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Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ trzech koncepcji 
zmian organizacji ruchu w obrębie pierwszej obwodnicy Krakowa 
na ruch tramwajów. Analizie poddane zostały koncepcje: ruchu jed-
nokierunkowego, strefy dzielonej oraz połączenie koncepcji ruchu 
jednokierunkowego i strefy dzielonej. Każda koncepcja została w ar-
tykule szczegółowo opisana. Na podstawie zebranych danych przy-
gotowane zostały modele symulacyjne, dzięki którym możliwa była 
ocena każdej z koncepcji. W artykule przedstawiono sposób kalibracji 
oraz szczegółowo opisano każdy z modeli. Wyniki zbierane były za-
równo dla transportu tramwajowego, jak i autobusowego, dla godzin 
porannych i popołudniowych. Zostały one zaprezentowane w formie 
wykresów i tabel umożliwiających łatwe ich porównanie.  
Słowa kluczowe: pierwsza obwodnica Krakowa, Aimsun, ruch tram-
wajowy.

Porównanie wpływu różnych koncepcji 
zmian organizacji ruchu w obrębie 
pierwszej obwodnicy Krakowa  
na ruch tramwajów w centrum miasta1

który z wariantów najbardziej poprawiłby ruch tramwajów 
w obrębie pierwszej obwodnicy.  

Stan w styczniu 2015 
Ponad połowa odcinków torowych zlokalizowanych w ob-
rębie pierwszej obwodnicy znajduje się w złym stanie tech-
nicznym, charakteryzującym się m.in. wysokim zużyciem 
szyn, defektami rozjazdów oraz –  w przypadku technologii 
płyt węgierskich –  ubytkami w mocowaniach szyn i klawi-
szowaniem płyt monolitycznych.

Na większości skrzyżowań w obrębie pierwszej obwod-
nicy Krakowa sygnalizacja świetlna jest wyłączona (jedy-
nym skrzyżowaniem z funkcjonującą sygnalizacją świetlną 
jest skrzyżowanie ulic: Stradomskiej – św. Gertrudy – św. 
Idziego –  Bernardyńskiej). Umożliwia to płynniejszy prze-
jazd tramwajów wyjeżdżających z wlotów z pierwszeń-
stwem przejazdu. Dodatkowo upłynnia ruch pieszych, a co 
za tym idzie – ułatwia pasażerom przesiadanie się między 
różnymi liniami komunikacyjnymi. 

Na części odcinków pierwszej obwodnicy ruch po pa-
sach z torowiskiem jest zakazany dla samochodów osobo-
wych. Torowisko w tych miejscach oddzielone jest albo li-
nią ciągłą, albo betonowymi separatorami. Na pozostałych 
odcinkach różni użytkownicy ruchu mogą poruszać się po 
torowisku tramwajowym (zwłaszcza w przypadku lewo-
skrętów). Dodatkowo warto zauważyć, że na części ulic 
w obrębie pierwszej obwodnicy obowiązuje strefa ograni-
czonego ruchu (strefa B)[1]. 

Aktualna organizacja ruchu wymusza na motorni-
czych prowadzących tramwaje ograniczenie prędkości 
(aby w przypadku zajechania drogi przez samochód moż-
liwe było uniknięcie kolizji), przez co niemożliwe jest osią-
ganie satysfakcjonujących prędkości komunikacyjnych. 
Ponadto dopuszczenie lewoskrętów z torowiska tramwa-
jowego często doprowadza do blokowania tramwajów 
przez samochody.

Przez pierwszą obwodnicę Krakowa przejeżdża 15 
dziennych i 3 nocne linie tramwajowe. Na najbardziej ob-
ciążonych odcinkach mniej niż co minutę przejeżdża 
tramwaj w jednym z dwóch kierunków. Tak duża liczba 
tramwajów i autobusów na niektórych odcinkach spra-
wia, że w przypadku jakiejkolwiek awarii bardzo szybko 
tworzą się kolejki tramwajów (a w przypadku poważniej-
szych incydentów, jak stłuczki lub wypadki drogowe, 
także autobusów). 

Wprowadzenie
Kraków, jako jedno z najstarszych miast w Polsce, nie 
ochronił się przed wyburzeniem średniowiecznych fortyfi-
kacji. W ich miejsce powstały Planty i okalająca je pierwsza 
obwodnica miasta. Ma ona przekrój czteropasmowy na od-
cinku, po którym na dwóch wewnętrznych pasach biegnie 
torowisko tramwajowe. Duża liczba skrzyżowań i przejść 
dla pieszych sprawia, że ruch tramwajów po omawianym 
odcinku jest powolny. Dodatkowo duży ruch samochodów 
na relacjach przecinających torowisko tramwajowe sprawia, 
że często dochodzi do sytuacji, kiedy samochody blokują 
przejazd tramwajom z setkami pasażerów na pokładzie. 

Wymienione problemy powodują, że przejazd tramwa-
jami przez pierwszą obwodnicę, mimo już wprowadzonych 
pewnych ograniczeń dla ruchu pojazdów indywidualnych, 
jest mniej konkurencyjny niż transport samochodowy. 
Dodatkowo zły stan torowisk na części ulic wchodzących 
w skład obwodnicy sprawia, że przejazd tramwajem dla pa-
sażerów jest mało komfortowy. Powstaje więc pytanie: czy, 
aby usprawnić transport tramwajowy, należy wprowadzać 
zmiany, a jeśli tak, to jakie oraz jakie pozytywne skutki te 
zmiany przyniosą. 

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na 
powyższe pytania. Przedstawione zostaną wyniki symulacji 
ruchu w obrębie pierwszej obwodnicy dla różnych warian-
tów zmian organizacji ruchu, przygotowane w programie 
Aimsun. Wyniki każdej symulacji zostały porównane z wy-
nikami otrzymanymi dla symulacji stanu ze stycznia 2015. 
Na tej podstawie zostały wyciągnięte wnioski, wskazujące, 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2016.
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Ruch jednokierunkowy
Koncepcja zorganizowania ruchu jednokierunkowego 
wokół pierwszej obwodnicy Krakowa została przygoto-
wana w roku 2013 przez zespół autorski złożony z: dra 
inż. Tomasza Kulpy, dra inż. Marka Bauera i dra hab. inż. 
Andrzeja Szaraty, profesora PK. Jej głównym założeniem 
była reorganizacja ruchu w obrębie obwodnicy w celu wpro-
wadzenia ruchu tylko w jednym kierunku po zewnętrznym 
pasie jezdni. Na rysunku 1 został przedstawiony propono-
wany przekrój pierwszej obwodnicy. 

Koncepcja zmian w obrębie pierwszej obwodnicy zakłada 
ruch jednokierunkowy dla samochodów w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara (po pasie zewnętrz-
nym). Dodatkowo zostały zaproponowane zmiany lub ko-
rekty organizacji ruchu na wszystkich ulicach krzyżujących 
się z obwodnicą. Wszystkie zmiany miałyby na celu wyelimi-
nowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta. 

Jezdnia dla autobusów i samochodów zostałaby wyko-
nana w formie umożliwiającej w przyszłości zmianę organi-
zacji ruchu i wprowadzenie w obrębie pierwszej obwodnicy 
przestrzeni współdzielonej (ang. shared space [4]). Wiązałoby 
się to m.in. z eliminacją krawężników oddzielających jezd-
nię od chodnika, w miejsce których należałoby wykonać 
pas z kostki z wypukłościami dla osób niedowidzących 
i niewidzących. Dodatkowo nawierzchnia jezdni zostałaby 
wykonana w tej samej technologii co część ulic w historycz-
nym centrum Krakowa (z kostki granitowej). 

Przystanki autobusowe i tramwajowe zlokalizowane by-
łyby w tych samych miejscach co obecnie, z zastrzeżeniem, 
że przystanki autobusowe: Teatr Bagatela i Basztowa LOT 
(obecnie Stary Kleparz) zostałyby przeniesione za skrzyżo-
wanie, gdzie perony autobusowe byłyby wspólne z tram-
wajowymi (jedna krawędź peronu przeznaczona dla pasaże-
rów tramwajów, a druga autobusów). 

W obrębie pierwszej obwodnicy założono utrzymanie 
obecnej organizacji ruchu pod względem możliwych relacji 
skrętnych w obrębie prawie wszystkich skrzyżowań. 
Wyjątkiem jest ulica Lubicz, która od strony skrzyżowania 
z ulicami: Pawią, Basztową i Westerplatte zostałaby za-
mknięta dla ruchu, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowa-
nych i transportu zbiorowego.

Założono także likwidację sygnalizacji świetlnych w obrę-
bie analizowanej części pierwszej obwodnicy. Wyjątkiem by-
łyby wszystkie przejścia przez torowisko, na których zosta-
łaby zamontowana sygnalizacja pulsacyjna (świetlna 
i dźwiękowa), wzbudzana automatycznie przez nadjeżdża-
jące tramwaje, informująca przekraczających torowisko 
o zbliżającym się pojeździe. 

częściowy ruch jednokierunkowy
Na początku roku 2015 prezydent Krakowa zaakceptował 
koncepcję ruchu jednokierunkowego na części pierwszej 
obwodnicy (odcinek od ulicy Piłsudskiego do przystanku 
Dworzec Główny). Dzięki tej decyzji możliwe stało się roz-
poczęcie prac mających na celu przebudowę wyżej wymie-
nionego odcinka. 

Koncepcja częściowego ruchu jednokierunkowego za-
kłada połączenie dwóch wcześniej opisywanych rozwiązań. 
Na odcinku od ulicy Piłsudskiego do skrzyżowania pod 
Dworcem Głównym wprowadzony zostałby ruch jednokie-
runkowy, natomiast na kolejnym odcinku, aż do przystan-
ku Wawel zastosowano by rozwiązania jak w przypadku 
koncepcji strefy dzielonej.

Zakres koncepcji wraz ze wskazaniem ulic, na których 
zostałby wprowadzony ruch jednokierunkowy i strefa dzie-
lona, został przedstawiony na rysunku 2.

Koncepcja zakłada wprowadzenie w obrębie całej pierw-
szej obwodnicy strefy zamieszkania z ograniczeniem pręd-
kości do 30 km/h. Wszystkie skrzyżowania w obrębie 
pierwszej obwodnicy stałyby się także skrzyżowaniami 
równorzędnymi, dzięki czemu poruszające się tamtędy 
tramwaje zawsze miałyby pierwszeństwo przejazdu. Takie 
rozwiązanie upłynniłoby także ruch na wlotach podporząd-
kowanych.

Rys. 1. Proponowany przekrój drogi w ruchu jednokierunkowym Źródło: http://bi.gazeta.pl/
im/b6/98/10/z17401526Q.jpg

Ważnym elementem zmian byłoby przekształcenie we-
wnętrznego pasa drogowego na pas dla rowerów o szeroko-
ści od 1,5 do 2 metrów. Pas dla rowerów miałby biec tuż 
obok pasów autobusowo-tramwajowych [3]. 

Strefa dzielona z wydzielonym torowiskiem tramwajowym
Na potrzeby artykułu strefa dzielona została zdefiniowana 
jako ulica, na której obowiązuje strefa zamieszkania oraz 
ograniczenie prędkości do 30 km/h. Dodatkowo w kon-
cepcji tej strefa dzielona obejmowałaby wyłącznie ruch 
pieszy, rowerowy, autobusowy i samochodowy, ponieważ 
torowisko tramwajowe zostałoby wydzielone. Koncepcja 
zmian zakłada przekształcenie pierwszej obwodnicy z as-
faltowej drogi czteropasmowej z chodnikami zastawionymi 
przez zaparkowane samochody w miejsce przyjazne miesz-
kańcom (pasy zieleni, małe obiekty handlowe, mała archi-
tektura, wyznaczone miejsca postojowe nie ograniczające 
ruchu pieszym itp.). 

W przypadku tej koncepcji torowisko tramwajowe zo-
stałoby zlokalizowane po wewnętrznej stronie pierwszej 
obwodnicy oraz wykonane w technologii „zielonego toro-
wiska” lub podobnej (zapewniającej podobny poziom re-
dukcji hałasu i drgań oraz gwarantującej dobre dopasowa-
nie wizualne torowiska do Plant). 
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Parkowanie samochodów w obrębie pierwszej obwodni-
cy byłoby możliwe tylko i wyłącznie w wyznaczonych miej-
scach oraz dodatkowo zdefiniowano by maksymalny czas 
postoju samochodu (na około 2–3 h). Rozwiązanie to mia-
łoby na celu zwiększenie rotacji samochodów parkujących 
na miejscach postojowych i wyeliminowanie postojów cało-
dniowych (ośmiogodzinnych i dłuższych).

charakterystyka modelu
Modele symulacyjne dla koncepcji zmian w obrębie pierw-
szej obwodnicy (także dla stanu na 1.01.2015) zostały 
przygotowane w programie Aimsun, umożliwiającego 
wykonywanie makro- i mikrosymulacji ruchu ulicznego. 
W programie zamodelowano ruch pojazdów indywidual-
nych oraz kursujących w obrębie centrum Krakowa linii 
autobusowych i tramwajowych. 

Dane ruchowe w obrębie pierwszej obwodnicy użyte do 
stworzenia symulacji pochodzą z roku 2013. Zostały one 
zebrane podczas pomiarów na ulicach w obrębie śródmie-
ścia Krakowa, przeprowadzonych w celu stworzenia kon-
cepcji ruchu jednokierunkowego [3]. Na podstawie danych 
można stwierdzić wysoki udział ruchu tranzytowego przez 
ścisłe centrum Krakowa. 

Na podstawie zebranych danych z pomiarów wyznaczo-
no macierze ruchu dla szczytu porannego (6:30–9:00) oraz 
dla szczytu popołudniowego (14:30–17:30). Dzięki pomia-
rom ekranowym możliwe było odpowiednie skalibrowanie 
modeli symulacyjnych w taki sposób, aby możliwie najle-
piej oddawały rzeczywistość.

Modele zostały skalibrowane z wykorzystaniem wskaź-
nika GEH. Wymagane jest, aby wskaźnik ten, na co naj-
mniej 85% badanych odcinków, nie przekraczał wartości 5 
[2]. Na podstawie obliczeń udział punktów o akceptowal-
nym GEH wynosił 100% zarówno dla ruchu porannego 
(maksymalny otrzymany GEH=4,5), jak i popołudniowego 

(maksymalny otrzymany GEH=3,03). Oznacza to, że mo-
dele zostały skalibrowane poprawnie. 

Symulacja stanu obecnego opierała się na stanie infra-
struktury i organizacji ruchu w obrębie pierwszej obwodni-
cy Krakowa z 1 stycznia 2015 roku. Uwzględnione w sy-
mulacji zostały m.in.:

•	 ograniczenia prędkości dla tramwajów na wszystkich 
odcinkach torowych w obrębie obwodnicy (w tym 
ograniczenia związane ze stanem infrastruktury, 
ograniczeniami związanymi z przejazdem tramwajów 
przez rozjazdy oraz ograniczenia związane z przejaz-
dem tramwajów przez łuki torowe);

•	 ograniczenia prędkości dla pojazdów indywidualnych 
i autobusów;

•	 długości przystanków tramwajowych i autobusowych;
•	 dokładne szerokości pasów drogowych na wszystkich 

odcinkach pierwszej obwodnicy;
•	 aktualne rozkłady jazdy dla tramwajów i autobusów.

Symulacja ruchu tramwajów i autobusów była prowa-
dzona tylko i wyłącznie w obrębie obwodnicy i na fragmen-
tach ulic dochodzących do pierwszej obwodnicy, po których 
kursują pojazdy transportu zbiorowego. 

Dla pojazdów indywidualnych została stworzona dodat-
kowo sieć ulic wewnątrz drugiej obwodnicy Krakowa (co 
było wymuszone danymi na temat ruchu użytymi w proce-
sie tworzenia modelu). Na rysunku 3 przedstawiono gra-
ficzny kształt modelu symulacyjnego dla wybranego frag-
mentu sieci w programie Aimsun.

Rys. 2. Lokalizacja ulic, na których obowiązywałby ruch jednokierunkowy i strefa dzielona 
Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Kulpa, M. Bauer, A. Szarata, Koncepcja zmian organizacji 
ruchu drogowego w śródmieściu Krakowa

Model symulacyjny dla ruchu jednokierunkowego opie-
rał się prawie w całości na przygotowanej dla Krakowa 
koncepcji zmian organizacji ruchu [3]. Utworzony model 
uniemożliwiał przejazd tranzytowy przez analizowaną sieć 
drogową (pomiędzy drugą a pierwszą obwodnicą Krakowa) 
z południa na północ (bez potrzeby częściowego skorzysta-
nia z drugiej obwodnicy). Na rysunku 4 został przedstawio-
ny fragment modelu symulacyjnego dla koncepcji ruchu 
jednokierunkowego powstałego w programie Aimsun.

Rys. 3. Skrzyżowanie pod Dworcem Głównym –  stan obecny
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 3. Skrzyżowanie pod Dworcem Głównym –  stan obecny
Źródło: opracowanie własne

Model symulacyjny dla strefy dzielonej utworzony został na 
podstawie zaproponowanych we wcześniejszym rozdziale roz-
wiązań organizacyjnych i infrastrukturalnych. Parametry toro-
wisk tramwajowych w obrębie pierwszej obwodnicy zostały 
oparte o dostępne miejsce w obrębie pasa drogowego. Dzięki 
temu, że zastosowano całkowicie wydzielone torowisko, w wie-
lu miejscach możliwe było nieznaczne zwiększenie maksymal-
nej prędkości, z jaką mogłyby się poruszać tramwaje. 

Przygotowany model symulacyjny w przeciwieństwie do 
koncepcji ruchu jednokierunkowego nie zakładał eliminacji 
ruchu tranzytowego z centrum miasta (poprzez zastosowanie 
odpowiedniej organizacji ruchu), ale miał na celu uspokoje-
nie ruchu. W tym celu w symulacji uwzględniono ogranicze-
nie prędkości do 30 km/h dla wszystkich pojazdów samocho-
dowych. Na rysunku 5 przedstawiono fragment modelu sy-
mulacyjnego dla wariantu ze strefą dzieloną.

Model symulacyjny utworzony dla koncepcji częściowego 
ruchu jednokierunkowego zakładał na odcinku od skrzyżo-
wania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania pod Dworcem 
Głównym wprowadzenie wszystkich zmian zaproponowa-
nych w koncepcji utworzenia ruchu jednokierunkowego. Na 
odcinku od skrzyżowania pod Dworcem Głównym aż do 
skrzyżowania ulic: św. Gertrudy – św. Idziego – Bernardyńska 
– Stradomska, zasymulowany został układ drogowy i organi-
zacja ruchu, jak dla wariantu ze strefą dzieloną. 

Tak stworzony model zarówno umożliwiał odpowiednie 
uspokojenie ruchu na części pierwszej obwodnicy oraz 
umożliwiał przejazd z południa na północ bez potrzeby czę-
ściowego korzystania z drugiej obwodnicy. 

Symulacja zakłada, tak jak w dwóch wcześniejszych 
przypadkach, utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżo-
waniu w okolicy przystanku Wawel i jednoczesną likwida-
cję wszystkich innych sygnalizacji na skrzyżowaniach w ob-
rębie obwodnicy. Na rysunku 6 przedstawiono fragment 
modelu symulacyjnego (skrzyżowanie pod Dworcem 
Głównym) dla wariantu z częściowym ruchem jednokie-
runkowym.

Wyniki symulacji
Na potrzeby artykułu z przeprowadzanych symulacji były 
zbierane dane na temat średniej prędkości komunikacyjnej 
tramwajów i autobusów w poszczególnych okresach (rano 
i popołudniu) z interwałem 30-minutowym. Dzięki temu 
możliwy był wybór koncepcji, która najbardziej poprawi-
łaby ruch tramwajów w obrębie pierwszej obwodnicy oraz 
nie spowodowała znacznego pogorszenia średnich prędko-
ści komunikacyjnych autobusów.

Wyniki z wykonanych symulacji zostały przedstawione 
w formie wykresów obrazujących średnie prędkości komuni-
kacyjne tramwajów na analizowanym obszarze (rysunek 
7 i 8). Wykresy obrazują, w jaki sposób w czasie trwania sy-
mulacji zmieniała się prędkość komunikacyjna. Dodatkowo 
przygotowano odrębne wykresy dla symulacji godzin poran-
nych i popołudniowych.

Analiza ruchu tramwajowego opierała się na przeprowa-
dzeniu symulacji i pozyskaniu z jej wyników parametrów, na 
podstawie których byłaby możliwa ocena płynności ruchu 

Rys. 4. Skrzyżowanie pod Dworcem Głównym –  ruch jednokierunkowy
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Skrzyżowanie pod Dworcem Głównym –  strefa dzielona
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Skrzyżowanie pod Dworcem Głównym –  częściowy ruch jednokierunkowy
Źródło: opracowanie własne

tramwajów. Poza wcześniej już przedstawionymi wynikami 
symulacji możliwe było pozyskanie także danych na temat:

•	 średniego czasu zatrzymania na kilometr,
•	 całkowitego czasu wszystkich przejazdu tramwajów 

podczas symulacji.

Dane te zostały zaprezentowane w tabelach 1 dla ruchu 
porannego i 2 dla ruchu popołudniowego dla każdego wa-
riantu z osobna.
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Za główny wyznacznik poprawy płynności ruchu tram-
wajów w obrębie pierwszej obwodnicy Krakowa przyjęto 
średnią prędkość komunikacyjną (przedstawioną na rys. 7 
i 8). Dodatkowymi kryteriami oceny każdego z wariantów 
były: 

•	 liczba i czas zatrzymań na kilometr,
•	 całkowity czas przejazdu,
•	 odchylenie standardowe dla prędkości komunikacyjnej.

Zarówno dla symulacji ruchu porannego, jak i ruchu 
popołudniowego największe średnie prędkości komunika-
cyjne odnotowano dla wariantu strefy dzielonej. Koncepcja 
ta charakteryzuje się m.in.:

•	 wzrostem średniej prędkości komunikacyjnej wzglę-
dem stanu obecnego o ponad 5 km/h,

•	 odchyleniem standardowym od prędkości komunika-
cyjnej o podobnej wartości co dla stanu obecnego,

•	 trzykrotnie krótszym średnim czasem zatrzymania, 
•	 zmniejszeniem o około 27% łącznego czasu przejazdu 

tramwajów (łącznie dla symulacji ruchu porannego 
i popołudniowego),

•	 zmniejszeniem średniej liczby zatrzymań każdego 
pojazdu na kilometr.

Wyniki dla transportu autobusowego zostały przedsta-
wione w formie wykresów obrazujących średnie prędkości 
komunikacyjne autobusów na analizowanym obszarze (rys. 
9 i 10). Analiza ruchu autobusowego była tylko elementem 

Rys. 8.  
Średnie prędkości komunikacyjne dla tramwajów  
z symulacji dla godzin popołudniowych 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7.  
Średnie prędkości komunikacyjne  
dla tramwajów z symulacji dla godzin porannych
Źródło: opracowanie własne

Średni czas zatrzymania i całkowity czas przejazdu tramwajów  
dla ruchu porannego

Ruch poranny Stan  
obecny

Ruch  
jednokierunkowy

Strefa 
dzielona

Częściowy 
ruch jedno-
kierunkowy

Średni czas zatrzymania [s/km] 34,36
σ=36,62

18,82
σ=26,25

11
σ=16,64

21,98
σ=44,35

Całkowity czas przejazdów [h] 41,24 32,36 30,22 34,51

Średni czas zatrzymania i całkowity czas przejazdu tramwajów 
 dla ruchu popołudniowego

Ruch popołudniowy Stan 
obecny

Ruch  
jednokierunkowy

Strefa 
dzielona

Częściowy 
ruch jedno-
kierunkowy

Średni czas zatrzymania [s/km] 27,89
σ=50,69

14,11
σ=19,53

8,84
σ=14,99

26,45
σ=46,54

Całkowity czas przejazdów [h] 52,02 38,23 37,51 44,13

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1

Tabela 2

dodatkowym, który mógł przesądzić o wyborze najlepszej 
koncepcji zmian. Podobnie jak w przypadku ruchu tram-
wajowego analiza opierała się na przeprowadzeniu symula-
cji i pozyskaniu wyników, na podstawie których byłaby 
możliwa ocena wpływu zmian na płynność ruchu autobu-
sowego. W tym przypadku ograniczono się tylko i wyłącz-
nie do średniej prędkości komunikacyjnej.

Na podstawie otrzymanych wyników z symulacji moż-
na stwierdzić, że po wprowadzeniu dowolnej z analizowa-
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nych zmian spadnie prędkość komunikacyjna autobusów. 
Najmniej w przypadku koncepcji wprowadzenia strefy 
dzielonej, najwięcej w przypadku ruchu jednokierunkowe-
go, to może być głównie związane z poruszaniem się auto-
busów po tych samych pasach co tramwaje. W przypadku 
przystanków pojedynczych każdorazowo autobus porusza-
jący się za tramwajem musi oczekiwać na miejsce na przy-
stanku, co w przypadku stanu obecnego i strefy dzielonej 
nie ma miejsca.  

Posumowanie
Przeprowadzenie symulacji dla każdej z koncepcji umoż-
liwiło zebranie wszystkich potrzebnych wyników, które 
umożliwiają ocenę każdego rozwiązania. W procesie oceny 
brano pod uwagę trzy parametry:

•	 wzrost średniej prędkości komunikacyjnej tramwajów,
•	 spadek średniej prędkości komunikacyjnej autobusów,
•	 spadek średniego czasu zatrzymania.

Wyniki obliczeń dla każdej koncepcji zmian zostały 
przedstawione w tabeli 3. Na ich podstawie można stwier-
dzić, że wariant wprowadzenia strefy dzielonej na części 
pierwszej obwodnicy Krakowa, po której poruszają się 
tramwaje, jest wariantem najlepszym. Należy jednak za-
uważyć, że w momencie powstawania tej w Krakowie 
ukończono wprowadzanie ruchu jednokierunkowego na 
odcinku od skrzyżowania pierwszej obwodnicy z ulicą 

Rys. 9.
Średnie prędkości komunikacyjne dla autobusów  
z symulacji dla godzin porannych
Źródło: opracowanie własne

Rys. 10. 
Średnie prędkości komunikacyjne dla autobusów  
z symulacji dla godzin popołudniowych 
Źródło: opracowanie własne

Porównanie podstawowych wyników symulacji  
dla każdego wariantu zmian

Ruch 
jednokierunkowy

Strefa 
dzielona

Częściowy ruch 
jednokierunkowy

Wzrost średniej prędkości komuni-
kacyjnej tramwajów [km/h] 3,99 5,09 2,53

Spadek prędkości komunikacyjnej 
autobusów [km/h] -2,48 -2,00 -2,04

Spadek średniego czasu zatrzyma-
nia [s/km] -14,13 -20,98 -6,80

Źródło: opracowanie własne

Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Długą. Z tego powo-
du warto zaznaczyć, że wyniki symulacji dla ruchu jedno-
kierunkowego są tylko nieznacznie gorsze niż dla wariantu 
strefy dzielonej.
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