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Streszczenie. W artykule omówiono problem potencjalnego, wzajemnego konfliktu pomiędzy 
dwoma istotnymi narzędziami polityki transportowej, jakimi są: wydzielanie pasów autobusowych 
oraz wprowadzanie płatnego parkowania. Przeanalizowano wpływ ewentualnego zwiększenia 
liczby manewrów związanych z parkowaniem przykrawężnikowym na ruch autobusów porusza-
jących się po wydzielonym pasie na odcinku Al. Trzech Wieszczów w Krakowie. Analizę wyko-
nano z wykorzystaniem metod probabilistycznych, uwzględniając intensywności i charakterystyki 
manewrów parkowania w stanie obecnym. Przedyskutowano możliwość zwiększenia strat czasu 
autobusów w wyniku wzrostu rotacji na miejscach parkingowych. Efektem wykonanych analiz jest 
rekomendacja dla likwidacji parkowania przykrawężnikowego, w celu poprawy warunków ruchu 
autobusów, a także pieszych i rowerzystów.
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1. Wprowadzenie

Zarówno wydzielone pasy autobusowe, jak również strefy płatnego parkowania 
należą do narzędzi polityki transportowej, mającej na celu zwiększanie udziału po-
dróży odbywanych transportem zbiorowym [13]. Wpisują się w ten sposób w nie-
zwykle istotną problematykę zarządzania mobilnością w miastach [9].

Wydzielone pasy ruchu zapewniają znacznie korzystniejsze warunki przejaz-
du autobusów, niż w przypadku pasów wykorzystywanych przez ogół pojazdów 
[8]. Umożliwiają osiąganie wysokich prędkości przejazdu, sprzyjają zwiększaniu 
punktualności i regularności kursowania. W warunkach polskich, także w Krako-
wie, w zdecydowanej większości stosowane są pasy przykrawężnikowe prawe. Ich 
największą zaletą jest łatwość sytuowania przystanków na chodniku, bezpośred-
nio przy pasie. Są niestety podatne na zakłócenia będące głównie efektem ruchu 
pojazdów skręcających w prawo, strat czasu w sygnalizacji, a w dalszej kolejności 
ruchem związanym z obsługą celów podróży, zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie, w tym parkowaniem przykrawężnikowym [2]. Czynniki te charak-
teryzują się znaczącą losowością oddziaływania i nie zawsze można je wzajemnie 
odseparować. 
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Negatywny wpływ parkowania przykrawężnikowego wynika bezpośrednio 
z konieczności skorzystania z pasa autobusowego przy zajmowaniu lub opusz-
czaniu stanowiska zlokalizowanego na chodniku, a pośrednio także z obaw kie-
rowców autobusów przed szybszą jazdą w warunkach niepełnej widoczności [11]. 
W dotychczasowych badaniach nad sprawnością pasów autobusowych [1] ustalo-
no, że średnia prędkość przejazdu autobusów na odcinku, na którym parkowanie 
przykrawężnikowe zostało dopuszczone jest niższa średnio o 2,3 – 4,3 km/h (dla 
długości odcinka: 0,3 – 0,7 km), niż w przypadku, gdy nie ma ono miejsca. Ozna-
cza to istotne obniżenie średniej prędkości przejazdu, wynoszące od 13 do nawet 
22 %. Nie da się jednak ukryć, że parkowanie przykrawężnikowe jest uznawane za 
szczególnie wygodne dla użytkowników, ze względu na relatywnie krótką operację 
parkowania i szybki dostęp do celów podróży zlokalizowanych w bliskim sąsiedz-
twie miejsca parkingowego. Kluczowe wydaje się w tym kontekście określenie 
skali uciążliwości parkowania przykrawężnikowego dla ruchu autobusów [7]. Tym 
bardziej, że coraz częściej w polskich miastach są wprowadzane strefy płatnego 
parkowania, same w sobie – należące do bardzo skutecznych metod ograniczania 
ruchu samochodowego w obszarach śródmiejskich [6], [4]. Taką strefę zaplanowa-
no i zrealizowano także w Krakowie, a obecnie podjęto decyzję o jej rozszerzeniu 
[14]. W nowym kształcie obejmie ona swoim zasięgiem także ciągi komunika-
cyjne z pasami autobusowymi, na których dzisiaj dopuszczone jest parkowanie 
przykrawężnikowe. Spodziewane zwiększenie rotacji na stanowiskach usytuowa-
nych wzdłuż tych pasów [7] będzie skutkowało zwielokrotnieniem liczby operacji 
parkowania z wykorzystaniem pasa autobusowego. Może więc spowodować do-
datkowe, istotne utrudnienia ruchu autobusów.

Ponieważ problem jest ważki i bardzo aktualny, w niniejszym artykule prze-
prowadzono dyskusję potencjalnych skutków wprowadzenia strefy płatnego par-
kowania na ciąg komunikacyjny z wydzielonymi pasami autobusowymi. Badania 
te stanowią fragment szeroko zakrojonych badań jakości funkcjonowania pasów 
autobusowych.

2. Badania parkowania na ciągu ulic z wydzielonymi pasami autobuso-
wymi

Analizy parkowania przykrawężnikowego w bezpośrednim sąsiedztwie wy-
dzielonych pasów autobusowych, dokonano w oparciu o wyniki pomiarów prze-
prowadzonych na odcinku Al. Trzech Wieszczów w Krakowie, obejmującym dwa 
odcinki międzyprzystankowe.

2.1. Opis badanego odcinka

Z punktu widzenia komunikacji autobusowej, jest to jeden z najważniejszych 
ciągów komunikacyjnych w mieście, stanowiący najszybsze powiązanie po zachod-
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niej stronie ścisłego centrum miasta. Został on wyposażony w pasy autobusowe 
przykrawężnikowe prawe, z których mogą korzystać pojazdy komunikacji zbioro-
wej oraz taksówki i pojazdy służb miejskich (policja, straż miejska), a na wlotach 
skrzyżowań – dodatkowo także wszystkie pojazdy skręcające w prawo. Ciąg ma 
charakter typowo miejski, ze skrzyżowaniami sterowanymi sygnalizacją świetlną, 
jednak autobusom nie zapewniono na nim priorytetów w sygnalizacji. Badaniami 
objęto fragment ciągu w jednym kierunku – począwszy od przystanku „Jubilat”, 
do przystanku „AGH” (rysunek 1). 

Rys. 1. Lokalizacja przykrawężnikowych miejsc parkingowych 
na odcinku Al. Trzech Wieszczów w Krakowie

Źródło: opracowanie własne

Biorąc pod uwagę odległości międzyprzystankowe (liczone między czołami 
przystanków), badany odcinek ma łączną długość 920 m. Ponieważ warunki ru-
chu autobusów w obrębie odcinka są zróżnicowane, został on podzielony na cztery 
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odcinki składowe, z których najkrótszy ma 197 m, a najdłuższy – 261 m (tabela 
1). Podział jest naturalny – punktami rozdziału są skrzyżowania z sygnalizacją 
świetlną oraz jedno niezależne przejście dla pieszych (przy zamkniętej ul. Smo-
leńsk), także sterowane sygnalizacją.

Parkowanie przykrawężnikowe (na chodniku) jest dozwolone właściwie na całej 
długości analizowanego odcinka, nie licząc wlotów i tarcz skrzyżowań, przejść dla 
pieszych, obszarów przystanków oraz krótkiego fragmentu między ul. Krupniczą, 
a ul. Reymonta. Gdyby przyjąć, że parkowanie odbywa się tylko w miejscach do-
zwolonych – do dyspozycji parkujących kierowców byłoby 425 m (tabela 1). 

Stanowiska parkingowe nie zostały wyznaczone, zatem kierowcy zajmują miej-
sca według własnych potrzeb, zwyczajów i umiejętności, nierzadko niezgodnie 
z przepisami. W celu określenia potencjalnej liczby dostępnych miejsc parkingo-
wych wykorzystano zapis Rozporządzenia [12], w którym określono minimalną 
długość stanowiska postojowego dla samochodów osobowych, w przypadku par-
kowania równoległego – 6,0 m. Przyjmując takie założenie, na analizowanym od-
cinku udostępniono łącznie 68 stanowisk parkingowych.

Tabela 1. Określenie liczby legalnych stanowisk parkingowych na poszczególnych odcinkach

Lp. Odcinek
Całkowita 

długość odcinka 
[m]

Długość odcinka z 
możliwością parkowania 
przykrawężnikowego [m]

Umowna 
liczba miejsc 

parkingowych*

1 przystanek „Jubilat” – ul. Smoleńsk 197 125 20
2 ul. Smoleńsk – przystanek „Cracovia” 203 69 11
3 przystanek „Cracovia” – ul. Krupnicza 261 178 29
4 ul. Krupnicza – przystanek „AGH” 259 53 8

razem 920 425 68

*Przy założeniu, że długość przykrawężnikowego stanowiska postojowego wynosi 6,0 m

W praktyce, jedynie tarcze skrzyżowań, przejścia dla pieszych i obszary przy-
stanków są wolne od parkowania. Ustalono, że faktycznie parkowanie odbywa się 
na długości 595 m. Ponieważ jest to zjawisko powtarzalne, a celem artykułu jest 
ustalenie wpływu wszystkich manewrów parkowania na ruch autobusów – właśnie 
taką, łączną długość krawędzi parkowania przyjęto do dalszych obliczeń (tabela 2).

Tabela 2. Określenie rzeczywistej liczby stanowisk parkingowych na poszczególnych odcinkach

Lp. Odcinek
Całkowita 

długość odcinka 
[m]

Długość odcinka, na której 
odbywa się parkowanie 
przykrawężnikowe [m]

Umowna 
liczba miejsc 

parkingowych* 

1 przystanek „Jubilat” – ul. Smoleńsk 197 176 29
2 ul. Smoleńsk – przystanek „Cracovia” 203 108 18
3 przystanek „Cracovia” – ul. Krupnicza 261 236 39
4 ul. Krupnicza – przystanek „AGH” 259 75 12

razem 920 595 98

*Przy założeniu, że długość przykrawężnikowego stanowiska postojowego wynosi 6,0 [m]
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2.2. Metoda prowadzenia pomiarów

Badania parkowania przeprowadzono w przeciętnym dniu roboczym (listopad 
2012 r.), w dwóch etapach. W pierwszym, wykonano pomiary patrolowe [7], po-
legające na rejestracji numerów rejestracyjnych wszystkich zaparkowanych pojaz-
dów. Poszczególne odcinki były patrolowane co 1 godzinę – wykonano po cztery 
patrole w okresie porannym (licząc od godziny 6:30) oraz okresie popołudniowym 
(licząc od godziny 14:30).

W drugim etapie pomiarów – także w przeciętnym dniu roboczym – wykorzy-
stano technikę video. Z jej pomocą przeprowadzono 12 - godzinną (6:00 – 18:00) 
obserwację manewrów wszystkich pojazdów na pasie autobusowym i sąsiadującym 
z nim chodniku, na fragmencie odcinka: przystanek „Jubilat” – ul. Smoleńsk. Re-
jestracją objęto odcinek o długości 96 m, na którym wyodrębniono 16 umownych 
miejsc parkingowych.

2.3. Liczba i intensywność manewrów związanych z parkowaniem na chodni-
ku przy pasie autobusowym

Taki sposób przeprowadzenia badań umożliwił określenie liczby parkujących 
pojazdów na każdym odcinku, podczas każdego obchodu pomiarowego. Wyniki 
pomiaru zaprezentowano w tabeli 3 – dają one pogląd na temat wykorzystania 
dostępnych stanowisk w okresach szczytu porannego i popołudniowego. 

Tabela 3. Maksymalne liczby parkujących pojazdów oraz wskaźniki rotacji na poszczególnych odcinkach

Lp. Odcinek

Umowna 
liczba miejsc 

parkingo-
wych* na 

odcinku [-]

Maksymalna 
liczba parkujących 

pojazdów [P/h]

Wskaźnik rotacji 
wr [P/stan]

okres 
poranny

okres 
popołud-

niowy

okres 
poranny

okres 
popołud-

niowy
1 przystanek „Jubilat” – ul. Smoleńsk 29 31 32 1,28 1,45
2 ul. Smoleńsk – przystanek „Cracovia” 18 19 20 1,28 1,56
3 przystanek „Cracovia” – ul. Krupnicza 39 41 31 1,18 1,33
4 ul. Krupnicza – przystanek „AGH” 12 14 13 1,25 1,42

razem 98 105 95 1,23 1,42

Zrezygnowano z wyznaczania wskaźnika wykorzystania powierzchni parkin-
gowej. Brak oznaczonych stanowisk parkingowych sprawił, że kierowcy pojazdów 
o zróżnicowanych gabarytach, wykorzystując dostępną przestrzeń – tworzyli do-
datkowe miejsca parkingowe. Zdecydowano, że bardziej wiarygodny opis wyko-
rzystania powierzchni parkingowej można uzyskać wyznaczając wskaźnik rotacji 
wr, wyznaczany jako średnia liczba parkujących pojazdów, które w danym okresie 
korzystają z jednego stanowiska [7]:
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 (1)

gdzie:
Ppn – całkowita liczba pojazdów korzystających z parkingu (w tym przypad-

ku: stanowisk na odcinku) w okresie analizy (przyjęto 4-godzinne okresy 
szczytu porannego i popołudniowego),

Mp – całkowita liczba miejsc parkingowych (ustalono, że jest to umowna liczba 
miejsc na każdym z czterech odcinków).

Wskaźniki rotacji w okresie porannym są do siebie bardzo zbliżone. Większe 
zróżnicowanie uzyskano w okresie popołudniowym, w którym są one zasadniczo 
wyższe. Zależność wartości wskaźnika od liczby miejsc na odcinku, przedstawiono 
na rysunku 2. 

Rys. 2. Zależność wskaźnika rotacji od liczby dostępnych stanowisk parkingowych na odcinku 

Źródło: opracowanie własne

Niewielka liczba analizowanych odcinków sprawia, że poszukiwanie mate-
matycznego opisu zależności wskaźnika rotacji od długości krawędzi parkowa-
nia (liczby miejsc) jest bezcelowe. Wskaźnik rotacji daje dobry pogląd na skalę 
wykorzystania miejsc parkingowych. Jednak z punktu widzenia potencjalnych 
konfliktów pomiędzy autobusami poruszającymi się po wydzielonym pasie, a po-
jazdami parkującymi na chodniku z wykorzystaniem tego pasa – ważniejsza wy-
daje się liczba wszystkich wykonywanych manewrów, związanych z parkowaniem. 
W tabeli 4 przedstawiono zestawienie liczby wszystkich manewrów, parkowania, 
wyznaczonych na podstawie liczb manewrów na poszczególnych umownych sta-
nowiskach parkingowych, zlokalizowanych na odcinku. Jako wjazdy i wyjazdy za-
kwalifikowano wszystkie zarejestrowane zmiany numerów rejestracyjnych podczas 
kolejnych cykli pomiarowych na poszczególnych stanowiskach. Pod uwagę brane 
były po trzy możliwe zmiany pojazdów na stanowiskach w obu okresach szczy-
towych. Pojazdy znajdujące się już na miejscach parkingowych podczas pierw-
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szych cykli pomiarowych (6:30 i 14:30) oraz pozostające na stanowiskach podczas 
ostatnich cykli pomiarowych (9:30 i 17:30) potraktowano jako nie wykonujące 
manewrów – odpowiednio: wjazdu i wyjazdu ze stanowiska.

Tabela 4. Liczby wykonanych manewrów związanych z parkowaniem na poszczególnych odcinkach

Lp. Odcinek

Liczba wjazdów na stanowiska 
parkingowe [P/3h]

Liczba wyjazdów ze stanowisk 
[P/3h]

okres 
poranny

okres 
popołudniowy

okres 
poranny

okres 
popołudniowy

1 przystanek „Jubilat” – ul. Smoleńsk 18 11 5 19
2 ul. Smoleńsk – przystanek „Cracovia” 8 8 4 9
3 przystanek „Cracovia” – ul. Krupnicza 34 21 4 20
4 ul. Krupnicza – przystanek „AGH” 8 4 1 7

razem 68 44 14 55

Dla lepszego zobrazowania problemu wpływu parkowania na ruch autobusów 
wyznaczono średnie intensywności manewrów wjazdu i wyjazdu, dla pojedyn-
czych godzin szczytu, na zasadzie uśrednienia liczby zmian pojazdów w kolejnych 
cyklach pomiarowych. Przyjęto tutaj założenie, że w miarę jednolitych okresach 
szczytowych – liczby manewrów można rozdzielić równomiernie na poszczegól-
ne godziny analizy. W ten sposób uzyskano przeciętne intensywności manewrów 
związanych z parkowaniem, przypadające na jedno stanowisko w godzinie szczytu 
porannego i popołudniowego (tabela 5).

Tabela 5. Średnie intensywności wykonanych manewrów parkowania przypadające na jedno stanowi-
sko na poszczególnych odcinkach w godzinie szczytu porannego i popołudniowego

Lp. Odcinek

Średnia intensywność wjazdów 
na stanowisko [P/h]

Średnia intensywność wyjazdów 
ze stanowiska [P/h]

godz. szczytu 
porannego

godz. szczytu 
popołud.

godz. szczytu 
porannego

godz. szczytu 
popołud.

1 przystanek „Jubilat” – ul. Smoleńsk 0,207 0,126 0,057 0,218
2 ul. Smoleńsk – przystanek „Cracovia” 0,148 0,148 0,074 0,167
3 przystanek „Cracovia” – ul. Krupnicza 0,291 0,179 0,034 0,171
4 ul. Krupnicza – przystanek „AGH” 0,222 0,111 0,028 0,194

Należy mieć na względzie, że stosunkowo długi, godzinny cykl pomiarowy mógł 
spowodować, iż niektóre manewry nie zostały zarejestrowane. Można więc uznać, że 
faktyczne intensywności manewrów będą nie niższe od podanych w tabeli 5. 

2.4. Czas trwania manewrów parkowania na chodniku przy pasie autobu-
sowym

Badania szczegółowe parkowania wykonano w celu pozyskania informacji na 
temat czasu trwania manewrów oraz określenia wpływu tych manewrów na wy-
dłużenie czasu przejazdu autobusów. Podczas 12-godzinnej rejestracji parkujących 
pojazdów zanotowano łącznie 23 wjazdy na stanowiska oraz 15 wyjazdów z 16 
dobrze widocznych na filmie stanowisk parkingowych. Pod uwagę brano nie tylko 
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czas manewrowania przy wjeździe lub wyjeździe ze stanowiska, ale dodatkowo 
czas spędzany przez pojazd na pasie autobusowym podczas poszukiwania wol-
nego miejsca, a także czas od momentu wyjazdu ze stanowiska parkingowego 
do momentu opuszczenia pasa autobusowego i zajęcia pasa ogólnodostępnego. 
W sytuacji, gdy po wyjeździe ze stanowiska pojazd kontynuował jazdę pasem au-
tobusowym, jako moment opuszczenia pasa przyjmowano moment opuszczenia 
całego odcinka. Natomiast nie był uwzględniany czas manewrowania na samym 
chodniku, chyba że skutki manewrowania mogły wpływać na ruch autobusów po 
wydzielonym pasie. Tylko jeden wjazd na stanowisko odbył się tyłem, co wiązało 
się z koniecznością jazdy „pod prąd” (tym samym zagrożeniem bezpieczeństwa, na 
sąsiednim pasie odbywał się ruch), wszystkie pozostałe wjazdy odbyły się przodem. 
Charakterystyki czasu trwania manewrów parkowania przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Czas trwania manewrów parkowania na stanowiskach zlokalizowanych przy pasie autobusowym

Rodzaj manewru
Czas trwania manewru [s]

minimum maximum wartość 
średnia

odchylenie 
standardowe

Wjazd na 
stanowisko 
parkingowe

ruch samochodu po pasie autobusowym 2 19 8 4

zajęcie stanowiska parkingowego 7 59 20 13

Wyjazd ze 
stanowiska 
parkingowego

opuszczenie stanowiska parkingowego 2 26 10 8

ruch samochodu po pasie autobusowym 4 31 13 8

Pomimo pozyskania stosunkowo niewielkiej próby pomiarowej, uzyskane wy-
niki dają dobry pogląd na czas zajmowania i opuszczania stanowiska przy pasie au-
tobusowym. Trudno by było jednak przeprowadzić wiarygodną analizę uwzględ-
niającą wielkość rozrzutu czasu parkowania, a ten miał miejsce, ze względu na 
zróżnicowane odstępy pomiędzy już zaparkowanymi pojazdami oraz gabaryty 
pojazdów parkujących. Dlatego na obecnym etapie analizy zdecydowano, że ona 
będzie miała charakter deterministyczny, a do dalszych obliczeń przyjęto następu-
jące wartości:

* średni czas wjazdu na stanowisko parkingowe równy 28 s,
* średni czas wyjazdu ze stanowiska parkingowego równy 23 s.
Są to wartości nieco niższe niż podano w [7], gdzie średni czas trwania ma-

newru oszacowano na 30 s. Podczas pomiarów zaobserwowano także, że uciążli-
wości dla ruchu autobusów, wynikające z wjazdów na stanowiska parkingowe są 
znacznie większe, niż w przypadku wyjazdów. W przyszłości badania te zostaną 
rozszerzone na inne odcinki.

2.5. Pozostałe zdarzenia na pasie autobusowym

Oprócz manewrów parkowania, w ciągu 12 godzin pomiaru zarejestrowano tak-
że 7 przypadków zatrzymań pojazdów transportu indywidualnego bezpośrednio na 
pasie autobusowym, w celu wysadzenia pasażera (2 przypadki) lub wyjścia kierow-
cy do któregoś z okolicznych budynków (5 przypadków). Czas tych zatrzymań był 
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zróżnicowany – było to od 18 do aż 310 s – średnio 118 s. Zarejestrowano także 
jeden przypadek zatrzymania w celu wyładunku mebli, co zajęło aż 36 min. Łącz-
nie, aż przez blisko 46 minut pas autobusowy był całkowicie zablokowany (6,5 % 
rejestrowanego czasu pracy pasa), a przecież to tylko krótki fragment ciągu z takimi 
pasami. Notowano także przypadki jazdy po pasie autobusowym pojazdów do tego 
nieuprawnionych. Jednak zdarzenia te nie będą brane pod uwagę w dalszej analizie, 
jako w pełni losowe i tylko pośrednio związane z parkowaniem przykrawężnikowym.

3. Model sytuacji konfliktowej na linii autobus – parkujący pojazd

Do opisu wpływu manewrowania podczas parkowania przykrawężnikowego na 
czas przejazdu autobusów po wydzielonym pasie wykorzystano teorię niezawod-
ności. Skorzystano z zasady mówiącej o tym, że struktura niezawodnościowa syste-
mu przedstawia sposób wzajemnych powiązań elementów określających zależność 
uszkodzeń systemu od uszkodzeń jego elementów [10]. W przypadku przejazdu 
autobusu po odcinku z dopuszczonym parkowaniem przykrawężnikowym, ele-
mentami systemu są kolejne miejsca na jezdni, na których mogą się spotkać: prze-
jeżdżający autobus i parkujący pojazd. 

Nie chodzi tutaj jednak o prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji, tylko 
o określenie prawdopodobieństwa zakłócenia przejazdu autobusu przez parkujący 
pojazd, które zdefiniowano jako prawdopodobieństwo konfliktu. Zawodność sys-
temu wystąpi wówczas, gdy kierowca autobusu poruszającego się po wydzielonym 
pasie, na skutek odbywającego się na nim manewru parkowania nie będzie w sta-
nie kontynuować jazdy z wybraną i dotychczas utrzymywaną prędkością. Widząc 
parkujący pojazd (lub pojazd szykujący się do takiego manewru) kierowca musi 
albo zwolnić, albo zmienić pas ruchu lub nawet zatrzymać autobus. W każdej 
sytuacji, jest to zakłócenie przejazdu autobusu.

Ponieważ umowne stanowiska parkingowe są usytuowane kolejno, wzdłuż pasa 
autobusowego, można stwierdzić, że system ma szeregową strukturę niezawodno-
ściową, w której niesprawność dowolnego elementu powoduje niesprawność całe-
go systemu. Innymi słowy manewr związany z parkowaniem na jednym ze stano-
wisk ma wpływ na zachowanie się kierowcy autobusu, nawet znacznie oddalonego 
od tego stanowiska, stanowi więc przyczynę zakłóceń przejazdu tego autobusu. 

W ujęciu ogólnym funkcja zawodności systemu, opisująca prawdopodobień-
stwo wystąpienia zakłóceń płynnego przejazdu autobusu, ma postać:

 
(2)

gdzie:
LS(t) – funkcja intensywności uszkodzeń systemu, czyli funkcja intensywności 

zakłóceń przejazdu odcinka pasa autobusowego, wywołanych manewrami 
związanymi z parkowaniem,
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li(t) – funkcja intensywności uszkodzeń i-tego elementu systemu, czyli zakłó-
ceń przejazdu autobusów, związanych z parkowaniem na stanowisku i.

Jako punkt odniesienia przyjęto godzinę szczytu (porannego lub popołudnio-
wego). Model można uprościć stosując średnie intensywności zakłóceń przejazdu, 
takie same dla każdego stanowiska parkingowego, niezależnie od jego lokalizacji 
na odcinku. Wówczas średnia intensywność manewrów może być mnożona przez 
liczbę umownych stanowisk n. W proponowanym podejściu samą intensywność 
zakłóceń zamodelowano jako iloczyn prawdopodobieństw pojawienia się w tym 
samym czasie i miejscu parkującego samochodu P(SO) oraz nadjeżdżającego auto-
busu P(A), co można zapisać wzorem:

 (3)

Powyższe prawdopodobieństwa mogą być wyznaczane z uwzględnieniem czasu 
zajęcia wydzielonego pasa przez autobusy i manewrujące samochody, przypadają-
cego na jedno stanowisko parkingowe (rysunek 3).

Rys. 3. Rzeczywisty i modelowy obszar konfliktu na linii: autobus poruszający się po wydzielonym pa-
sie ruchu – parkujący samochód

Źródło: opracowanie własne

Czas zajęcia wydzielonego pasa przez autobus rozdzielono na czas decyzji kie-
rowcy autobusu oraz czas potrzebny na bezpieczne zatrzymanie przed manewrują-
cym pojazdem. Czas decyzji zdefiniowano jako czas, w którym kierowca autobusu, 
po zdiagnozowaniu możliwości wykonywania manewru parkowania lub wyjazdu 
z parkingu – podejmuje decyzję o zwolnieniu (czasem zatrzymaniu) lub zmianie 
pasa ruchu. Natomiast czas potrzebny do bezpiecznego zatrzymania określono 
jako przewidywany przez kierowcę czas przeznaczony na ewentualne zahamowa-
nie z akceptowalnym przez pasażerów opóźnieniem. Ostatecznie, średnia inten-
sywność zakłóceń przejazdu autobusu będzie miała postać:
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(4)

gdzie:
n  – liczba umownych stanowisk parkingowych na odcinku,
a, b  – współczynniki uciążliwości manewru – odpowiednio: wjazdu na stano-

wisko i wyjazdu ze stanowiska,
lwj , lwy  – średnia intensywność odpowiednio: wjazdów i wyjazdów samocho-

dów na przeciętnym stanowisku parkingowym, w ciągu godziny szczytu 
(porannego lub popołudniowego) [P/h],

tSO,wj , tSO,wy  – średni czas trwania manewru, odpowiednio: wjazdu na stanowisko 
i wyjazdu ze stanowiska parkingowego [s],

QA  – natężenie ruchu autobusów w godzinie szczytu [P/h],
tA,d  – średni czas pobytu autobusu w strefie potencjalnego konfliktu, podczas 

przejazdu z zamierzoną prędkością [s] (wyznaczany na podstawie czasu 
decyzji i czasu potrzebnego do łagodnego zatrzymania autobusu [s].

4. Wpływ zwiększenia liczby manewrów na straty czasu autobusów

Powyższy model wykorzystano do analizy zwiększenia prawdopodobieństwa 
konfliktu autobusów poruszających się wydzielonym pasem i samochodów wyko-
nujących manewry związane z parkowaniem.

4.1. Założenia ogólne
 
W pierwszej kolejności przeanalizowano, w jakim czasie kierowca autobusu, 

widząc manewrujący pojazd jest w stanie zdiagnozować sytuację i podjąć decyzję 
o ewentualnym zwolnieniu (lub zatrzymaniu), bądź o kontynuowaniu jazdy z do-
tychczasową prędkością. Nie chodzi tu jednak o hamowanie awaryjne (także może 
mieć miejsce), ale o każdą zmianę prędkości, skutkującą wydłużeniem czasu prze-
jazdu w stosunku do czasu przejazdu niezakłóconego. Ponieważ nie ma wyników 
podobnych badań w warunkach polskich, oparto się na czasie reakcji kierowców. 
Założono wstępnie, że czas reakcji zawodowego kierowcy to 1,5 – 2,0 s. Jednak, 
w tak krótkim czasie możliwa jest tylko szybka reakcja na bodziec. W przypadku 
decyzji o kontynuowaniu jazdy, bez widocznego zagrożenia, potrzeba więcej czasu. 
Dlatego pod uwagę wzięto wartości z przedziału 3-7 s. Długość drogi pokonywa-
nej w czasie decyzji równym 3, 5 i 7 s zobrazowano na rysunku 4.
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Rys. 4. Zależność długości odcinka przejeżdżanego przez autobus w trakcie podejmowania decyzji 
o ewentualnym zwolnieniu lub opuszczeniu wydzielonego pasa od prędkości jazdy.

Źródło: opracowanie własne

Podczas 5 s, autobus jadący z prędkością 30 km/h, przejeżdża 42 m. Ponieważ 
autobusy po wydzielonych pasach często poruszają się z prędkością 40 km/h i wyższą 
[3] – w dalszej analizie postanowiono nie brać pod uwagę dłuższych czasów decyzji. 
Przeanalizowano także czas dojazdu autobusu do punktu ewentualnego konfliktu, 
pod uwagę wzięto hamowanie z opóźnieniem ruchu od 0,8 m/s2 do jeszcze akcepto-
walnej przez pasażera wartości 1,6 m/s2. Długości drogi hamowania w zależności od 
prędkości jazdy oraz wielkości opóźnienia zaprezentowano na rysunku 5.

Przykładowo, przy założeniu, że autobus jadący z prędkością 30 km/h hamuje 
z opóźnieniem na poziomie 0,8 m/s2 – droga hamowania to aż 43 m. Gdyby przy-
jąć wartość 1,4 m/s2 będzie to „tylko” 25 m. Zdecydowano, że w dalszej analizie 
brane będą pod uwagę tylko opóźnienia z zakresu 1,0 – 1,4 m/s2, jako faktycznie 
odzwierciedlające łagodne hamowanie autobusu.

Rys. 5. Zależność długości odcinka przejeżdżanego przez autobus w trakcie hamowania z zadanym 
opóźnieniem od aktualnej prędkości jazdy 

Źródło: opracowanie własne
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Na podstawie długości odcinka przejeżdżanego podczas podejmowania decyzji 
o ewentualnym zwolnieniu oraz długości odcinka przejeżdżanego podczas bez-
piecznego hamowania wyznaczono czasy zajęcia przez autobus strefy potencjalne-
go konfliktu na wydzielonym pasie ruchu (rysunek 6). 

Rys. 6. Czas zajęcia przez autobus strefy potencjalnego konfliktu na wydzielonym pasie ruchu
Źródło: opracowanie własne

W modelu zastosowano także współczynniki uciążliwości wjazdu na stanowi-
sko i wyjazdu ze stanowiska parkingowego, które uwzględniają zachowania kie-
rowców samochodów względem przejeżdżających autobusów. Zarówno na podsta-
wie przeprowadzonych pomiarów, jak również w oparciu o doświadczenia z badań 
prowadzonych w przeszłości [1] ustalono, że w przypadku wjazdu na stanowisko 
kierowcy zasadniczo nie liczą się z ruchem autobusów, gdyż muszą wcześniej zająć 
pas autobusowy i poruszając się nim szukają wolnego miejsca. Natomiast w przy-
padku wyjazdów ze stanowiska sytuacja jest inna, znakomita większość kierow-
ców zwleka z możliwością wyjazdu do momentu, w którym w bliskiej odległości 
nie ma żadnego autobusu. Problem pojawia się wówczas, gdy ograniczona jest 
widoczność, a autobus porusza się szybko. Dlatego zaproponowano przyjęcie war-
tości współczynników uciążliwości wjazdu i wyjazdu - 1,0 oraz 0,50. Wartości te 
zostaną wykorzystane w obliczeniach prawdopodobieństwa konfliktu na linii: par-
kujący samochód – przejeżdżający autobus. Średnie intensywności wjazdów i wy-
jazdów oraz średnie czasy trwania tych manewrów – przyjęto zgodnie z punktami 
2.3 i 2.4.

4.2. Prawdopodobieństwo konfliktu na linii przejeżdżający autobus – parku-
jący pojazd, w stanie obecnym

Prawdopodobieństwa konfliktu na poszczególnych fragmentach analizowane-
go odcinka wyznaczono z uwzględnieniem powyższych założeń, z tym że ze wzglę-
du na bardzo duży zakres uzyskiwanych wyników ograniczono się do czasu zaję-
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cia strefy konfliktu, przy opóźnieniu równym 1,0 m/s2. Wzięto także pod uwagę 
średnie prędkości przejazdu autobusów, określone na podstawie badań własnych 
(dotychczas nie publikowanych) notowane na odcinkach międzyprzystankowych:

* odcinek: przystanek „Jubilat” – przystanek „Cracovia” – 26 km/h (szczyt 
poranny) i 23 km/h (szczyt popołudniowy),

* odcinek: przystanek „Cracovia” – przystanek „AGH” – 31 km/h (szczyt 
poranny) i 29 km/h (szczyt popołudniowy).

Przyjęto średnie natężenie ruchu pojazdów transportu zbiorowego na pozio-
mie 125 P/h (w tym 40 autobusów komunikacji miejskiej) w godzinie szczytu 
porannego oraz 121 P/h (w tym 40 autobusów komunikacji miejskiej) w godzinie 
szczytu popołudniowego). Wyznaczone wartości prawdopodobieństw wystąpienia 
konfliktu zamieszczono w tabeli 7.

Tabela 7. Prawdopodobieństwo konfliktu na linii przejeżdżający autobus – parkujący pojazd w stanie 
obecnym

Lp. Odcinek
Prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu
godzina szczytu 

porannego
godzina szczytu 
popołudniowego

1 przystanek „Jubilat” – ul. Smoleńsk 0,019 0,016
2 ul. Smoleńsk – przystanek „Cracovia” 0,009 0,010
3 przystanek „Cracovia” – ul. Krupnicza 0,036 0,028
4 ul. Krupnicza – przystanek „AGH” 0,009 0,007

Największy wpływ manewrów parkowania na przejazd autobusów ma miej-
sce na najdłuższym odcinku, gdzie liczba potencjalnych konfliktów jest najniższa. 
Średnio co czwarty pojazd jest blokowany, czyli blisko 5 w tylko jednej godzinie 
szczytu porannego, w tym, statystycznie rzecz ujmując, 2 autobusy komunikacji 
miejskiej. Uzyskane wyniki wskazują na nieco mniejszą uciążliwość parkowania 
dla ruchu autobusów, niż wynika to z zapisu video dla jednego z fragmentów 
odcinka, gdzie nieco ponad 2,0 % wszystkich pojazdów transportu zbiorowego 
było w mniejszym lub większym stopniu blokowanych przez parkujące pojazdy. 
Na pozostałych odcinkach uciążliwość manewrów związanych z parkowaniem jest 
znacznie mniejsza, jednak należy pamiętać, że prędkość jazdy i tak jest ograniczo-
na, między innymi z powodu ograniczeń widoczności. 

4.3. Scenariusze wzrostu rotacji na stanowiskach parkingowych

Trudno dzisiaj dokładnie oszacować, jakie będą rzeczywiste skutki wprowa-
dzenia strefy płatnego parkowania, jednak można z wysokim prawdopodobień-
stwem założyć, że nastąpi wzrost liczby manewrów związanych z parkowaniem. 
Na przykład w Warszawie [5] tuż po wprowadzeniu strefy, średni czas parkowania 
w ścisłym centrum miasta zmniejszył się z 2,3h do 1,5 h.

Kierowcy znają już zasady panujące w krakowskiej strefie parkowania, a obszar 
okalający Al. Trzech Wieszczów jest celem wielu podróży. Dlatego pod uwagę 
wzięto tylko scenariusze istotnego wzrostu rotacji na miejscach parkingowych zlo-
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kalizowanych wzdłuż pasa autobusowego. Dla uproszczenia przyjęto, że wskaźniki 
rotacji będą takie same na stanowiskach zlokalizowanych na wszystkich czterech 
fragmentach odcinka. 

* Scenariusz 1: wskaźnik rotacji równy 2,0 P/4h, co odpowiada zmianie par-
kującego pojazdu na każdym stanowisku średnio co 2 h, 

* Scenariusz 2: wskaźnik rotacji równy 3,0 P/4h, co odpowiada średniemu 
czasowi parkowania na poziomie 1,5 h,

* Scenariusz 3: wskaźnik rotacji równy 4,0 P/4h, w którym założono, że na 
każdym stanowisku nastąpi wymiana pojazdów średnio co 1 h.

4.4. Wyniki symulacji

Dla wszystkich trzech scenariuszy przeprowadzono symulację prawdopodo-
bieństwa wystąpienia konfliktów na linii: przejeżdżający autobus – pojazd wy-
konujący manewr parkowania. W celu zapewnienia porównywalności wyników 
założono takie same prędkości przejazdu, jak w stanie obecnym. Nie zmieniano 
także innych parametrów obliczeń. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 8 i 9.

Tabela 8. Prawdopodobieństwo konfliktu na linii przejeżdżający autobus – parkujący pojazd dla po-
szczególnych scenariuszy wzrostu wskaźnika rotacji w godzinie szczytu porannego

Lp. Odcinek
Prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu

Scenariusz 1

wr =2 P/4h

Scenariusz 2

wr =3 P/4h

Scenariusz 3

wr =4 /4h
1 przystanek „Jubilat” – ul. Smoleńsk 0,027 0,035 0,052
2 ul. Smoleńsk – przystanek „Cracovia” 0,013 0,017 0,024
3 przystanek „Cracovia” – ul. Krupnicza 0,060 0,076 0,114
4 ul. Krupnicza – przystanek „AGH” 0,013 0,017 0,025

Już ziszczenie się scenariusza 2 skomplikuje przejazd pojazdów transportu zbio-
rowego, szczególnie w okresie szczytu porannego. Gdy spełni się scenariusz 4, 
w szczycie porannym przejazd co 9 pojazdu transportu zbiorowego będzie zakłó-
cony w wyniku samego faktu odbywania manewrów parkowania na pasie autobu-
sowym. Uciążliwości w okresie popołudniowym, choć mniejsze – także nie będą 
bez znaczenia.

Tabela 9. Prawdopodobieństwo konfliktu na linii przejeżdżający autobus – parkujący pojazd dla po-
szczególnych scenariuszy wzrostu wskaźnika rotacji w godzinie szczytu popołudniowego

Lp. Odcinek
Prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu

Scenariusz 1

wr =2 P/4h

Scenariusz 2

wr =3 P/4h

Scenariusz 3

wr =4 /4h
1 przystanek „Jubilat” – ul. Smoleńsk 0,017 0,021 0,032
2 ul. Smoleńsk – przystanek „Cracovia” 0,010 0,013 0,019
3 przystanek „Cracovia” – ul. Krupnicza 0,035 0,045 0,068
4 ul. Krupnicza – przystanek „AGH” 0,007 0,009 0,014
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Trudno dzisiaj dokładnie określić (badania własne w tym zakresie wciąż trwa-
ją), jaki będzie łączny efekt zakłóceń ruchu autobusów na skutek ich kumulacji. 
Łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której większa (niż dotychczas) liczba pojazdów 
korzysta z pasa autobusowego, wpływając nie tylko na ruch autobusów, ale także 
taksówek oraz pojazdów skręcających w prawo. W tej sieci wzajemnych oddzia-
ływań najsłabszą pozycję będzie miał autobus komunikacji miejskiej, ze względu 
na mniejszą mobilność oraz odpowiedzialność kierowców za wielu pasażerów znaj-
dujących się w pojeździe. Przeciętna strata czasu w stosunku do przejazdu nieza-
kłóconego, na krótkim 96 m filmowanym odcinku wynosi 15 s, co jest wartością 
znaczącą, szczególnie uwzględniwszy liczbę pasażerów tą stratą dotkniętych.

5. Wnioski końcowe

Nie będzie łatwo znaleźć skutecznego rozwiązania problemu wynikłego ze 
wzrostu rotacji parkowania. Nasuwające się od razu rozwiązanie polegające na 
utworzeniu pasa manewrowego między pasem autobusowym, a chodnikiem nie 
ma zastosowania ze względu na brak miejsca. Skutecznym rozwiązaniem byłaby 
niewątpliwie zmiana położenia pasów autobusowych i utworzenie pasów przykra-
wężnikowych lewych. Wymagałoby to jednak budowy wysepek przystankowych. 
W świetle dyskusji nad budową linii tramwajowej, raczej byłoby to dzisiaj trudne. 

Dlatego warto się więc zastanowić, czy nie jest to ostatni dogodny moment na 
usunięcie parkowania przykrawężnikowego wzdłuż Al. Trzech Wieszczów i umoż-
liwienia pasom autobusowym pełnienia ich podstawowej roli, którą jest prowadze-
nie ruchu pojazdów transportu zbiorowego. W przeciwnym wypadku pas autobu-
sowy w coraz większym stopniu będzie przypominał pas manewrowy, a nie jedno 
z najbardziej efektywnych rozwiązań usprawniających ruch autobusów.

Taki krok został już wykonany na innym odcinku Al. Trzech Wieszczów i przy-
niósł pozytywne efekty w postaci skrócenia czasu przejazdu autobusów [15]. 
Działanie takie miałoby jeszcze jeden pozytywny aspekt. Odzyskany w ten spo-
sób teren można wykorzystać do poprawy warunków ruchu pieszego, ewentualnie 
przeznaczyć go dla potrzeb ruchu rowerowego.

Prawdą jest, że nawet słabiej działające pasy autobusowe w warunkach wzmo-
żonego ruchu są lepsze od pasów ogólnodostępnych, jednak nie powinien to być 
punkt odniesienia. Punktem tym powinny być maksymalne możliwości funkcjo-
nalne, szczególnie wysoka prędkość przejazdu. Badania nad sprawnością pasów 
autobusowych, w tym nad wpływem parkowania przykrawężnikowego będą kon-
tynuowane, także z zastosowaniem metod stochastycznych.
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