne problemy parkingowe (kierowcy
mają trudność znalezienia wolnego miejsca parkingowego
do zaparkowania samochodu) można zauważyć ruch związany wyłącznie z poszukiwaniem miejsca parkingowego
(tzw. search traffic) [6], [7]. W związku z tym zmniejszenie
deficytu miejsc parkingowych może zmniejszyć wielkość
potoku pojazdów przemieszczających się wyłącznie w poszukiwaniu wolnego miejsca parkingowego i wskutek
tego lokalnie poprawić warunki ruchu.
Określenie skutków zwiększenia liczby dostępnych dla
użytkownika miejsc parkingowych w sytuacji ogólnego
niedoboru wolnej przestrzeni parkingowej w miastach powinno rozwiać wątpliwości dotyczące kierunków kształtowania polityki parkingowej i dać odpowiedź na pytanie, co
jest lepsze: ograniczanie liczby miejsc parkingowych (przy
spodziewanym zmniejszeniu liczby podróży odbywanych
do centrum, jednak przy wzroście search traffic) czy tworzenie lub poprawa wykorzystania istniejących miejsc parkingowych (przy spodziewanym ruchu wzbudzonym, lecz przy
zmniejszeniu liczby podróży w ramach search traffic)?
Stwierdzenie występowania ruchu związanego wyłącznie z poszukiwaniem miejsca parkingowego oraz jego
zmniejszenia w wyniku poprawy dostępności miejsc parkingowych (ograniczenia deficytu) we wrażliwych obszarach
polskich miast (co stanowi główny cel analiz prowadzonych
przez autora) jest pierwszym krokiem tej rozbudowanej analizy. Stąd w artykule przedstawiono wnioski w aktualnej
problematyce deficytu miejsc parkingowych oraz możliwych skutków ingerencji w poziom dostępności przestrzeni
parkingowej centralnych obszarów dużych miast, oparte na
wynikach własnych badań przeprowadzonych w obszarze
śródmieścia Krakowa.
Na podstawie analizy liczby pojazdów krążących w poszukiwaniu wolnego miejsca parkingowego oszacowano
koszty ponoszone przez użytkowników systemu transportowego oraz otoczenie, generowane podczas poszukiwania
wolnego stanowiska do zaparkowania. Oszacowano wartość czasu traconego przez kierowców oraz pasażerów
k r ą ż ą c y c h w poszukiwaniu wolnego miejsca, koszty
eksploatacji ich pojazdów, a także poziom oraz koszty
emisji zanieczyszczeń powietrza. Koszty ponoszone w procesie poszukiwania stanowiska porównano z przeciętnymi
kosztami podróży do centrum miasta samochodem indywidualnym oraz środkiem komunikacji publicznej.

Ruch związany z poszukiwaniem wolnego
miejsca parkingowego
Kwestie dotyczycące ruchu generowanego koniecznością
poszukiwania przez kierowców wolnego miejsca do zaparkowania pojazdu, pojawiającego się w obszarach o dużym
deficycie miejsc parkingowych, nie są poruszane w literaturze polskiej. W publikacjach autorów zagranicznych
natomiast dyskusje związane z omawianym zagadnieniem
pojawiają się stosunkowo często, właściwie od czasu popularyzacji podróży z wykorzystaniem indywidualnego samochodu osobowego – prawdopodobnie pierwsza z prac,
w których poruszono kwestię k r ą ż ą c y c h pojazdów powstała w 1927 roku [6], [7].
Według autorów [8] ostatni etap każdej podróży, która
nie kończy się na rezerwowanym lub prywatnym (własnym)
parkingu, to proces poszukiwania miejsca do zaparkowania
samochodu. Kierowcy przemieszczają się w sieci ulic w pobliżu obiektu będącego celem podróży, oczekując na zwolnienie
miejsca lub szukając miejsca wolnego (oddalając się przy tym
stopniowo od miejsca docelowego lub k r ą ż ą c w pobliżu).
Proces poszukiwania kończy się najczęściej w momencie, gdy
kierowca zaparkuje lub nie znajdzie wolnego stanowiska
w obszarze o akceptowalnej przez niego odległości od ostatecznego celu podróży (którą będzie musiał pokonać pieszo).
Wyniki opublikowanych badań pokazują, że udział ruchu
związanego z poszukiwaniem wolnego miejsca parkingowego jest bardzo zróżnicowany, co wskazuje na jego dużą zależność od wielu czynników – przede wszystkim przestrzennych. Najbardziej popularnym w ostatnim czasie źródłem
danych dotyczących pojazdów k r ą ż ą c y c h wydaje się być
praca [6], w której autor zestawił rezultaty 16 różnych badań
dotyczących omawianego rodzaju ruchu. Zaprezentowane
wyniki pochodzą z różnych krajów, są efektem różnego typu
badań, przeprowadzonych w różnych okresach czasu, w latach pomiędzy 1927 i 2001, na różnych próbach użytkowników, w zróżnicowanych funkcjonalnie i przestrzennie obszarach. Udział ruchu generowanego poszukiwaniem wolnego
miejsca parkingowego w ruchu ogólnym, będący wynikiem
badań zestawionych w ww. pracy, przyjmuje wartości z przedziału 8–74%, natomiast czas poszukiwania miejsca parkingowego przyjmuje wartości z przedziału 3,5–13,9 min.
Udział pojazdów krążących w ruchu ogólnym oraz czas poszukiwania miejsca parkingowego, ustalony na podstawie zebranych przez autora [6] wyników, został uśredniony (odpowiednio 30% i 8,1 min) i spopularyzowany w literaturze
branżowej (przykładowo w [9]), co wg autorów wielu publikacji, m.in. [8], stanowi znaczną nadinterpretację wyników.
Według nich zebrane i przedstawione w [6] wyniki nie mogą
być uśredniane ze względu na zbyt dużą różnorodność okoliczności przeprowadzanych pomiarów (obszar badania, przyjęta metodyka), a często również zbyt małą próbę badawczą.
W zawiązku z brakiem informacji dotyczących ruchu
generowanego poszukiwaniem miejsca parkingowego
w warunkach polskich za zasadne uznano podjęcie próby
jego weryfikacji oraz analizy jego parametrów. Prace badawcze obejmowały dwa etapy badania ankietowego oraz
pomiary terenowe polegające na rejestrowaniu oraz identy-

13

Transport miejski i regionalny 07 2018
fikacji ścieżek ruchu pojazdów, przeprowadzone w obranym poligonie badawczym w śródmieściu Krakowa.
Szczegółowe wyniki badania opisano w [10] – poniżej zestawiono najważniejsze wnioski z analizy.
Wyniki przeprowadzonego badania
W pierwszym etapie przeprowadzono dwie serie badań ankietowych, których głównym celem była identyfikacja zjawiska realizowania przemieszczeń wyłącznie w celu znalezienia
wolnego miejsca parkingowego przy ulicy (przykrawężnikowego) przez kierowców. Badania przeprowadzono w rejonie
ulicy Szlak oraz ulic: Warszawskiej, Pędzichów i Helclów
w Krakowie w październiku 2016 roku. Całość obszaru
znajduje się w śródmiejskiej części miasta i w dniu roboczym
obowiązuje tam strefa płatnego parkowania (w okresie badania strefa P1 – od 8 stycznia 2018 roku obszar ten należy do nowej podstrefy P1 II [11]). Na podstawie wyników
przeprowadzonego ankietowania ustalono, że w zdefiniowanym poligonie badawczym występuje zjawisko k r ą ż e n i a
pojazdów, których kierowcy poszukują wolnego miejsca do
zaparkowania. Wśród 150 ankietowanych osób 59 zadeklarowało swój ostatni przejazd, jako kwalifikujący się do ww.
kategorii k r ą ż ą c y c h pojazdów, co stanowi 39,3% wszystkich ankietowanych. Dodatkowo 93,3% wszystkich zapytanych osób stwierdziło, że w sytuacji, gdy u celu podróży
nie ma wolnego miejsca parkingowego, poszukuje miejsca
w pobliżu celu z a w s z e l k ą c e n ę : k r ą ż y w oczekiwaniu na wolne stanowisko lub parkuje na najbliższym wolnym
miejscu przy sąsiedniej ulicy, natomiast 6,7% ankietowanych
szuka miejsca na pobliskim wydzielonym parkingu.
Badania ankietowe rozszerzono o pomiary terenowe,
polegające na rejestracji filmowej pojazdów parkujących
w obszarze oraz przejeżdżających przez wyznaczone przekroje ulic. Przeprowadzono dwie niezależne serie badania
terenowego, których celem była:
• weryfikacja udziału pojazdów krążących w ruchu
ogólnym analizowanego obszaru,
• równoległa weryfikacja i analiza wskaźników parkowania w obszarze.
Aby rozpatrywać dane dotyczące krążących pojazdów
w kontekście sytuacji parkingowej w ww. obszarze, zapis wideo podzielono na dwie sekcje – sekcja pierwsza obejmowała
grupę kamer, które rejestrowały wymianę pojazdów na miejscach parkingowych, natomiast sekcja druga to kamery rejestrujące (równolegle z rejestracją manewrów parkowania)
pojazdy przejeżdżające przez wyznaczone przekroje ulic.
Najważniejsze przyjęte założenia do metodyki przeprowadzonych pomiarów wideo:
1. Badanie przeprowadzono w ciągu dwóch typowych dni
roboczych w godzinach od 8:00 do 15:00 (okres filmowania ruchu został podyktowany możliwościami odczytu danych z zapisu wideo – przed godziną 8:00 i po
godzinie 15:00, ze względu na warunki widoczności
w porze jesiennej numery rejestracyjne poszczególnych
pojazdów były słabo widoczne).
2. Zakres pomiaru terenowego obejmował ulicę Szlak.
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Wyniki pomiarów parkowania wskazały bardzo dużą
zajętość dostępnej przestrzeni parkingowej analizowanego
obszaru. Średni udział wolnych miejsc parkingowych wyniósł w całym okresie analizy (8:00–15:00) dokładnie 5%.
Średni czas parkowania pojazdów to 121 minut, przy czym
pojazdy parkujące tam przez okres krótszy niż 5 minut stanowiły 20%, natomiast samochody parkujące dłużej niż 7
godzin – 11% wszystkich zarejestrowanych parkujących
pojazdów. Średnia wartość wskaźnika rotacji parkingowej
dla całego okresu analizy (w całym analizowanym obszarze)
wyniosła 3,33 pojazdu na 1 miejsce parkingowe, natomiast
wartość wskaźnika rotacji pojazdów w godzinie o największym napełnieniu powierzchni parkingowej (8:00–9:00)
wyniosła 1,20 pojazdu na 1 miejsce parkingowe.
W opisanych wyżej warunkach parkowania, na podstawie wyników pomiarów ruchu pojazdów ustalono, że
pojazdy zidentyfikowane, jako przemieszczające się w poszukiwaniu wolnego miejsca parkingowego, wykonały
10,4% wszystkich zidentyfikowanych przejazdów. Średni
czas tracony przez kierowcę na poszukiwanie wolnego
miejsca parkingowego oszacowano na 9 min 56 sek. (szacowany czas maksymalny: 45 min) – przy czym dla
64,9% pojazdów zakwalifikowanych do kategorii pojazdów krążących czas poszukiwania oszacowano na niższy
od średniej. Łącznie wszystkie zidentyfikowane pojazdy
krążące w sieci spędziły na poszukiwaniu wolnego stanowiska 46 godzin i 42 minuty.
Koszty ekonomiczne generowane poszukiwaniem
miejsca parkingowego
Na podstawie uzyskanych wyników badań i pomiarów ruchu związanego z poszukiwaniem miejsca parkingowego
podjęto próbę szacunku kosztów poniesionych przez kierowców oraz ich pasażerów, ale także ich otoczenie – wynikających z faktu realizowania ruchu w poszukiwaniu miejsca parkingowego w sieci ulicznej analizowanego poligonu
badawczego. Wyniki tej analizy to koszty szacunkowe, ale
dające obraz strat ekonomicznych, generowanych przez
użytkowników samochodów w codziennych podróżach do
śródmieścia dużych miast.
W analizie wykorzystano metodę szacowania kosztów
dla projektów sektora transportu, opisaną w Niebieskiej
Księdze [12], zalecaną przez Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju w celu ujednolicenia metodyki przeprowadzania
analizy kosztów i korzyści, realizowanych w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko oraz w analizach
wykonywanych dla innych projektów transportowych
w ramach krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
Czas tracony na szukanie miejsca parkingowego
Całkowity czas stracony przez wszystkich kierowców na
poszukiwanie wolnego miejsca parkingowego (w okresie
analizy) oszacowano łącznie na 46,7 godziny. Czas tracony
w poszczególnych godzinach pomiaru był zróżnicowany –
wyniki w kolejnych godzinach przedstawiono na wykresie
(rys. 1).
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Rys. 1. Całkowity czas stracony na poszukiwanie wolnego miejsca parkingowego przez wszystkich zarejestrowanych podczas badania kierowców – w poszczególnych godzinach pomiaru.

Rys. 2. Koszt czasu traconego przez użytkownika podczas poszukiwania miejsca parkingowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie [12]

Źródło: opracowanie własne

Przyjmując jednostkowe koszty czasu (PLN/h) wg [12],
oszacowano koszty czasu ponoszone przez kierowców oraz
pasażerów w realizowanych podróżach – w poszczególnych
godzinach pomiaru oraz całościowo, łącznie dla wszystkich
kierowców i pasażerów, których pojazdy zakwalifikowano do
grupy k r ą ż ą c y c h w poszukiwaniu wolnego stanowiska do
zaparkowania. Ze względu na oczywiste zróżnicowanie motywacji podróży obserwowanych w ramach prowadzonego
badania szacunkowe koszty czasu traconego na poszukiwanie wolnego miejsca będą się różnić w zależności od realnego
udziału danej motywacji podróży w liczbie wszystkich podróży objętych badaniem. Zakładając udział poszczególnych
motywacji podróży wg wyników Kompleksowych Badań
Ruchu przeprowadzonych w Krakowie [13], oszacowano
koszty czasu generowane poszukiwaniem miejsca parkingowego dla kierowców oraz pasażerów. Wyniki przedstawiono
w tabeli 1.
Koszty czasu traconego przez pojedynczego użytkownika
systemu transportowego (kierowcy samochodu) oszacowano,
uwzględniając średni czas poszukiwania wolnego stanowiska
do zaparkowania przez każdy pojazd – który wyniósł w okresie i obszarze analizy niespełna 10 minut. Kierowca samochodu tracił średnio 11,49, 5,66 lub 4,75 PLN odpowiednio
w zależności od wariantu podróży: służbowej, do/z pracy lub
wykonanej w innym celu (rys. 2). Koszty te w skali roku
(strata dla jednego użytkownika przemnożona przez 300 dni
roku wg [12]) wzrastają do około 3447 PLN dla samych
podróży służbowych.
Koszt czasu rzadko brany jest pod uwagę przez kierowców
w subiektywnej analizie i ocenie kosztów podróży i parkowania. Nie jest to wartość wyrażona wprost ekonomicznie, a koszt
Tabela 1
Koszty czasu generowane poszukiwaniem miejsca parkingowego
z uwzględnieniem motywacji podróży (z dokładnością do 1 zł)
Podróże

Udział
8:00 motywacji 8:59

jednostkowy dla każdego kierowcy realnie może być zróżnicowany (np. w podróżach służbowych, zależny od stawki kierowcy za godzinę pracy). Tymczasem w podróżach samochodem do obszarów o dużym deficycie miejsc parkingowych
czas poszukiwania miejsca do zaparkowania może być znaczącą częścią ogólnego czasu podróży. Przykładowo: przy piętnastominutowym przejeździe samochodem z peryferyjnej dzielnicy Krakowa do obszaru śródmieścia, ze średnim czasem
poszukiwania miejsca równym około 10 minut, kierowca
przeznacza na podróż łącznie 25 minut, w których 40% stanowi samo poszukiwanie wolnego stanowiska parkingowego.
Realne koszty czasu traconego na poszukiwanie miejsca
bezpośrednio obrazuje analiza kosztów poniesionych w wyniku wykorzystania przez użytkownika usługi carsharingowej Traficar (dostępnej m.in. w Krakowie). Taryfa usługi
obejmuje stawkę za przejechany kilometr (0,8 PLN/km),
jak również stawkę za każdą rozpoczętą minutę jazdy (0,5
PLN/min) [14]. Biorąc pod uwagę średni czas poszukiwania miejsca wyznaczony w przeprowadzonym badaniu,
koszt podróży poniesiony przez użytkownika usługi wzrośnie o 4,94 PLN w stosunku do kosztów samego przejazdu
z miejsca początkowego do miejsca docelowego (dodając
tylko stawkę za czas poszukiwania, nie licząc przejechanych
w poszukiwaniu stanowiska kilometrów).
Koszty eksploatacji pojazdu
Bardziej odczuwalnym przez właścicieli pojazdów, lecz również niebezpośrednim (nieodczuwanym codziennie), kosztem
cząstkowym podróży wykonywanej samochodem jest koszt
eksploatacji pojazdu. Przyjmując koszty jednostkowe (PLN/
poj.-km) eksploatacji pojazdu osobowego w terenie płaskim,
przy dobrym stanie nawierzchni wg [12], oszacowano wartość strat generowanych przez eksploatację samochodów
w przemieszczeniach związanych z poszukiwaniem wolnego
miejsca postojowego. Wyniki zestawiono w tabeli 2.

9:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 razem
9:59 10:59 11:59 12:59 13:59 15:00

Tabela 2

[pojh]
służbowe

0,11

0,7

0,7

1,2

0,8

0,6

0,7

0,4

do/z
pracy

0,52

3,1

3,6

5,5

4,0

2,7

3,6

1,9

24,3

pozostałe

0,37

2,2

2,5

3,9

2,8

1,9

2,5

1,3

17,3

8:00 8:59

koszty czasu kierowca

217

247

382

276

188

249

131

1690

koszty czasu pasażer

304

346

535

387

263

349

184

2368

9:00 9:59

10:00 10:59

11:00 11:59

12:00 12:59

13:00 13:59

14:00 15:00

razem

158,3

83,3

1074,4

134

71

911

[pojkm]
137,9

[PLN]

Źródło: opracowanie własne na podstawie 12

Koszty eksploatacyjne pojazdów (z dokładnością do 1 zł)

5,1

157,1

242,9

175,7

119,2
[PLN]

117

133

206

149

101

Źródło: opracowanie własne na podstawie [12]
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Koszty eksploatacyjne pojazdów obejmują oprócz
kosztów paliwa (będących głównym źródłem kosztów
kalkulowanych przez użytkownika) – zależnych od przebiegu drogi w terenie oraz panujących na niej warunków
ruchowych – również inne koszty, takie jak stan techniczny drogi mający wpływ na zużycie pojazdów (koszty oleju, smarów, zużycia opon, przeglądów oraz amortyzacja)
[12]. Stąd podział kosztów jednostkowych na kategorie,
w zależności od stopnia ciężkości pojazdu (pojazdy lekkie
i ciężkie) oraz zakres prędkości obserwowanych na analizowanym odcinku ulicy.
Dla danych pochodzących z przeprowadzonego pomiaru ruchu generowanego poszukiwaniem wolnego
miejsca do zaparkowania pojazdu oszacowano łączny
koszt eksploatacji samochodów objętych badaniem na
911 PLN, przy czym założone koszty jednostkowe pochodzą z kategorii pojazdów lekkich, w zakresie prędkości
21–30 km/h.
Łączne koszty ponoszone średnio przez każdego kierowcę samochodu, który jest zmuszony do przemieszczania się w poszukiwaniu wolnego miejsca parkingowego dla
swojego pojazdu, tj. koszty traconego na poszukiwanie
czasu (przykładowo w podróży do lub z pracy) oraz koszty
eksploatacji jego samochodu, wynoszą szacunkowo 8,87
PLN. Wliczając w nie koszt parkowania (przykładowo
2-godzinnego postoju) w obszarze Strefy Płatnego
Parkowania w Krakowie, obowiązującej w dni powszednie
w godzinach między 10:00 a 20:00, na wszystkich wyznaczonych, przykrawężnikowych miejscach postojowych,
koszt związany z parkowaniem w śródmieściu wzrasta do
15,37 PLN [11]. Jest to wartość czterokrotnie wyższa niż
cena biletu normalnego na komunikację miejską, którym
można podróżować w dowolnej relacji przez 40 minut,
bądź jedną wybraną linią autobusową/tramwajową [15]
(przy czym do kosztów generowanych przez podróż samochodem nie wliczono kosztów samej podróży do obszaru,
w którym zlokalizowany jest ostateczny cel podróży).
Dodatkowo łączny szacunkowy koszt związany z parkowaniem w centrum miasta, pomnożony przez 20 roboczych dni miesiąca, daje ostatecznie kwotę 307,31 PLN,
która pozwala na wykupienie miesięcznego abonamentu
na całodobowy postój na wydzielonym parkingu przy ulicy
Karmelickiej3 w Krakowie [16] lub biletu miesięcznego na
komunikację miejską dla trzech osób, ważnego na wszystkich liniach obsługiwanych przez komunikację miejską
w Krakowie [15].
Koszty zewnętrzne – zanieczyszczenie powietrza
Innym rodzajem kosztów generowanych przez ruch pojazdów są koszty zewnętrzne, ponoszone nie tylko przez użytkowników, którzy przyczyniają się do ich powstawania, ale
przez podmioty trzecie, czyli całe ich otoczenie. Jednym
z tego rodzaju kosztów są koszty zanieczyszczenia powietrza, na które składają się wszystkie koszty generowane

przez niekorzystne oddziaływanie transportu na środowisko naturalne, czyli: koszty ujemnego wpływu transportu
na ludzkie zdrowie, straty materialne oraz różnego rodzaju
szkody środowiskowe [12].
Koszty zanieczyszczenia powietrza generowane przez
ruch samochodów związany z poszukiwaniem miejsca parkingowego oszacowano dla wszystkich pojazdów wziętych
pod uwagę w przeprowadzonym badaniu ruchu, zakładając
jednostkowe koszty zanieczyszczenia powietrza wg [12].
Wyniki zestawiono w poniższej tabeli 3.
Tabela 3
Koszty zanieczyszczenia powietrza (z dokładnością do 1 zł)
8:00 8:59

9:00 9:59

10:00 10:59

11:00 11:59

12:00 12:59

13:00 13:59

14:00 15:00

razem

55

29

372

[PLN]
48

54

84

61

41

Źródło: opracowanie własne na podstawie [12]

Najbardziej istotne związki zaliczane do zanieczyszczeń
powietrza, a pochodzące z transportu to pyły (PM10
i PM2.5), tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), lotne
związki organiczne (VOC) oraz ozon (O3) jako zanieczyszczenie pośrednie [12]. Wszystkie wymienione związki
uwzględniane są w kosztach jednostkowych zanieczyszczenia powietrza podawanych przez [12].
Emisja szkodliwych substancji zależna jest od prędkości
pojazdów na analizowanym odcinku ulicy, jej lokalizacji
w mieście lub w obszarze podmiejskim, ale także od
ukształtowania terenu oraz technicznego stanu nawierzchni ulicy. Przy szacowaniu kosztów emisji zanieczyszczeń powietrza przez analizowany ruch założono koszty jednostkowe wg [12] dla pojazdów lekkich, przy dobrej nawierzchni
ulicy w terenie płaskim.
Istotnym jest także wpływ emisji gazów cieplarnianych
na zmiany klimatu [12]. Dla analizowanego ruchu (dla
średniej wielkości samochodów osobowych, napędzanych
olejem napędowym) oszacowano poziom emisji CO2 całościowo oraz w poszczególnych godzinach.
Istnieje wiele różnych podejść szacowania poziomu emisji, zweryfikowanych na rzeczywistych danych, wiele różnych podręczników lub prac przedstawiających zastosowania
różnych metodologii. Niektóre z nich przytoczono w [17].
Dla analizowanego przypadku poziom emisji oszacowano,
zakładając jednostkowy wskaźnik emisji CO2 wg [18].
Wyniki przedstawiono w tabeli 4.
Pojazdy wzięte pod uwagę w analizie w obranym poligonie badawczym były odpowiedzialne za emisję łącznie,
szacunkowo około 161 kg dwutlenku węgla. Wartość ta
Tabela 4
Emisja CO2
8:00 8:59

9:00 9:59

10:00 10:59

11:00 11:59

20,7

23,6

36,4

26,4

12:00 12:59

13:00 13:59

14:00 15:00

razem

23,7

12,5

161,1

[kg CO2]
3

Koszt abonamentu miesięcznego dla samochodów osobowych lub motocykli to
300 zł [16]

16

Źródło: opracowanie własne na podstawie [12]
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pomnożona przez 5 dni roboczych tygodnia wzrasta do niecałych 806 kg CO2, natomiast w ciągu miesiąca emitowanych może zostać około 3,22 tony CO2. Emisja oszacowana
dla pojazdów w czasie pomiaru, przemnożona przez liczbę
dni w roku (300 dni roku wg [12]), daje łącznie 48,35 ton
CO2. Według [19] 48,35 ton CO2 emituje przykładowo
elektrownia węglowa Kozienice przy produkcji 69,07
MWh. Emitowane przez samochody rocznie tony CO2 to
wartość 10 razy większa niż średnia liczba ton CO2 emitowanych rocznie przez jednego mieszkańca, biorąc pod uwagę średnią światową i prawie 6 razy większa niż średnia
liczba ton CO2 emitowanych rocznie przez mieszkańca
Polski (dane na rok 2016) [20].
Emisja m.in. CO2 przyczynia się do globalnego ocieplenia
powodującego różne niekorzystne skutki, takie jak podnoszenie się poziomu mórz, oddziaływanie na rolnictwo, zdrowie, ekosystemy i bioróżnorodność czy wzrost częstotliwości
występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych itp. [21].
Stąd eliminowanie tej emisji, zarówno CO2, jak i wszystkich innych substancji szkodliwych – zwłaszcza w przypadku
przejazdów wykonywanych bez konkretnej motywacji (wyłącznie w celu znalezienia miejsca do zaparkowania pojazdu)
– jest zabiegiem szczególnie istotnym.

Podsumowanie i wnioski
Ruch związany z poszukiwaniem miejsca parkingowego
jest przemieszczeniem wymuszonym, zależnym od aktualnej sytuacji parkingowej obszaru, potęgującym – często
występujące w obszarach śródmieścia – zatłoczenie sieci
ulicznej. Udział ruchu motywowanego poszukiwaniem
wolnego stanowiska w ruchu ogólnym jest zróżnicowany, a koszty ponoszone przez użytkowników systemu
transportowego generowane przez te przemieszczenia
niepotrzebnie zwiększają poziom kosztów pochodzących
z transportu.
Artykuł prezentuje wnioski w problematyce deficytu
miejsc parkingowych oraz możliwych skutków, w szczególności ekonomicznych, ingerencji w poziom dostępności
przestrzeni parkingowej centralnych obszarów dużych
miast, oparte na wynikach własnych badań przeprowadzonych w obszarze śródmieścia Krakowa.
Oszacowano, że kierowcy pojazdów, które podczas zrealizowanego pomiaru zaliczono do grupy przemieszczających się w celu znalezienia wolnego miejsca do zaparkowania, stracili łącznie na to poszukiwanie 46,7 godziny, a koszt
ekonomiczny oszacowanej straty tylko z okresu analizy wyniósł około 1690 zł. Łączny koszt eksploatacji pojazdów
podczas tych n a d p r o g r a m o w y c h przemieszczeń oszacowano łącznie na kwotę ponad 900 zł, a koszty generowane zanieczyszczeniem środowiska na około 370 zł.
Oszacowano także poziom emisji dwutlenku węgla, która
powoduje nieodwracalne, niekorzystne dla środowiska
skutki – pojazdy w okresie analizy wyemitowały łącznie
około 160 kg dwutlenku węgla.
Wszystkie wyznaczone wartości, będące skutkiem
przemieszczeń wyłącznie w celu znalezienia wolnego
miejsca do zaparkowania w obszarze o słabej dostępności

wolnej przestrzeni parkingowej w skali roboczego tygodnia, miesiąca lub roku, stanowią bardzo duże straty i wskazują poziom oszczędności, którą można osiągnąć, eliminując lub choćby zmniejszając liczbę samochodów przemieszczających się tylko i wyłącznie w tym celu po ulicach
śródmieścia.
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Analiza symulacyjna postulowanych
zmian w ciągu III oraz II obwodnicy
Krakowa i ich oddziaływania na układ
drogowy miasta pod kątem potencjalnego
zjawiska ruchu wzbudzonego1
Streszczenie: Niniejsza praca przedstawia wyniki analiz symulacyjnych
pod kątem zjawiska tzw. ruchu wzbudzonego, które można często obserwować przy projektach rozbudowy układu drogowego w miastach:
realizacja inwestycji takich jak budowa bezkolizyjnych tras, poszerzanie
dróg itd. przynosi tylko chwilową poprawę („ulgę”) dla ruchu samochodowego, a po pewnym czasie korzyści z realizacji projektu są dużo niższe
lub mogą wręcz całkowicie zaniknąć. Zjawisko to jest związane z tzw.
elastyczną reakcją popytu drogowego, czyli pojawieniem się dodatkowej liczby podróży samochodowych w wyniku poprawy warunków podróżowania w sieci drogowej. Jest to o tyle istotne zjawisko, że już nawet niewielki poziom wzbudzenia ruchu wyraźnie niweluje początkową
poprawę w parametrach podróży – a niekiedy może nawet przesądzić
o nieefektywności danej inwestycji. W artykule omówiono wyniki prac
przeprowadzonych na modelu makrosymulacyjnym miasta Krakowa,
gdzie analizom poddano projekty przemian układu drogowego w zachodniej części miasta: budowa III obwodnicy (Trasa Zwierzyniecka,
Pychowicka i Łagiewnicka) oraz możliwe dalsze zwężenie II obwodnicy
(Aleje Trzech Wieszczów). W analizach symulacyjnych przedstawiono,
jak potencjalnie może zmienić się obraz funkcjonowania sieci drogowej
w wyniku uwzględnienia reakcji w zachowaniach podróżnych (elastyczność popytu). Jak pokazują wyniki prognoz, budowa III obwodnicy
przyniesie co prawda wyraźną poprawę warunków podróżowania w sieci
drogowej, ale pojawienie się ruchu wzbudzonego w znacznym stopniu
zniweluje skalę oczekiwanych korzyści – i dopiero dalsze ograniczanie
ruchu w korytarzu II obwodnicy pozwoli na skuteczną redukcję uciążliwości ruchu drogowego w obszarze śródmieścia. Co więcej, okazuje
się, że w kontekście budowy III obwodnicy – po uwzględnieniu zjawiska elastyczności popytu – dalsze zwężenie II obwodnicy nie będzie
skutkować znaczącym pogorszeniem parametrów podróży w skali całego miasta (mierzonych np. prędkością średnią). Wskazuje to zatem,
że realizacja obu projektów drogowych wydaje się być rozwiązaniem
optymalnym w kontekście długofalowej strategii kształtowania układu
transportowego Krakowa.
Słowa kluczowe: Kraków, model transportowy, III obwodnica, elastyczność popytu, ruch wzbudzony.

Wprowadzenie
Obserwowana obecnie dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego oraz nasilenie procesów urbanizacyjnych
w polskich miastach skutkują stale zwiększającą się presją na miejskie (aglomeracyjne) systemy transportowe.
1
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Szczególnie istotny jest tutaj wzrost liczby podróży wykonywanych transportem drogowym, powiązany z rozwojem poziomu mobilności polskiego społeczeństwa, a także
postępującym zjawiskiem motoryzacji: wg danych GUS
[1] średni wskaźnik motoryzacji w Polsce w 2015 roku
wyniósł około 540 pojazdów osobowych/1000 mieszkańców. Jest to wartość wyższa od średniej dla 28 krajów Unii
Europejskiej (około 490 poj. osobowych/1000 mieszkańców w 2015 roku [2]) i na wyższym poziomie niż w krajach takich jak Francja, Wielka Brytania czy Szwecja,
oraz bardzo zbliżona do Niemiec czy Austrii. Co więcej,
zjawisko motoryzacji jest nasilone głównie w obszarach
miejskich i aglomeracyjnych w Polsce: w wielu miastach
wojewódzkich współczynnik motoryzacji jest wyższy od
średniej krajowej, nierzadko powyżej 600 poj./100 mieszkańców, i pomimo pewnego spowolnienia tempa wzrostu
w największych miastach (np. Warszawa, Kraków) w dalszym stopniu obserwuje się nasilenie zjawiska motoryzacji
w obszarach zurbanizowanych.
W odpowiedzi na ową rosnącą presję w ostatnich latach
podejmuje się znaczące działania inwestycyjne w sieciach
drogowych miast Polski. Poprzez działania takie jak likwidacja tzw. wąskich gardeł budowa nowych tras radialnych
i obwodowych, poszerzanie istniejących dróg, rozwój sieci
dróg szybkiego ruchu itd. dąży się do skrócenia czasów i odległości podróży, zmniejszenia kongestii drogowej oraz poprawy dostępności sieci transportowej. W wielu przypadkach jest to niezbędne ze względu na skalę „zapóźnień”
w rozwoju infrastruktury drogowej, szczególnie w kontekście zmniejszenia uciążliwości związanych z prowadzeniem
znacznego ruchu drogowego przez obszary zurbanizowane
oraz usprawnienia warunków podróżowania pomiędzy
większymi ośrodkami miejskimi.
Jednakże często też można obserwować, że początkowa
poprawa warunków ruchu, wynikająca z realizacji danego
projektu drogowego, jest krótkotrwała, a po pewnym czasie następuje ponowne nasilenie zjawiska kongestii drogowej. Prowadzi do to paradoksu, w którym działania inwestycyjne przynoszą tylko krótkotrwałą poprawę warunków
podróżowania, a długofalowo mogą być wręcz kontrproduktywne, przynosząc efekt znacząco (bądź całkowicie) odmienny od zamierzonego. Paradoks ten został zaobserwowany już w wielu miastach na świecie i jest w literaturze
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znany głównie pod nazwą tzw. paradoksu Downs’a‑Thomson’a [3], [4] bądź też prawa Lewis’a-Mogridge’a
[5], [6]. Został on także zauważony w pracy profesora
Olszewskiego i profesora Suchorzewskiego [7], którzy sformułowali hipotezę mówiącą, że atrakcyjność podróży samochodem i stopień jego wykorzystania zależy od przepustowości układu drogowego i pojemności parkingu, a w
mniejszym stopniu od sprawności komunikacji zbiorowej
i relacji kosztów. Jest on ściśle związany ze zjawiskiem tzw.
ruchu wzbudzonego, tj. dodatkowej aktywności ruchowej
spowodowanej samą tylko poprawą warunków podróżowania w sieci drogowej [8].
Istotnym wydaje się być zatem wykorzystanie metod i narzędzi analitycznych, które pozwolą ocenić potencjalne
skutki projektów inwestycyjnych w obszarach miejskich
i w szerszym ujęciu prognozować wynikowe funkcjonowanie sieci transportowej. Wyniki tych analiz stanowią następnie podstawę do dalszej analizy kosztów i korzyści danego projektu drogowego, oceny jego efektywności – a to
w odpowiedzi pozwala definiować bardziej efektywne scenariusze kształtowania sieci drogowych w obszarach zurbanizowanych.
W artykule przedstawiono wyniki analiz przeprowadzonych w modelu symulacyjnego systemu transportowego Krakowa [9]. Analizie poddano tutaj koncepcje przekształceń zachodnich odcinków tzw. III obwodnicy (Trasa
Zwierzyniecka, Pychowicka, Łagiewnicka) oraz II obwodnicy (Aleje Trzech Wieszczów) Krakowa – tj. projektów,
które mogą w zasadniczy sposób wpłynąć na funkcjonowanie systemu transportu drogowego w skali miasta. Celem
analiz było ukazanie, jak istotny może być wpływ potencjalnego wzbudzenia (lub stłumienia) dodatkowego ruchu
drogowego wynikającego z realizacji tych projektów inwestycyjnych. Na tej podstawie możliwe jest sformułowanie
wniosków dot. efektywnej strategii kształtowania sieci drogowej – w kontekście tego, jak dążyć do jednoczesnej poprawy warunków ruchu w sieci drogowej i zmniejszenia
uciążliwości ruchowych w obliczu elastycznej reakcji po
stronie popytu drogowego.

Modelowanie zjawiska ruchu wzbudzonego (tłumionego)
powodowanego zmianami w stanie sieci (infrastruktury)
drogowej
Powyżej opisany paradoks związany jest ściśle z tzw. zjawiskiem ruchu wzbudzonego bądź tłumionego, tj. zmiany
liczby podróży, która wynika z samej tylko zmiany warunków podróżowania w sieci drogowej [8]. Zwiększenie
aktywności ruchowej może nastąpić w wyniku projektów
dążących do polepszania warunków podróżowania – np.
budowy nowych tras drogowych, poszerzenia dróg, budowy skrzyżowań bezkolizyjnych, dobudowy dodatkowych
pasów ruchu itd. – czyli projektów przynoszących poprawę
przepustowości i prędkości podróży, które generują dodatkowy ruch odbywany w danych relacjach podróży. Według
literatury [8], [10] na ruch generowany (wzbudzony)
(z ang. generated (induced) traffic) poprawą warunków w sieci
składają się dwa zasadnicze czynniki:

• Ruch przejęty (diverted traffic) – zmiany w obrębie obecnie
wykonywanej już liczby podróży źródło – cel. Zmiany te
wynikają z tzw. triple convergence effect [11], czyli przejęcia
podróży: z innych tras podróżowania (przesunięcie przestrzenne), z innych pór czasowych (przesunięcie czasowe) oraz z innych środków transportu (przesunięcie modalne).
• Ruch wzbudzony (induced traffic) – dodatkowa liczba podróży pojawiająca się w systemie transportowym, którą
można podzielić na dwie kategorie:
o Na pierwszą kategorię (ruch bezpośrednio wzbudzony)
składają się zmiany krótkofalowe, czyli dodatkowe
podróże wynikające ze zmian celów podróży (np.
zmiana miejsca pracy lub zakupów), zmian w łańcuchach podróży (np. dodatkowe punkty podróży „po
drodze”) oraz zwiększenia częstotliwości wykonywania podróży.
o W drugiej kategorii (ruch pośrednio wzbudzony) zawierają się zmiany, które nie wynikają już bezpośrednio
z poprawy czasów i warunków podróży, ale odzwierciedlają długofalowe zmiany w aktywności ruchowej,
które są w pewnym stopniu skorelowane z rozwojem
układu drogowego – czyli nowe podróże wynikające
ze zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, nowej
zabudowy, zmian stylu życia itd.
Analogicznie, podejmowanie działań zmierzających do
ograniczenia przepustowości czy prędkości w sieci drogowej może zniechęcać do podejmowania podróży – np. zamknięcia lub zwężenia ulic, które mogą prowadzić do pogorszenia warunków i czasu przejazdu, a także wzrostu zatłoczenia drogowego. Wówczas można mówić o ruchu
tłumionym (suppressed traffic), czyli zmniejszonej aktywności
ruchowej, na którą składają się analogiczne zmiany w zachowaniach transportowych, jak opisano powyżej – czyli
przesunięcie (odpływ) podróży na rzecz innych tras, środków, pór czasowych podróży, ograniczenie lub rezygnacja
z odbywanych podróży itd. [12].
Ruch wzbudzony jest zjawiskiem charakterystycznym
dla miejskich sieci drogowych i został już szeroko zaobserwowany i opisany w literaturze badawczej (obszerną listę
wniosków i źródeł można znaleźć w pracach m.in. [3], [4],
[8], [10], [13]). W wielu tych pracach obserwuje się, że jest
on powiązany z realizacją projektów w sieciach drogowych
na obszarach miejskich, które w okresach ruchu szczytowego znajdują się na wysokim stopniu wykorzystania przepustowości i w których zawsze utrzymuje się znaczące zapotrzebowanie na obsługę transportową. W takich warunkach następuje „uwolnienie” dodatkowej liczby podróży,
które pojawiają się na większym obszarze miasta – i początkowo prowadzą do wyczerpania przepustowości w punktach krytycznych sieci (np. skrzyżowaniach), a w wyniku
szerszego efektu sieciowego skutkują pogorszeniem ogólnych warunków podróżowania w mieście. Wielokrotnie
można obserwować, że projekty drogowe przynoszą początkowo pozytywne efekty w postaci zmniejszenia kongestii drogowej i skrócenia czasów podróży, ale już po paru
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latach efekty te są znacznie mniejsze lub całkowicie zanikają – a i nierzadko parametry podróży mogą być gorsze niż
przed realizacją inwestycji.
Zjawisko to jest dobrze rozpoznane w miastach zachodnich, a w ostatnich latach można je coraz częściej obserwować przy realizacji projektów transportowych w miastach
Polski. Wpływ ruchu wzbudzonego (tłumionego) jest dobrze widoczny na przykładzie przepraw mostowych
w Warszawie, gdzie ekran rzeki Wisły stanowi jeden
z punktów krytycznych stołecznej sieci drogowej. W 2003
roku oddano do użytku most Siekierkowski, który miał
w znacznym stopniu rozwiązać problemy komunikacyjne
w południowej części Warszawy. O ile w pierwszym roku
użytkowania ruch w godzinie szczytu wynosił około 2600
poj./godz. w kierunku, to wartość ta wzrastała z roku na
rok i już w 2007 roku natężenie ruchu przekroczyło zakładaną przepustowość mostu, a od 2009 roku utrzymywało
się na poziomie około 5800 poj./godz. w kierunku [14] –
co oznacza, że jest to odcinek sieci podatny na tworzenie się
wielokilometrowych zatorów drogowych w godzinach
szczytu. Zjawisko to wynikało właśnie ze wzbudzenia ruchu, który nastąpił m.in. dzięki (początkowo) znaczącej poprawie warunków podróżowania pomiędzy dużymi generatorami ruchu w południowej Warszawie, a w konsekwencji
miało szerszy efekt sieciowy – pomiary miejskie wykazały,
że w tym samym czasie sumaryczny ruch samochodowy
wzdłuż ekranu Wisły zwiększał się corocznie w tempie około 3%. Efekt wzbudzenia ruchu widoczny był także na trasach dojazdowych (tj. al. Czerniakowskiej i Witosa), gdzie
– o ile natężenie ruchu przed otwarciem mostu
Siekierkowskiego oscylowało na poziomie około 70–80%
przepustowości, to w 2005–2006 wartość ta osiągała już
100–120%.
Innym ciekawym przykładem było nagłe zamknięcie
mostu Łazienkowskiego w 2015 roku na okres około 10
miesięcy – przeprawy mostowej o kluczowym znaczeniu
w śródmieściu Warszawy, która przenosi średnio około
100 tysięcy pojazdów na dobę w przekroju. Pomiar ruchu
wykazał wówczas, że na trzech sąsiednich przeprawach
mostowych przybyło tylko 50 tysięcy pojazdów w dobie
[15]. Owe „brakujące” około 50 tysięcy pojazdów, czyli
pozostałe zmiany zachowań transportowych, można tłumaczyć jako klasyczny przykład ruchu tłumionego – czyli
przesunięcie podróży w kierunku innych środków transportu (autobusu, metra), zmianę celów i łańcuchów podróży (tj. bez konieczności przekraczania Wisły) oraz rezygnacja z podróży.
Uwzględnienie wzbudzenia (tłumienia) ruchu ma bardzo istotne znaczenie w ocenie efektywności projektów
drogowych. Według zaleceń JASPERS w analizach studialnych należy brać pod uwagę możliwość zmian aktywności
ruchowej, czyli tzw. elastyczności popytu (demand elasticity)
w reakcji na poszczególne scenariusze rozwoju sieci drogowej [16]. W pracach badawczych podkreśla się, że analizy
prowadzone przy założeniu sztywnego poziomu popytu
drogowego mają tendencję do przeszacowywania korzyści
z projektów drogowych, a już nawet niewielkie zmiany
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w wielkości popytu (nawet rzędu kilku procent) mogą mieć
bardzo duży wpływ na wyniki końcowej analizy kosztów
i korzyści [10] – a w niektórych przypadkach przesądzić
o nieefektywności danego projektu [17]. Wynika to z faktu, że ruch wzbudzony powoduje – po pierwsze – dalszy
wzrost kosztów podróży dla wszystkich użytkowników w sieci drogowej, która już osiągnęła dość wysoki poziom nasycenia – a po drugie, sam przynosi stosunkowo niewielkie
korzyści, jako że wzbudzenie ruchu dotyczy głównie podróży fakultatywnych (w motywacjach nieobligatoryjnych).
Analizy symulacyjne przeprowadzone przez jednego z autorów [8] dla projektu rozbudowy węzła rondo Ofiar
Katynia w Krakowie wykazały, że przy uwzględnieniu ruchu wzbudzonego (co oznaczało dodatkowe 3% podróży
w skali miasta) prędkość średnia maleje tylko o 0,6 km/h
w skali miasta, ale już w samym obszarze oddziaływania
inwestycji spada o 3,0 km/h – czyli praktycznie do poziomu sprzed przebudowy.

Analizowane scenariusze – koncepcje kształtowania zachodnich odcinków III oraz II obwodnicy drogowej Krakowa
W dalszych pracach dokonano analizy projektów (zamierzeń) inwestycyjnych dot. miejskiego układu obwodowego
Krakowa, które w znacznym stopniu zmienią warunki podróżowania na szerszym obszarze miasta i zasadniczo wpłyną na funkcjonowanie sieci drogowej w całym Krakowie.
Projekty te wpisują się w strategię kształtowania podstawowego układu drogowego Krakowa w oparciu o system 4 obwodnic uzupełnionych połączeniami radialnymi.
Wśród projektów inwestycyjnych przewidzianych (lub postulowanych) do realizacji ważne miejsce zajmują koncepcje
dot. odciążenia układu drogowego w śródmieściu Krakowa
i budowy nowego połączenia obwodowego w zachodniej
części miasta:
• Budowa zachodniego odcinka tzw. III obwodnicy, tj.
ciągu: Trasy Zwierzynieckiej, Trasy Pychowickiej oraz
Trasy Łagiewnickiej – zwane dalej Trasą ZPŁ. Jest to
inwestycja zapisana w dokumentach strategicznych
miasta [18] i obecnie rozpoczęto realizację pierwszego
odcinka (Trasy Łagiewnickiej), a na pozostałych odcinkach trwają prace koncepcyjne i projektowe. Trasa ZPŁ
projektowana jest jako trasa o podwyższonych parametrach technicznych, tj. w klasie drogi GP o przekroju
2x2 lub 2x3 (między węzłami), powiązana z układem
drogowym poprzez węzły częściowo bezkolizyjne.
W przyszłości droga ta ma stanowić główne i sprawne
połączenie drogowe dużych generatorów ruchu w zachodniej części Krakowa (Bronowice, Krowodrza,
Salwator, Dębniki, Ruczaj, Kurdwanów). Wśród głównych argumentów za budową Trasy ZPŁ podkreśla się
możliwość wyprowadzenia ruchu drogowego z obszarów śródmiejskich Krakowa – a zwłaszcza z (opisanej
niżej) II obwodnicy.
• Przebudowa i zwężenie zachodniego odcinka tzw. II obwodnicy, tj. ciągu Alei Trzech Wieszczów (a potencjalnie
także i mostu Dębnickiego oraz alei Konopnickiej) –
zwane dalej ciągiem ATW. Ciąg ATW stanowi podsta-
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wowy korytarz komunikacyjny w zachodniej części
śródmieścia Krakowa (i dla transportu drogowego, i dla
transportu zbiorowego) i musi przenosić znaczne potoki
ruchu lokalnego, międzydzielnicowego i dalekobieżnego, m.in. ze względu na brak alternatywnych połączeń.
Skutkuje to wysokim poziomem zatłoczenia motoryzacyjnego i uciążliwości związanych z ruchem drogowym
w tym obszarze. Docelowo dokumenty strategiczne
[18] przewidują zmniejszenie funkcji ruchowej ciągu
ATW i degradację do ulicy klasy Z. W dyskusji nad
przyszłością systemu transportowego Krakowa podnosi
się różne koncepcje przekształcenia ciągu ATW, w tym
postuluje się zwężenie przekroju drogowego do jednego
pasa ruchu dla ruchu ogólnego w każdym kierunku (tj.
przekrój 1x2 bądź 2x1 z wydzielonymi pasami skrętnymi) w powiązaniu z budową linii tramwajowej lub metrobusowej. Podkreśla się, że koncepcja zwężenia ATW
pozwoliłaby na skuteczne ograniczenie uciążliwości
związanych z ruchem drogowym, emisji hałasu i zanieczyszczeń, a także przyczyniłaby się do poprawy jakości
przestrzeni publicznej na tym obszarze.
W debacie nad rozwojem sieci drogowej Krakowa
podkreśla się, że obydwa projekty są synergiczne i ściśle
ze sobą powiązane. Realizacja Trasy ZPŁ, oprócz poprawy
dostępności zachodnich dzielnic Krakowa, ma umożliwić
– poprzez przejęcie ruchu międzydzielnicowego obsługiwanego obecnie przez ciąg ATW – ograniczenie ruchu
samochodowego w śródmieściu oraz redukcję znaczenia
korytarza ATW do obsługi ruchu lokalnego. Jednakże
w świetle przytoczonej wcześniej problematyki należy zauważyć, że projekty te w znacznym stopniu zmienią pojemność układu drogowego i warunki podróżowania w mieście – a jednocześnie będą realizowane w warunkach wysokiego nasycenia sieci transportowej i wysokiej presji
podróżniczej. Stąd też w ocenie ich efektywności konieczne wydaje się sprawdzenie, jaki będzie wpływ elastycznej
reakcji popytu drogowego – czyli wzbudzenia (tłumienia)
ruchu – na parametry podróży, a w konsekwencji – jaki
kierunek działań pozwoli na spełnienie najważniejszych
celów (oczekiwań) dot. kształtowania sieci drogowej
Krakowa.

Metodyka i założenia analiz symulacyjnych
Prace analityczne zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem Krakowskiego Modelu Ruchu (KMR), tj. makrosymulacyjnego modelu systemu transportowego Krakowa
i gmin ościennych stworzonego z pomocą oprogramowania PTV VISUM [9]. Model ten został opracowany w ramach Kompleksowych Badań Ruchu przeprowadzonych
w Krakowie w 2013 roku. Do analiz wykorzystany zostanie model prognostyczny opracowany dla roku 2025
– zawierający założenia dot. modelu popytu (zmian w aktywności ruchowej) oraz modelu sieci (zmian w strukturze
sieci drogowej) prognozowane dla tego horyzontu czasowego. Symulacje zostaną przeprowadzone dla modelu opracowanego dla godziny szczytu porannego (7:30–8:30).

Rys. 1. Założenia dot. sieci drogowej w wariantach inwestycyjnych W1 i W2.
Źródło: opr. własne

Prognostyczny model sieci przyjęty jako tło do analiz
(tj. wariant bezinwestycyjny W0) został uzupełniony o inwestycje drogowe, jakie wg założeń zostaną zrealizowane
do 2025 roku – w tym ważniejsze projekty drogowe:
• domknięcie IV obwodnicy, tj. budowa odcinków dróg
ekspresowych S7 i S52;
• budowa połączeń radialnych pomiędzy IV i III obwodnicą: Trasa Balicka, Trasa Skawińska, Trasa Wolbromska,
poszerzenie alei 29 Listopada i Okulickiego;
• rozbudowa ulicy Igołomskiej (DK 79) na terenie
Krakowa;
• budowa ulicy Miłosza (połączenie ulicy Wita Stwosza
i ulicy Doktora Twardego).
Dla modelu sieci drogowej zdefiniowano następnie dwa
warianty inwestycyjne:
• wariant W1: budowa Trasy ZPŁ na całej długości od
alei Armii Krajowej do alei Witosa; założona parametryzacja: klasa GP, prędkość w ruchu swobodnym 70 –
80 km/h, przepustowość 2000–2500 poj./godz. w kierunku;
• wariant W2: wariant W1 rozszerzony o zwężenie korytarza ATW na odcinku od ulicy Wita Stwosza do ronda
Grunwaldzkiego; założona parametryzacja: klasa Z,
prędkość w ruchu swobodnym 45 km/h, przepustowość
1000 poj./godz. w kierunku.
W kolejnym kroku sformułowano zależność dot. elastyczności popytu drogowego, która w pracach analitycznych jest najczęściej opisywana za pomocą tzw. stopy elastyczności popytu. Parametr ten definiuje się jako iloraz
różnicy w mierze natężenia ruchu (tj. ilość pojazdów lub
pojazdo-kilometrów w danej jednostce czasu) do różnicy
w mierze warunków ruchu (tj. czas podróży lub poziom
swobody ruchu), mierzonej przed i po realizacji inwestycji
można przeddrogowej. Stopę elastyczności popytu
stawić za pomocą równania (1), które stanowi klasyczny
opis tej zależności, nadający się do zastosowania w modelach symulacyjnych [8], [10]:
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Tabela 1

				
gdzie:

(1)

Krakowski Model Ruchu – 2025 r.:

– stopa elastyczności popytu [-] dla projektu (wariantu) inwestycyjnego Wx,
– liczba podróży [poj./h] z rejonu i do rejonu j, odpowiednio w: w wariancie inwestycyjnym Wx oraz w wariancie bezinwestycyjnym W0,
– czasy przejazdu samochodem w sieci obciążonej [min] z rejonu i do rejonu j, odpowiednio w: wariancie inwestycyjnym Wx
oraz w wariancie bezinwestycyjnym W0.

Zgodnie z równaniem 1 spadek kosztu podróży w sieci
– tj. redukcja czasów podróży – skutkować będzie pozytywną zmianą liczby podróży pomiędzy danymi rejonami
(ruch wzbudzony); a wzrost kosztu podróży – tj. zwiększenie czasów podróży – oznaczać będzie negatywną zmianę
liczby podróży (ruch tłumiony).
Wartości stopy elastyczności popytu drogowego są uwarunkowane głównie poziomem nasycenia sieci transportowej, przyjętą miarą odniesienia (tj. natężenie ruchu bądź
praca przewozowa), a także horyzontem czasowym analizy
i uwzględnionymi kategoriami ruchu generowanego (wzbu
dzonego) bądź tłumionego. W literaturze podaje się, że
stopę elastyczności popytu można szacować mniej więcej
na poziomie 0,3–0,8 w ujęciu krótkofalowym oraz do 1,0
– 1,2 w ujęciu długofalowym [8]. W analizach symulacyjnych zaleca się stosowanie wartości rzędu 0,5–0,8 do opisu
efektów krótkoterminowych zjawiska ruchu wzbudzonego
[17]; podobny rząd wielkości można przyjmować także do
modelowania zjawiska ruchu tłumionego [19].
W pracach analitycznych przyjęto wartości stopy elastyczności popytu równe 0,50 oraz 0,80. Takie wartości pozwolą na oszacowanie efektów zmienności popytu drogowego w horyzoncie kilku lat od realizacji inwestycji
i uwzględniają one potencjalne zmiany w liczbie podróży
wynikające z przesunięcia przestrzennego, czasowego oraz
modalnego (triple-convergence effect) [11]. Należy tu jednak
zauważyć, że nie uwzględniają one efektów długoterminowych, dla których stopa elastyczności będzie prawdopodobnie jeszcze wyższa niż zakładane wartości. Dla uproszczenia przyjęto, że wzbudzenie bądź tłumienie ruchu dotyczy tylko podróży wykonywanych samochodem osobowym
(SO) na terenie Krakowa – pominięto tutaj efekty po stronie innych kategorii pojazdów kołowych (SD, SC, SCP),
jednakże w praktyce i w tych segmentach należałoby liczyć
się ze zmiennością liczby wykonywanych podróży.
W obydwu wariantach inwestycyjnych (W1 i W2) symulacje przeprowadzono z założeniem sztywnego poziomu popytu – tj. macierz podróży SO taka sama, jak w wariancie W0,
oraz z uwzględnieniem elastyczności popytu – tj. macierz podróży SO w wariantach W1 i W2 zmieniająca się w zależności
od czasów podróży w sieci obciążonej (wskaźnik TTC) wg rówwynoszącą 0,5 lub 0,8.
nania (1), z wartością
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Sformułowane scenariusze symulacyjne

model sieci
drogowej

stopa elastyczności popytu

ε ijw

x

0

0,5

0,8

W0

x

-

-

W1: Trasa ZPŁ

x

x

x

W2: Trasa ZPŁ, zwężenie ATW

x

x

x

Źródło: opracowanie własne

Wyniki symulacji – zmiany w funkcjonowaniu sieci drogowej
wskutek budowy zachodniego odcinka III obwodnicy (W1) oraz
dalszego zwężenia zachodniego odcinka II obwodnicy (W2)
Dla obydwu wariantów inwestycyjnych W1 i W2 analizy przeprowadzone przy założeniu sztywności popytu
= 0) wskazują, że realizacja Trasy ZPŁ
drogowego (
przyniosłaby wyraźną poprawę w skali Krakowa. Nowe
połączenie drogowe przejmuje wówczas znaczącą liczbę
pojazdów samochodowych z okolicznej sieci drogowej
i wyraźnie wpływa na lepsze powiązanie (tj. skrócenie
czasów i odległości podróży) w podróżach w zachodniej
części Krakowa. Trasa ZPŁ, będąca częścią III obwodnicy, staje się jednym z najbardziej obciążonych odcinków drogowych w mieście, a potok w przekroju mostu
Pychowickiego wynosi około 3500–3700 poj./godz.
w przekroju (tabela 4).
Zróżnicowany jest efekt „odciążenia” II obwodnicy, na
którym potok ruchu spada nieznacznie w wariancie W1
(3900 poj./godz.), ale za to wyraźnie maleje w wyniku
zwężenia przekroju ATW w wariancie W2 – aż do około
2200 poj./godz. Analogicznie realizacja Trasy ZPŁ skutkuje odciążeniem IV obwodnicy w zachodniej części miasta, gdzie natężenie ruchu spada w porównaniu z wariantem W0 o nawet 700–900 poj./godz. w przekroju. Wyniki
wskazują na korzystne zmiany warunków podróżowania
samochodem w skali całej sieci – przy realizacji Trasy ZPŁ
w wariancie W1 średnia prędkość przejazdu wzrasta do
50,2 km/h; korzyści te są mniejsze, ale również widoczne,
w wariancie W2 – gdzie przy dalszym zwężeniu przekroju drogowego ATW prędkość średnia wzrasta do 49,4
km/h (tabela 2).

Tabela 2
Wyniki symulacji – zestawienie parametrów funkcjonowania
sieci drogowej
wariant
- 2025 r.

W0
W1
(Trasa ZPŁ)
W2
(Trasa ZPŁ,
zwężenie
ATW)

parametry eksploata- prędkość prędkość średni czas
liczba
stopa
podróży
cyjne sieci drogowej średnia średnia
podróży
elastyczności
- KMR
- KMR - centrum
- cała sieć (KMR)
Wx
Eij
[poj./h] [poj-km] [poj-godz] [km/h]
[km/h]
[min]

(n/d)

79 078

981 494

20333

48,3

26,9

15,4

0

79 078

972 883

19399

50,2

30,6

14,7

0,5

80 346

989 916

19963

49,6

29,8

14,9

0,8

81 106 1 000 144

20317

49,2

29,2

15,0

0

79 078

978 826

19812

49,4

27,5

15,0

0,5

79 710

988 433

20122

49,1

27,3

15,1

0,8

80 088

994 257

20314

48,9

27,1

15,2

Źródło: opracowanie własne
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Można zatem zauważyć, że przy niezmienionej więźbie
popytu samochodowego budowa III obwodnicy w wariancie W1 pozwala na znaczne odciążenie układu drogowego
w analizowanym obszarze centrum Krakowa (rys. 1), gdzie
prędkość średnia wzrasta o 3,7 km/h w porównaniu z wariantem W0. Co więcej, w takiej sytuacji w wariancie W2
poziom nasycenia układu drogowego nie ulega pogorszeniu, jako że zmiany w korytarzu ATW są kompensowane
zwiększeniem przepustowości na kordonie tego obszaru –
w efekcie prędkość średnia w centrum jest wciąż nieznacznie
wyższa niż w wariancie bezinwestycyjnym W0 (o 0,6 km/h)
(tabela 3).
Tabela 3
Prognozowane zmiany w funkcjonowaniu sieci drogowej Krakowa
w wyniku elastycznej reakcji popytu drogowego w wariantach W1 i W2

wariant
- 2025 r.

stopa
elastyczności
EijWx

zmiana liczby zmiana pracy przewopodróży – ruch zowej w porównaniu
wzbudzony
z wariantem W0
Δ [poj./h]
cała sieć
(KMR)

W1
(Trasa ZPŁ)
W2
(Trasa ZPŁ,
zwężenie
ATW)

wykorzystanie redukcji
w [poj.-godz] w wariantach W1, W2 przez ruch
wzbudzony

Δ poj.-km [%]
KMR

centrum

Δ poj.-godz [%]
KMR

centrum

0

-

- 0,9%

- 9,8%

-

-

0,5

+ 1268

+ 0,9%

- 7,3%

+ 60,4%

+ 21,8%

0,8

+ 2028

+ 1,9%

- 5,7%

+ 98,3%

+ 36,0%

0

-

- 0,3%

- 15,3%

-

-

0,5

+ 632

+ 0,7%

- 14,4%

+ 59,6%

+ 8,8%

0,8

+ 1010

+ 1,3%

- 13,9%

+ 96,5%

+ 14,2%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4
Prognozowane natężenie ruchu drogowego na ekranie Wisły
[poj./godz. w przekroju]
stopa
wariant
elastyczności
Wx
- 2025 r.
Eij

W0
W1

W2

autostrada A4
(IV obwodnica)

most
Pychowicki
(III obwodnica)

most
Zwierzyniecki

most
Dębnicki
(II obwodnica)

SUMA
- ekran
Wisły

(n/d)

4040

-

1360

4490

27 130

0

3110

3440

950

3880

27 550

0,5

3270

3570

1050

4030

28 430

0,8

3360

3660

1110

4110

28 930

0

3350

3670

1250

2240

27 350

0,5

3460

3760

1290

2270

27 740

0,8

3520

3820

1330

2290

27 990

Źródło: opracowanie własne

Uwzględnienie elastyczności popytu drogowego wyraźnie za to wpływa na zmianę wynikowych parametrów
funkcjonowania sieci drogowej (tabela 2), a zwłaszcza skalę
oczekiwanych korzyści w obu wariantach inwestycyjnych
(tabela 3). Dla założonych wartości stopy elastyczności po= 0,5 oraz 0,8) zmiany w warunkach podróżowapytu (
nia w sieci oznaczają pojawienie się nawet 600–2000 dodatkowych podróży samochodowych w godzinie szczytu.
W wariancie W1 budowa Trasy ZPŁ bez dalszej ingerencji w układ drogowy w dalszym ciągu przynosi pewną
poprawę warunków podróżowania w sieci drogowej, ale już
w wyraźnie mniejszej skali niż przy sztywnej więźbie popytu (tabela 2). Uwzględnienie zjawiska wzbudzenia ruchu
oznacza pojawienie się kolejnych około 2000 pojazdów
w sieci, co oznacza spadek prędkości średniej zarówno w ca-

łej sieci (o 1,0 km/h), jak i w centrum Krakowa (o 1,5 km/h)
w odniesieniu do scenariusza sztywnej więźby popytu. Jak
pokazano (tabela 3), będzie to miało przełożenie na wyraźnie niższe korzyści z realizacji inwestycji drogowej: wzrasta
praca przewozowa (poj.-km) w skali całego modelu, a także
następuje wyraźna erozja początkowych redukcji w sumarycznym czasie podróży w sieci (poj.-godz.) – które praktycznie zanikają (w 98%) w skali całego modelu oraz są
niższe o 36% w centralnym obszarze analizy.
Na planszy (rys. 2) ukazano skalę generacji dodatkowych podróży w wariancie W1 na tle sieci drogowej
Krakowa – tj. graficzne porównanie potoków ruchu dla
= 0,8) na tle sztywnej
elastycznej więźby popytu (
= 0) w wariancie W1. Można tutaj
więźby popytu (
zauważyć charakterystyczne i ważne zjawisko w kontekście
ruchu wzbudzonego: przyrost podróży samochodowych
obserwuje się nie tylko w korytarzu samej inwestycji, ale
także w formie szerszego efektu sieciowego (ripple effect)
[10] na alternatywnych połączeniach drogowych i także na
drogach dojazdowych do III obwodnicy. Wyniki symulacji
ukazują wzrosty natężenia ruchu rzędu około 200–300 pojazdów/godz. na przeprawach mostowych w przekroju
Trasy ZPŁ (III obwodnicy), autostrady A4 (IV obwodnicy),
ale nawet i ciągu ATW (II obwodnicy). Następuje zwiększenie aktywności ruchowej w obszarze zachodnich dzielnic
(Dębniki, Krowodrza, Ruczaj) oraz samym śródmieściu
Krakowa – np. na ulicy Dietla czy wschodnim odcinku II
obwodnicy. Potok na moście Dębnickim przekracza ponownie próg 4000 poj./godz. w jego przekroju, a na całym
ekranie Wisły wzrost ruchu samochodowego wynosi około
7% (tabela 4). Co ważne, widać że mimo obecności alternatywnego połączenia obwodowego (Trasa ZPŁ), utrzymanie
wysokich parametrów ruchowych na ATW sprzyja generacji ruchu wzbudzonego na znacznej długości kordonu II
obwodnicy.
Uwzględnienie elastyczności popytu drogowego ma
również widoczne (ale ogólnie niższe niż w W1) przełożenie
na wyniki analiz dla wariantu W2 (tabela 2) – tj. budowy
Trasy ZPŁ wraz ze zwężeniem ciągu ATW na odcinku od
ronda Grunwaldzkiego do węzła z ulicą Wita Stwosza.
Wyniki symulacji wskazują na pojawienie się w skali całego
modelu dodatkowych około 600–1000 podróży samochodowych w godzinie szczytu – co oznacza, że w ujęciu sumarycznym zmiany w sieci drogowej skutkują mimo wszystko
poprawą warunków podróżowania w skali Krakowa w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym W0, ale
na mniejszą skalę niż w W1. Pojawienie się ruchu wzbudzonego oznacza spadek szacowanej prędkości średniej –
w skali sieci KMR o 0,5 km/h, a w centralnym obszarze
analizy o 0,4 km/h, jednak obydwie wartości wypadają
w dalszym ciągu na nieznacznie lepszym poziomie niż
w W0. W efekcie skala początkowo szacowanych korzyści
w wariancie W2 (tabela 3) – mierzona redukcją łącznej
liczby pojazdo-godzin – jest równie znikoma w skali całego
Krakowa (aż o około 97%). Mniejszy jest za to wpływ
wzbudzenia ruchu na „erozję” korzyści mierzonych w centralnym obszarze analizy: w wariancie W2 zyski w łącznym
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Rys. 2. Prognozowany efekt sieciowy ruchu wzbudzonego (pojazdy SO) w wariancie W1 (po lewej) oraz w wariancie W2 (po prawej) – przy stopie elastyczności popytu równej 0,8.
Źródło: opr. własne

czasie spędzonym w sieci (poj.-godz.) są niższe tylko o około 14%, a sumaryczna praca przewozowa (poj.-km) utrzymuje się na stabilnym poziomie i jest nadal około 14% niższa niż przed zmianami w sieci drogowej (W0).
Jak pokazuje plansza (rys. 2), w wariancie W2 można
również zaobserwować efekt sieciowy w kontekście wzbudzenia ruchu, jednakże przyrosty ruchu są niższe niż w wariancie W1. Natężenie ruchu wzrasta o około 200 poj./
godz. w przekroju Trasy ZPŁ oraz autostrady A4, widoczne
są także rozproszone wzrosty potoków ruchu rzędu 50–100
poj./godz. na odcinkach w południowej części miasta
(Dębniki, Ruczaj, Kurdwanów). Co więcej, wyniki symulacji wskazują na ciekawe i ważne zależności zachodzące
w śródmieściu Krakowa: z jednej strony ograniczenie pojemności układu drogowego wskutek zwężenia ATW oznacza, że praktycznie zanika tu zjawisko wzbudzenia ruchu –
a jednocześnie brak jest widocznego efektu tłumienia ruchu.
Można stąd wnioskować, że układ drogowy w centrum
Krakowa już osiągnął wysoki, ale stabilny poziom nasycenia
ruchem drogowym, a warunki ruchu osiągnęły stan względnej równowagi – tj. brak jest istotnych zmian w czasach
podróży w porównaniu do wariantu W0. Stąd też potoki
ruchu w korytarzu zwężonej ATW utrzymują się na
dużo niższym poziomie niż w W0 oraz W1, a skala przyrostu natężenia ruchu wzdłuż ATW jest wyraźnie ograniczona i nie przekracza 2200–2300 poj./godz. w przekroju. Przyrost ruchu jest za to widoczny na odcinkach
równoległych i oddalonych od obszaru śródmieścia: na
moście Dębnickim ruch wzrasta do 3800 poj./godz., a na
autostradzie A4 do 3500 poj./godz. Sumaryczny wzrost
natężenia ruchu na ekranie Wisły jest niższy niż w wariancie W1 i oscyluje na poziomie ok. 3% w porównaniu
z wariantem W0.
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Wnioski i podsumowanie
Wyniki analiz symulacyjnych ukazują, w jak istotnej skali
uwzględnienie elastyczności popytu drogowego – tj. zmiany liczby podróży w odpowiedzi na zmianę warunków ruchu – może wpłynąć na prognozowane skutki zakładanych
scenariuszy rozwoju sieci drogowej w Krakowie oraz ich
końcową ocenę efektywności. Przy założeniu niezmiennej
więźby podróży (stopa elastyczności równa 0) budowa Trasy
ZPŁ w wariancie W1 skutkowałaby rzeczywiście znaczną
poprawę warunków podróżowania – w kontekście czasów
i prędkości podróży mierzonych w skali całego miasta. Przy
takim założeniu średnia prędkość podróży samochodem
w obszarze całego modelu wzrosłaby z 48,3 km/h w wariancie W0 do 50,2 km/h w wariancie W1. Pozytywne
zmiany w funkcjonowaniu sieci drogowej byłyby także widoczne w wariancie W2, gdzie pomimo dodatkowego zwężenia ATW chłonność układu drogowego miasta byłaby
ogólnie większa w porównaniu do stanu sprzed realizacji
projektów drogowych (tj. wariant W0), aczkolwiek skala
korzyści byłaby już widocznie niższa niż dla W1: prędkość
średnia podróży wzrosłaby już tylko do 49,4 km/h. W obu
wariantach Trasa ZPŁ przejmowałaby znaczne potoki ruchu z przyległych obszarów Krakowa oraz równoległych
odcinków IV i II obwodnicy, a w wariancie W2 wyraźnie widoczny byłby efekt „odciążenia” korytarza ATW
w śródmieściu Krakowa, gdzie natężenie ruchu spada aż
o 50% – 60%.
Powyższe scenariusze nie uwzględniają jednak skali
zmian w aktywności ruchowej, z jakimi należy się liczyć
przy realizacji tak daleko idących przekształceń w systemie
transportowym Krakowa. Obydwa analizowane projekty
drogowe w fundamentalny sposób wpłyną na warunki podróżowania samochodem w wielu relacjach podróży na tere-
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Rys. 3. Graficzne porównanie wyników symulacji – spodziewane zmiany w potokach ruchu drogowego przy realizacji Trasy ZPŁ (wariant W1 – po lewej) oraz dalszym zwężeniu ciągu ATW
(wariant W2 – po prawej) po uwzględnieniu elastycznej reakcji popytu (pojazdy SO), w odniesieniu do wariantu bezinwestycyjnego W0. Kolor czerwony – wzrost natężenia ruchu, kolor zielony
– spadek natężenia ruchu.
Źródło: opr. własne

nie miasta, w których – jak pokazują wyniki symulacji –
nastąpi „uwolnienie” dodatkowej liczby podróży samochodowych. Należy tutaj zauważyć, że prezentowane analizy
uwzględniają nie tylko przyrost podróży wynikający z przepływu modalnego (tj. przejęcia podróży od transportu zbiorowego), którego wpływ jest równoważny z wartością stopy elastyczności popytu na poziomie ok. 0,3–0,4. Dodat
kowa generacja ruchu wynikająca m.in. z przesunięcia
przestrzennego i czasowego – wynikająca z efektu tzw. triple-convergence [11] – oznacza, że już w krótkim horyzoncie
czasowym należy liczyć się z jeszcze większą liczbą podróży
samochodowych w godzinach szczytu, które w efekcie będą
generować dodatkowe koszty podróży w mieście.
W symulacjach ukazano, jak uwzględnienie zjawiska
wzbudzenia i tłumienia ruchu drogowego może już w ciągu
pierwszych kilku lat wpłynąć na spodziewane zmiany i korzyści w funkcjonowaniu sieci drogowej Krakowa dla analizowanych projektów. Plansza (rys. 3) obrazuje skalę zmian
w potokach ruchu drogowego (w godzinie szczytu porannego) przy stopie elastyczności popytu na poziomie 0,8
w wariantach inwestycyjnych W1 i W2, w odniesieniu do
potoków ruchu symulowanych przed przekształceniem sieci drogowej (wariant bezinwestycyjny W0). Widać, że
w wariancie W1 efekt odciążenia sieci drogowej będzie tak
naprawdę minimalny – korzyści z budowy Trasy ZPŁ zostaną w znacznym stopniu „skonsumowane” przez wzbudzenie ruchu zarówno w korytarzu III obwodnicy, jak i –
w formie efektu sieciowego (ripple-effect) [20] – także na
trasach dojazdowych i alternatywnych. Po uwzględnieniu
= 0,8
elastyczności popytu (tj. porównanie scenariuszy
= 0 w wariancie W1) skala początkowo szacowobec
wanych oszczędności czasowych (suma poj.-godz.) zanika

aż o 98% w skali całego miasta, praca przewozowa (suma
poj.-km) wzrasta w śródmieściu Krakowa o 36% – a w samym korytarzu ATW jest ona niższa o zaledwie 4%.
W porównaniu z wariantem W0 niewielką redukcję natężenia ruchu drogowego można zaobserwować tak naprawdę tylko wzdłuż autostrady A4, co wynika jednak z założeń
symulacji – tj. wzbudzenie ruchu dotyczy tylko podróży
wykonywanych samochodem osobowym. Z dużym prawdopodobieństwem można oczekiwać, że zostanie to skompensowane także i dodatkową generacją ruchu ciężarowego
i tranzytowego, a także zwiększeniem aktywności ruchowej
w podróżach docelowo-źródłowych pomiędzy Krakowem
i otaczającą aglomeracją, z którą należy się coraz bardziej
liczyć w obliczu prognozowanych zmian demograficznych
i gospodarczych (nasilenie zjawisk suburbanizacji itd.).
Co ciekawe, także i wariant W2 skutkuje wzbudzeniem
dodatkowego ruchu drogowego, jakkolwiek na znacznie
mniejszą skalę niż w W1, a przy tym brak jest widocznego
efektu tłumienia aktywności ruchowej (rys. 2) – oznacza to,
że budowa Trasy ZPŁ przy jednocześnie założonym zwężeniu ciągu ATW w sumarycznym ujęciu prowadzi mimo
wszystko do (niewielkiego) wzrostu chłonności układu drogowego w skali całego miasta. W takim wariancie parametry funkcjonowania sieci drogowej – pomimo negatywnych
zmian w scenariuszach rosnącej elastyczności popytu – są
bardziej odporne na skalę „erozji” wynikającą z kosztów
dodatkowej generacji ruchu: przykładowo, dużo mniejsza
jest skala pogorszenia prędkości, która w W2 wynosi ok.
0,4 km/h dla całego miasta (dla porównania w wariancie
W1 jest to spadek prędkości wynoszący ok. 1,4 km/h)
(tab. 2). W porównaniu ze stanem sprzed inwestycji (wariant W0) wyraźnie widać efekt ograniczenia ruchu w śród-
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mieściu miasta w wyniku zwężenia ATW (rys. 3) – pokazuje to, że stan nasycenia sieci jest wysoki, ale utrzymuje się
na stabilnym poziomie i w miarę wzrostu stopnia elastyczności popytu nie występuje już w tym obszarze ani dodatkowe wzbudzenie ruchu, ani też tłumienie (dławienie)
obecnej już tutaj aktywności ruchowej. Przyrosty ruchu
wzdłuż III obwodnicy w wariancie W2 w dużo większym
stopniu wynikają zatem z przejęcia dotychczas realizowanych podróży w mieście niż z pojawienia się nowych podróży. Co prawda skala szacowanych oszczędności czasowych
w sieci całego Krakowa zanika w podobnym stopniu (o
97%) jak w wariancie W1, ale za to mniejszy jest przyrost
sumarycznej pracy przewozowej w mieście. Przede wszystkim jednak korzyści osiągane w centralnym obszarze analizy są bardziej trwałe („odporne”) w kontekście potencjalnej
reakcji po stronie więźby podróży: praca przewozowa (suma
poj.-km) układu drogowego w śródmieściu Krakowa utrzymuje się na bardzo zbliżonym poziomie jak w scenariuszu
sztywnej więźby popytu i jest niższa o ok. 13% niż w wariancie W0, a w korytarzu ATW maleje ona aż o 46%.
Wyniki powyższych analiz mogą zatem dostarczać ważnych przesłanek dla długofalowej strategii kształtowania
układu drogowego Krakowa. Może się okazać, że już nawet
w stosunkowo krótkim horyzoncie czasowym – wskutek potencjalnej reakcji w zachowaniach podróżnych – poziom
oczekiwanej poprawy w skali całego miasta nie będzie się
znacząco różnił w obu wariantach, co pokazuje m.in. porównanie średnich prędkości na obszarze całego modelu (49,2
km/h w wariancie W1 wobec 48,9 km/h w wariancie W2 –
równej 0,8). Można zauważyć,
przy stopie elastyczności
że wyniki uzyskane w wariancie W1 stanowią odzwierciedlenie paradoksu często obserwowanego we współczesnych
miastach, opisanego jako tzw. prawo Lewis’a-Mogridge’a
[5], [6]: realizacja zachodniego odcinka III obwodnicy bez
dalszej ingerencji w układ drogowy nie przyniesie zakładanego odciążenia II czy IV obwodnicy, gdzie uwolnione rezerwy
przepustowości mogą zostać szybko „wypełnione” przez
zwiększoną aktywność ruchu samochodowego. Pomimo
pewnej poprawy parametrów podróży praktycznie znikomy
będzie spadek ruchu samochodowego w centrum Krakowa,
a w podróżach miejskich wyraźnie wzrośnie rola transportu
indywidualnego – tu należy podkreślić, że znaczna część z tych
podróży będzie się wiązać ze spadkiem podróży wykonywanych transportem zbiorowym, a także podróży pieszych i rowerowych. W wariancie W2 za to dalsze zwężenie II obwodnicy nie tylko wyraźnie wpłynie na ograniczenie ruchu samochodowego w korytarzu ATW i przyległej sieci drogowej, ale
także w bardzo dużym stopniu ograniczy skalę wzbudzenia
ruchu w obszarze śródmieścia Krakowa. W efekcie tego nawet przy prognozowanej reakcji po stronie popytu (tj. zmian
aktywności ruchowej) wciąż widoczna będzie poprawa warunków podróży w całej sieci drogowej – a przy tym prędkości i czasy przejazdu w podróżach wykonywanych w śródmieściu nie ulegną istotnemu pogorszeniu. Zminimalizuje to
także ryzyko przepływu modalnego podróży od transportu
zbiorowego oraz aktywnych form transportu (tj. pieszego
i rowerowego).
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Etapowanie przekształceń układu drogowego Krakowa
według wariantu W2, tj. budowa III obwodnicy (Trasy
Zwierzynieckiej, Pychowickiej i Łagiewnickiej) oraz w dalszej
perspektywie zwężenie II obwodnicy (Alei Trzech Wieszczów),
wydaje się być zatem wariantem optymalnym – pozwalającym z jednej strony na poprawę dostępności i prędkości (czasów) przejazdu w wielu relacjach podróży na obszarze
Krakowa, a z drugiej – na skuteczną redukcję uciążliwości
ruchu samochodowego szczególnie w obszarze śródmiejskim.
Jest to także rozwiązanie spójne z długofalową strategią
kształtowania układu transportowego Krakowa w sposób
wydajny i zrównoważony: umożliwi oparcie obsługi transportowej wzdłuż II obwodnicy o bardziej efektywne formy transportu zbiorowego (np. linię tramwajową w zwężonej ATW
[21], ruch pieszy i rowerowy), a jednocześnie przeniesienie
ciężaru obsługi ruchu drogowego w mieście na (bardziej wydajną pod tym względem) III obwodnicę Krakowa.
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200. rocznica urodzin
inż. Ernesta A. Malinowskiego1

Streszczenie: W roku 2018 obchodzimy nie tylko 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski, ale również 200-lecie urodzin jednego
z naszych najsłynniejszych inżynierów – Ernesta A. Malinowskiego,
twórcy do niedawna najwyższej na świecie Kolei Transandyjskiej w Peru,
prawdziwego cudu techniki XIX wieku. Malinowski nie doczekał niepodległej Polski, ale całym swoim życiem i pracą sławił na świecie imię
ojczyzny brutalnie wymazanej wówczas z mapy Europy przez zaborców.
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP ogłosiło 2018
– Rokiem Ernesta Malinowskiego, i patronuje jubileuszowym obchodom, w których bierze również udział Ambasada Republiki Peru. Plan
obfituje w liczne i ciekawe wydarzenia kulturalne oraz naukowe.
Słowa kluczowe: Ernest A. Malinowski, Kolej Transandyjska, budownictwo kolejowe, inżynierowie polscy na obczyźnie.

W 2018 roku obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości, a jednocześnie w tym samym roku przypada
200-lecie urodzin wybitnego polskiego inżyniera Ernesta A.
Malinowskiego. Należał on niestety do pokolenia Polaków,
które urodziło się w niewoli i nie doczekało niepodległości, ale swoim życiem i działalnością sławiło w świecie imię
Polski.
Ernest Malinowski, a właściwie Adam Stanisław
Hipolit Ernest Nepomucen, urodził się 5 stycznia 1818
roku w Sewerynach w powiecie Nowogród Wołyński
w rodzinie szlacheckiej, której stan majątkowy był zbliżony do statusu ówczesnej magnaterii. Tradycje patriotyczne w jego rodzinie uosabiał ojciec – Jakub Malinowski,
były oficer napoleoński, marszałek szlachty, a z czasem
poseł do Sejmu. To on posłał swoich dwóch swoich synów
Rudolfa (starszego) i Ernesta na naukę do słynnego
Liceum Krzemienieckiego. Wybuch powstania listopadowego przerwał jednak naukę młodych Malinowskich
i wpłynął na dalsze losy całej rodziny.
Szlakiem tzw. Wielkiej Emigracji Jakub Malinowski z synami Rudolfem i Ernestem udał się do Paryża, gdzie kontynuował działalność poselską, a żona, Anna ze Świejkowskich,
z najmłodszym Zygmuntem pozostała w kraju. Wkrótce
obaj starsi synowie, dzięki staraniom ojca i uzyskanej zgodzie
władz francuskich, zaczęli naukę: Rudolf został studentem
École Polytechnique – uczelni o charakterze technicznym
i wojskowym, a Ernest uczniem Lyceé Louis le Grand.
Później Ernest studiował także na École Polytechnique,
a obaj bracia zakończyli edukację w słynnej École des Ponts
et Chaussées. Jako tzw. conducteurs (tytuł inżyniera przysługiwał wyłącznie rodowitym Francuzom) zostali skierowani do
1
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realizacji wielu projektów przy budowie dróg, kanałów i regulacji rzek we Francji, a później także do pracy w Algierii.
Po powrocie do Francji Ernest Malinowski podpisał kontrakt
na pracę w Peru w charakterze inżyniera rządowego i w 1852
roku wyjechał tam razem z dwoma francuskimi inżynierami:
Emilem Chevalierem i Charlesem Fraguettem.
Wyjazd do Ameryki Południowej był dla Malinowskiego
szczególną okazją do wykazania się wiedzą zdobytą w najlepszych uczelniach technicznych Francji oraz możliwością
poznania świata i zapewnienia sobie stabilizacji finansowej.
Peru połowy XIX wieku było krajem, w którym wszystko
było praktycznie jeszcze do zrobienia i idealnym miejscem
dla młodego, energicznego mężczyzny. Wkrótce też zaangażowano go do pracy przy modernizacji mennicy limeńskiej tzw. Casa de Moneda oraz przy projekcie bruków w jednym z największych i najpiękniejszych peruwiańskich miast
– Arequipie. Wraz z dwoma inżynierami francuskimi wziął
też udział w pracach nad organizacją szkolnictwa technicznego w tym kraju. Miał też okazję współpracować z innymi
zagranicznymi inżynierami przy projektach linii kolejowych: Pisco–Ica (1859 r.) oraz Chimbote–Huaraz (1864 r.)
Doświadczenie nabyte przy wspomnianych projektach wykorzystał później, projektując linię kolejową przez Andy.
Rok 1866 okazał się przełomowym zarówno dla Peru, jak
i samego Malinowskiego. W roku tym doszło do konfliktu
zbrojnego z Hiszpanią, która podjęła próbę odzyskania byłych kolonii. Do największych bitew doszło w Valparaiso
(Chile), który to port zbombardowała eskadra hiszpańskich
okrętów oraz w Callao (Peru), gdzie ta sama eskadra poniosła
sromotną klęskę. Przyczyniły się do niej: nowoczesne ufortyfikowanie portu, świetna organizacja i determinacja obrony.
Warto tutaj wspomnieć, że Ernest Malinowski wraz z dwoma inżynierami: Peruwiańczykiem Felipe Arancibią oraz
Kolumbijczykiem Cornelio Bordą opracowali plany fortyfikacji, wykorzystując przy tym istniejącą linię kolejową
Callao–Lima oraz sprowadzone naprędce z USA działa dalekiego zasięgu. Gdy już wszystko było gotowe, Malinowski
nie wycofał się, lecz wierny słowom „za wolność waszą i naszą” wziął osobiście udział w walce pod rozkazami swojego
przyjaciela, ministra wojny José Galveza. Udział w fortyfikowaniu portu Callao oraz uczestnictwo w bitwie zmieniło zupełnie plany życiowe polskiego inżyniera. Uznany w Peru za
bohatera narodowego nie musiał już podpisywać kolejnego
kontraktu, by zostać w tym kraju i kontynuować pracę. Nie
bardzo miał też do czego wracać w Europie. Ojciec już nie
żył, matka z najmłodszym bratem przebywała w Kołodnie
(dzisiejsza Ukraina), a Rudolf, zmagający się z chorobą,
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mieszkał i pracował we Francji. Z ojczyzny natomiast dochodziły wieści o klęsce powstania styczniowego. Ernest
Malinowski postanowił więc pozostać w Peru.
W ciągu najbliższych lat pracował przy projektach nowych linii kolejowych: Pacasmayo–Cajamarca, Pacasmayo–
Guadalupe i Chclayo–Lambayeque. Największym jego
osiągnięciem był jednak projekt linii kolejowej, która z portu
Callao miała prowadzić przez niebotyczne Andy do centrum
górniczego La Oroya. Projekt tej niesamowitej linii kolejowej
– oprócz niewątpliwych korzyści gospodarczych – miał pełnić też inną rolę: jednoczyć kraj podzielony praktycznie barierą Andów na trzy części (Costa, Sierra, Montaňa).
Projekt linii kolejowej przez Andy został poprzedzony dokładnymi studiami przeprowadzonymi w terenie. 4 kwietnia
1869 roku Ernest Malinowski przedłożył amerykańskiemu finansiście Henry’emu Meiggsowi rezultat dokonanych badań
oraz wstępny kosztorys, sugerując jednocześnie jedną z trzech
możliwych do wyboru tras. Ostatecznie wybrano trasę prowadzącą doliną Rimac, lecz nawet wybór tej trasy był olbrzymim
wyzwaniem dla jej budowniczych.
Aby wspiąć się na wysokość blisko 5 tysięcy m n.p.m.,
trzeba było układać szyny zakosami na wykutych w litej skale półkach. Linia kolejowa przecinała też tunelami (65) andyjskie szczyty, a odległość między nimi pokonywała niejednokrotnie mostami (61), rozpiętymi nad przepaściami jak
pajęczyny. Budowana przez firmę H. Meiggsa Kolej Trans

andyjska, nosząca wówczas nazwę „Ferrocarril Trasandino”,
została wkrótce okrzyknięta prawdziwym cudem techniki.
Pisały o niej wszystkie fachowe czasopisma na całym świecie.
Podziwiany był zwłaszcza największy most (Puente Verrugas)
oraz tunele skręcające wewnątrz góry (np. La Galera dł.
1177,3 m). Nawet dzisiaj trudno jest wyobrazić sobie wszystkie problemy techniczne, logistyczne i zdrowotne związane
z budową kolei transandyjskiej.
Rozpoczęte z tak wielkim entuzjazmem dzieło przerwał
jednak kryzys finansowy, a następnie, w 1879 roku, wojna
z Chile. Jeszcze przez jakiś czas, nawet na własny koszt,
dwaj przyjaciele Henry Meiggs oraz Ernest Malinowski
próbowali kontynuować prace, ale i oni wkrótce dali za wygraną. Słynny amerykański finansista zmarł, nie doczekawszy pełnej realizacji projektu. Ernest Malinowski natomiast
ze względów politycznych został zmuszony do emigracji do
sąsiedniego Ekwadoru, gdzie jako słynny i ceniony inżynier
wziął udział w budowie linii kolejowej Guayaquil–Quito.
Malinowski wrócił do Limy w roku 1886 i znowu zabrał się
do pracy. Gdy w 1890 roku Peruvian Corporation przejęło
kolej transandyjską, polski inżynier został ponownie zatrudniony przy jej naprawie (zniszczenia wojenne) i rozbudowie. Doczekał też momentu oddania jej do eksploatacji
– połączenia z La Oroya w 1893 roku.
Malinowski był człowiekiem o szerokich zainteresowaniach, w związku z tym brał aktywny udział w życiu publicznym. Był członkiem założycielem Club Naciónal oraz
Sociedad Geografica de Lima, gdzie przyczynił się m.in. do
opublikowania dzieła słynnego naukowca Antonia Raim
ondiego „El Perú”. Z czasem związał się też bliżej z Escuela
de Ingenieros Civiles y de Minas, której założycielem i dyrektorem był inny sławny Polak – Edward Habich. Działał również w Sociedad Beneficiencia Pública (Towarzystwie Dobro
czynności). Do końca swoich dni pozostał człowiekiem aktywnym, wspomagającym innych. Nigdy też nie zapomniał,
że jest Polakiem i często obok swojego nazwiska zamieszczał
francuskie słowo Pologne, nazwę ojczyzny, która została brutalnie wymazana z mapy Europy.
Polski inżynier nie doczekał jednak dnia jej wyzwolenia.
Zmarł na atak serca 2 marca 1899 roku i został z wielkimi
honorami pochowany na cmentarzu Presbítero Maestro
w Limie. Uczestniczący w ceremonii pogrzebowej przedstawiciele władz, wojska, naukowcy oraz studenci żegnali w nim
człowieka, który całym swoim życiem i pracą dobrze służył
dwom ojczyznom Polsce i Peru. W roku 2018 przypada
200. rocznica urodzin Ernesta Malinowskiego. W związku
z tym faktem powołano, zarówno w Polsce (z udziałem ambasadora Republiki Peru), jak i w Peru, komitety, które
mają za zadanie przygotować plan obchodów wspomnianej
rocznicy. W Polsce rok 2018 został ogłoszony przez
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
– Rokiem Ernesta Malinowskiego. Stowarzyszenie to patronuje również jubileuszowym obchodom. Plan obfituje
w liczne wydarzenia kulturalne i naukowe.
Tytułowa strona czasopisma „El Perú Ilustrado” Nr 100 z 6 kwietnia 1889 r.
Źródło: Zbiory Biblioteca Naciónal w Limie
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Wpływ współdzielenia samochodu,
zamiast jego posiadania,
na funkcjonowanie miasta1

Streszczenie: Nowe technologie w dziedzinie łączności, cyfryzacji i automatyzacji umożliwiają obecnie rozwój usług związanych ze współdzieleniem pojazdów, organizowanych przez miasta lub firmy komercyjne. Trwa testowanie systemów carsharingu elektrycznych pojazdów
autonomicznych i minibusów na wezwanie (ridesharing) – ułatwiających
w szczególności mobilność osobom niepełnosprawnym. Wraz z rozwojem systemów mobilności współdzielonej i smartfonowych aplikacji dla carsharingu powstają nowe modele biznesowe obsługi miejskich
przewozów pasażerskich. Sukcesy operatorów carsharingu i ridesharingu
skłaniają do szczegółowych analiz skutków współdzielenia pojazdów
autonomicznych w koegzystencji z, jeszcze długo dominującymi w ruchu miejskim, samochodami tradycyjnymi. Bardzo obiecujące wyniki
scenariuszy modelowych doprowadziły do podjęcia prób pogłębionej
symulacji wpływu wdrożenia współdzielenia pojazdów na funkcjonowanie systemu transportu w dużych miastach europejskich: Lizbonie
i Helsinkach. W wyniku zastąpienia samochodów prywatnych transportem współdzielonym w aglomeracji lizbońskiej ogólna liczba pojazdokilometrów w godzinach szczytu zmniejsza się, w porównaniu ze stanem obecnym, o 55%, a emisja CO2 o 62%, przy jednoczesnej redukcji
niezbędnej powierzchni parkingowej aż o 95%. Podobne rezultaty odnotowano również w Helsinkach.
Słowa kluczowe: współdzielenie pojazdów, carsharing, urbanistyka,
technologie innowacyjne.

Wprowadzenie
Problem z posiadaniem na własność samochodu polega na
tym, że w zdecydowanej większości przypadków nie korzystamy z niego w sposób, który uzasadniałby generowane
przez niego koszty społeczne. W ruchu miejskim 10 samochodów przewozi zaledwie 12 osób. Samochód, będąc
w ruchu rzadko powyżej dwóch godzin dziennie, wymaga
zazwyczaj zapewnienia mu co najmniej dwóch miejsc parkingowych – przy domu i w rejonie miejsca pracy. Do kosztów społecznych związanych z zajętością cennej przestrzeni
miejskiej należy dodać skażenie środowiska emitowanymi
spalinami i hałasem oraz koszty wynikające z niezdrowego trybu życia. Niskie koszty zakupu używanego pojazdu
i relatywnie tania eksploatacja zachęcają do korzystania
z samochodu, nawet przy pokonywaniu odległości akceptowalnych przez pieszych czy rowerzystów.
Obniżeniu wskaźnika motoryzacji w miastach sprzyja
zjawisko coraz częstszego wykorzystywania samochodów
prywatnych do realizacji przewozu osób, szczególnie popularne w Wielkiej Brytanii. Ostatni raport nt. trendów w za1
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spokajaniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców miast
brytyjskich [1] podkreśla podwojenie się w Londynie w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczby samochodów prywatnych
pełniących rolę taksówki (PHV – Private Hire Vehicles).
Ponieważ od stycznia 2018 roku prywatny pojazd wykorzystywany do przewozu osób na terenie Londynu musi
spełniać kryteria Euro6 (Euro4 w przypadku hybrydy),
wpływa to na poprawę jakości powietrza w mieście. Obecnie
w Londynie jeden – funkcjonujący na zasadzie Ubera –
PHV przypada już na 100 mieszkańców. Jednocześnie od
roku 2008 odnotowano wzrost o 44% liczby osób korzystających z tramwajów i kolei podmiejskiej, przy spadku pasażerów autobusów o 11%.

Fot. 1. W Londynie zamawiany telefonicznie PHV musi być oznakowany na drzwiach nazwą
firmy i numerem kontaktowym.
Źródło: [1]

Nowe technologie w dziedzinie łączności, cyfryzacji i automatyzacji umożliwiają obecnie rozwój usług związanych
ze współdzieleniem pojazdów w ramach carsharingu organizowanego przez miasta lub firmy komercyjne. Nie dbając
o tankowanie, czystość pojazdu czy jego ubezpieczenie,
możemy korzystać z samochodu wynajmowanego na minuty za pomocą aplikacji na smartfon. Trwa testowanie systemów carsharingu elektrycznych pojazdów autonomicznych, które podjeżdżają pod dom zamawiającego i dostarczają go do celu podróży, nie zatruwając powietrza i nie
zajmując na dłużej miejsca postojowego. Na terenach o niskiej gęstości zabudowy dobrze sprawdzają się minibusy na
wezwanie (ridesharing), zwiększające w szczególności mobilność osób niepełnosprawnych.
Wraz z rozwojem systemów mobilności współdzielonej
i smartfonowych aplikacji dla carsharingu powstają nowe
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• każdy SAV zastępuje 12 samochodów konwencjonal-

nych i obniża liczbę koniecznych miejsc parkingowych w mieście o 11;
• całkowita długość podróży wzrasta o 11%, co wynika
z konieczności dojeżdżania do kolejnych zgłoszeń;
• emisja gazów cieplarnianych spadła o 5,6%, CO2
o 34%, a smogu fotochemicznego VOC o 49%;
• korzyści środowiskowe będą większe, jeśli uwzględni
się fakt, że mocno eksploatowane SAV będą częściej
wymieniane na nowe pojazdy, z zasady niskoemisyjne. Radykalną poprawę zapewniłaby flota SAV złożona z pojazdów elektrycznych.
Fot. 2. Autonomiczny ridesharing GATEway, testowany od dwóch lat w Greenwich.
Źródło: [2]

modele biznesowe obsługi miejskich przewozów pasażerskich. Eksperci firmy consultingowej Frost & Sullivan przewidują, że wartość światowego rynku autonomicznej mobilności wyniesie w 2023 roku 173 md USD, z czego 65,3%
stanowić będą usługi z zakresu ridesharingu. Już w końcu
roku 2018 możliwe jest dopuszczenie w niektórych krajach
do ruchu na autostradach pojazdów o poziomie automatyzacji 3 i testowanie (w ściśle ograniczonych uwarunkowaniach) pojazdów autonomicznych poziomu 4. Za główną
przeszkodę utrudniającą szybsze wdrażanie innowacji technologicznych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, inteligentnego zarządzania flotą pojazdów, sterowania pojazdem
z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i systemów monitoringu zachowań kierowców, uważa się brak lub niejasność
uregulowań prawnych [3].

Modelowanie carsharingu pojazdów autonomicznych
Sukcesy operatorów carsharingu na świecie [4], jak i raczkujących dopiero systemów uruchamianych obecnie w Polsce
[5], skłaniają do zrobienia kolejnego kroku w kierunku
analizy skutków współdzielenia pojazdów autonomicznych, w koegzystencji z samochodami tradycyjnymi,
które jeszcze długo będą dominować w ruchu miejskim.
Poniżej przedstawiono wyniki pięciu spośród wielu wykonanych analiz wpływu rozwoju carsharingu pojazdów
autonomicznych na zmianę zachowań komunikacyjnych
użytkowników.
Scenariusz testowy dla miasta wielkości Austin w stanie
Texas (200 tysięcy mieszkańców na obszarze 770 km2) zakłada, że tylko 3,5% podróży będzie realizowanych przez
współdzielone pojazdy autonomiczne (SAV – Shared
Autonomous Vehicles). Reszta podróży będzie dokonywana
samochodami konwencjonalnymi prowadzonymi przez
kierowców. Każdy SAV jest benzynowym sedanem. Po obsłużeniu pasażerów (bez zatrzymywania się w celu zabrania
kolejnej osoby) SAV jedzie na kolejne wezwanie lub,
w przypadku braku chętnych, zajmuje miejsce na najbliższym tanim parkingu (6). Wyniki przeprowadzonego modelowania funkcjonowania systemu są następujące:
• każdy SAV obsługuje 31–41 osób dziennie, przy
średnim czasie oczekiwania 20 sekund;
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W Sigapurze (5,6 mln mieszkańców na obszarze 720 km2)
przeprowadzono symulację zastąpienia wszystkich samochodów prywatnych przez SAV–y [7]. Wnioski z zastosowania carsharingu, w mieście o gęstości zaludnienia wielokrotnie wyższej niż miało to miejsce w przypadku Austin,
są następujące:
• dla zapewnienia mobilności na poziomie obecnej, obsługiwanej przez pojazdy konwencjonalne, wystarczy
trzykrotnie mniej pojazdów SAV;
• poprawią się bezpieczeństwo i płynność ruchu;
• niezbędna liczba miejsc parkingowych obniży się radykalnie, a koszty obsługi podróży będą niższe;
• carsharing obsługiwany przez SAV-y jest tańszy o prawie 50% niż w przypadku korzystania z pojazdów
z kierowcą.

Fot. 3. Pierwsze na świecie w pełni autonomiczne taksówki testowane są na ulicach
Singapuru już od 2016 r.
Źródło: [7]

Dla New Jersey (9 mln mieszkańców na obszarze 22,6
tysięcy km2) przeprowadzono symulację realizacji wszystkich dotychczasowych podróży autonomicznymi taksówkami ATaxi [8]. Dostępne na postojach ATaxi wiozą pasażerów do postoju zlokalizowanego najbliżej ich celu podróży. Podczas jazdy, w miarę wolnych miejsc, taksówka może
zabierać dodatkowych pasażerów jadących w kierunku
zbliżonym do wyznaczonego przez pierwszego użytkownika. Wnioski:
• analiza przeprowadzona na bazie aktualnej więźby
ruchu wykazała opłacalność systemu ATaxi;
• efektywność systemu wzrasta wraz z dopuszczaniem
większej dewiacji od kierunku jazdy wyznaczonego
przez pierwszego pasażera i przy założeniu dłuższego
czasu oczekiwania na postoju, w celu zabrania kolejnego pasażera jadącego w podobnym kierunku;
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• wykorzystanie ATaxi wzrasta w godzinach szczytu

i przy podróżach w rejon dużych generatorów ruchu,
np. do stacji kolejowej;
• system ATaxi ogranicza kongestię i zanieczyszczanie
powietrza emisjami transportowymi.
W Nowym Jorku (8,6 mln mieszkańców na obszarze
1200 km2) przeprowadzono symulację optymalizacji korzystania z taksówek miejskich na zatłoczonych ulicach poprzez wprowadzenie ridesharingu [9]. Analizę potencjału,
wynikającego z jazdy w tym samym czasie wielu pasażerów w przybliżeniu z punktu A do punktu B, przeprowadzono na bazie danych 150 mln podróży realizowanych
13 tysiącami taksówek w ciągu ostatniego roku. Przyjęto
założenie, że współdzielenie taksówki nie może przedłużyć
żadnej z analizowanych podróży o więcej niż 5 minut. Usta
lono co następuje:
• taksówki „zbiorowe” (collective/shared taxi) powodują
spadek kilometrażu nowojorskich taksówek o 40%;
• system współdzielenia taksówek ogranicza kongestię
i emisje oraz obniża koszty obsługi pasażerów, co
w konsekwencji oznacza niższe opłaty za przejazd;
• niższe opłaty mogą spowodować częstsze korzystanie
z taksówek.

• W Ann Arbor, którego mieszkańcy przejeżdżają

•
•

•

•

dziennie dystans średnio 100 km, niezbędna liczba
pojazdów autonomicznych to 15% samochodów zarejestrowanych w mieście.
W Babcock Ranch dla obsługi podróży 50 tysięcy
przewidywanych mieszkańców wystarczy flota złożona z 3–4 tysięcy pojazdów SAV.
Na Manhattanie obecne 13 000 taksówek zastąpiłoby 9000 SAV, przy czym średni czas oczekiwania na
pojazd byłby poniżej minuty, czyli znacznie krótszy
niż obecnie.
W Ann Arbor koszt korzystania z wynajętego pojazdu
autonomicznego to 0,26 USD/km, podczas gdy obecnie, korzystając z samochodów prywatnych, to 1,00
USD/km – przy uwzględnieniu kosztu zakupu pojazdu, jego utrzymania oraz kosztów związanych z parkowaniem, czasem spędzanym podczas jazdy i poszukiwania wolnego miejsca postojowego. Ustalono ponadto,
że przy wykorzystaniu jako SAV małych pojazdów do
przewozu 1–2 osób, koszty spadłyby do zaledwie 0,9
USD/km.
W przypadku Babcock Ranch i Manhattanu koszty
korzystania z floty SAV byłyby wyższe, odpowiednio:
0,29 i 0,31 USD/km.

Fot. 5. Korzystanie z floty SAV byłoby tańsze i jeszcze bardziej przyjazne środowisku w przypadku korzystania z elektrycznych pojazdów typu ESPRIT.
Źródło:[11]

Fot. 4. Nowojorska ulica zatłoczona żółtymi taksówkami.
Źródło: [9]

Ostatnia symulacja dotyczy uruchomienia flot współdzielonych samochodów autonomicznych w trzech znacznie
różniących się od siebie środowiskach: w średniej wielkości
mieście Ann Arbor (120 tysięcy mieszkańców i 72 km2)
w stanie Michigan, na rzadko zaludnionym obszarze
Babcock Ranch (obecnie 5 tysięcy mieszkańców i 69 km2)
na Florydzie i na Manhattanie (1665 tysięcy mieszkańców
i 59 km2) w Nowym Jorku [10].
Analizy efektywności systemów SAV dla każdego
z trzech obszarów przeprowadzone zostały przy przyjęciu
następujących założeń: wykorzystano, pochodzące z badania ruchu, dane odnośnie częstości podróży, ich odległości
i średniej prędkości, a pojazdy SAV są wyznaczane do obsługi konkretnej podróży przez lokalizujące ich pozycje
Centrum Dyspozycyjne. Wyniki studium dotyczą zarówno
wielkości niezbędnej floty SAV, jak i kosztów ponoszonych
przez użytkowników systemu:

Bardzo obiecujące wyniki przedstawionych powyżej
analiz modelowych doprowadziły do podjęcia prób pogłębionej symulacji wpływu wdrożenia współdzielenia pojazdów na funkcjonowanie systemu transportu w dużych miastach europejskich: Lizbonie i Helsinkach.

Lizbona
Lizbona była pierwszym miastem, które postanowiło
sprawdzić, jak wprowadzenie na większą skalę współdzielenia pojazdów może wpłynąć na funkcjonowanie miasta
i całej aglomeracji. Obszar analizy obejmuje teren o powierzchni około 3000 km2 zamieszkany przez 2,8 mln
osób, z czego miasto Lizbona z 565 tysiącami mieszkańców zajmuje zaledwie 84,6 km2. Podział zadań przewozowych w aglomeracji lizbońskiej to: 60% – samochody,
37% – transport zbiorowy i zaledwie 3% – ruch rowerowy
i pieszy. W samej Lizbonie udział samochodów spada do
37%, podczas gdy transport zbiorowy obsługuje 52% podróży wewnątrzmiejskich.
Pierwsze opracowanie dotyczyło tylko obszaru Lizbony
[12] i analizowało skutki uruchomienia w mieście floty
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współdzielonych pojazdów autonomicznych na następujących zasadach:
• pojazdy współdzielone obsługują wszystkie podróże
realizowane obecnie samochodami prywatnymi i autobusami;
• nowy system transportowy obsługuje podróże zgodnie z uzyskanymi (z przeprowadzonych w 2011 roku
badań ruchu) danymi odnośnie: pory dnia podróży,
punktu docelowego i źródła ruchu;
• są dwa typy pojazdów współdzielonych: TaxiBot –
pojazd z którego jednocześnie może korzystać wielu
pasażerów (czyli ridesharing) i AutoVot (carsharing) –
funkcjonujący na zasadzie tradycyjnej taksówki.
Przeprowadzona symulacja (rys. 2) umożliwiała np. zobrazowanie, jak w scenariuszu, zakładającym oparcie obsługi komunikacyjnej miasta o TaxiBoty i transport szynowy, wygląda obciążenie ruchem ulic i transportochłonność
obszarów miasta w porównaniu ze stanem obecnym.
Symulacja dynamiczna pozwalała też na lokalizację każdego użytkownika TaxiBotu i wizualizację na planie miasta
stopnia wykorzystania pojemności floty pojazdów współdzielonych (rys. 3).
Wnioski z przeprowadzonych analiz są następujące:
• uruchomienie w Lizbonie floty autonomicznych pojazdów współdzielonych może spowodować 90%
spadek liczby samochodów prywatnych;
• pojazdy współdzielone wykorzystywane są średnio
w ciągu doby przez 12 godzin i przejeżdżają dystans
prawie 200 km, podczas gdy obecnie z samochodu
prywatnego korzysta się średnio przez 50 minut,
przejeżdżając dziennie około 30 km;
• istniejące obecnie duże parkingi mogłyby być przeznaczone na inne cele;
• wzrasta praca przewozowa liczona w pojazdo-kilometrach, co ze względów środowiskowych wymagałoby
korzystania z floty pojazdów elektrycznych.
Badanie efektów uruchomienia transportu współdzielonego rozszerzone zostało następnie na obszar całej aglomeracji lizbońskiej [13], gdzie analizowano m.in. wpływ
ridesharingu na korzystanie z transportu szynowego,
wzrost dostępności miejsc pracy, szkół i obiektów służby
zdrowia oraz ułatwienie mobilności osobom niepełnosprawnym. Dla obsługi podróży mieszkańców aglomeracji przewidziano dwa rodzaje usług z zakresu mobilności
współdzielonej:
• Shared Taxi (taksówki zbiorowe) na wezwanie – realizujące przejazdy „od drzwi do drzwi” sześcioosobowymi minivanami. Maksymalny czas oczekiwania na pojazd ustalono na 5 minut w przypadku
podróży krótszych niż 3 km i do 10 minut, gdy odległość przekracza 12 km, przy czym maksymalna
strata czasu wynikająca z podróży z innymi pasażerami nie może być większa niż 7 minut dla podróży
do 3 km i do 15 minut przy odległości powyżej
12 km.

32

Rys. 1. Gęstość zaludnienia w aglomeracji lizbońskiej w osobach/km2. Kolorem zielonym
zaznaczono promy, brązowym metro, a czerwonym linie kolejowe.
Źródło: [12]

Rys. 2. Zmiany pracy przewozowej w pojazdo-kilometrach na sieci drogowej (oznaczenia
liniowe) i w poszczególnych obszarach Lizbony w okresie szczytu porannego.
Źródło: [12]

Rys. 3. Stopień wykorzystania pojemności TaxiBotów: kolor zielony – pojazd zapełniony, seledyn – prawie pełny, żółty – zapełniony w połowie, różowy – 2 pasażerów, pomarańczowy
– 1 pasażer, czerwony – pojazd pusty.
Źródło: [12]
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Rys. 5. Modal split po wprowadzeniu transportu współdzielonego (w procentach pasażerokilometrów) na dostępne środki transportu: metro, kolej, promy, chodzenie, taksówki zbiorowe,
Taxi-Busy ośmio- i szesnastoosobowe.
Źródło: [13]

Rys. 4. Obszary funkcjonalne i analizowane korytarze transportowe.
Źródło: [13]

• Taxi-Bus – zamawiany z 30-minutowym wyprzedze-

niem i realizujący przejazdy minibusami z 8 lub 16
miejscami siedzącymi, zatrzymujące się przy skrzyżowaniach w odległości nie większej niż 300 m od domu
lub celu podróży. Maksymalny czas oczekiwania na
pojazd ustalono na 10 minut, przy czym maksymalna
strata czasu wynikająca z podróży z innymi pasażerami nie może obniżyć średniej prędkości podróży bardziej niż do 15 km/h.

W celu optymalizacji szybkości przeprowadzania symulacji zachowań komunikacyjnych mieszkańców zaludnienie
aglomeracji zagregowano w pięciu obszarach, połączonych
sześcioma dwukierunkowymi korytarzami komunikacyjnymi (rys. 4).
Dokonano m.in. rozkładu ruchu w ciągu doby na środki
transportu dostępne na terenie aglomeracji po wprowadzeniu transportu współdzielonego (rys. 5), porównując z sytuacją obecną (rys. 6), kiedy to obserwuje się wyraźną dominację ruchu samochodów prywatnych – na poziomie
około 80% ogółu zadań przewozowych.
Po wprowadzeniu transportu współdzielonego w ciągu
dnia około połowę ogółu zadań przewozowych przejmują
taksówki zbiorowe – w porze nocnej aż ponad 80%, gdyż
transport szynowy nie funkcjonuje, a potoki ruchu są zbyt
małe dla ich obsługi Taxi–Busami. Taxi–Busy są dominującym środkiem transportu tylko w okresie szczytu popołudniowego.
Dokonano również symulacji zachowań komunikacyjnych w sytuacji objęcia całego miasta Lizbona strefą ruchu
niskoemisyjnego, z zakazem (obowiązującym przez 1 – scenariusz A, lub 3 dni w tygodniu – scenariusz B) poruszania
się po ulicach samochodów osób mieszkających poza miastem. Na granicach miasta zorganizowano parkingi (rys. 7),
na których kierowcy samochodów i motocykli mogliby
przesiadać się do Taxi–Busów, metra lub pociągów.

Rys. 6. Aktualny modal split (w procentach pasażerokilometrów) na funkcjonujące obecnie
środki transportu: autobusy, metro, kolej, tramwaje, promy, motocykle, samochody prywatne,
chodzenie i taksówki.
Źródło: [13]

Rys. 7. Lizbona strefą niskoemisyjną (niebieska kolej, żółte metro, gwiazdka czerwona –
P+R z przesiadką na metro i kolej, niebieska – P+R na Taxi-Busy).
Źródło: [13]

W przypadku scenariusza A procent pasażerokilometrów
realizowanych w mieście transportem indywidualnym maleje
o 40% (z 67% w modal splicie do 39%), natężenia ruchu spadają o 18% (prawie całkowity brak kongestii), a emisje CO2 ulegają obniżeniu o 22%. W scenariuszu B procent pasażerokilo-
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metrów realizowanych w mieście transportem indywidualnym
maleje o 76% (z 67% w modal splicie do 16%), natężenia ruchu
spadają o 30%, a emisje CO2 ulegają obniżeniu o 37%.
Ponieważ społeczeństwa się starzeją, zaleca się przystosowanie wszystkich pojazdów współdzielonych do potrzeb osób
niepełnosprawnych (łącznie z zapewnieniem możliwości przewozu wózków inwalidzkich), co zwiększa koszty funkcjonowania systemu transportu współdzielonego tylko o 9,3%.
Porównując wyniki obu opracowań, stwierdzono, że efekty zastąpienia samochodów prywatnych transportem współdzielonym są większe w przypadku realizacji tego zamierzenia na obszarze całej aglomeracji niż tylko na terenie miasta:
• ogólna liczba pojazdo-kilometrów w godzinach szczytu zmniejsza się w porównaniu ze stanem obecnym
o 55%, zamiast o 44%;
• emisja CO2 obniża się o 62%, zamiast o 53%;
• w obu przypadkach uzyskuje się redukcję powierzchni parkingowej aż o 95%. Pozostałe 5% jest niezbędne dla organizacji baz pojazdów współdzielonych.

Helsinki
Bardziej zaawansowaną metodę modelowania wpływu
współdzielenia pojazdów na ograniczenie kongestii i emisji transportowych oraz na odzyskiwanie dla innych funkcji
terenów parkingowych zastosowano w przypadku aglomeracji Helsinek [14]. Podobne analizy prowadzone są zresztą
obecnie również w Dublinie i Auckland. Zastosowany zestaw wskaźników pozwolił na oszacowanie redukcji emisji
CO2 i niezbędnej liczby miejsc parkingowych oraz stopnia
poprawy dostępności środków transportu. Ustalono ponadto istotne parametry funkcjonowania systemu, zarówno
z punktu widzenia użytkowników (czasy podróży, dojścia
do przystanku i oczekiwania na pojazd oraz liczba przesiadek), jak i operatora systemu (niezbędna liczba pojazdów,
wielkość i lokalizacja zajezdni oraz koszty).
Obszar analizy obejmuje teren o powierzchni 770 km2
zamieszkany przez 1089 tysięcy osób, z czego miasto
Helsinki z 608 tysiącami mieszkańców zajmuje 214 km2
Podział zadań przewozowych w aglomeracji helsińskiej to:
41% – samochody, 27% – transport zbiorowy i 32% – ruch
rowerowy i pieszy. W samych Helsinkach udział samochodów spada do 29%, podczas gdy transport zbiorowy obsługuje 37% podróży wewnątrzmiejskich.

Rys. 8. Sieć transportowa aglomeracji helsińskiej.
Źródło: [14]
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Sieć transportowa aglomeracji helsińskiej obejmuje: linie autobusowe (z około 5500 przystankami), linie tramwajowe (z 262 przystankami), metro (z 17 przystankami)
i linie pociągów podmiejskich z 38 stacjami. Proponowane
nowe usługi współdzielenia pojazdów obejmują:
• taksówki zbiorowe – sześcioosobowe minivany (przerobione z ośmioosobowych w celu ułatwienia wsiadania i wysiadania) na wezwanie, realizujące przewozy
„od drzwi do drzwi”;
• Taxi-Busy – minibusy z 8 lub 16 miejscami siedzącymi (bez miejsc stojących), zamawiane z półgodzinnym wyprzedzeniem i zatrzymujące się nie dalej niż
400 m od startu/celu podróży.
Dla celów modelowania rozkładu ruchu, na terenie Hel
sinek wyznaczono kwadratowe rejony komunikacyjne o boku
200 m, a na obszarach zewnętrznych o boku 500 m. Na terenie aglomeracji wyznaczono w ten sposób 16 961 rejonów komunikacyjnych, z czego 5072 na terenie Helsinek. Posługując
się danymi z kompleksowego badania ruchu z 2012 roku,
maksymalny zasięg podróży pieszej ustalono na 3000 m, a rowerowej na 7000 m. Dyspozytor pojazdów współdzielonych
po otrzymaniu zgłoszenia o chęci dokonania podróży z rejonu
X do Y stara się umieścić pasażera w jednym z Taxi-Busów,
którego zdolność przewozowa musi być jednak wykorzystana
przynajmniej w połowie na jednym z odcinków podróży, ale
nie mniej niż w 25% na każdy pojazdokilometr. Jeśli okaże się
to niemożliwe, po pasażera wysyła taksówkę zbiorową, która
odbiera go spod domu.
Spośród 11 analizowanych scenariuszy rekonfiguracji
zadań przewozowych (w każdym utrzymano funkcjonowanie tramwajów, metra i kolei) za najbardziej obiecujące
uznano trzy:
A. Utrzymanie funkcjonujących obecnie linii autobusowych, z zakazem poruszania się samochodami prywatnymi wewnątrz pierwszej obwodnicy Helsinek.
B. Pełne zastąpienie autobusów, samochodów prywatnych
i taksówek pojazdami współdzielonymi.
C. Linie autobusowe dowożą pasażerów tylko do kolei, metra
i tramwaju, a 20% podróży realizowanych dotąd samochodami i taksówkami zastępują pojazdy współdzielone.
Dokonując rozkładu ruchu pomiędzy dostępne w danym wariancie środki transportu, przyjęto następujące założenia odnośnie okoliczności wpływających na ich wybór
przez użytkownika [15]:
• konieczność dokonania przesiadki jest ekwiwalentem
wydłużenia czasu przejazdu o 11 minut;
• 1 minuta oczekiwania na pojazd odpowiada 2 minutom spędzonym wewnątrz pojazdu;
• 1 minuta dojścia do przystanku odpowiada 3 minutom wewnątrz pojazdu;
• koszt czasu spędzonego w samochodzie to 11,69 €/h,
a w środkach transportu zbiorowego 10,78 €/h.
Główne cechy charakteryzujące funkcjonowanie wybranych scenariuszy przedstawiono na rysunkach 9–12.
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Rys. 9. Scenariusz A: Lokalizacja 12 parkingów P+R w rejonie I obwodnicy.
Źródło: [14]

Rys. 10. Scenariusz A: 36 parkingów/zajezdni różnej wielkości
dla pojazdów współdzielonych (największy na 180 pojazdów).

We wszystkich trzech scenariuszach nastąpiło obniżenie średnich czasów podróży środkami transportu zbiorowego – najbardziej, bo o 17%, w scenariuszu A, mniej
w B (o 9%) i w C (o 4%). Średni czas podróży samochodem prywatnym obniżył się aż o 48% w scenariuszu A
i o 40% w C. W scenariuszu B, jak pamiętamy, samochody prywatne zostały całkowicie zastąpione pojazdami
współdzielonymi. Biorąc pod uwagę wszystkie podróże
zmotoryzowane, średni czas podróży obniżył się najbardziej w scenariuszu C (o 9%) – w scenariuszu A o 5%.
Niestety uległ znacznemu wydłużeniu w scenariuszu B,
w którym pojazdy współdzielone realizują wszystkie podróże, poza obsługiwanymi transportem szynowym.
Na rysunkach 13, 14 i 15 przedstawiono rozkład obszarów, dla których w poszczególnych scenariuszach średni
czas podróży uległ obniżeniu (prostokąty znajdujące się w legendzie rysunków powyżej) lub wydłużeniu od 0–100%.
Koszt korzystania z taksówki zbiorowej oszacowano dla
scenariusza A na poziomie 0,69 €/km, w scenariuszu B –
0,65, a w C – 0,79 €/km. W przypadku Taxi-Busa odpowiednio: A – 0,20, B – 0,19, C – 0,20 €/km, podczas gdy
obecnie za przejazd kilometra taksówką płaci się średnio
2,37, a transportem zbiorowym 0,21 €/km.
Symulacja zastąpienia konwencjonalnych pojazdów
współdzielonych autonomicznymi samochodami o napędzie elektrycznym wykazała konieczność zwiększenia liczby

Źródło: [14]

Rys. 11. Scenariusz B: Łączna pojemność zajezdni pojazdów współdzielonych
wynosi blisko 25 000 miejsc postojowych (największa na ok. 1200 miejsc).
Źródło: [14]

Źródło: [14]

Rys. 12. Scenariusz C: Autobusy dowożące pasażerów do transportu szynowego powodują nawet
ponad dwukrotny wzrost liczby pasażerów wsiadających na poszczególnych przystankach.
Źródło: [14]

Rys. 14. Zmiany średniego czasu podróży w scenariuszu B.

Rys. 13. Zmiany średniego czasu podróży w scenariuszu A.

Źródło: [14]
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Rys. 15. Zmiany średniego czasu podróży w scenariuszu C.
Źródło: [14]

pojazdów (z uwagi na czas ładowania prądem) o ok.oło
10%. Liczbę elektrycznych taksówek zbiorczych ustalono
na 2529 w scenariuszu A, 17 033 w B i 4213 dla scenariusza C. Liczba niezbędnych Taxi-Busów wyniosła odpowiednio: 4634, 15 453 i 3690. Rozwiązanie takie, aczkolwiek
dużo droższe (drogie pojazdy + stacje ładowania), powoduje spadek emisji CO2 o 25% w scenariuszu A, o 5% w B
i o 19% w scenariuszu C.

Podsumowanie
Wnioski z przeprowadzonych analiz wskazują na pozytywne efekty upowszechniania współdzielenia pojazdów. Nawet
zastąpienie ridesharingiem tylko 20% podróży obecnie realizowanych samochodami prywatnymi prowadzi do obniżenia
emisji CO2 do poziomu osiąganego w przypadku wprowadzenia opłat za ruch pojazdów – jak ma to miejsce np. w centrum Londynu. Istotnym efektem jest również możliwość
wykorzystania wielu parkingów jako tereny rekreacyjne.
Przeprowadzone badania fokusowe wykazały poparcie mieszkańców dla proponowanej reorganizacji transportu, zarówno
na terenie miasta, jak i w strefie zewnętrznej aglomeracji.
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Miał bardzo duży wkład w rozwój polskiego kolejnictwa. Był honorowym
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W dniu 13 marca 2018 r. delegacja Komitetu budowy dokonała komisyjnego odbioru nagrobka i wręczyła wykonawcy podziękowanie od
Zarządu Krajowego SITK RP.
Opracował: Bogdan Kublin
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