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Jak analizować funkcjonowanie 

systemu transportowego?

• Modele symulacyjne

• Klasyczne ujęcie – parametryzacja 

poszczególnych etapów podróży

• Narzędzie symulujące efekt wprowadzenia 

różnych kierunków rozwoju systemu 

transportowego

• Dane wejściowe?



Dane wejściowe 

• Podaż – model sieci (układ drogowy i linie 

autobusowe, kolejowe)

• Dane pomiarowe – czy model dobrze 

odwzorowuje rzeczywistość?

• Porównanie z pomiarami ruchu

– Pomiary natężenia ruchu samochodowego

– Pomiary potoków pasażerskich

• Popyt – badania ankietowe mieszkańców (np. 

w ramach KBR)



Badania ankietowe

1. Poziom województwa

2. Poziom Krakowa (wraz z gminami 

ościennymi)



POZIOM WOJEWÓDZTWA



Badania ankietowe – poziom 

województwa małopolskiego

• Cel – analiza scenariuszy rozwoju systemu 

transportowego dla województwa

• Duże badania terenowe – 4400 gospodarstw 

domowych

• Szczegółowe informacje dotyczące podróży w 

skali województwa

• Pozyskanie zbioru danych charakteryzujących 

wykonane podróże przez badanych



Odsetek podróży wewnątrz powiatu



Udział podróży realizowanych 

transportem zbiorowym



Budowa modelu 1

• Klasyczne ujęcie 4-stadiowe

• Model dla doby (udziały poszczególnych 

motywacji zgodne ze stanem 

rzeczywistym)



 Układ dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych  i 

wybranych gminnych

 Układ linii kolejowych wykorzystywanych w 

przewozach pasażerskich lub mających potencjalne 

zdolności przewozowe

 Przebiegi linii autobusowych oraz mikrobusowych o 

zasięgu powyżej 1 powiatu

Budowa modelu 2



Sieć połączeń drogowych



Sieć kolejowa



Sieć transportu autobusowego



Wybrane analizy - wielkości 

potoków ruchu w sieci



Wybrane analizy - dostępność do 

Krakowa



POZIOM KRAKOWA



Badania ankietowe – poziom 

Krakowa i gmin ościennych

6000 wywiadów 

w gospodarstwach domowych

13 200 wywiadów z  mieszkańcami Krakowa

Zgoda na udział w badaniu w ponad 44% 

odwiedzonych gospodarstw



Wybrane wyniki badań

• Przeciętnie, w ciągu dnia roboczego w 

Krakowie realizowanych jest 1,5 mln 

podróży

relacje do gmin 

ościennych

2,5%

wewnątrz 

Krakowa

97,5 %



Wybrane wyniki badań

• 242 000 podróży wykonują mieszkańcy gmin do i z 

Krakowa

• 40 000 podróży wewnętrznych (które mają początek i 

koniec w Krakowie) jest realizowanych przez 

mieszkańców gmin ościennych

po gminach 

ościennych

63,5%
z gmin ościennych 

do Krakowa

36,5%



Kraków – podział zadań 

przewozowych



Budowa modelu

• Podobne podejście jak w przypadku 

modelu dla województwa

• Model sieci transportowej

• Model popytu



Klasyfikacja sieci drogowej



Komunikacja zbiorowa (linie KMK)



Komunikacja zbiorowa (linie -

przykład)



Komunikacja zbiorowa (węzły -

przykład)



Więźby ruchu (przemieszczenia dobowe - KZ)

Wyniki modelu



Wyniki modelu

Godzinowe potoki ruchu w sieci transportowej Krakowa



Podsumowanie 

• Dostęp do narzędzia pozwalającego 

ocenić rozwój systemu transportowego 

obszaru (miasta / aglomeracji)

• Łatwość w ocenie rozwiązań różnych 

scenariuszy rozwoju

• Parametryzacja wyników – ranking 

inwestycji

• Efekt synergii!
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