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WPŁYW PLANOWANEGO MOSTU ZACHODNIEGO  

NA WARUNKI RUCHU W TORUNIU 

 

W pracy przedstawiono wyniki analiz dotyczące korzyści z planowanej budowy przeprawy mostowej w zachodniej części 

Torunia. Na podstawie symulacyjnego modelu transportowego wyznaczono prognozowane natężenia ruchu samochodowego 

oraz wartości współczynników obciążenia ruchem na sieci drogowej miasta. Wyznaczono także wartość pracy przewozowej 

wykonanej przez wszystkie pojazdy poruszające się po sieci drogowej miasta oraz wartość czasu podróży kierowców i pasaże-

rów, podróżujących w ciągu doby przeciętnego dnia roboczego. Wymienione charakterystyki umożliwiły określenie oszczędno-

ści w kosztach ruchu wynikające z budowy mostu. W pracy wykazano, że realizacja inwestycji ze względów poprawy warun-

ków ruchu w Toruniu jest jak najbardziej uzasadniona. 

 

WSTĘP 

Obecnie na sieci drogowo-ulicznej Torunia zlokalizowane są 
dwa mosty przez Wisłę. Pierwszy, który powstał w 1934 roku po-
chodzi z rozebranego mostu kolejowego w Opaleniu nieopodal 
Kwidzyna. Obecnie nosi nazwę Józefa Piłsudskiego. Dopiero po 
blisko osiemdziesięciu latach, bo pod koniec 2013 roku, oddano do 
eksploatacji drugi most drogowy, który nosi imię gen. Elżbiety Za-
wackiej. Już w 1935 roku architekt miejski, inż. Ignacy Tłoczek, 
wskazał dwie lokalizacje nowych mostów drogowych. Pierwszy na 
wysokości ulicy Okrężnej, a drugi na wysokości ul. Wschodniej 
(obecny most im. gen. Elżbiety Zawackiej). Lokalizacje istniejących 
mostów na sieci drogowej miasta przedstawiono na rys. 1. Za-
mieszczono na nim także propozycję inż. Tłoczka dotyczącą plano-
wanego mostu na wysokości ul. Okrężnej.  

 

 
Rys. 1. Lokalizacja mostów drogowych na sieci drogowej Torunia  
 

W „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transporto-
wych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia” [1] przedstawiono 
propozycję budowy mostu drogowego przez Wisłę, umownie na-
zwanym Mostem Zachodnim. Jego lokalizacja pokrywałaby się 
z propozycją inż. Tłoczka.  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie argumentów uza-
sadniających budowę Mostu Zachodniego w Toruniu ze względów 
ruchowych. 

1. OPIS ZAŁOŻEŃ DO ANALIZ PRZESTRZENNYCH 
ROZKŁADÓW RUCHU 

Analizy ruchowe, których wyniki przedstawiano w dalszej czę-
ści niniejszej pracy, wykonano za pomocą aktualnego dla miasta 
Torunia czterostopniowego, transportowego modelu symulacyjnego. 
Został on opracowany na bazie kompleksowych badań ruchu dro-
gowego oraz badań ankietowych mieszkańców tego miasta w latach 
2012 – 2014 dla stanu istniejącego. Ten model był również podsta-
wą opracowania modeli prognostycznych. Natomiast dla analiz 
prognostycznych ruchu i podróży zewnętrznych (tranzytowych, 
absorbowanych i generowanych) wykorzystano prognostyczne 
modele transportowe dla województwa kujawsko-pomorskiego, 
opracowane w 2013 roku, które opisano w pracy [3]. 

Modele prognostyczne, podobnie jak model dla stanu istnieją-
cego, oparte są o teorię czterostopniowego etapu obliczeniowego 
złożonego z: 
– generowania popytu na podróże (powstawanie podróży, po-

wstawanie ruchu), 
– wyboru celu podróży (rozkład przestrzenny podróży i ruchu w 

układzie macierzowym), 
– wyboru środka transportowego do realizacji podróży, 
– rozkładu ruchu na sieci transportowe. 

 
Modele opracowano w środowisku niemieckiego programu 

komputerowego VISUM. Zostały one zdefiniowane w obowiązują-
cym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego układzie 2000, 
w strefie 6, z przypisaną definicją układu jako 
ETRS_1989Poland_CS2000_Zone_6/GCS_ETRS_1989. Definicja 
ta zapewnia prawidłową funkcjonalność modelu w zakresie obsługi 
wszelkich opracowań mapowych, w tym obsługę map Google. We 
wszystkich modelach zdefiniowano jednostki urbanistyczne oraz 
rejony transportowe na terenie Torunia odpowiednio jako obiekty 
typu POI (Point of Interest – obiekty użytkownika). 

W przeprowadzonych analizach wzięto także pod uwagę ogól-
ną koncepcją rozwoju układu drogowego województwa kujawsko-
pomorskiego przedstawioną w pracy [4]. 
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2. WYNIKI ANALIZ PRZESTRZENNYCH ROZKŁADÓW 
RUCHU 

Analizy symulacyjne ruchu wykonane na podstawie modeli 
transportowych umożliwiły wyznaczenie następujących mierników 
charakteryzujących warunki ruchu na sieci drogowej miasta: 
– natężeń ruchu samochodowego dla doby przeciętnego dnia 

roboczego, 
– współczynników obciążenia sieci drogowej (pod tym pojęciem 

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), 

– pracy przewozowej wykonanej przez wszystkie pojazdy w ciągu 
doby przeciętnego dnia roboczego wyrażonej w pojazdo-
kilometrach [Pkm], 

– czasu spędzonego w sieci przez wszystkich kierowców i pasa-
żerów pojazdów w ciągu doby przeciętnego dnia roboczego wy-
rażonego w pojazdo-godzinach (Ph). 
Na podstawie powyższych danych oraz danych zamieszczo-

nych w „Niebieskiej księdze – Infrastruktura drogowa” (Jaspers) [5] 
można wyznaczyć koszty ruchu w ciągu doby i roku obejmujące 
koszty eksploatacyjne pojazdów i czasu spędzonego przez kierow-
ców i pasażerów pojazdów w sieci drogowej podczas podróży.  

Obliczenia symulacyjne ruchu wykonano dla następujących 
wariantów układu sieci drogowej województwa: 

– wariant bezinwestycyjny (W0), 
– wariant inwestycyjny(W1) uwzgledniający funkcjonowanie Mo-

stu Zachodniego w Toruniu, 
dla lat 2020, 2025 oraz 2030. 

Przykłady uzyskanych w wyniku obliczeń, za pomocą symula-
cyjnego modelu transportowego, map prognozowanych współczyn-
ników obciążenia ruchem samochodowym dla 2020 roku, zamiesz-
czono na: 

rys. 2 – wariant W0, 
rys. 3 – wariant W1. 
Natomiast na rys. 4 oraz 5 zamieszczono również mapy pro-

gnozowanych współczynników obciążenia ruchem samochodowego 
w roku 2030, odpowiednio dla wariantu inwestycyjnego i bezinwe-
stycyjnego. 

Z analizy danych zamieszczonych na powyższych mapach wy-
nika, że budowa Mostu Zachodniego ze względów poprawy warun-
ków ruchu w mieście jest jak najbardziej pożądana. W przypadku 
braku tej inwestycji, we wszystkich latach prognozy, na moście im. 
J. Piłsudskiego (najbliżej położony od planowanego) współczynniki 
obciążenia ruchem przekroczą wartość 100%, a więc w godzinach 
szczytowego ruchu należy spodziewać stanów zatoru. Oddanie 
Mostu Zachodniego do eksploatacji spowoduje obniżenie wartości 
omawianego współczynnika na moście im. J. Piłsudskiego do war-
tości ok. 90%. Ponadto, co należy podkreślić, budowa trzeciej prze-
prawy mostowej w Toruniu, czyli Mostu Zachodniego, spowoduje 
także zmniejszenie wartości współczynników obciążenia ruchem na 
sieci drogowej obejmującej obszar śródmieścia i centrum miasta. 

 

 
Rys. 2.  Mapa prognozowanych współczynników obciążenia ruchem samochodowym dla wariantu W0, rok prognozy 2020 
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Rys. 3.   Mapa prognozowanych współczynników obciążenia ruchem samochodowym dla wariantu W1, rok prognozy 2020 
 

 
Rys. 4.    Mapa prognozowanych współczynników obciążenia ruchem samochodowym dla wariantu 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 miasta w przeciętnym 
dniu roboczym, dla poszczególnych wariantów, w latach 2020 -
2030. Wyniki te uzyskano także na podstawie obliczeń symulacyj-
nych, wykorzystując do tego celu model transportowy dla miasta 
Torunia [1]. 

 
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 31 423 31 402 1 416 818 1 424 335 

D 30 551 30 547 1 186 591 1 171 623 

O 293 253 291 360 15 412 208 15 374 069 

Suma 355 227 353 309 18 015 616 17 970 027 

rok 2025 

C 30 928 30 767 1 433 186 1 436 376 

D 29 721 29 646 1 180 308 1 173 143 

O 274 876 273 057 14 815 434 14 774 832 

Suma 335 525 333 470 17 428 928 17 384 352 

rok 2030 

C 29 504 29 516 1 413 726 1 412 508 

D 28 296 28 300 1 138 616 1 138 296 

O 259 249 257 484 14 440 891 14 397 218 

Suma 317 049 315 300 16 993 233 16 948 022 

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

 
Z analizy danych zamieszczonych w tej tablicy wynika, że zrea-

lizowanie inwestycji jaką byłaby budowa Mostu Zachodniego przy-

czyniłoby się do zmniejszenia czasu spędzonego w podróży przez 
kierowców i pasażerów w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego 
dla wszystkich okresów prognozy. Podobna sytuacja występuje w 
przypadku pracy przewozowej. Wyniki obliczeń symulacyjnych 
ruchu wykazały również, że budowa Mostu Zachodniego spowodo-
wałoby wzrost średniej prędkości podróży na sieci drogowej miasta 
o ~0,5 km/h. 

Dalsze analizy polegały na wyznaczeniu oszczędności w kosz-
tach ruchu jakie niosłoby za sobą zrealizowanie budowy omawiane-
go mostu. Pod uwagę wzięto po stronie kosztów dwa składniki 
jakimi są koszty czasu spędzonego w sieci przez kierowców i pasa-
żerów oraz koszty eksploatacji pojazdów. Jednostkowe koszty 
czasu użytkowników infrastruktury drogowej oraz jednostkowe 
koszty eksploatacji pojazdów przyjęto na podstawie opracowania 
[5]. Dobowe i roczne koszty ruchu dla wariantów bezinwestycyjnego 
(W0) oraz inwestycyjnego (W1) dla okresu 2020 - 2030 roku przed-
stawiono w tablicy 2. 

Natomiast różnice w kosztach czasu podróży i eksploatacji po-
jazdów ruchu dla wariantu inwestycyjnego, w stosunku do wariantu 
bezinwestycyjnego, zamieszczono w tablicy 3. 

Z analizy danych zamieszczonych w powyższej tablicy wynika, 
że budowa Mostu Zachodniego w Toruniu ze względów zmniejsze-
nia kosztów czasu podróży oraz kosztów eksploatacji pojazdów jest 
jak najbardziej uzasadniona, bowiem w ciągu 10 lat oszczędności z 
tego tytułu wyniosłyby ponad 720 mln zł. Szacowny przez autorów 
koszt budowy Mostu Zachodniego z drogami dojazdowymi wynosił-
by około 300 mln zł, a więc inwestycja zwróciłaby się w ciągu nie-
spełna 5 lat. 

 
 

 
Rys. 5.   Mapa prognozowanych współczynników obciążenia ruchem samochodowym dla wariantu 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 58,59 

2025 71,47 

2030 73,01 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych analiz symulacyjnych ruchu 
na sieci drogowej Torunia pod względem budowy nowej przeprawy 
mostowej w zachodniej części miasta można stwierdzić, że z punktu 
widzenia oszczędności kosztów czasu kierowców i pasażerów oraz 
eksploatacji pojazdów, w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego, 
jest uzasadniona. Koszt tej inwestycji uległby bardzo szybkiemu 
zwrotowi. Wstępne szacunki autorów wykazały, że koszt inwestycji 
wyniósłby około 300 mln zł, natomiast oszczędności w okresie 2020 
– 2030 wyniosłyby ponad 700 mln zł. Ponadto przyczyniłaby się do 
wzrostu średniej prędkości podróży na całej sieci drogowej Torunia 
o ~0,5 km/h. 
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Impact of the planned western bridge  
on traffic conditions in Toruń 

The paper presents the results of analysis concerning the 

planned construction of a bridge crossing in the western part 

of Toruń. The transport simulation model has been used to 

determine the forecast traffic intensity and the traffic load 

ratios in the city road network. In addition, the value of 

transport work carried out by all the vehicles moving in the 

city road network as well as the value of travel time of driv-

ers and passengers during 24h on an average working day 

have been determined. The above-mentioned aspects have 

enabled to determine savings in traffic costs stemming from 

the bridge construction. The study indicates that the invest-

ment project, due to the improvement of traffic conditions in 

Toruń, is fully justified. 
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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 2,58 2,51 16,62 21,71 6514,48 

eksploatacja pojazdów 9,37 5,07 28,96 43,40 13020,15 

– W1 
czas podróży 2,58 2,51 16,52 21,61 6481,66 

eksploatacja pojazdów 9,42 5,01 28,89 43,31 12994,38 

Rok 2025 

– WO 
czas podróży 2,91 2,80 17,97 23,69 7105,77 

eksploatacja pojazdów 10,72 5,70 31,49 47,91 14372,91 

– W1 
czas podróży 2,90 2,79 17,85 23,54 7063,41 

eksploatacja pojazdów 10,74 5,67 31,40 47,81 14343,79 

Rok 2030 

– WO 
czas podróży 3,07 2,94 18,81 24,82 7447,33 

eksploatacja pojazdów 11,96 6,22 34,71 52,89 15867,93 

– W1 
czas podróży 3,07 2,94 18,68 24,70 7409,43 

eksploatacja pojazdów 11,95 6,22 34,61 52,78 15832,82 
 


