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Co to jest zbiorkom?

Komunikacja indywidualna
Nogi? Rower?

Komunikacja zbiorowa
Spróbujcie podać przykłady

Z których korzystacie i dlaczego?



  

Samochód - cel każdego?

Zalety:
● Szybszy

● Wygodny

● Jest, kiedy trzeba

Wady:
● Drogi (??)

● Trzeba szukać miejsca do 
parkowania

● Korki

● Używany 2 razy na dzień
→  taksówka?



  

Samochód - cel każdego?

Dla porównania:
średnia prędkość
tramwaju to 
18,3 km/h

a metra 36 km/h



  

Jak się tworzą korki?

● Niezjeżdżanie ze 
skrzyżowania

● Zwężenie (remont, 
wypadek)

● Spadek 
przepustowości wraz 
z prędkością

● Histereza



  

Rozwiązanie

Więcej dróg
Im więcej dróg, zwłaszcza szybszego ruchu, tym większa 
przepustowość i mniej korków.



  

Rozwiązanie (?)

Tokio. Autostrady budowane wzwyż: węzeł sieci Shuto Kosoku 
Doro w dzielnicy Roppongi, Jacek Wesołowski, Miasto w Ruchu 
(2005) CC



  

Rozwiązanie (?)

Atlanta (USA) Autostrady budowane w szerz: Northern 
Expressway, w miejscu gdzie schodzą się dwie autostrady.

Po lewej, za podwójną linią pasy dla HOV, Gregor Smith, 2005, CC



  

Korki



  

Paradoks Braessa

N = 4000 samochodów. Jak rozłoży się przepływ 
samochodów?
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Samochód - jak kształtuje miasta

Alex MacLean



  

Houston, mamy problem

P. Newman, J.R. Kenworthy, Gasoline consumption and 
cities: a comparison of US cities with a global survey, 
Journal of the American Planning Association, 1989



  

Rozwiązanie

Miejsce zajmowane przez ok. 70 osób w samochodach, 
autobusie lub na rowerach



  

Terenochłonność

Pas samochodowy: 1800 poj/h x 1,3 os/poj ~=     2 400 os/h

Buspas: 60 busów/h x 140 os/bus ~=     8 400 os/h

Tramwaj: 50 poc/h x 200 os/poc ~=   10 000 os/h

Metro: 30 poc/h x 1200 os/poc ~=   36 000 os/h

Chodnik: ok. 100 000 os/h ~= 100 000 os/h



  

Co robi państwo polskie?

Więcej przeznacza

się pieniędzy na drogi

niż na tory - ok. 12:1!

UE zaleca 1,5:1.



  

Porównanie rozwoju dróg i kolei

Polskie koleje AD 1950
Zrzut z RailMapa



  

Porównanie rozwoju dróg i kolei

Polskie koleje AD 2010
Zrzut z RailMapa



  

Porównanie rozwoju dróg i kolei

2008-10-02. Mapa dróg klasy A i S, skyscrapercity.com



  

Porównanie rozwoju dróg i kolei

2013-06-30. Mapa dróg klasy A i S, skyscrapercity.com



  

Porównanie rozwoju dróg i kolei

Skyscrapercity.com



  

A jak jest w Warszawie?

Budowa metra
Centralny odcinek 2 linii (4,2 mld zł + 1,1 mld zł netto)

Ale: Tramwaj na Gocław - 250 mln zł, metro pewnie 20x więcej

Budowa linii tramwajowych
Tarchomin/Nowodwory, Powstańców Śląskich

Wymiana taboru
15 (2005) + 186 (2008) + 45 (2012) + 30 (2013) tramwajów

ok. 10% autobusów rocznie, 96% jest niskopodłogowych



  

A jak jest w Warszawie? 

Buspasy
W 2012 roku prawie 50 km 
(ztm.waw.pl)

Parkingi P+R

Stacje kolejowe
Lotnisko, Ursus-Niedźwiadek, 
Zacisze-Wilno



  

Ku czemu zmierza system 
warszawski?

1. Model zewsząd-wszędzie a przesiadkowy

Liczba linii ~n2.



  

Ku czemu zmierza system 
warszawski?

1. Model zewsząd-wszędzie a przesiadkowy

Liczba linii ~n. Wniosek: jest ich mniej, mogą jeździć częściej, 
łatwiej o koordynacje.



  

Ku czemu zmierza system 
warszawski?

2. Koordynacje
Ustalone czasy następstwa, np. tramwaje mają najczęściej 
10/15/15.

Zagadka: jak skoordynować 186 [10/15/15] 

i 414 [15/-/-]?



  

Ku czemu zmierza system 
warszawski?

3. Linie krótsze, częstsze.
Dzielenie linii pozwala na większą stabilność czasów następstwa.



  

Ku czemu zmierza system 
warszawski?

3. Linie krótsze, częstsze; dowozówki zamiast 
docentrowych
Przykłady:

● Nocne

● skrócenie 500

● 524 rozbite na 193, metro/tramwaje i 114

● 191 - krótkie i częste

Ogólnie: średnia długość linii w 2001 roku - 19 km, teraz 17 km



  

Ku czemu zmierza system 
warszawski?

4. Zdychanie linii przyspieszonych/ekspresowych
Przykłady:

● Wilanów-UW dla E-2 to 25-28 min, a dla 116 26-30 min.
Zysk: dużo mniejszy od czasu następstwa (10 min), więc 
pasażer raczej wybierze pierwsze co podjedzie.

5. Likwidacja dubli szyny
Przykład: 521 --> 113, problematyczna politycznie.



  

Zamiast podsumowania - dyskusja

Tematy nieruszone: marszrutki, współpraca w 
aglomeracji, Y...

Miasto w ruchu - Jacek Wesołowski
siskom.waw.pl

kwzieleniewski.wikidot.com/varia#Linkownia

http://siskom.waw.pl/
http://kwzieleniewski.wikidot.com/varia#Linkownia


  

Slajd techniczny

Użyte zdjęcia, o ile niepodpisane od razu:

Slajd tytułowy: http://wpi24.pl/news/45-kilometra-autobusow/

Slajd 23: 
http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/29239,buspas-sparalizowal-
trase-lazienkowska,id,t.html

(Dawid Parus)

http://wpi24.pl/news/45-kilometra-autobusow/
http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/29239,buspas-sparalizowal-trase-lazienkowska,id,t.html
http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/29239,buspas-sparalizowal-trase-lazienkowska,id,t.html
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