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Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby 
przemieszczania ludzi lub towarów 

Czym jechać? 



Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby 
przemieszczania ludzi lub towarów 

Jak przewieźć towar? 



Skąd się bierze ruch na drogach? 

• Transport ludzi i towarów odbywa się po drogach 
publicznych 

• Realizacja potrzeb transportowych powoduje 
obciążenie odcinków sieci ruchem drogowym 

• Ruch drogowy systematycznie 
wzrasta, co jest wynikiem 
wzrostu gospodarczego 
(który wymusza większe 
potrzeby transportowe) 



Jak mierzyć ruch drogowy? 
Generalne Pomiaru Ruchu 

• Generalne Pomiary Ruchu (GPR) przeprowadza się na drogach 
krajowych i wojewódzkich co 5 lat. W roku pomiarowym 
(ostatnio było to w roku 2010) dokonuje się pomiarów przez 
kilkanaście dni w roku (dni robocze, świąteczne, także w nocy) 

• Tradycja wykonywania GPR w Polsce sięga lat 60-tych 
XX wieku. 

• Na wybranych odcinkach dróg (co kilka lub kilkanaście 
kilometrów) mierzy się natężenie ruchu z podziałem na 
tzw. strukturę rodzajową ruchu 

• Wyniki pomiarów są odpowiednio przeliczane na tzw. Średni 
Dobowy Ruch (SDR), który jest podstawą do analiz ruchu 



Wyniki GPR 2010 dla okolic Olsztyna 



Struktura rodzajowa ruchu 

• Samochód osobowy 

• Samochód dostawczy 

• Samochód ciężarowy bez przyczepy 

• Samochód ciężarowy z przyczepą 

• Autobus 

• Ciągnik rolniczy 

• Motocykl 

• Rower 



O przyporządkowaniu do określonej grupy decyduje 
konstrukcja pojazdu, a nie przewożony towar 

 

 

Samochód 
osobowy 

czy 

ciężarowy? 



Jak prognozować ruch w przyszłości? 



Jak prognozować ruch w przyszłości? 
Modelowanie ruchu drogowego 

• Dane o odcinkach sieci drogowej 
• Dane demograficzno-gospodarcze regionów 
• Wyniki pomiarów ruchu 
• Wskaźniki wzrostu PKB regionów 
• Przełożenie wskaźników PKB na wzrost liczby 

podróży w przyszłości 
• Więźby ruchu 
• Rozkład ruchu na sieć drogową 
• Natężenia ruchu na odcinkach sieci drogowej 
• Prace przewozowe 



Specjalistyczne oprogramowanie do 
wykonywania analiz i prognoz ruchu 

• EMME (kanadyjskiej firmy INRO) 

• VISUM (niemieckiej firmy PTV) 

 

• EMME – program bardziej uniwersalny, ale 
mniej popularny 

• VISUM – lepsza polityka marketingowa, więcej 
użytkowników na świecie 



Program EMME 

• Program EMME używany jest w Wydziale 
Przygotowania Dokumentacji Studialnej w Krakowie 
od 12 lat 

• Za pomocą programu EMME wykonaliśmy dziesiątki 
analiz i prognoz ruchu w różnych regionach kraju 

• Zawsze staramy się, aby nasze modele były bardzo 
dokładne, uwzględniały ruch lokalny, a także dobrze 
odzwierciedlały rzeczywiste zachowania 
użytkowników dróg 



Przykład modelu dla Małopolski 



Dane o odcinkach sieci drogowej 

• Długości odcinków 

• Parametry techniczne odcinków (prędkość 
projektowa, szerokość jezdni, liczba pasów ruchu) 

• Przepustowość odcinków 

• Rodzaje skrzyżowań, węzłów 

• Inne parametry, np. rodzaj drogi (krajowa, 
wojewódzka, powiatowa), numer drogi 

• Opłaty za przejazd odcinków płatnych 

• Przeprawy promowe 

 



Dane demograficzno-gospodarcze 

• Odpowiedni podział obszaru na rejony 
komunikacyjne (dokładność powiat, gmina, 
dzielnica) 

• Dane dla wszystkich rejonów: 

Liczba mieszkańców, 

Liczba zatrudnionych, 

Liczba miejsc noclegowych, 

Wskaźniki motoryzacji. 



Co to są więźby ruchu? 

• Więźby ruchu przedstawiają liczbowo, ile jest 
podróży pomiędzy rejonami w określonym 
czasie (np. w ciągu doby, godziny szczytu). 

• Więźby ruchu sporządza się oddzielnie dla 
każdej grupy pojazdów (osobowe, dostawcze, 
ciężarowe bez przyczep, itd.) 

• Liczby te obrazują podróże W JEDNĄ STRONĘ 

• Więźby NIE PODAJĄ KTÓRĘDY odbywa się 
podróż 

 



Rozkład ruchu na sieć, 
czyli którą trasą podróżować? 



Czynniki wpływające na wybór trasy 
podróży 

• Długość trasy 

• Czas przejazdu 

• Wygoda podróżowania 
(parametry techniczne drogi) 

• Warunki ruchu na drodze 

• Koszty podróży 
(w tym opłaty za 
przejazd odcinka) 



Modele sieci istniejących i sieci 
planowanych w przyszłości 

• Krok 1. Zbudowanie 
modelu sieci istniejącej 

• Krok 2. Kalibracja 
(dostosowanie) modelu 
do wyników pomiarów 

• Krok 3. Budowa modeli dla lat przyszłych: 
- dla wariantu bezinwestycyjnego 
- dla wariantów inwestycyjnych 

 



Wariant bezinwestycyjny, inwestycyjny 

• Wariant bezinwestycyjny to istniejąca sieć 
drogowa + planowane w przyszłości inwestycje 
(za wyjątkiem analizowanej inwestycji) 

• Wariant inwestycyjny = wariant bezinwestycyjny 
+ analizowana inwestycja 

• Uwaga! Wariant bezinwestycyjny nie jest tożsamy 
z istniejącą siecią drogową 

• Warianty bezinwestycyjne i inwestycyjne są 
budowane dla konkretnego roku analizy 



Model ruchu istniejącego w rejonie Ostródy – rok 2013 



Prognoza ruchu na rok 2032 – wariant bezinwestycyjny 



Prognoza ruchu na rok 2032 – wariant inwestycyjny 



Po co robi się prognozy ruchu? 

• W wyniku prognoz ruchu uzyskuje się prace 
przewozowe, które są jedną z podstawowych danych 
potrzebnych do wykonania analizy kosztów i korzyści: 
Prace przewozowe w pojazdokilometrach 

Prace przewozowe w pojazdogodzinach 

 

• Prognozy ruchu są potrzebne 
do prawidłowego projekto- 
wania dróg, węzłów drogowych 
i skrzyżowań 



Dokładność prognozy ruchu 

• Prognozy na krótkie - kilkuletnie okresy są 
dość dokładne (błąd 10-20%). 

• Im dalej w przyszłość, tym spada dokładność 
prognozy ruchu. 

• Do wykonania analiz ekonomicznych potrzeba 
prognoz ruchu na 25-30 lat. A kto wie, jak 
będzie wyglądał transport w roku 2044? 



Prognoza na rok 2000 
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