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ANALIZA WYKORZYSTANIA ROWERU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIU 

 

W artykule omówiono wykorzystanie roweru miejskiego we Wrocławiu (WRM). Przeanalizowano zmienność dobową, ty-

godniową i miesięczną liczby wypożyczeni w 2015 roku. Stwierdzono, że w ciągu doby występują dwa szczyty wypożyczeń: 

poranny i dwukrotnie wyższy popołudniowy. Liczba wypożyczeń w dni robocze kształtuje się na podobnym poziomie, w dni 

weekendowe jest o koło 20% niższa. Najpopularniejszymi miesiącami są maj i czerwiec, w okresie wakacyjnym i jesiennym 

popularność WRM maleje. Stwierdzono, że WRM nie jest obecnie optymalnie wykorzystany, przeciętny rower jest w ruchu 

niecałą godzinę w ciągu doby.  Zaproponowano, by w następnych latach  WRM uruchomić już od kwietnia, a nawet marca. 

Dane do analizy uzyskano nieodpłatnie od firmy Nextbike – operatora WRM.  

 

WSTĘP 

Pierwsze systemy rowerów miejskich pojawiły się pod koniec 
lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku w Skandynawii i w Holandii. 
Prawdziwą popularność, jako szybki, tani i ekologiczny sposób 
przemieszczania się na niewielkie odległości w terenie zurbanizo-
wanym, zdobyły na początku XXI wieku. Do Polski moda na rower 
miejski przyszła w 2011 roku. W 2015 roku systemy takie działały 
już w czternastu miastach kraju (KMK Bike – Kraków, Wrocławski 
Rower Miejski (WRM), RoweRes - Rzeszów, Poznański Rower 
Miejski - (PRM), Opole Bike, Bemowo Bike (Warszawa-Bemowo), 
Warszawski Rower Miejski, Trójmiejski Rower Miejski – Sopot, 
Toruński Rower Miejski, Białostocki Rower Miejski – BiKeR, Lubel-
ski Rower Miejski, Bike_S - Szczeciński Rower Miejski, BBbike - 
Rower Miejski w Bielsku-Białej, Bydgoski Rower Aglomeracyjny). 
Największe, zarówno pod względem liczby stacji, dostępnych rowe-
rów i liczby wypożyczeń funkcjonują w Warszawie i Wrocławiu [4]. 
W Warszawie w 2015 r było to ponad 3000 rowerów, ponad 200 
stacji. Dla porównania największy taki system w chińskim mieście 
Wuhan liczy 90 000 rowerów, a  w Hangzhou 69 750 rowerów. 
Shaheen, Guzman i Zhang [3] wymieniają korzyści z wykorzystywa-
nia systemów rowerów miejskich: użytkownicy mają większą możli-
wość przemieszczania się i większą dostępność obszarów niż 
poruszający się samochodami, opłaty związane z korzystaniem z 
rowerów są relatywnie niskie, opłaty wprowadzenia i obsługi syste-
mu są niższe w porównaniu do innych środków komunikacji, mniej-
sza kongestia i emisja spalin, wzrost stopnia użytkowania komuni-
kacji miejskiej, w tym autobusów, tramwajów, metra i pociągów, 
korzyści zdrowotne, zwiększenie świadomości ekologicznej. 

Skuteczność systemu, jego popularność jako środka transpor-
towego zależy od lokalizacji stacji dokujących, dostępności rowerów 
w momencie wypożyczania, możliwości jego zwrotu i oczywiście 
kosztów wypożyczenia jako funkcji czasu. Jednym ze sposobów 
optymalizacji systemu jest analiza struktury wypożyczeń [2]. Taką 
analizę z uwzględnieniem zmienności dziennej, tygodniowej i mie-
sięcznej przedstawiono w pracy na przykładzie wykorzystania Wro-
cławskiego Roweru Miejskiego w 2015 r. 

1. WROCŁAWSKI ROWER MIEJSKI (WRM) 

WRM powstał w 2011 roku i do 2015 zarządzany był (i będzie 
zarządzany do 2018 r.) przez firmę Nextbike. W pierwszym roku 
działalności zainstalowano 17 stacji wyposażonych w 140 rowerów. 

System jest sukcesywnie rozwijany i w 2015 roku obejmował 74 
stacje i 740 rowerów, rys.1. (w tym cztery stacje sponsorowane). W 
ostatnim roku eksploatacji liczba zarejestrowanych wypożyczeń (i 
zwrotów) wyniosła 842 608, co daje średnio 1170 wypożyczeń 
każdego roweru w całym sezonie trwającym od końca kwietnia do 
końca listopada (łącznie 217 dni). Przeliczając tę liczbę na każdy 
dzień otrzymano średnio 5,4 wypożyczeń każdego roweru na dzień. 
Podobne wartości uzyskano w [5]. Niezależnie od dobowej i sezo-
nowej zmienności liczby wypożyczeń, średnia 5,4 wypożyczeń 
jednego roweru w ciągu jednej doby nie jest liczbą wysoką. Nawet 
biorąc pod uwagę tylko dni robocze, przeciętna dzienna liczba 
wypożyczeń wynosi 4060. Inaczej pisząc, nawet przy założeniu, że 
cały ruch rowerowy generują stali mieszkańcy miasta, nie więcej niż 
2 tys. z ponad 630 tys. mieszkańców Wrocławia wykorzystuje WRM 
do codziennej komunikacji dom- praca- dom. Dla przykładu w Ko-
penhadze planuje się osiągnięcie w roku 2016 wskaźnika 50%, czyli 
połowa całego ruchu miejskiego ma stanowić ruch rowerowy [5], 
przy czym oczywiście na ów ambitny plan składa się nie tylko sys-
tem roweru miejskiego, który akurat w tym najbardziej „urowerowio-
nym” mieście nie jest szczególnie rozbudowany: 3500 rowerów, 125 
stacji. 

 

 
Rys.1. Lokalizacja stacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego – stan 
aktualny. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82awski_Rower_Miejski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82awski_Rower_Miejski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezobs%C5%82ugowe_wypo%C5%BCyczalnie_rower%C3%B3w_miejskich_w_Rzeszowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84ski_Rower_Miejski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84ski_Rower_Miejski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opole_Bike
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84ski_Rower_Miejski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoski_Rower_Aglomeracyjny
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2. ZMIENNOŚĆ DOBOWA 

Wszystkie obliczenia w pracy wykonano z wykorzystaniem da-
nych udostępnionych nieodpłatnie przez firmę Nextbike – operatora 
WRM. Każde wypożyczenie opisano rekordem:  
– dzień, godzina wypożyczenia (z dokładnością do 1 minuty), 
– numer stacji wypożyczenia, 
– dzień, godzina zwrotu (z dokładnością do 1 minuty), 
– numer stacji zwrotu. 

Na rys.2. przedstawiono średnią dzienną, dla każdej minuty w 
ciągu doby oddzielnie, liczbę wypożyczeń od 28.04 do 30.11 ze 
wszystkich stacji łącznie. 

 
Rys.2. Średnia dzienna liczba wypożyczeń w każdej minucie doby 
ze wszystkich stacji z całego sezonu 2015 r. 

 
Zmienność dobowa liczby wypożyczeń jest analogiczna jak dla 

ruchu samochodowego. Notujemy dwa szczyty: poranny i popołu-
dniowy, przy czym w przeciwieństwie do ruchu samochodowego [1], 
dla roweru szczyt popołudniowy jest dwukrotnie większy niż poran-
ny. Rys.2. przedstawia liczbę wypożyczeń, na rys.3. pokazano 
średnią liczbę rowerów w ruchu w każdej minucie doby.  

 
Rys.3. Średnia liczba rowerów w ruchu w poszczególnych minutach 
doby. 

 
Na rys.3 przedstawiono średnią liczbę rowerów w ruchu w każ-

dej minucie doby obliczoną ze wszystkich stacji i z całego sezonu 
2015. Przebieg tej krzywej jest oczywiście podobny do wykresu 
liczby wypożyczeń. Maksymalną liczbę rowerów w ruchu notujemy 
w okolicy godz. 16, gdy ich liczba osiąga wartość 110. Oznacza to, 
że w godzinach popołudniowego szczytu, co 6,5 rower, z ogólnej 
liczby 740 dostępnych rowerów, jest w ruchu. Wartość ta pokazuje 
potencjalne możliwości większego, częstszego, wykorzystania 
roweru w przyszłości. Należy jednak pamiętać, że jest to średnia ze 
wszystkich dni całego sezonu i, co ważniejsze, ze wszystkich stacji. 
Z pewnością w okresach największej popularności roweru (maj, 
czerwiec), w centrum miasta rowerów może brakować. Zagadnienie 

to wymagałoby jednak oddzielnej analizy wykorzystania poszcze-
gólnych stacji dokujących w zależności od ich lokalizacji.  

3. ZMIENNOŚĆ TYGODNIOWA 

W kolejnym etapie analizy obliczono średnią liczbę wypoży-
czeń oddzielnie dla każdego dnia tygodnia. Wyniki przedstawia 
rys.4.  

 
Rys.4. Średnia dzienna liczba wypożyczeń w poszczególnych 
dniach tygodnia. 

 
Analogicznie jak dla ruchu samochodowego [1], średnia liczba 

wypożyczeń dla pięciu dni roboczych jest podobna, a dla dni week-
endowych niższa od dni roboczych o około 20%. Oznacza to, że 
rower miejski jest wykorzystywany również przez turystów bądź 
mieszkańców miasta nie tylko w celach komunikacyjnych na trasie 
dom- praca- dom. 

4. ZMIENNOŚĆ MIESIĘCZNA 

W celu przeanalizowania zmienności miesięcznej zsumowano 
liczbę wypożyczeń oddzielnie dla każdego miesiąca i podzielono 
przez liczbę dni w miesiącu. Pominięto kwiecień, gdyż w 2015 roku 
WRM uruchomiono dopiero pod koniec tego miesiąca.  

 

 
Rys.5. Średnia dzienna liczba wypożyczeń w poszczególnych 
miesiącach roku 2015.  
 

Rysunek 5 sugeruje celowość wcześniejszego uruchomienia 
WRM w latach następnych. Można liczyć na to, że popularność 
roweru w kwietniu, a nawet w marcu, nie będzie znacząco niższa 
niż w ostatnich miesiącach roku. Tym bardziej, że warunki klima-
tyczne we Wrocławiu w kwietniu nie odbiegają znacząco od tych z 
października, a marca od listopada. Porównanie temperatur z roz-
ważanych miesięcy z ostatniego dziesięciolecia przedstawiono w 
tabeli1. 
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Tab.1. Średnie temperatury z okresu 2005-2015, stacja Swojec. 

Marzec Kwiecień Październik Listopad 

3,95 9,30 9,10 5,00 

Tak więc decyzja firmy Nextbike, by w 2016 roku uruchomić 
WRM już od początku marca wydaje się uzasadniona. 

5. CZAS WYPOŻYCZENIA 

W systemach rowerów miejskich powszechnie stosowaną re-
gułą jest odpłatność wypożyczenia, gdy czas trwania przekracza 
dozwolony limit. Dla WRM czas ten ustalony został, podobnie jak 
dla innych miast, na 20 min. Powyżej tej granicy jest naliczana 
opłat, tak by zniechęcić użytkowników do nadmiernego przetrzymy-
wania roweru. Przy założeniu  prędkości poruszania się, na dość 
masywnym rowerze miejskim, nie przekraczającej 20 km/h, limit 20 
min. pozwala na przejechanie około 5-6 km, co w warunkach Wro-
cławia pozwala dojechać niemal z każdej stacji do centrum miasta. 
Przyjęty 20 min. limit darmowego wykorzystania ma oczywiście 
wpływ na rozkład długości czasów wypożyczeń (rys.6). Średnia 
długość wypożyczenia w grupie wypożyczeń do 20 min. wynosi 9,1 
min., wartość modalna 10 min.  

 

 
Rys.6. Średnia dobowa liczba wypożyczeń w zależności od czasu 
ich trwania. 

 
Liczba wypożyczeń nie dłuższych niż 20 min. stanowi aż 85% 

całego wykorzystania rowerów. W systemie zarejestrowano sporą 
liczbę wypożyczeń 0-1-2 minutowych, dla których na ogół zwrot 
roweru następował na tej samej stacji co wypożyczenie. Takie 
zdarzenia mogą być skutkiem błędów w rejestracji, wypożyczeń bez 
jazdy, itp. Trudno jednak odrzucić je wykluczając arbitralnie możli-
wość celowego działania użytkowników. W przeprowadzonej anali-
zie zostały one wszystkie uwzględnione.  

PODSUMOWANIE 

Popularność roweru jest wynikiem jego konkurencyjności w 
stosunku do innych środków transportu miejskiego: porównywalna 
prędkość poruszania się, szczególnie w centrum miasta w godzi-
nach szczytu, dużo mniejsze koszty podróży. Nie bez znaczenia jest 
też aspekt ekologiczny, choć pewnie nikt decydując się na wybór 
środka transportu nie bierze bezpośrednio tego czynnika pod uwa-
gę. Z drugiej strony rowerowi miejskiemu trudno jest wytrzymać 
konkurencję z rowerem osobistym.  

WRM nie jest na razie w pełni wykorzystywanym środkiem 
transportu miejskiego. Liczba stacji i dostępnych rowerów nie jest 
wykorzystana optymalnie. Średni czas wykorzystania roweru to 

około 55 min na dobę. Nawet w godzinach szczytu, średnio tylko co 
7 rower jest w ruchu. Nie jest celem artykułu dociekanie przyczyn 
tego zjawiska, ale wydaje się, że droga do popularyzacji roweru nie 
wiedzie poprzez zagęszczanie stacji dokujących ani zwiększanie 
dotychczasowej liczby rowerów. Z pewnością należałoby poczynić 
różnego typu działania marketingowe popularyzujące rower miejski, 
takie jak: uproszczenie procedury wypożyczenia, wydłużenie okresu 
bezpłatnego, różnego rodzaju konkursy i nagrody dla najaktywniej-
szych rowerzystów. Z pewnością trudno będzie zachęcić do stałego 
korzystania z WRM te osoby, które przemieszczają sie po mieście 
własnymi rowerami. Czyżby zmierzch systemu rowerów miejskich? 

Porównanie średnich z wielolecia temperatur w miesiącach ma-
rzec, kwiecień, październik i listopad sugeruje celowość przedłuże-
nia okresu działania WRM o miesiące wiosenne. 
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Rental of Wrocław Urban Bike Analysis 

The paper discussed rental of urban bike in Wroclaw in 

2015 y. The analysis includes a number of bike users per 

month, week days and hours. It was find two peeks by a day: 

in the morning and twice higher in the afternoon. The  num-

ber of loans during weekends is about 20% lower then an 

weekdays. The most popular mounts are May and June, after 

them number of users decreasing. It was calculated then 

average urban bike is only by one hour per day in motion. 

Authors suggested start the WRM from April (even from  

March) in next years.  
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