
I 

Efektywność transportu 

 

 

   

590 AUTOBUSY 6/2016 
 

Jan KEMPA, Jacek CHMIELEWSKI, Grzegorz BEBYN 

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZEBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 80 

DO PRZEKROJU DWUJEZDNIOWEGO 

 

W pracy przedstawiono wyniki analiz dotyczące planowanej przebudowy jednojezdniowej drogi krajowej nr 80 na dwujez-

dniową drogę. Na podstawie symulacyjnego modelu transportowego dla Obszaru Partnerstwa wyznaczono prognozowane 

dobowe natężenia ruchu samochodowego oraz współczynniki obciążenia ruchem, a także wartość pracy przewozowej wykona-

nej przez wszystkie pojazdy poruszające się po rozważanej sieci drogowej w ciągu doby. Wyznaczono także wartość czasu 

podróży kierowców i pasażerów w sieci transportowej Obszaru Partnerstwa w ciągu doby przeciętnego dnia roboczego. Wy-

mienione charakterystyki umożliwiły określenie oszczędności w kosztach ruchu (koszty czasu i eksploatacji) wynikające z prze-

budowy drogi krajowej nr 80 do standardów dwujezdniowej drogi. W pracy wykazano, że koszt inwestycji w bardzo krótkim 

czasie uległby zwrotowi. Jednak stosunkowo małe wartości natężeń ruchu oraz współczynników obciążenia ruchem po jej 

przebudowie nie uzasadniają realizacji tej inwestycji w najbliższych latach. 

 

WSTĘP 

„Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do ro-
ku 2020 – Plan modernizacji 2020+” (zatwierdzona przez Sejmik 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2013r. uchwałą  
nr XLI/693/13) zakłada, że jednym ze strategicznych celów, w ra-
mach dostępności i spójności województwa, będzie przebudowa 
drogi krajowej nr 80 na odcinku od Bydgoszczy do Torunia do prze-
kroju dwujezdniowego [1]. Obecnie jest to droga jednojezdniowa z 
obustronnie utwardzonymi poboczami, a jej przebieg przedstawiono 
na rys. 1. 

 

 
Rys. 1. Przebieg drogi krajowej na odcinku Toruń - Fordon  
 

Droga krajowa nr 80, na omawianym odcinku, stanowi przede 
wszystkim dogodne połączenie pomiędzy największą, północną 
dzielnicą Bydgoszczy jaką jest Fordon (ponad 70 tys. mieszkańców) 
a Toruniem, zwłaszcza jego zachodnimi dzielnicami. Dla mieszkań-
ców Fordonu, udających się na południe Polski, stanowi także 
najkrótsze połączenie drogowe z autostradą A1. Jednak w skali 
kraju i województwa większe znaczenie niż droga krajowa nr 80 ma 
droga krajowa nr 10, prowadzona pomiędzy Bydgoszczą a Toru-
niem po południowej stronie Wisły.  

Celem niniejszej pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: 
czy ze względów ruchowych i oszczędności w kosztach ruchu, tj. 

czasu spędzonego w sieci drogowej i wykonanej pracy przewozowej 
na Obszarze Partnerstwa, uzasadniona jest przebudowa drogi 
krajowej nr 80 do przekroju dwujezdniowego na odcinku od Byd-
goszczy do Torunia. W skład Obszaru Partnerstwa wchodzą 
wszystkie gminy powiatu bydgoskiego i toruńskiego, a także gminy 
miejsko-wiejskie: Łabiszyn, Nakło n. Notecią, Szubin, Kowalewo 
Pomorskie. 

1. OPIS ZAŁOŻEŃ DO ANALIZ PRZESTRZENNYCH 
ROZKŁADÓW RUCHU 

W przedstawianych, w dalszej części niniejszej pracy, wyni-
kach analiz ruchowych wykorzystano aktualny dla Obszaru Partner-
stwa czterostopniowy, transportowy model symulacyjny. Został on 
opracowany na bazie kompleksowych badań ruchu drogowego oraz 
badań ankietowych mieszkańców tego Obszaru w latach 2014-2015 
[2]. 

Omawiany Obszar Partnerstwa charakteryzuje się pewną spe-
cyfiką i wymagało to uwzględnienia w modelach transportowych [2]. 
Z tego powodu w opracowanych modelach transportowych przyjęto 
34 grupy mieszkańców Obszaru Partnerstwa o jednorodnych za-
chowaniach transportowych, różniących się: 
– charakterem obszaru zamieszkania, tj.: Bydgoszcz, Toruń, 

gminy ościenne Bydgoszczy, gminy ościenne Torunia, małe 
miasta i obszary wiejskie, 

– statusem społecznym, tj.: uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjum (ów) (USPiG), uczniowie szkół średnich (USS), 
studenci studiów stacjonarnych (Stu), osoby pracujące poza 
własnym gospodarstwem rolnym (P), osoby pracujące we wła-
snym gospodarstwie rolnym (PR), osoby niepracujące (NP). 
Każdy model prognostyczny zbudowany został z dwóch zinte-

growanych podmodeli, z których pierwszy obejmował Obszar Part-
nerstwa wraz z Bydgoszczą i Toruniem oraz ich gminami ościenny-
mi oraz drugi – tereny zewnętrzne Obszaru Partnerstwa przypo-
rządkowane poszczególnym samochodowym drogom wjazdowym 
i wyjazdowym z Obszaru Partnerstwa oraz kolejowym trasom wjaz-
dowym i wyjazdowym z Obszaru Partnerstwa. 

W celu zwiększenia dokładności analiz związanych z wyborem 
środka transportowego przez określoną grupę osób jednorodnych 
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zachowań transportowych, rozbudowano „modal split”, rozszerzając 
funkcję logitową atrakcyjności wykorzystania danego środka trans-
portowego o dwa człony: dostępność do środka transportowego 
i koszty podróży oraz uwzględniając w czasie podróży różne wagi 
poszczególnych atrybutów czasu podróży (w tym, np. czasu ocze-
kiwania na środek transportowy na przystanku). 

Modele transportowe dla Obszaru Partnerstwa zostały szcze-
gółowo opisane w pracy [2]. W analizach posłużono się także ogól-
ną koncepcją rozwoju układu drogowego województwa kujawsko-
pomorskiego przedstawioną w „Strategii” [1]. 

2. WYNIKI ANALIZ PRZESTRZENNYCH ROZKŁADÓW 
RUCHU 

Na podstawie modeli transportowych [2] wyznaczono mierniki 
charakteryzujące warunki ruchu na sieci drogowej Obszaru Partner-
stwa, a mianowicie: 
– natężenia ruchu samochodowego dla doby przeciętnego dnia 

roboczego, 
– współczynniki obciążenia sieci drogowej (WOR); pod tym poję-

ciem rozumie się iloraz natężenia ruchu na danym elemencie 
sieci drogowej do przepustowości tego elementu pomnożonego 
przez 100%; warunki ruchu na elementach sieci, na których je-
go wartość nie przekracza 100% ogólnie można uznać za do-
puszczalne, tym lepsze im niższą wartością on się charaktery-
zuje; natomiast na elementach, na których X > 100% w godzi-
nach szczytowego ruchu można się spodziewać znaczących 
utrudnień w ruchu, 

– pracę przewozową wykonaną przez wszystkie pojazdy w ciągu 
doby przeciętnego dnia roboczego wyrażoną w pojazdo-
kilometrach [Pkm], 

– czas spędzony w sieci przez wszystkich kierowców i pasażerów 
pojazdów w ciągu doby przeciętnego dnia roboczego wyrażony 

w pojazdo-godzinach (Ph). 
Na podstawie powyższych danych oraz danych zamieszczo-

nych w „Niebieskiej księdze – Infrastruktura drogowa” (Jaspers) [3] 
wyznaczono koszty ruchu w ciągu doby i roku, obejmujące koszty 
eksploatacyjne pojazdów i czasu spędzonego przez kierowców oraz 
pasażerów pojazdów w sieci drogowej podczas podróży.  

Obliczenia symulacyjne ruchu wykonano dla następujących 
wariantów układu sieci drogowej Obszaru Partnerstwa: 
– wariant bezinwestycyjny (W0), 
– przebudowa drogi krajowej nr 80 do parametrów dwujezdniowej 

drogi – wariant inwestycyjny (W1), 
dla następujących lat prognozy: 2020, 2025 oraz 2030. 

Przykładowe mapy prognozowych natężeń ruchu dla roku 2020 
zamieszczono na: 
– rys. 2 – wariant W0, 
– rys. 3 – wariant W1. 

Z kolei przykładowe mapy prognozowanych współczynników 
obciążenia sieci drogowej, także dla wariantu bezinwestycyjnego 
(W0) i inwestycyjnego (W1), zamieszczono odpowiednio na rys. 4 
oraz rys. 5. 
Z analizy danych zamieszczonych na powyższych rysunkach wyni-
ka, że w stanie istniejącym wartości natężeń ruchu na DK 80 waha-
ją się w granicach od 2 600 P/dobę do 5 700 P/dobę, a wartości 
współczynnika obciążenia ruchem od 12% do 32%. Po planowanej  
przebudowie  tej drogi wartości  natężeń ruchu wynosić będą od 
2 900 P/dobę do 7 500 P/dobę. Natomiast współczynniki WOR 
wahać się będą od 1,0% do 18%. Z powyższego wynika, że zarów-
no w stanie istniejącym, jak i po przebudowie rezerwy przepustowo-
ści drogi krajowej nr 80 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem są bar-
dzo znaczne. Z tego względu realizacja wariantu inwestycyjnego 
jest mało zasadna, choć niewątpliwie przyczyniłaby się do poprawy 
warunków ruchu.  

 
Rys. 2.   Mapa prognozowanych dobowych natężeń ruchu samochodowego – wariant W0, rok prognozy 2020 
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Rys. 3.    Mapa prognozowanych dobowych natężeń ruchu samochodowego – wariant W1 rok prognozy 2020 

 
Rys. 4.     Mapa prognozowanych współczynników obciążenia sieci drogowej – wariant W0, rok prognozy 2030 
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W tablicy 1 przedstawiono prognozowane wartości czasu spę-
dzonego w podróży przez kierowców i pasażerów oraz pracy prze-
wozowej realizowanej w całej sieci drogowej Obszaru Partnerstwa 
w przeciętnym dniu roboczym, dla poszczególnych wariantów drogi 
krajowej nr 80 w latach 2020 -2030. Wyniki te także uzyskano na 
podstawie obliczeń symulacyjnych, wykorzystując model transpor-
towy dla Obszaru Partnerstwa. 

Z analizy danych zamieszczonych w tej tablicy wynika, że pod-
niesienie standardów obecnej drogi krajowej nr 80 do standardu 
dwujezdniowej drogi przyczyniłoby się zarówno do zmniejszenia 
czasu spędzonego w podróży przez kierowców i pasażerów, jak 
i zmniejszenia wartości pracy przewozowej w stosunku do wariantu 
bezinwestycyjnego, i to dla wszystkich okresów prognozy.  

Wyniki obliczeń symulacyjnych ruchu wykazały również, że 
przebudowa drogi krajowej nr 80 na dwujezdniową drogę spowodo-
wałaby wzrost średniej prędkości podróży na sieci drogowej Obsza-
ru Partnerstwa o ok. 3,0 km/h. 

W dalszych rozważaniach wykonano analizę dotyczącą możli-
wych oszczędności w kosztach ruchu jakie niosłoby za sobą zreali-
zowanie przebudowy drogi krajowej nr 80 do standardów dwujez-
dniowej drogi. W analizie wzięto pod uwagę po stronie kosztów dwa 
najważniejsze składniki jakimi są koszty czasu spędzonego w sieci 
przez kierowców i pasażerów oraz koszty eksploatacji pojazdów. 
Jednostkowe koszty czasu użytkowników infrastruktury drogowej 
oraz jednostkowe koszty eksploatacji pojazdów przyjęto na podsta-
wie opracowania [3]. 

Dobowe i roczne koszty ruchu dla wariantów bezinwestycyjne-
go (W0) oraz inwestycyjnego (W1) dla okresu 2020 - 2030 roku 
przedstawiono w tablicy 2. 

Tab. 1. Wartości czasu spędzonego przez kierowców i pasażerów 
oraz pracy przewozowej dla poszczególnych wariantów dla rozwa-

żanych lat prognozy, w przeciętnym dniu roboczym 

Środek 
transportu 

Czas spędzony w podróży [PGodz] Praca przewozowa [PKm] 

Warianty Warianty 

WO W1 WO W1 

rok 2020 

C 31 917 31 362 1 433 978 1 417 110 

D 30 689 30 527 1 189 865 1 186 126 

O 296 369 292 564 15 638 785 15 415 505 

Suma 358 975 354 453 18 262 628 18 018 741 

rok 2025 

C 32 746 30 440 1 471 968 1 414 545 

D 31 600 29 511 1 222 890 1 162 654 

O 305 077 274 811 16 045 430 14 900 496 

Suma 369 422 334 763 18 740 288 17 477 695 

rok 2030 

C 33 554 29 469 1 509 957 1 411 981 

D 32 721 28 274 1 255 715 1 139 182 

O 313 744 256 819 16 451 795 14 385 487 

Suma 380 019 314 561 19 217 467 16 936 650 

C- pojazdy ciężarowe; D – pojazdy dostawcze; O – samochody osobowe 

Natomiast różnice w kosztach czasu podróży i eksploatacji po-
jazdów ruchu dla wariantu W1, w stosunku do wariantu W0, za-
mieszczono w tablicy 3. 

 
 
 

 

 
Rys. 5.   Mapa prognozowanych współczynników obciążenia sieci drogowej – wariant W1, rok prognozy 2030 
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Tab. 3. Różnice w kosztach ruchu dla rozważanych wariantów  
[mln zł] 

Rok prognozy Różnica kosztów (W1-W0) 

2020 246,5 

2025 1 664,0 

2030 3 435,2 

 
Z analizy danych zamieszczonych w powyższej tablicy wynika, 

że przebudowa drogi krajowej nr 80 na dwujezdniową drogę przy-
niosłaby dość duże oszczędności w kosztach ruchu i z tego względu 
byłaby uzasadniona.  

Należy zaznaczyć, że koszt przebudowy drogi krajowej nr 80, 
według szacunków autorów, wynosiłby od 270,0 do 300 mln zł. 
Składałby się na niego nie tylko budowa drogiej jezdni, ale również 
koszt budowy trzech obwodnic miejscowości: Zławieś Wielka, Roz-
garty i Przysiek oraz wybudowanie kilku sygnalizacji świetlnych.  

Biorąc jednak pod uwagę wartości obecnych i prognozowanych 
wskaźników obciążenia ruchem na analizowanej drodze (rys. 4 oraz 
rys. 5), to wobec dużych innych potrzeb województwa kujawsko-
pomorskiego (np. budowa drogi ekspresowej S10), przebudowa 
drogi krajowej nr 80 w najbliższych kilkunastu latach nie powinna 
być realizowana. 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych analiz symulacyjnych ruchu 
na sieci drogowej Obszaru Partnerstwa pod względem planowanej 
przebudowy jednojezdniowej drogi krajowej nr 80 do standardów 
dwujezdniowej drogi można stwierdzić, że z punktu widzenia osz-
czędności kosztów czasu kierowców i pasażerów oraz eksploatacji 
pojazdów, w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego, jest uzasad-
niona. Wstępne szacunki autorów wykazały, że koszt inwestycji 
w bardzo krótkim czasie uległby zwrotowi. Jednak stosunkowo małe 
wartości natężeń ruchu oraz współczynników obciążenia ruchem po 
jej przebudowie nie uzasadniają realizacji tej inwestycji w najbliż-
szych latach. 
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The analysis of reasons for reconstructing the national road 
no. 80 to the dual carriageway section 

This study presents the analysis of the planned recon-

struction of the single carriageway national road No. 80 to 

make it dual carriageway. The study indicates that the in-

vestment costs would be returned in a very short time. How-

ever, relatively low traffic intensity values as well as the 

traffic load ratios after its reconstruction do not justify the 

implementation of the investment project in the coming years. 
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Tab. 2.  Dobowe i roczne koszty ruchu dla poszczególnych wariantów, dla rozważanych lat prognozy [mln zł] 

Wariant Rodzaj kosztów 
Środek transportu 

Suma w dobie Suma w roku 
C D O 

Rok 2020 

– WO 
czas podróży 2,62 2,52 16,80 21,94 6583,05 

eksploatacja pojazdów 9,48 5,08 29,39 43,95 13186,12 

– W1 
czas podróży 2,58 2,51 16,59 21,67 6500,65 

eksploatacja pojazdów 9,37 5,07 28,97 43,41 13,021,99 

Rok 2025 

– WO 
czas podróży 3,09 2,98 19,95 26,01 7802,63 

eksploatacja pojazdów 11,01 5,91 34,10 51,02 15305,89 

– W1 
czas podróży 2,87 2,78 17,97 23,62 7084,79 

eksploatacja pojazdów 10,58 5,62 31,67 47,87 14359,73 

Rok 2030 

– WO 
czas podróży 3,49 3,40 22,76 29,66 8898,10 

eksploatacja pojazdów 12,77 6,86 39,55 59,18 17754,22 

– W1 
czas podróży 3,07 2,94 18,63 24,64 7392,65 

eksploatacja pojazdów 11,94 6,23 34,58 52,75 15824,47 
 


