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POZIOM NAPEŁNIENIA STREF DLA OSÓB STOJĄCYCH W TRAMWAJU  

JAKO MIERNIK OCENY JAKOŚCI ICH ZABUDOWY  

I ATRAKCYJNOŚCI DLA PASAŻERÓW 

 

Ocena jakości zabudowy wnętrza tramwaju i jej atrakcyjności dla pasażerów stanowi kluczowe kryterium podejmowania 

decyzji w organizacji systemów transportu miejskiego. Pasażerowie korzystają ze stref, w których czują się wygodnie. Znajduje 

to odzwierciedlenie w liczbie osób zajmujących daną strefę tramwaju (poziomie napełnienia stref). Opracowano zatem modele 

miar i wskaźników oceny atrakcyjności i jakości zabudowy przestrzeni pasażerskiej tramwaju na podstawie danych napełnie-

nia stref dla pasażerów stojących w tramwaju. W odniesieniu do tych stref omówiono rozwiązania konstrukcyjne przestrzeni 

pasażerskiej stosowane obecnie przez producentów tramwajów. Egzemplifikację wykorzystania opracowanych modeli pokaza-

no za pomocą wyznaczonych wartości miar i wskaźników. 

 

WSTĘP 

Współczesne tramwaje muszą spełniać wiele wymagań kon-
strukcyjnych, eksploatacyjnych i jakościowych. Wymagania tech-
niczne są określone na etapie konstrukcji, etapie wymagań specyfi-
kacji przetargowej i przedstawiane szczegółowo za pomocą charak-
terystyk ilościowych. Natomiast wymogi w zakresie dostosowania 
pojazdu do wymagań pasażerów i jakości zabudowy jego wnętrza 
często są formułowane bardzo ogólnie i w sposób opisowy.  

Jakość traktowana jest jako właściwość zbiorczą, niemianowa-
ną, niemierzalną lecz dającą się opisywać i wyznaczać ilościowo 
jako wynikowe natężenie oddziaływających na nią najistotniejszych 
czynników [4]. Należy odróżnić jakość elementu pojazdu lub mate-
riału użytego do jego produkcji od jakości postrzeganej przez pasa-
żerów a wynikającej ze stopnia spełnienia ich wymagań. Wymaga-
nia te są związane z różnymi obszarami oceny funkcjonowania 
całego systemu transportu miejskiego z punku widzenia jego ele-
mentów jak i otoczenia tego systemu.  

Istotną sprawą w kształtowaniu oferty przewozowej jest prawi-
dłowe określenie oczekiwań klientów i możliwości usługodawców, 
którzy mogą sprostać tym oczekiwaniom. Działania niezgodne z 
rzeczywistymi oczekiwaniami klienta lub takie, które nie mogą być z 
różnych względów, np. technicznych czy ekonomicznych, spełnione 
przez usługodawcę powodują powstawanie niezgodności pomiędzy 
usługami świadczonymi, a oczekiwanymi. 

Można założyć, że ocena jakości wnętrza pojazdu związana 
jest ściśle z preferencjami pasażerów. Preferencje te przedstawić 
można w postaci uporządkowanego zbioru kryteriów. Decydują one 
o wyborze konkretnego sposobu zaspokojenia danej potrzeby. 
Odzwierciedleniem oceny jakości wnętrza pojazdu jest także wybór 
przestrzeni zajmowanej w pojeździe przez pasażerów. Pasażerowie 
wybierają chętniej miejsca w pojeździe i korzystają z rozwiązań, 
które najbardziej odpowiadają ich potrzebom. Analiza rozmieszcze-
nia pasażerów w pojeździe może dostarczyć informacji na temat 
spełnienia oczekiwań pasażerów w zakresie jakości zabudowy i 
atrakcyjności wnętrza tramwaju. 

1. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI W PROJEKTOWANIU 
PRZESTRZENI PASAŻERSKIEJ TRAMWAJÓW 

Obecnie najważniejszymi obszarami konstrukcji tramwajów 
wpływającymi określającymi wymagania konstrukcyjne, eksploata-
cyjne i jakościowe są [2, 3]: 
– modułowość pojazdów, 
– niskopodłogowość pojazdów; dzielenie stref w pojazdach z 

podłogą niską i wysoką poprzez rozwiązania przejść między 
strefami, 

– kierunkowość tramwaju np. tramwaje dwukierunkowe i waha-
dłowe. 
Konkurencja na rynku producentów pojazdów nie pozwoliła na 

wyłonienie się wspólnego rozwiązania standardowego, chociaż 
wyraźnie ujawniły się określone tendencje w zakresie napędu, 
sterowania i rozwiązań zabudowy przestrzeni pasażerskiej, do 
których należy zaliczyć przede wszystkim [2, 3]: 
– dążenie do obniżenia podłogi na całej długości pojazdu, 
– dążenie do jak najniższego poziomu podłogi (typowa wysokość 

wynosiła 350 mm), 
– zwiększenie komfortu jazdy i obniżenie poziomu hałasu, 
– obniżenie energochłonności, 
– zmniejszenie zakresu obsługi i ułatwienie zachowania czystości, 
– wydzielenie przestrzeni dla niepełnosprawnych, wózków dzie-

cięcych, 
– zmniejszenie przestrzeni pomiędzy pojazdem, a platformą 

przystankową, 
– podobieństwa designu na zewnątrz oraz wewnątrz pojazdu. 

Wśród wielu szczegółowych zadań pojawiających się w proce-
sie projektowania pojazdów, szczególnie lekkich pojazdów szyno-
wych (tramwajów) można wymienić [1]: 
– dążenie do wyrównanie nacisków poszczególnych kół na szyny, 
– zmniejszenie sił w przegubach międzyczłonowych, 
– zapewnienie odpowiednich własności biegowych pojazdu (bez-

pieczeństwo przed wykolejeniem, komfort jazdy, spokojność 
biegu), 

– zaprojektowanie wnętrza pojazdu w oparciu o rzeczywiste pre-
ferencje pasażerów, 
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– osiągnięcie i utrzymanie bezpieczeństwa pasażerów podczas 
jazdy tramwaju. 
Do rozwiązania tak sformułowanych zadań konieczna jest m.in. 

informacja o zmianach mas i masowych momentów bezwładności 
całej struktury pojazdu, spowodowanych rozkładem poszczególnych 
mas pasażerów w pojeździe. Jak wskazują autorzy pracy [5] jest to 
jedna z kluczowych zmiennych jaką należy uwzględnić w projekto-
waniu pojazdu. W szerszym aspekcie (także psychologicznym), 
problem rozłożenia pasażerów w środkach transportu potraktowano 
m.in. w pracy [6].  

2. WYBRANE ELEMENTY ZABUDOWY PRZESTRZENI 
PASAŻERSKIEJ TRAMWAJÓW 

2.1. Drzwi 

Istotnymi elementami charakterystyki drzwi tramwajów ze 
względu na zachowanie zadowalającego poziomu jakości przewo-
zów są: 
– liczba drzwi, 
– liczba strumieni wymiany pasażerów, 
– liczba skrzydeł drzwi, 
– szerokość drzwi, 
– system otwierania, zamykania i konstrukcja drzwi (otwieranie 

drzwi przez pasażera lub tylko motorniczego, drzwi otwierane 
do środka lub odskokowo na zewnątrz pudła), 

– system antyprzycięciowy (tzw. rewersu drzwi). 
Rozwiązanie konstrukcyjne drzwi wpływa na czas i wygodę 

wymiany pasażerów na przystankach. Zmiany w konstrukcji tram-
wajów na przestrzeni lat, tendencje do zwiększania miejsc siedzą-
cych, niskopodłogowość nowych konstrukcji pociągały zmiany w 
rozwiązaniach konstrukcyjnych drzwi pojazdów. 

Drzwi w tramwajach obecnie najczęściej wykonywane są jako 
odskokowo-przesuwne odkładane na zewnątrz. Możliwość otwiera-
nia drzwi przez pasażerów została wprowadzona ze względu na 
komfort cieplny w przestrzeni pasażerskiej – ograniczenie wymiany 
powietrza z otoczeniem ze względu na ogrzewanie lub klimatyzację. 
Wiążą się z tym pewne problemy związane w funkcjonowaniem 
osób o ograniczonej mobilności i niewidomych. Trudność sprawia 
takim osobom odszukać wejście przy zamkniętych drzwiach, a tym 
bardziej przycisk otwierający drzwi. W tramwajach nie występuje 
bowiem standaryzacja w zakresie wyglądu i rozmieszczenia przyci-
sków otwierania drzwi. Występują one na środku drzwi, po ich 
bokach lub na uchwytach osłon drzwi. Umiejscowienie otwierania 
drzwi na środku powoduje blokowanie drogi pasażerom wysiadają-
cym przez pasażerów wsiadających, nie usuwającym się na bok po 
przyciśnięciu przycisku. Dotarcie do przycisku umieszczonego po 
boku drzwi dla pasażera wewnątrz pojazdu jest łatwiejsze. 

Ważne ze względu na czas wymiany pasażerów i zamknięcia 
drzwi jest wyznaczenie i oznaczenie strefy pracy fotokomórki. Pasa-
żerowie często nie wiedzą o takiej strefie i nieświadomie opóźniają 
czas zamknięcia drzwi i odjazdu pojazdu z przystanku stojąc w niej. 

2.2. Miejsca stojące 

Pasażerowie akceptują warunki podróży przy współczynniku 
powierzchni przypadającej na pasażera wynoszącym 
0,25m2/pas. [8]. Z punktu widzenia atrakcyjności przestrzeni stojącej 

ważna dla pasażera jest możliwość wygodnego trzymania się 
uchwytów i ich duża dostępność. Ze względu na wymianę pasaże-
rów należy zwrócić uwagę, aby stojący nie blokowali strumieni 
wymiany na przystankach. Jednym z rozwiązań uchwytów górnych 
stosowanych przy wysokim usytuowaniu uchwytów wzdłużnych są 
zawieszki. Istnieją rozwiązania uchwytów wbudowanych w oparcia 
foteli. 

Miejsca stojące z dobrze rozwiązanymi uchwytami są dobrym 
rozwiązaniem w środkach transportu publicznego ze względu na 
możliwość obsługi przez transport zbiorowy większej liczby pasaże-
rów. Czas podróży nie jest długi i nie wszyscy pasażerowie szukają 
miejsc siedzących. Niektórzy niechętnie z nich korzystają nawet, 
jeśli takie są aktualnie wolne. Masa pasażerów przy dużych prze-
strzeniach dla osób stojących rośnie wtedy znacznie i na etapie 
konstrukcyjnym należy brać pod uwagę możliwość przekroczenia 
dopuszczalnych nacisków na tor. 

Ze względu na to, że większość pasażerów podróżuje z nie-
wielkim codziennym bagażem podręcznym (aktówka, teczka, plecak 
miejski, torebka) wartym uwagi jest wyposażenia przestrzeni dla 
osób stojących w niewielkie półki umożliwiające czasowe położenie 
(lub tylko podparcie) bagażu. 

2.3. Miejsca siedzące 

Tabor do przewozów zbiorowych powinien mieć liczbę miejsc 
siedzących dostosowaną do odległości podróży. Przyjmuje się, że z 
odległością podróży zwiększa się udział miejsc siedzących i zmniej-
sza udział miejsc stojących. Tabor tramwajowy realizuje głownie 
zadania przewozowe na terenie miasta, a odległości i czas podróży 
są stosunkowo krótkie. Z tego względu większość miejsc w pojeź-
dzie to miejsca stojące. W pracy [7] określono współczynnik udziału 
miejsc siedzących do stojących na 40% dla nowych konstrukcji 
pojazdów. Wydaje się, że wartość ta w odniesieniu do tramwajów ze 
względu na charakter przewozów – krótki czas podróży – powinna 
być niższa. Miejsca siedzące są potrzebne ze względu na zapew-
nienie komfortu przemieszczania się osób starszych, kobiet w ciąży, 
osób o ograniczonej mobilności i niepełnosprawnych. Rozmiesz-
czenie foteli jest też stosowane, jako zabieg wpływający na roz-
mieszczenie masy pasażerów w pojeździe. Problem zagospodaro-
wania przestrzeni w pojeździe i podzielenie jej pomiędzy stojących i 
siedzących próbuje się rozwiązywać stosując fotele składane. Bar-
dzo często są one zamontowane na bocznych ścianach pojazdu i 
usytuowane bokiem do kierunku jazdy. 

2.4. Miejsca dla wózków dziecięcych i inwalidzkich 

Ze względu na to, że nowoczesne tramwaje produkowane są, 
jako pojazdy całkowicie lub w części niskopodłogowe istniejące 
rozwiązania w większości są przyjazne dla osób o ograniczonej 
mobilności, korzystających wózków inwalidzkich i wózków dziecię-
cych. Można jednak zauważyć tzw. dobre i złe praktyki w planowa-
niu przestrzeni pasażerskiej przeznaczonej dla tych osób.  

Tramwaje obecnie są wyposażone w miejsca (specjalne prze-
strzenie) ze składanymi siedzeniami lub pozbawione siedzeń prze-
znaczone do ustawienia wózka dziecięcego, wózka inwalidzkiego, 
roweru lub dużego bagażu. Umiejscowienie specjalnych miejsc dla 
wózków przy wszystkich drzwiach zajęłoby zbyt dużo przestrzeni i 
spowodowałoby likwidację wielu miejsc siedzących, dlatego wejścia, 

 
Rys. 1. Schemat tramwaju Solaris Tramino z numeracją stref, w których rejestrowano liczby pasażerów w analizie rozmieszczenia pasażerów 
stojących wewnątrz tramwaju. Opracowanie na podstawie [1] 
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za którymi znajdują się te strefy powinny zostać wyraźnie wyzna-
czone i oznakowane znakami graficznymi (piktogramami). Mimo, że 
w regulaminach przewozów istnieje zazwyczaj zapis o pierwszeń-
stwie w wyznaczonej przestrzeni dla wózka dziecięcego lub inwa-
lidzkiego to w praktyce dochodzi do sytuacji konfliktowych. Dobrą 
praktyką byłoby zatem nie montowanie siedzeń (nawet rozkłada-
nych) w tej przestrzeni.  

Przestrzenie specjalne znajdują się w zależności od konstrukcji 
pojazdu na ścianie przeciwległej do drzwi, lecz także na ścianie do 
drzwi przylegającej. W pojeździe może się znaleźć więcej niż jedno 
takie miejsce. Mogą być one oznaczone, jako jedna strefa dla wóz-
ków dziecięcych i inwalidzkich, lub przy dłuższych pojazdach strefy 
te mogą być wyraźnie rozdzielone.  

2.5. Biletomaty, kasowniki i środki informacji pasażerskiej 

Podróż, jej planowanie i realizacja zależne są w dużej mierze 
od przepływu i dostępności informacji dla pasażera. Można stwier-
dzić, że wiele podróży w transporcie publicznym jest nieplanowa 
nych lub planowanych orientacyjnie. Pasażer zjawia się na przy-
stanku i dopiero przy dostępności informacji np. rozkład jazdy ustala 
trasę podróży. Trasa jest rozumiana jako połączenie czasu i prze-
strzeni. Łańcuch przepływu informacji i jej dostępność jest niezwykle 
ważna gdy pasażer korzysta z kilku środków transportu przesiada-
jąc się.  

Rozbieżności pomiędzy wizją designera, projektem konstrukto-
ra, wymaganiami zamawiającego tabor, operatora i pasażera są 
stałym elementem istniejących problemów w zakresie budowy i 
wyposażenia tramwajów. Różnorodność systemów i urządzeń 
informacji pasażerskiej, kasowników, biletomatów i to, że ostatecz-
nie za to wyposażenie odpowiada organizator sprawia, że nie są 
one integralną częścią projektu pojazdu, a często tylko niezbędnym 
na drodze przetargowej dodatkiem. Powoduje to występowanie 
wielu rozwiązań, niewygodnych dla pasażera i zaburzających prze-
strzeń wewnętrzną.  

Kasowniki podobnie jak systemy informacji pasażerskiej doda-
wane są przez przewoźnika lub organizatora transportu na etapie 
eksploatacji. Istnieje jednak potrzeba wcześniejszej analizy możli-
wości montażu tych urządzeń na etapie projektowania wnętrza. 
Należy pamiętać, że lokalizacja kasownika bezpośrednio przy wej-
ściu spowalnia wsiadanie pasażerów. Umiejscowienie kasownika po 
przeciwnej stronie drzwi zmusza pasażera do zajęcia miejsca w 
głębi przestrzeni pasażerskiej i ogranicza sytuację blokowania drzwi 
przez pasażerów kasujących bilety. Kasowniki i biletomaty są czę-
sto montowane w pustej przestrzeni przeznaczonej dla wózków 
inwalidzkich i dziecięcych, co z jednej strony ma umożliwić łatwiej-
szy dostęp do nich pasażerów, ale może być utrudnione, gdy prze-
strzeń jest zajęta już przez wózek. 

3. POZIOM NAPEŁNIENIA STREF TRAMWAJU J 
AKO MIERNIK OCENY JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI 
ZABUDOWY PRZESTRZENI PASAŻERSKIEJ 

3.1. Założenia metodyczne 

Główne założenia prezentowanej metody badawczej są nastę-
pujące:  
– do analiz brane są pod uwagę wyłącznie strefy przeznaczone 

dla osób stojących, 
– zdarzenia zajętości stref tramwaju rejestruje się w stanie braku 

zmian liczności w strefach tramwaju, 
– stan braku zmian liczności następuje 20 s po zamknięciu drzwi 

tramwaju, 
– liczba osób w strefie jest niezależną zmienną losową, 

– zdarzenia zajętości stref występują w wybranych punktach sieci 
tramwajowej, 

– naturalnymi punktami zdarzeń zmian zajętości są przystanki 
gdzie dochodzi do wymiany pasażerów, 

– przystanki tramwajowe traktuje się jako niezależne generatory 
liczb pasażerów zajmujących daną strefę tramwaju, 

– pomijalne są zdarzenia zmiany liczby pasażerów podczas jazdy 
tramwaju (tj. po przyjętej chwili wystąpienia stanu braku zmian 
liczności). 
Podstawą analiz jest zebranie i rejestracja danych dotyczących 

liczby osób (pasażerów) zajmujących wybraną strefę w tramwaju. 
Wnętrze tramwaju wybranego do badań jest jednoprzestrzenne 
(pięcioczłonowe) jednak dla potrzeb badań wyszczególniono 21 
stref tramwaju Solaris Tramino, w których rejestrowano liczby pasa-
żerów stojących. Strefom nadano numery porządkowe oraz niefor-
malne oznaczenia opisowe. Ma to za zadanie ułatwić identyfikację 
strefy widocznej w postaci schematycznej (jak to pokazano m.in. na 
rys. 1) z rzeczywistym obszarem wnętrza tramwaju widzianym na 
obrazie z kamer. Na rysunku 1 przedstawiono schemat badanego 
tramwaju z numeracją poszczególnych stref: 
– Strefa 1 – przestrzeń bez siedzeń, usytuowana wzdłuż kabiny 

motorniczego (szerokość strefy równa szerokości tramwaju) 
wraz z drzwiami jednoskrzydłowymi. Jedyny uchwyt dla pasaże-
rów w tej strefie usytuowany jest po prawej stronie drzwi. 

– Strefy 2; 11; 17 – przestrzenie (korytarze) znajdujące się po-
między siedzeniami. Na całej długości stref, które wymiarowo są 
takie same, znajdują się podłużnie usytuowane poręcze, na któ-
rych zawieszone są uchwyty oraz poręcze pionowe przymoco-
wane do siedzeń. Na początku stref 2 i 17 znajdujących się tuż 
przy drzwiach jednoskrzydłowych, umieszczono kasowniki. Od-
powiednio strefa nr 2 znajduje się w pierwszym członie; nr 11 w 
członie 3 a strefa 17 w 5. 

– Strefy 3; 10; 12; 16 – przeguby tramwaju o powierzchni około 
jednego metra kwadratowego, wyposażone w cztery pionowe 
uchwyty dla pasażerów. 

– Strefa 4 – przestrzeń przeznaczona dla matek z wózkiem dzie-
cięcym, wyposażona w jedno rozkładane siedzenie. W strefie tej 
został umieszczony jeden z dwóch biletomatów. Poręcze z 
uchwytami znajdują się na całej długości strefy. Ponadto miej-
sce wyposażone jest w poręcze poprzeczne na wysokości około 
metra, umożliwiające chwytanie młodszym pasażerom i osobom 
niepełnosprawnym. 

– Strefy 5; 6; 13; 14 – przestrzeń obejmująca obszar wokół jednej 
pary drzwi dwuskrzydłowych oraz części korytarza wzdłuż sie-
dzeń (strefa 6 i 13). W strefie 6 i 14 znajdują się kasowniki bile-
tów. Strefa 7; 9; 21; 22 – przestrzeń (wnęka) pomiędzy drzwiami 
dwuskrzydłowymi a przegubem. 

– Strefy 8; 20 – przestrzeń pomiędzy drzwiami dwuskrzydłowymi 
przeznaczona dla osób poruszających się na wózkach inwalidz-
kich. Wyposażona w poprzeczną barierkę na wysokości około 
metra. Jest to miejsce z hamulcem bezpieczeństwa i alarmem. 
Dodatkowo po obu stronach strefy znajdują się pojemniki na 
śmieci. 

– Strefa 15 – przestrzeń z drugim biletomatem oraz trzema roz-
kładanymi siedzeniami usytuowanymi na wprost drzwi. 

– Strefa 18 – przestrzeń z tyłu wagonu wzdłuż trzech tylnych 
siedzeń z kasownikiem biletów. W strefie znajdują się jedno-
skrzydłowe drzwi z uchwytem po prawej stronie. 

3.2. Miary i wskaźniki napełnienia stref tramwaju 

W pracy [1] przedstawiono szczegółowo wybrane wyniki anali-
zy rozmieszczenia pasażerów w strefach tramwaju z wykorzysta-
niem opracowanych charakterystyk liczbowych i funkcyjnych. Po-
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dzielono je na charakterystyki liczbowe i funkcyjne dotyczące roz-
mieszczenia pasażerów wewnątrz tramwaju oraz wskaźniki doty-
czące wykorzystania powierzchni stref tramwaju. Poniżej przedsta-
wiono formalny opis wybranych charakterystyk, które opracowano 
m.in. w pracy [1]. Dokonano koniecznych zmian i uzupełnień wyni-
kających z potrzeby oceny jakości przestrzeni pasażerskiej tramwa-
jów. 

Nominalna liczba osób stojących w strefie tramwaju Li(nom) 
została wyznaczona przy przyjęciu dopuszczalnego poziomu napeł-
nienia tramwaju tj. 5 os/m2 (0,2 m2/os.) i znanej/zmierzonej po-
wierzchni i-tej strefy tramwaju Si. Liczbę Li(nom) można wyznaczyć z 
następującej zależności: 

   .5 osSL inomi  ; mi ,...,2,1  (1) 

W rzeczywistych warunkach ruchu może się zdarzyć, że w go-
dzinach szczytu, przy dużych potokach pasażerów liczba Li(nom) 

zostanie przekroczona.  
Zarejestrowana w trakcie badań liczba osób stojących 

 k

ijL  w i-tej strefie tramwaju na k-tym odcinku j-tej linii: 

   k

ij

k

ij AL   ; mi ,...,2,1 ; nj ,...,2,1 ; 

lk ,...,2,1  
(2) 

Największa zarejestrowana w trakcie badań liczba osób 

stojących  
 k

ijL max w i-tej strefie tramwaju na k-tym odcinku j-tej 

linii: 

 
   k

ij

k

ij AL maxmax   ; mi ,...,2,1 ; nj ,...,2,1 ; 

jnk ,...,2,1  
(3) 

 k

ijA  jest zbiorem wybranych realizacji zmiennej losowej ijL  tj. 

liczby pasażerów w i-tej strefie tramwaju, na wybranej j-tej linii 
tramwajowej oraz k-tym odcinku tej linii. 

Średnia liczbę osób stojących w i-tej strefie tramwaju ijL  

jest obliczana według następującej zależności: 





im

l

ijl

i

ij L
m

L
1

1
, (4) 

gdzie ijlL jest jedną realizacją zmiennej losowej ijL  a mi jest 

liczbą realizacji tej zmiennej.  
 

Bezwzględny stopień napełnienia strefy tramwaju pasaże-
rami jest to stosunek średniej liczby osób w i-tej strefie tramwaju do 
nominalnej liczby osób w tej strefie, obliczony dla j-tej linii tramwa-
jowej: 

)nom(i

ij

ij
L

L
SNB  ; 

mi ,...,2,1 ; nj ,...,2,1  

(5) 

Względny stopień napełnienia strefy tramwaju pasażerami 
jest to stosunek średniej liczby osób stojących w i-tej strefie tramwa-
ju do średniej liczby osób stojących w całym tramwaju (we wszyst-
kich strefach) obliczony dla j-tej linii tramwajowej: 




im

l

m

i

ijl

i

ij

ij

L
m

L
SNW

1
; nj ,...,2,1  

(6) 

Bezwzględny stopień wykorzystania powierzchni strefy 
tramwaju przez pasażerów stojących jest to iloraz powierzchni 
zajmowanej przez średnią liczbę osób znajdującą się w i-tej strefie 

tramwaju oraz powierzchni strefy, obliczony dla j-tej linii tramwajo-
wej (przyjęto, że 0,2 m2/os.) według zależności: 

i

ij

ij
S

L
SWB




2,0
; 

mi ,...,2,1 ; nj ,...,2,1  

(7) 

Bezwzględny stopień zaobserwowanego maksymalnego 
wykorzystania powierzchni strefy tramwaju przez pasażerów 
stojących jest to iloraz powierzchni zajmowanej przez maksymalną 
zarejestrowaną w trakcie badań liczbę osób w i-tej strefie tramwaju 
Lij(max) i powierzchni Si strefy tramwaju dla j-tej linii tramwajowej: 

 
  

i

k

ij
k

ij
S

L
SWB

max

(max)

max2,0 
  (8) 

  
Wskaźnik wykorzystania powierzchni strefy tramwaju Jest 

to stosunek średniej liczby osób stojących w i-tej strefie tramwaju do 
powierzchni strefy dla j-tej linii tramwajowej 

i

ij

ij
S

L
W    ]os./m[ 2  (9) 

Wskaźnik maksymalnego zaobserwowanego wykorzysta-
nia powierzchni strefy jest to stosunek maksymalnej zarejestro-
wanej liczby osób stojących i-tej w strefie tramwaju i powierzchni tej 
strefy, obliczony dla j-tej linii tramwajowej. Wskaźnik ten wyraża się 
maksymalną zaobserwowaną liczbą osób stojących przypadającą 
na powierzchnię strefy tramwaju: 

 
 

i

ij

ij
S

L
W

max

max  ]os./m[ 2  (10) 

Wskaźnik atrakcyjności strefy jest wyznaczany jako stosu-
nek względnego stopnia napełnienia i-tej strefy tramwaju pasaże-
rami do średniego względnego stopnia napełnienia obliczonego ze 
wszystkich m stref dla j-tej linii tramwajowej: 





m

i

ij

ij

ij

SNW
m

SNW
WA

1

1
 

(11) 

Ocenę końcową atrakcyjności strefy przedstawić można w for-
mie opisowej w zależności od wartości wskaźnika atrakcyjności 
strefy WAij. W tabeli 1 zawarto przyjęte przedziały kryterialne i od-
powiadające im opisowe oceny poszczególnych stref w zależności 
od wartości wskaźnika WAij. 

 
Tab. 1. Przyjęte przedziały kryterialne wskaźnika atrakcyjności 

strefy WAij i odpowiadające im opisowe oceny stref 

Przedział kryterialny wartości 
wskaźnika atrakcyjności strefy 

WAij 
Opisowa ocena strefy 

WAij > 1 
Strefa o wysokim wykorzystywaniu przez pasażerów 
stojących, szczególnie przez nich preferowana i 
wyposażona zgodnie z ich preferencjami 

0,7 < WAij ≤ 1 
Strefa o średnim wykorzystaniu przez pasażerów 
stojących 

WAij ≤ 0,7 
Strefa o niskim wykorzystaniu przez pasażerów 
stojących 

3.3. Uzyskane wyniki 

Wartości charakterystyk (miar i wskaźników) napełnienia stref 
tramwaju przedstawiono w tabeli 2 dla przykładowych danych 
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i wybranych stref tramwaju. Dane uzyskano na podstawie nagrań 
z kamer monitoringu zainstalowanych w tramwajach. Pomiar napeł-
nienia stref został zrealizowany metodą obserwacji pośredniej tj. 
obserwacji zajmowania stref z wykorzystaniem materiałów monito-
ringu. Badania prowadzone były na wybranych liniach tramwajo-
wych i wybranym typie nowoczesnego tramwaju niskopodłogowego. 
Przedstawione w niniejszej pracy dany dotyczą tramwaju Solaris 
Tramino i linii tramwajowej nr 5 w Poznaniu. Na rysunku 2 przed-
stawiono schemat tramwaju z numeracją stref i uzyskanymi warto-
ściami wskaźnika atrakcyjności stref WAij. 

Uzyskano (rys. 2) wyższe wartości wskaźnika atrakcyjności 
stref w przedniej części tramwaju. Przypuszcza się, że takie warto-
ści wynikają m.in. z poczuciem bezpieczeństwa osób znajdujących 
się w strefach bliżej kabiny motorniczego. Ponadto, duże wartości 
wskaźnika atrakcyjności odnotowano w strefie nr 4 (WA4j.=2,98), w 
której znajduje się miejsce specjalne dla wózka inwalidzkiego lub 
dziecięcego. Podobnie w strefie nr 15 (WA15j.=2,46) ze składanymi 
fotelami. Zajmowanie tych stref przez pasażerów stojących może 
prowadzić do sytuacji konfliktowych związanych z prawem pierw-
szeństwa do miejsca w danej strefie, przy dużych wskaźnikach 

napełnienia pojazdu w godzinach szczytu. Pasażerowie mniej chęt-
nie korzystają ze stref zlokalizowanych w przegubach tramwaju 
(strefy nr 3, 10, 12, 16). 

WNIOSKI I PODSUMOWANIE 

Poziom napełnienia stref tramwaju pasażerami może być ele-
mentem oceny jakości tych stref i oceny ich atrakcyjności przez 
podróżujących środkami transportu oraz przede wszystkim oceny 
przez podmioty związane z organizacją systemów transportu miej-
skiego. Stąd też zauważono potrzebę wyrażenia poziomu napełnie-
nia stref tramwaju za pomocą odpowiednich, ilościowych miar 
i wskaźników. Trudno jest znaleźć modele takich wskaźników dedy-
kowane lekkim pojazdom szynowym, a te znane i uniwersalne 
wymagają adaptacji do przyjętej koncepcji obliczeń. Pasażerowie 
korzystają ze stref, w których czują się wygodnie, co znajduje od-
zwierciedlenie w liczbie osób zajmujących daną strefę tramwaju. Na 
rozmieszczenie pasażerów wewnątrz pojazdu wpływają także inne 
istotne czynniki: 
– rozmieszczenie wiat przystankowych, szczególnie przy nie-

sprzyjających warunkach pogodowych; pasażerowie wsiadają 

Tab. 2. Charakterystyka stref rejestracji danych przyjętych na potrzeby analizy ich atrakcyjności i uzyskane wartości odpowiednich miar 
i wskaźników dla tramwaju SolarisTramino dla jednej obserwowanej linii tramwajowej 

 

Nu-
mer 

strefy 
tram-
waju 

Oznacze-
nie strefy 
rejestracji 
danych1 

Oznaczenie 
opisowe2 

Po-
wierzch-
nia strefy 

Si [m2] 

Nominalna 
liczba osób 

w strefie 
tramwaju 
Li(nom) [os.] 

Największa 
zarejestro-

wana w 
trakcie 
badań 

liczba osób  
w strefie 
tramwaju 
Lij(max) [os.] 

Średnia 
liczba osób 

w strefie 
tramwaju 
Lij śr [os.] 

Bez-
względny 
stopień 

napełnienia 
strefy 

tramwaju 
pasażera-

mi 
SNBij 

Względny 
stopień 

napełnienia 
strefy 

tramwaju 
pasażera-

mi 
SNWij 

Bez-
względny 
stopień 

wykorzy-
stania 

powierzch-
ni strefy 

tramwaju 
przez 

pasażerów 
SWBij 

Bez-
względny 
stopień 

zaobser-
wowanego 
maksymal-

nego 
wykorzy-

stania 
powierzch-

ni strefy 
tramwaju 

przez 
pasażerów 
SWBij (max) 

Wskaźnik 
wykorzy-

stania 
powierzch-

ni strefy 
tramwaju 

Wij 

Wskaźnik 
maksymal-

nego 
zaobser-

wowanego 
wykorzy-

stania 
powierzch-

ni strefy 
Wij (max) 

Wskaźnik 
atrakcyjno-
ści strefy 

WAij 

1 KW-1_1 Drzwi_motorn 0,98 4,9 6 0,52 0,11 0,05 0,11 1,22 0,53 6,12 0,98 

2 KW-1_2 Korytarz 2,38 11,9 8 0,67 0,06 0,06 0,06 0,67 0,28 3,36 1,27 

3 KW-3_3 Przegub 0,90 4,5 4 0,33 0,07 0,03 0,07 0,89 0,37 4,44 0,63 

4 KW-2_4 Wolne_stojące 2,40 12,0 9 1,58 0,13 0,14 0,13 0,75 0,66 3,75 2,98 

5 KW-2_5 Drzwi_blisko 2,40 12,0 9 0,65 0,05 0,06 0,05 0,75 0,27 3,75 1,22 

6 KW-3_6 Drzwi_blisko 2,40 12,0 9 0,68 0,06 0,06 0,06 0,75 0,28 3,75 1,29 

7 KW-3_7 Wnęka 0,20 1,0 2 0,30 0,30 0,03 0,30 2,00 1,48 10,00 0,56 

8 KW-2_8 Środek 0,70 3,5 9 1,06 0,30 0,10 0,30 2,57 1,52 12,86 2,00 

9 KW-2_9 Wnęka 0,20 1,0 2 0,32 0,32 0,03 0,32 2,00 1,62 10,00 0,61 

10 KW-4_10 Przegub 0,90 4,5 4 0,38 0,08 0,03 0,08 0,89 0,42 4,44 0,71 

11 KW-4_11 Korytarz 2,38 11,9 6 0,27 0,02 0,02 0,02 0,50 0,11 2,52 0,51 

12 KW-6_12 Przegub_dal 0,90 4,5 5 0,22 0,05 0,02 0,05 1,11 0,24 5,56 0,41 

13 KW-5_13 Drzwi_blisko 2,40 12,0 11 0,51 0,04 0,05 0,04 0,92 0,21 4,58 0,96 

14 KW-6_14 Drzwi_blisko 2,40 12,0 8 0,33 0,03 0,03 0,03 0,67 0,14 3,33 0,63 

15 KW-6_15 Wolne_stojące 2,40 12,0 10 1,31 0,11 0,12 0,11 0,83 0,54 4,17 2,46 

16 KW-5_16 Przegub 0,90 4,5 4 0,26 0,06 0,02 0,06 0,89 0,29 4,44 0,48 

17 KW-7_17 Korytarz 2,38 11,9 7 0,35 0,03 0,03 0,03 0,59 0,15 2,94 0,65 

18 KW-7_18 Tył_tram 1,95 9,8 4 0,28 0,03 0,03 0,03 0,41 0,15 2,05 0,54 

19 KW-5_19 Wnęka 0,20 1,0 2 0,27 0,27 0,02 0,27 2,00 1,36 10,00 0,51 

20 KW-5_20 Środek 0,70 3,5 4 0,63 0,18 0,06 0,18 1,14 0,90 5,71 1,19 

21 KW-6_21 Wnęka 0,20 1,0 2 0,22 0,22 0,02 0,22 2,00 1,10 10,00 0,42 

1 – oznaczenie strefy rejestracji danych zawierające przynależność strefy tramwaju do kamery monitoringu KW-nr kamery_nr strefy 
2 – nieformalne oznaczenie opisowe wykorzystywane na potrzeby gromadzenia danych na karcie rejestracji zdarzeń 

 

 
Rys. 2. Schemat tramwaju Solaris Tramino z uzyskanymi wartościami wskaźnika atrakcyjności strefy WAij w poszczególnych strefach; kolor 
czerwony  WAij ≤ 0,7;  kolor żółty  0,7 < WAij ≤ 1;  kolor zielony   WAij > 1 
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do pojazdu korzystając wtedy z najbliższego wejścia, 
– lokalizacja wejścia na przystanek (z przodu lub z tyłu peronu,  
– rozmieszczenie kasowników i biletomatów wewnątrz,  
– liczba, przepustowość i rozmieszczenie drzwi; 
– dostępność i położenie stref specjalnych,  
– możliwość przemieszczania się wewnątrz pojazdu po wejściu 

do przestrzeni pasażerskiej; brak możliwości zmiany strefy po 
wejściu do pojazdu np. w godzinach szczytu, 
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń wartości wskaźni-

ków zauważono, że do oceny napełnienia stref pasażerami lepsze 
są miary względne, a w przypadku wykorzystania powierzchni 
pojazdu – miary bezwzględne. 

Opracowane wskaźniki, w szczególności wskaźnik atrakcyjno-
ści stref WAij, może być odzwierciedleniem oceny funkcjonalności 
wyposażenia i wygody stref przestrzeni pasażerskiej. 
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Load level of zones for people standing inside the tram 
as a measure of quality assessment of their construction 

and attractiveness for passengers 

The assessment of the quality of tram interiors and its at-

tractiveness for passengers is a key criterion for decision 

making in the organization of urban transport systems. The 

passengers use the zones in which they feel comfortable. This 

is reflected in the number of people in the tram zones (zone 

load level). Therefore, on the basis of data of filling the zones 

for passengers standing in the tram we developed the models 

of measures and indicators to assess attractiveness and 

quality of the tram interior. Referring to these zones we dis-

cussed the solutions of trams interiors practiced by producers 

of trams. To exemplification the use of developed models we 

present the values of proposed measures and indicators. 

 
Autorzy: 

dr inż. Adrian Gill – Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn 
Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, 
Zakład Pojazdów Szynowych, e-mail: adrian.gill@put.poznan.pl, tel. 
61 6652017 

dr inż. Grzegorz Gramza – Politechnika Poznańska, Wydział 
Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i 
Transportu, Zakład Pojazdów Szynowych,  
e-mail: grzegorz.gramza@put.poznan.pl, tel. 61 6652017 

 


