
I 

Efektywność transportu 
 

 

   

6/2017 AUTOBUSY 1159 
 

Mieczysław CHALFEN, Joanna KAMIŃSKA 

MODYFIKACJA SIECI ULIC  

W REJONIE DWORCA ŚWIEBODZKIEGO WE WROCŁAWIU 

 

W pracy przedstawiono dwa warianty modernizacji sieci ulic we Wrocławiu w rejonie ul. Grabiszyńskiej i Robotniczej. 

W rejonie tym, leżącym w centrum miasta, o powierzchni około 350 ha nie ma żadnej infrastruktury drogowej. Pojazdy objeż-

dżają ten teren albo przez ścisłe centrum miasta, albo przez i tak zatłoczoną Obwodnicę Śródmiejską. W pracy przeanalizowano 

wpływ dwóch wariantów rozbudowy sieci ulic na parametry ruchu w omawianym rejonie. W obliczeniach symulacyjnych zasto-

sowano ciągły model ruchu samochodowego na grafie reprezentującym sieć ulic w całym mieście. Trajektorie poruszania się 

pojazdów wyznaczono algorytmem Dijkstry znajdującym trasę przejazdu najkrótszą w czasie. Analizę przeprowadzono przy róż-

nych natężeniach ruchu. Wykazano, że oba warianty modyfikacji sieci ulic skróciłyby czasy podróży o 4 - 4,5 % i zmniejszyłyby 

obciążenie ruchem placów w centralnej części miasta o 7-15%. Określono także, na których ulicach tworzących brzeg „mar-

twego” dla ruchu obszaru, zwiększyłoby i zmniejszyłoby się, w obu wariantach symulacyjnych, obciążenie ruchem samochodo-

wym.  

 

WSTĘP 

Po II Wojnie Światowej pomiędzy ulicami Grabiszyńską a Ro-
botniczą we Wrocławiu ( rys. 1.) rozbudowano przemysłową dziel-
nicę, w której zlokalizowano największe wówczas zakłady przemysłu 
ciężkiego takie jak PaFaWag, Dolmel, Hutmen, Fadroma czy Ar-
chmiedes. Umownie obszar ten nazywany jest dziś Wrocławskim 
Parkiem Przemysłowym. Dodatkowo w rejonie tym przebiega kilka 
linii kolejowych łącznie z torami prowadzącymi do nieczynnego obec-
nie Dworca Świebodzkiego położonego przy pl. Orląt Lwowskich.  

 

 
Rys. 1. Rejon ulic Grabiszyńskiej i Robotniczej  

 
W ostatnich latach w zachodniej części obszaru, wzdłuż ul. Kle-

cińskiej, rozwijany jest Wrocławski Park Technologiczny, w którym 
pracuje, i dojeżdża własnymi pojazdami, coraz większa liczba pra-
cowników sektora najnowszych technologii. W części obszaru, po 
sukcesywnie likwidowanych dawnych zakładach przemysłowych, 
rozwijana jest działalność deweloperska. Rejon zamieszkiwany jest 
więc przez coraz większą liczbę ludności. Znaczną część omawia-
nego obszaru zajmują nadal ogródki działkowe. W efekcie powstał 
trójkąt rozciągający się pomiędzy ulicami Grabiszyńską, Robotniczą, 
Strzegomską i, będącą ważnym odcinkiem Obwodnicy Śródmiejskiej, 

ul. Klecińską całkowicie pozbawiony infrastruktury drogowej. Z ob-
szaru wyłączono rejon ograniczony ulicami: Grabiszyńska, Szpitalna 
i Tęczowa ponieważ istnieje tam infrastruktura drogowa wykorzysty-
wana w ruchu miejskim. 

Obszar o wymiarach 3,5 na 2 km, który w latach powojennych 
leżał na peryferiach Wrocławia, obecnie wcina się klinem do centrum 
miasta. Pojazdy, które chcą przedostać się z rejonu ul. Grabiszyń-
skiej w kierunku północnym w rejon ul. Robotniczej i Strzegomskiej, i 
vice versa, muszą objeżdżać martwy trójkąt albo poprzez i tak zatło-
czoną ul. Klecińską, albo przez place Legionów i Orląt Lwowskich 
stanowiące ścisłe centrum miasta. Nic więc dziwnego, że w planach 
rozwoju sieci ulic Wrocławia temat budowy łącznika pomiędzy ul. 
Grabiszyńska a Robotniczą, który przeciąłby martwy trójkąt, pojawiał 
się już wielokrotnie [2,3,4]. Zadaniem łącznika byłoby skrócenie cza-
sów przejazdów i przede wszystkim zmniejszenie natężenia ruchu w 
okolicach placów Legionów i Orląt Lwowskich poprzez wyeliminowa-
nie tych pojazdów, dla których place te stanowią tylko objazd mar-
twego trójkąta a nie są celem podróży. W lokalnej prasie co kilka lat 
odżywa dyskusja na temat lokalizacji łącznika i terminów jego reali-
zacji. Niestety dla zmotoryzowanych mieszkańców miasta, na razie 
plany te nie doczekały się, z różnych zresztą przyczyn, urzeczywist-
nienia [5].  

W artykule przeanalizowano, z wykorzystaniem makroskopo-
wego modelu ruchu samochodowego we Wrocławiu, wpływ dwóch 
wariantów przebiegu łącznika na skrócenie czasów przejazdu 
w omawianym rejonie oraz na zmniejszenie obciążenia ruchem sa-
mochodowym ulic na obrzeżach trójkąta [7,9]. 

1. MODEL RUCHU SAMOCHODOWEGO 

W badaniach symulacyjnych zastosowano autorski model ruchu 
samochodowego w mieście w ujęciu makroskopowym [1]. Model 
składa się z trzech zasadniczych części:  
– sieć ulic i skrzyżowań,  
– generator punktów startowych i docelowych,  
– algorytm wyznaczania optymalnych tras przejazdów. 
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Sieć ulic opisano grafem skierowanym, gdzie węzły grafu to 
skrzyżowania oraz wybrane punkty wzdłuż ulic, ramiona grafu to od-
cinki ulic. Dane do budowy grafu opisującego sieć ulic Wrocławia za-
czerpnięto z portalu www.openstreetmap.org [6]. Nie wzięto pod 
uwagę ulic osiedlowych, które w przeciwieństwie do modeli mikrosko-
powych [8], mają minimalne znaczenie przy analizie ruchu w skali ca-
łego miasta. Powstały graf liczy 8540 węzłów, długość ulic z uwzględ-
nieniem liczby pasów ruchu wynosi około 1800 km. Na rys. 2 przed-
stawiono fragment grafu obejmujący centralną część miasta z zazna-
czonym trójkątem ulic Grabiszyńska – Klecińska –Robotnicza.  

 

 
Rys. 2. Fragment grafu ulic Wrocławia 

 
Dla każdego odcinka pomiędzy węzłami podano jego długość, 

liczbę pasów oraz maksymalną dopuszczalną prędkość poruszania 
się. Rzeczywistą prędkość poruszania się po zadanym odcinku ulicy 
uzależniono od aktualnej na moment przejazdu gęstości ruchu we-
dług formuły [1] 

𝑣(𝑘) ≤
1

𝑘
∙
3600

𝐸(𝑇)
−
3,6�̅�

𝐸(𝑇)
 (1) 

gdzie:   
𝑣(𝑘)– prędkość [km/h], 

𝑘– gęstość ruchu [poj/km], 

𝐸(𝑇) – wartość średnia zmiennej losowej opisującej odległość po-
między pojazdami wyrażoną w jednostkach czasu, w obliczeniach 
przyjęto 𝐸(𝑇) = 2 s,  

�̅� – średnia długość pojazdów, w symulacjach przyjęto �̅� = 5 m. 
Wzór (1) podaje górne ograniczenie prędkości wynikające z gę-

stości ruchu. W modelu przyjęto, że pojazd zawsze porusza się z 
maksymalną możliwą prędkością. Przyjęto jednak, że tak wyliczona 

prędkość poruszania się nie może być większa od prędkości dopusz-
czalnej na rozważanym odcinku ulicy i również nie może być większa 
od maksymalnej prędkości jaką może osiągnąć pojazd. Założono, że 
na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną pojazd oczekuje w zależ-
ności od liczby pojazdów znajdujących się na skrzyżowaniu, wielo-
krotność kwantu czasowego równego 30 s, przy czym czas oczeki-
wania na przejazd ograniczono maksymalnie do 3 min. Przez skrzy-
żowanie bez sygnalizacji pojazd przejeżdża bez straty czasu.  

Punkty startowe i docelowe były w modelu losowane z zadaną 
dwuwymiarową funkcją gęstości tak, by większość punktów zlokali-
zowana była w centrum miasta.  

W dalszej analizie rozważano cztery warianty natężenia ruchu. 
Utrzymywano w ruchu 5, 10, 20 i 30 tys. pojazdów, co w wariancie 
maksymalnego natężenia odpowiada natężeniu w godzinach szczytu 
komunikacyjnego. W chwili gdy jakiś pojazd dotarł do punktu docelo-
wego i kończył przejazd, w jego miejsce wprowadzano do ruchu po-
jazd następny tak, by w każdej chwili symulacji w ruchu była stała 
liczba pojazdów. Liczbę pojazdów jaka w każdym wariancie natęże-
nia ruchu była analizowana podano w tab.1. Przeprowadzano dwu-
godzinną symulację kwantując czas obliczeń z krokiem 1 sekunda. 
To znaczy co sekundę wyznaczano położenie pojazdów na ich trasie 
zdefiniowanej w momencie startu.  

Optymalną dla każdego pojazdu trasę przejazdu od punktu star-
towego do docelowego wyznaczano z użyciem algorytmu Dijkstry 
[10] znajdującego w grafie ulic trasę minimalizującą czas podróży 
uwzględniając zmienną w czasie i przestrzeni gęstość ruchu. Po 
ustaleniu trajektorii przejazdu, w kolejnych kwantach czasowym rów-
nych 1 s. znajdowana jest pozycja każdego pojazdu, rejestrowana 
jest gęstość ruchu na poszczególnych odcinkach ulic i obliczana jest 
liczba pojazdów oczekujących na skrzyżowaniach. W kolejnym kroku 
czasowym wartości te wpływają na dopuszczalną prędkość porusza-
nia się zgodnie ze wzorem (1) i są podstawą do późniejszych analiz 
obciążenia sieci ulic.  

2. MODELOWANIE 

2.1. Warianty obliczeń 

Badania symulacyjne ruchu pojazdów w mieście wykonano dla 
3 wariantów. Wariant podstawowy na obecnie istniejącej sieci ulic 
oraz dwa warianty hipotetyczne oznaczone symbolami AC i BC z do-
datkowymi odcinkami ulic wewnątrz omawianego obszaru łączące ul. 
Grabiszyńską z ul. Robotniczą ( rys. 1).  

Wariant AC 
W tym wariancie łącznik prowadziłby istniejącym odcinkiem ul. 

Stalowej od skrzyżowania z ul. Grabiszyńską (punkt A’) do punktu A 
(400 m) i dalej poprzez nowo wybudowaną estakadę nad torami ko-
lejowymi do punktu C (400 m) i dalej ul. Góralską do punktu C’ przy 
ul. Robotniczej (550 m).  

Tab. 1. Porównanie wyników symulacji dla wariantów AB i AC 

Wariant 
Liczba pojaz-
dów w ruchu 

Łącznik AC Łącznik BC 

  Tśr  
bez łącznika 

[min] 

Licz. 
[szt.] 
[%] 

Δt  
[min] 
[%] 

Łączny 
zysk 
[min] 

Δs 
[km] 

Δv 
[km/h] 

Tśr  
bez łącznika 

[min] 

Licz. 
[szt.] 
[%] 

Δt 
[min] 
[%] 

Łączny 
zysk 
[min] 

Δs 
[km] 

Δv 
[km/h] 

5000 13068 26,68 94 
0,72 

5,67 
21,25 

533 0,449 -3,10 30,15 257 
1,97 

4,49 
14,89 

1154 0,093 -3,28 

10000 22817 30,48 234 
1,03 

4,95 
16,24 

1158 0,356 -2,57 33,55 498 
2,18 

3,90 
11,62 

1942 0,086 -2,46 

20000 38895 37,76 514 
1,32 

3,92 
10,38 

2015 0,154 -2,19 39,62 981 
2,52 

4,06 
10,25 

3982 -0,069 -2,30 

30000 51571 42,26 743 
1,44 

4,51 
10,67 

3351 0,215 -1,83 44,95 1451 
2,81 

3,90 
8,67 

5659 -0,133 -2,02 

Średnia 
ważona 

 38,14 396,25 
1,25 

4,45 
11,67 

1775 0,230 -2,13 40,33 796,75 
2,55 

3,99 
9,89 

3179 -0,060 -2,27 

 

 

http://www.openstreetmap.org/


I 

Efektywność transportu 
 

 

   

6/2017 AUTOBUSY 1161 
 

Wariant BC. 
Wariant ten zakłada przedłużenie i wyremontowanie ul. Tęczo-

wej od skrzyżowania z ul. Szpitalną (punkt B’) do punktu B (500 m), 
budowę wzdłuż torów kolejowych nowego odcinka BC (400 m) i re-
mont odcinka ul. Góralskiej od punktu C do skrzyżowania z ul. Ro-
botniczą (550 m). 

W planach miejskich wariant BC był już wcześniej zatwierdzony 
do realizacji, trasę AC analizowano w poniższej pracy jako alterna-
tywę dla łącznika BC. W niniejszym artykule nie analizowano kosztów 
inwestycji, czy też problemów własnościowych terenów przez które 
miałyby prowadzić objazdy, skoncentrowano się jedynie na oszaco-
waniu wpływu obu wariantów lokalizacji łącznika na parametry ruchu 
w okolicach przedmiotowego trójkąta.  

2.2. Wyniki symulacji 

W każdym z czterech wariantów natężenia ruchu obliczenia wy-
konano na tym samym zestawie punktów start-meta. W następnej 
kolejności porównano trasy przejazdów tylko tych pojazdów, które w 
wariancie AC przejechały przez punkty A i C (w wariancie BC przez 
punkty B i C) z ich trasami przejazdów dla obecnie istniejącej sieci 
ulic, gdy łączników AC i BC nie ma. Pod uwagę brano tylko te trasy, 
które w czasie dwugodzinnej symulacji zostały zakończone. W wa-
riancie AC było to średnio 1,25 % wszystkich pojazdów w ruchu w 
całym mieście, w wariancie BC 2,55 %. Dla tak określonych tras po-
równywano czas przejazdu, długość trasy i średnią prędkość podróży 
dla wariantów bez i z łącznikami. Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 
1. Symbolem Δt oznaczono różnicę czasu przejazdu bez łącznika i z 
łącznikiem. Analogicznie Δs i Δv. Łączny zysk obliczono jako iloczyn 
różnicy Δt i liczby pojazdów, które skorzystały z łącznika.  

We wszystkich wariantach czas podróży wzrasta wraz z rosną-
cym natężeniem ruchu. Oba hipotetyczne warianty AC i BC skracają 
najważniejszy parametr ruchu jakim w tym przypadku jest zmiana 
czasu podróży Δt. W wariancie AC średnie skrócenie czasu w sto-
sunku do wariantu podstawowego wynosi prawie 4,5 min, tj. o ponad 
11%. W wariancie BC skrócenie wynosi prawie 4 min, czyli około 10% 
średniego czasu podróży dla jednego pojazdu. We wszystkich symu-
lacjach w wariantach z łącznikami prędkość ruchu pojazdów rośnie o 
około 2-3 km/h. Gdyby pod uwagę brać tylko skrócenie czasy po-
dróży pojedynczego pojazdu, to wariant AC byłby lepszy od wariantu 
BC. Warto jednak podkreślić, że ze względu na lokalizację łącznika 
BC w pobliżu ruchliwych placów Legionów i Orląt Lwowskich, liczba 
pojazdów korzystających z tego połączenia byłaby dwukrotnie więk-
sza niż z łącznika AC i w efekcie końcowym łączny zysk Δt byłby o 
80% większy dla wariantu BC. Można zatem podsumować, że ze 
względu na skrócenie czasów przejazdu wariant BC jest efektywniej-
szy niż AC.  

Drugim obok skrócenia czasów podróży, nie mniej ważnym za-
daniem łączników ma być odciążenie skrzyżowań na placach Legio-
nów i Orląt Lwowskich. W celu zbadania, jak oba warianty AC i BC 
wpływają na zmniejszenie liczby pojazdów przejeżdżających przez 
ww. place obliczono różnice sumarycznej liczby pojazdów w trakcie 
dwugodzinnej symulacji ruchu na ulicach okalających omawiany trój-
kąt dla obecnego i zmodyfikowanych w wariantach AC i BC grafów 
ulic. Wyniki zilustrowano na rys. 3. 

Zmiany natężenia ruchu są w obu wariantach podobne. Zwięk-
szyło się obciążenie ul. Grabiszyńskiej, Robotniczej i Strzegomskiej 
w tych ich fragmentach, które sąsiadują z wylotami łączników AC i 
BC. Zmniejszyło się natężenie na pl. Legionów i Orląt Lwowskich. 
Szczegółowe wartości obciążenia ww. placów w czasie dwugodzin-
nej symulacji ruchu dla wariantu o największym natężeniu ruchu po-
dano w tabeli 2. 

 

 
a) Wariant AC 

 
b) Wariant BC 
Rys. 3. Zmiana obciążenia ulic wokół trójkąta Grabiszyńska –Kleciń-
ska – Robotnicza (kolor zielony – zmniejszenie natężenia ruchu, ko-
lor czerwony – zwiększenie). Zilustrowano różnice tylko dla wariantu 
obliczeniowego o największym natężeniu ruchu.  
 

Tab. 2. Obciążenie pl. Legionów i Orląt Lwowskich 
Wariant Bez łącznika Łącznik AC Łącznik BC 

30000 2641 2457 (-6,97%) 2234  (-15,41%) 

 
W godzinach szczytu komunikacyjnego łącznik AC obniża natę-

żenie ruchu o około 7%, łącznik BC o ponad 15%. Tak więc biorąc 
pod uwagę zmniejszenie odciążenia skrzyżowań na placach Legio-
nów i Orląt Lwowskich wariant BC jest lepszym rozwiązaniem niż 
łącznik AC. 

PODSUMOWANIE 

1. Oba rozważane w pracy warianty lokalizacji łącznika pomiędzy 
ul. Grabiszyńska a Robotniczą spełniają swoje zadania. 

2. Wariant AC skraca średni czas podróży o prawie 4,5 min, wariant 
BC o blisko 4 min. 

3. Oba warianty zmniejszają natężenie ruchu w rejonie pl. Legionów 
i Orląt Lwowskich. Średnio w wariancie AC o 7%, w wariancie BC 
o ponad 15% 

4. Ze względu na lokalizację bliżej centrum łącznik BC byłby znacz-
nie częściej wykorzystywany jako skrót niż łącznik AC. 

5. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty zagadnienia, także finan-
sowe których w pracy nie analizowano, łącznik BC byłby bardziej 
optymalnym rozwiązaniem niż skrót AC.  

6. Makroskopowy model ruchu pojazdów w całym mieście jest sku-
tecznym narzędziem do rozwiązywania konkretnych planistycz-
nych zadań z zakresu optymalizacji ruchu drogowego.. 
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A modification of streets network  
near Świebodzki Station in Wrocław 

In the paper two variants of modification of streets net-

work near Grabiszyńska and Robotnicza streets in Wrocław 

were presented. There is no road infrastructure in the dis-

cussed region located in city centre, area 350 ha. Currently, 

the vehicles avoid this region by centre of city or by crowded 

Downtown Bypass. An influence of two variants of develop-

ment of streets network in this region on traffic flow parame-

ters was analyzed. A simulation computations were done using 

macroscopic continuous traffic flow model at a street network 

in the whole city. Vehicles’ trajectories were computed by 

Dijkstra algorithm which computes shortest time paths. An 

analysis was executed for several flow intensities. It was 

proven that both variants of network modifications shortened 

travel time by about 4 - 4,5 %, and decreased flow intensity in 

centre of city by about 7-15 %. The streets of increasing and 

decreasing flow intensity near region’s border were identified.  
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