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Wskaźnik istotności dróg
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W dyskusjach o rozwoju sieci dro-
gowej,  czy  w  opracowaniach  i  pro-
jektach  dotyczących  dróg,  bardzo 
często  pojawia  się  sformułowanie 
„droga  pełni  ważną”  albo  „istotną 

rolę w systemie transportowym państwa”. Należy przeanali-
zować, czy można spróbować ocenić tę istotność i przedsta-
wić  ją  liczbowo.  Czy  możliwe  jest  wprowadzenie  miernika, 
który pozwoli na stwierdzenie,  że droga krajowa nr 1 pełni 
bardziej istotną rolę w systemie transportowym naszego kra-
ju niż droga krajowa nr 2?

Autor proponuje wprowadzenie bardzo prostego miernika 
– wskaźnika istotności drogi WJ. Wskaźnik ten jest wyrażany 
ilorazem  pomiędzy  średnim  ważonym  potokiem  na  danej 
drodze a średnim ważonym potokiem na całej analizowanej 
sieci dróg. Ponieważ potok średni ważony to iloraz sumy pra-
cy przewozowej w pojazdokilometrach dla wszystkich odcin-
ków pomiarowych na drodze przez jej długość, wartość taką 
można też  interpretować jako stosunek udziału pracy prze-
wozowej wykonywanej na danym odcinku do całkowitej pra-
cy przewozowej i udziału długości drogi w długości całej sie-
ci dróg. Podstawy takiej interpretacji pokazano na przekształ-
ceniu (1). 
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w którym:
Wj  –  wskaźnik istotności drogi;
SWDR1

drogaN	–   średni  ważony  dobowy  ruchu  dla  wybranej 
drogi N;

SWDRsumaN	 –   średni  ważony  dobowy  ruchu  dla  wszystkich 
analizowanych dróg;

PPdrogaN  –   praca przewozowa w pojazdo-kilometrach na 
wybranej drodze N (suma pracy przewozowej 
dla wszystkich odcinków pomiarowych);

PPsumaN  –   praca przewozowa w pojazdo-kilometrach na 
wszystkich analizowanych drogach;

LdrogaN  –  długość wybranej drogi N w kilometrach;
LsumaN  –   długość wszystkich analizowanych dróg w ki-

lometrach.
Inaczej mówiąc, jeśli długość wybranej drogi N stanowi 5% 

analizowanej sieci dróg a wykonywana na tej drodze praca 
przewozowa 7,5% pracy wykonywanej na całej analizowanej 
sieci dróg, to wskaźnik istotności drogi wynosi 7,5%/5% czy-
li 1,5.

1  Wprowadzono tu średni ważony potok ruchu. Pojęcie wskazuje, 
że  dane  o  ruchu  pochodzą  z  wielu  punktów  pomiarowych  i  średni 
ruch jest ważony długością odcinków pomiarowych.

Bazując na wynikach ostatniego generalnego pomiaru ru-
chu można szybko wyliczyć, że odcinki pomiarowe na dro-
dze krajowej nr 14 to 109,2 km, co stanowi 0,633% sieci dróg 
krajowych objętych pomiarem (17 247 km). Praca przewozo-
wa wykonywana przez drogę krajową nr 14 to 1 631 023 po-
jazdokilometrów, co stanowi 0,876% pracy przewozowej na 
sieci  dróg  krajowych  objętych  pomiarem  (169 440 592  po-
jazdokilometrów). Zatem wskaźnik istotności tej drogi wyno-
si 1,38. A np. dla drogi krajowej nr 19 wskaźnik ten wynosi 
0,83. Na rysunku poniżej przedstawiono wskaźniki  istotno-
ści drogi WJ wyliczone dla wszystkich dróg krajowych w Pol-
sce na podstawie wyników ostatniego generalnego pomiaru 
ruchu z 2010 r. Do wyliczeń przyjęto, że droga złożona z od-
cinków ekspresowych i zwykłych stanowi jeden ciąg drogo-
wy.  Sytuacja  taka  występuje  w  przypadku  kilku  dróg  –  
wyróżniono  je  na  rysunku  nieco  ciemniejszym  odcieniem 
koloru niebieskiego. Dodatkowo kolorem ciemnoniebieskim 
wyróżniono autostrady.

Największy wskaźnik istotności ma droga krajowa 86/S86. 
Droga jest kontynuacją drogi krajowej nr 1 w aglomeracji ślą-
skiej. Natężenia pomierzone na  tej drodze przekraczają na 
jednym  z  odcinków  pomiarowych  100  tys.  pojazdów  na 
dobę. Jest to jedna z nielicznych dróg, których odcinek po-
miarowy leży na terenach zurbanizowanych.

Należy mieć świadomość, że generalny pomiar ruchu obej-
muje odcinki dróg poza miastami na prawach powiatu. Natę-
żenia powyżej 100  tys. pojazdów na dobę są  rejestrowane 
w miastach – np. most Łazienkowski i Toruński w Warszawie. 
Nie są one jednak uwzględniane w powyższej analizie – ge-
neralny pomiar ruchu nie obejmował tych odcinków.

Wskaźnik może być także sprawdzany w przypadku dróg 
w korytarzu – np. drogi A1, S1, nr 1 i nr 91 to w sumie 746 ki-
lometrów  –  4,32%  sieci  dróg.  Przenoszą  one  7,73%  pracy 
przewozowej  –  wskaźnik  istotności  korytarza  wynosi  1,79. 
W korytarzu drogi nr 2 wartość ta wynosi 1,47 a dla drogi nr 4 
wskaźnik istotności jest równy 1,96. Można zatem stwierdzić, 
że korytarz drogi 4 jest najważniejszy z trzech podstawowych 
korytarzy autostradowych. Należy jednak pamiętać, że w ko-
rytarzu tym aż 446 km to autostrada (i to w dodatku ciągła). 
W korytarzu drogi 1 są tylko 122 km autostrady (w dwóch od-
ległych odcinkach). A2 w 2010 r. liczyła 252 km, z czego tylko 
11 km obwodnicy Poznania to odcinek o dużych natężeniach 
ruchu i do tego bezpłatny. Na małą atrakcyjność autostrady  
wpływ ma to, że około 150 km to odcinek płatny (w 2010 r. 
dla samochodów osobowych i lekkich ciężarowych). W kory-
tarzu drogi 4 płatny jest jedynie 60 kilometrowy odcinek po-
między Katowicami i Krakowem. Odcinki przechodzące przez 
aglomerację śląską oraz odcinki przechodzące przez aglo-
meracje krakowską i wrocławską są bezpłatne. Zwiększa to 
niewątpliwie istotność drogi. Można oczekiwać, że wskaźniki 
te ulegną pogorszeniu po wprowadzeniu płatności na całej 
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Rys.	1.	Wskaźnik	istotności	
drogi	 WJ	 dróg	 krajowych	
w	 Polsce	 na	 podstawie	
GPR	 2010.	 (Kolorem	 wy-
różniono	 autostrady	 i	 dro-
gi,	które	na	części	przebie-
gu	mają	kategorię	ekspre-
sową)
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Rys.	 2.	 Wskaźnik	 istot-
ności	drogi	WJ	dróg	kra-
jowych	 i	 wojewódzkich	
w	 województwie	 mało-
polskim	 na	 podstawie	
GPR	 2010.	 (Kolorem	
czerwonym	 oznaczono	
autostrady	 i	 drogi	 eks-
presowe,	 pomarańczo-
wym	 pozostałe	 drogi	
krajowe	 a	 żółtym	 drogi	
wojewódzkie)

autostradzie A4. Powyższe uwagi wskazują, że wskaźnik (jak 
każdy wskaźnik) nie może być stosowany mechanicznie. Za-
wsze  należy  uwzględnić  elementy  wpływające  na  ruch. 
Ogromne znaczenie będą miały coraz powszechniej wprowa-

dzane opłaty za korzystanie z dróg – wprowadzenie elektro-
nicznego  systemu  poboru  opłat  od  samochodów  ciężaro-
wych oraz rozszerzanie systemu płatnych autostrad w odnie-
sieniu do samochodów lekkich.
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Rys.	3.	Wskaźnik	
WJ	 ruchu	 ogó-
łem	i	ruchu	cięż-
kiego	
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Można także analizować zmienność wskaźnika 
w czasie – w 2000 r. droga krajowa 11 stanowiła 
3,31%  zamiejskich  dróg  krajowych  i  przenosiła 
3,79% pracy przewozowej – zatem wskaźnik istot-
ności wynosił 1,14. W 2010 r. wskaźnik ten wyno-
sił  już  tylko  1,01.  Można  zatem  postawić  tezę, 
że ruch na drodze rośnie wolniej niż średni wzrost 
ruchu w Polsce i istotność tej drogi maleje.

Wskaźnik może być także wyliczany na specy-
ficznym  obszarze  i  dla  kilku  kategorii  dróg.  Np. 
w województwie małopolskim w 2010  r. długość 
dróg krajowych  i wojewódzkich objętych pomia-
rami  wyniosła  2 324  km.  Praca  przewozowa  na 
sieci  tych dróg wyniosła 19 662 948 pojazdokilo-
metrów, czyli średni ważony ruch wynosi 8460 po-
jazdów  na  dobę.  Najistotniejszą  drogą  w  woje-
wództwie jest autostrada A4 – wartość wskaźnika 
wynosi 3,14. Na drugim miejscu jest droga nr 4 – 
wskaźnik 2,59. Te wielkości są zgodne z oczeki-
waniami  i  oczywiste.  Na  czwartym  miejscu  jest 
droga nr 47 Chabówka-Zakopane. Na ósmym miejscu – a je-
śli potraktować drogi A4, nr 4 i nr 94 jako jeden ciąg i S7 i nr 
4 także jako jeden ciąg, to na piątym, znajduje się droga wo-
jewódzka  774  Kryspinów-Zabierzów.  Droga  przebiega  rów-
nolegle do A4 na obwodnicy Krakowa obok lotniska w Bali-
cach. Zaraz za nią pod względem istotności jest droga 948 
Kęty-Oświęcim. Zwraca także uwagę fakt, że jedynie 14 dróg 
z 53 ma wartość wskaźnika istotności WJ większą od 1. Drogi 
te to tylko 31% długości sieci, a realizują 54% pracy przewo-
zowej w województwie małopolskim.

Można także wyliczyć wskaźnik WJ dla różnych kategorii 
ruchu. Na rysunku 3 przedstawiono wartości wskaźnika dla 
ruchu ogółem i ruchu pojazdów ciężkich (ciężarowych, cię-
żarowych z przyczepami i autobusów). Jak widać, dla wielu 
dróg wskaźniki te są różne. Dla drogi 86/S86 wskaźnik dla 
ruchu ciężkiego jest prawie dwukrotnie niższy niż dla ruchu 
ogółem. Wynika to z faktu, że droga w terenie zurbanizowa-
nym  aglomeracji  śląskiej  prowadzi  znacznie  większy  ruch 
samochodów osobowych. Z kolei na autostradach wskaź-
nik dla ruchu ciężkiego jest znacznie wyższy niż dla ruchu 
ogółem. Wynika to z kilku przyczyn. W okresie wykonywa-
nia GPR obowiązywał system winietowy dla samochodów 
ciężarowych  –  po  wniesieniu  jednorazowej  opłaty  samo-
chody ciężarowe mogły bez ograniczeń korzystać z auto-
strad płatnych. Drugą przyczyną jest to, że generalnie war-
tość  czasu  samochodów  ciężkich  jest  wyższa  –  bardziej 
opłaca  im  się  nieco  nadłożyć  drogi,  aby  zaoszczędzić  na 
czasie  korzystając  z  autostrady.  Trzecim  wreszcie  czynni-
kiem jest  fakt, że rozkład przestrzenny i średnia odległość 
podróży ruchu samochodów ciężarowych są inne niż samo-
chodów osobowych i ruch ciężki skupia się tylko w wybra-
nych korytarzach.

Wyjątkiem jest autostrada A6 – tam decydujący jest fakt, 
że pełni ona rolę południowej obwodnicy aglomeracji szcze-
cińskiej  –  stąd większy udział  ruchu samochodów osobo-
wych. Zwraca także uwagę droga nr 50 – droga pełni rolę 
obwodnicy aglomeracji warszawskiej dla ruchu ciężarowe-
go  i na rysunku widać, że pełni  tę rolę dobrze – wskaźnik 
istotności  dla  ruchu  ciężkiego  jest  dwukrotnie  wyższy  niż 
dla ruchu ogółem.

Wskaźnik może też być wyliczany dla poszczególnych od-
cinków danej drogi. W tabeli 1 przedstawiono przykład wyli-
czeń dla drogi nr 7 (z uwzględnieniem odcinków ekspreso-
wych).

Jak łatwo zauważyć, droga jest obciążona bardzo nierów-
nomiernie. Najbardziej istotne odcinki to odcinki w otoczeniu 
Warszawy. Średni  ruch na  tych odcinkach  jest ponad dwu-
krotnie większy niż na odcinkach najsłabiej obciążonych. Je-
śli  wskaźnik  miałby  decydować  o  kolejności  modernizacji 
drogi nr 7 do kategorii drogi ekspresowej, bazując na wyni-
kach pomiaru z 2010 r., to pierwsze powinny zostać zmoder-
nizowane odcinki Warszawa-Radom i Warszawa-Płońsk. Na 
odcinku  Warszawa-Radom  w  latach  2003–2010  przebudo-
wano drogę na ekspresową na odcinku Grójec-Jedlińsk. Na 
odcinku Warszawa-Płońsk drogę zmodernizowano do kate-
gorii S na odcinku Płońsk-Czosnów. Zarówno na jednym, jak 
i na drugim odcinku brak jest wprowadzenia drogi kategorii 
ekspresowej w obszar aglomeracji warszawskiej.

Wskaźniki  istotności można  także wyliczać w odniesieniu 
do  ruchu prognozowanego  i  dróg projektowanych. W pro-
gramach pozwalających na analizy sieciowych modeli ruchu, 
bez większych problemów można opracować standardowe 
procedury  pozwalające  na  wyliczanie  wskaźnika  istotności 
dla nowych czy modernizowanych dróg.

Rozwój sieci drogowej odbywa się w sposób ciągły i bez 
przerwy konieczne  jest podejmowanie decyzji, które drogi 
powinny  być  modernizowane  czy  budowane  wcześniej, 
a które później. Wskaźnik istotności WJ może stanowić jed-
ną  z  przesłanek  do  podejmowania  decyzji  o  kierowaniu 
ograniczonych środków tam, gdzie ruch jest wyraźnie więk-
szy niż średni.

Wskaźnik  istotności  w  odniesieniu  do  ruchu  ciężkiego 
może  także stanowić wskazówkę, które drogi należy objąć 
systemem elektronicznego poboru opłat.
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Ta b e l a  1. wyliczenia wskaźnika różnych fragmentów drogi nr 7

Odcinek

Długość 
odcinków 

pomiarowych 
[km]

suma pracy 
przewozowej 

[poj. km]

srD 
[poj./dobę]

wskaźnik 
istotności

wj

Gdańsk-Elbląg 56,8 979446 17254 0,956

Elbląg-gr.woj. 140,8 1879058 13347 0,740

gr.woj.-Płońsk 72,5 1039383 14334 0,795

Płońsk-Warszawa 53,2 1569019 29515 1,636

Warszawa-Radom 86,3 2582202 29912 1,658

Radom-Kielce (z obw) 82,3 1353259 16436 0,911

Kielce-Kraków 97,3 1354920 13923 0,772

Kraków-granica RP 94,7 1581315,447 16694 0,925

cała droga 683,9 12338603,1 18041


