Wraz z opracowaniem modelu ruchu
czerwiec 2016

Ogólne informacje o projekcie

Zamawiający:
Miasto Stołeczne Warszawa
Wykonawca:
konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika
Krakowska i Politechnika Warszawska
Cel:
Zbudowanie i skalibrowanie komputerowego modelu ruchu dla Warszawy
oraz aglomeracji warszawskiej, z wykorzystaniem wyników WBR 2015 oraz
danych pochodzących z innych źródeł.
Harmonogram:
Projekt realizowany był od 12 lutego 2015 do 2 czerwca 2016 w czterech
etapach:
ETAP I – przygotowanie badań i pomiarów z niezbędnymi uzgodnieniami
(do 13. IV 2015) ,
ETAP II – wykonanie badań i pomiarów (do 30. VII 2015)
ETAP III – opracowanie wyników badań i pomiarów (do 30. XI 2015)
ETAP IV – wykonanie komputerowego modelu ruchu (do 2. VI 2016)
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Badania i pomiary

Badanie ankietowe zachowań komunikacyjnych
mieszkańców Warszawy
17 000 wywiadów z mieszkańcami Warszawy w wieku 6 lub więcej lat.
Wywiady zrealizowane w ponad 9 000 gospodarstwach. W badaniu wypełniano
dzienniczek podróży.
Próba reprezentatywna pod względem: terytorialnym, poziomu wykształcenia,
płci i wieku badanych.
Realizacja wywiadów od 9 kwietnia do 27 czerwca, z wyłączeniem długich
weekendów i okresu pisemnych matur.

Badanie ankietowe pasażerów autobusów komunikacji regionalnej
1 126 wywiadów z pasażerami wyjeżdżającymi z Warszawy w godzinach
14:00-18:00 do miejscowości położonych w woj. mazowieckim, ale poza
granicami aglomeracji warszawskiej.
Próba celowa pasażerów odjeżdżających z wybranych 16 przystanków
komunikacji regionalnej.
Realizacja wywiadów w dniach 14-16 oraz 21 kwietnia 2015
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Badania i pomiary

Badanie ankietowe ruchu towarowego
1 519 kierowców samochodów przewozu towarowego, którzy w codziennych
trasach poruszają się po obszarze aglomeracji warszawskiej, lub przynajmniej
rozpoczynają lub kończą swoje trasy na tym obszarze. W badaniu wypełniano
dzienniczek przejazdów samochodów.
W próbie badawczej znalazły samochody o DMC do 3,5t oraz powyżej 3,5t,
wykonujące przejazdy dla firm kurierskich, zaopatrujące obiekty handlowe oraz
obsługujące innego rodzaju działalności.
Realizacja wywiadów od 9 maja do 27 czerwca 2015
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Badania i pomiary

Pomiary ruchu na ekranach i kordonach
Pomiary ręczne
przeprowadzone w 215
punktach. Pomiary,
w zależności od punktu
trwały od 8 do 24 h
w dobie były wykonywane
jednorazowo lub
powtarzane w godzinach
szczytu innego dnia.
Realizacja pomiarów
od 28 kwietnia maja
do 16 czerwca 2015

Pomiary natężeń i prędkości ruchu dla aktualizacji parametrów
funkcji oporu drogi
Pomiary przy użyciu skalibrowanych radarów, na 60 przekrojach drogowych

Badania i pomiary

Pomiary liczby pasażerów w pojazdach komunikacji zbiorowej
Pasażerowie komunikacji zbiorowej liczeni byli:
• w 23 punktach na ekranie kolei średnicowej
• w 33 punktach na kordonie obszaru centralnego
• w 7 punktach na ekranie Wisły
• w 34 punktach na kordonie aglomeracji
• na 17 przekrojach w pociągach KM, SKM i WKD
• na 14 przekrojach na obu liniach metra
• na trzech głównych stacjach kolejowych
Pomiary prowadzone były od 28 kwietnia do 11 czerwca.
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Model ruchu

Model ruchu
Model ruchu to matematyczny opis interakcji pomiędzy zapotrzebowaniem
mieszkańców na przemieszczanie się, tworzącym tzw. popyt transportowy
i siecią transportową oferującą tzw. podaż transportową.
Model ruchu jest potężnym narzędziem matematycznym pozwalającym
w bardzo krótkim czasie na analizę efektów zmian w sieci transportowej
i zagospodarowaniu przestrzennym miasta takich jak: budowa nowej drogi lub
zamknięcie istniejącej, uruchomienie nowej linii lub remarszrutyzacja istniejącej
siatki linii transportu zbiorowego, budowa nowego osiedla mieszkaniowego lub
centrum handlowego.
Do budowy modelu ruchu wykorzystano dane ze źródeł pierwotnych, którymi
były badania i pomiary wykonane w ramach WBR 2015 oraz dane ze źródeł
wtórnych, t.j. dane statystyczne oraz wyniki badań i pomiarów
przeprowadzonych przez inne podmioty.
Na potrzeby budowy modelu ruchu obszar Warszawy podzielono na 801
rejonów komunikacyjnych, zaś na pozostałym obszarze aglomeracji
wyodrębniono 95 rejonów. W modelu uwzględniono 63 wloty drogowe oraz
8 wlotów kolejowych do aglomeracji.

Model ruchu

Model ruchu – sieć transportowa
W sieci transportowej uwzględniono:
• odcinki drogowe,
• odcinki tramwajowe,
• odcinki kolejowe,
• sieć rowerową,
• ograniczenia dla ruchu towarowego,
• przystanki i linie transportu zbiorowego (metro, tramwaje, autobusy i kolej)
Przy parametryzacji sieci uwzględniono:
• funkcję drogi
• Informacje na temat skrzyżowań (typ, liczba wlotów, sygnalizacja, koordynacja,
liczba faz),
• model oporu na relacjach skrętnych (autorska metoda),
• model oporu na odcinkach,
• znaki drogowe z bazy eDIOM,
• ograniczenia wjazdu,
• ograniczenia prędkości,
• reguły pierwszeństwa,
• informacje o liczbie pasów ruchu na wlotach
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Model ruchu

Model pasażerski

Model zewnętrzny

• 18 motywacji podróży
• osobne formuły generacji ruchu dla
Warszawy
i
pozostałej
części
aglomeracji oparte o ruchliwości
• udział podróży z aglomeracji poza
Warszawą do Warszawy i vice versa
• rozkład przestrzenny podróży – model
grawitacyjny
oraz
uwzględnienie
wpływu Wisły
• wybór środka transportu

• 5 typów środków transportu,
• potencjały
ruchotwórcze
równe
natężeniom ruchu na wlotach,
• rozkład przestrzenny podróży – model
grawitacyjny
oraz
funkcja
oporu
przestrzeni
• ruch
tranzytowy
na
podstawie
krajowego modelu ruchu, modelu ruchu
województwa mazowieckiego i WBR
2005

Model towarowy

Model rowerowy (uproszczony)

•
•
•
•
•

ruch towarowy wewnątrz aglomeracji
ruch towarowy źródłowy i docelowy
ruch towarowy tranzytowy
16 motywacji podróży
rozkład przestrzenny – model grawitacyjny oraz funkcja oporu przestrzeni

• 9 motywacji podróży
• uwzględnia obszar Warszawy i przejazdy
rowerami prywatnymi
• rozkład przestrzenny podróży – model
grawitacyjny
• rozkład ruchu na sieć z uwzględnieniem
sieci dróg rowerowych i atrakcyjności
poszczególnych połączeń

Najważniejsze wyniki

Liczba podróży w ciągu doby
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i ruchliwość ogólna w grupach mieszkańców

3 350

tys.

podróży mieszkańców Warszawy w ciągu doby w dzień roboczy
Średnia liczba podróży
każdego mieszkańca
w ciągu doby w dzień
roboczy
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Godzina rozpoczęcia podróży
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Środki lokomocji w podróżach
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Podróże ogółem

46,8%
1 566 tys.
Komunikacja
zbiorowa

17,9%

31,7%

598 tys.

1 060 tys.

pieszo

samochód
osobowy

3,1%

0,5%

104 tys.

18 tys.

rower

inaczej

56,9%

Podróże niepiesze

Komunikacja
zbiorowa

38,6%
samochód osobowy

3,8%
rower

0,7%
inaczej

Kierunki podróży

388 000
podróży

577 000
podróży

1 994 000
podróży
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Potoki pasażerskie w porannym szczycie komunikacyjnym
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Pojazdy wjeżdżające do miasta w ciągu doby
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Prognozy ruchu

2020
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2030

2050

19

DZIĘKUJEMY

