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1. Wprowadzenie
Głównym celem wykonanego na zamówienie m.st. Warszawy „Warszawskiego Badania Ruchu wraz
z opracowaniem modelu ruchu” (WBR 2015) było zbudowanie i skalibrowanie komputerowego modelu
ruchu dla Warszawy oraz aglomeracji warszawskiej, z wykorzystaniem wyników WBR 2015 oraz danych
pochodzących z innych źródeł.
Projekt został zrealizowany przez konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o., jako Lider konsorcjum
oraz Politechnika Krakowska i Politechnika Warszawska.
Do budowy modelu wykorzystano dane ze źródeł pierwotnych, którymi były badania i pomiary wykonane
w WBR 2015) oraz dane ze źródeł wtórnych, t.j. dane statystyczne oraz wyniki badań i pomiarów
przeprowadzonych przez inne podmioty.
Badania pierwotne w ramach WBR 2015 obejmowały:


Badanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy



Pomiary ruchu



Pomiary liczby pasażerów w pojazdach komunikacji zbiorowej



Badanie pasażerów autobusów komunikacji regionalnej



Pomiary natężeń i prędkości ruchu dla potrzeb aktualizacji parametrów funkcji oporu drogi



Badanie ruchu towarowego w aglomeracji

Wykorzystanie danych ze źródeł wtórnych polegało między innymi na analizie wyników „Badań ruchu
i przewozów w transporcie zbiorowym i indywidualnym w województwie mazowieckim” z 2014 roku
(badanie wojewódzkie), wyników Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 oraz na analizie danych Głównego
Urzędu Statystycznego, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego i przewoźników
kolejowych.
Cały projekt „Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu” trwał od 12 lutego
2015 do 2 czerwca 2016 i był realizowany w czterech etapach:
ETAP I – przygotowanie badań i pomiarów z niezbędnymi uzgodnieniami,
ETAP II – wykonanie badań i pomiarów,
ETAP III – opracowanie wyników badań i pomiarów,
ETAP IV – wykonanie komputerowego modelu ruchu
Niniejszy dokument stanowi syntezę projektu, zawierającą najważniejsze informacje o poszczególnych
badaniach i pomiarach pierwotnych wraz z ich głównymi wynikami. Szczegółowe informacje o projekcie
zostały opisane w raportach z poszczególnych etapów projektu i opublikowane na stronie
http://transport.um.warszawa.pl/wbr2015.
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2. Działania promocyjne wspierające badania
Realizacja badań i pomiarów poprzedzona została kampanią informacyjną, której zadaniem było dotarcie do
mieszkańców Warszawy z informacją o celach i zakresie badań wykonywanych w ramach WBR 2015 oraz
zachęcenie mieszkańców do aktywnego udziału w badaniu ankietowym zachowań komunikacyjnych,
poprzez przyjęcie ankieterów i udzielenie odpowiedzi na zadawane przez nich pytania. Kampania miała
służyć przede wszystkim zmniejszeniu liczby odmów rozmów z ankieterem.
W przygotowanie kampanii informacyjnej zaangażowani byli zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiający.
Na potrzeby projektu stworzono identyfikację wizualną - opracowano logotyp oraz grafikę, które
wykorzystywane były później we wszystkich materiałach związanych z WBR 2015.
Rysunek 1. Logo WBR 2015

Rysunek 2. Grafika przygotowana na potrzeby promocji
projektu

W ramach kampanii informacyjnej, przy współudziale Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy, przygotowano ulotkę informacyjną oraz plakat, które na kilka dni przed oficjalnym
startem badania zostały umieszczone w środkach komunikacji miejskiej w Warszawie oraz w siedzibach
urzędów dzielnic Warszawy.
Elementami kampanii informacyjnej były także spoty emitowane na ekranach w pojazdach komunikacji
miejskiej, na stacjach metra i w siłowniach oraz spoty radiowe emitowane na antenach lokalnych stacji
radiowych.
W kampanię informacyjną zaangażowane zostało również Miejskie Centrum Kontaktu 19115, w którym
można było potwierdzić tożsamość ankieterów oraz uzyskać odpowiedzi na pytania związane z badaniem.
Na stronie internetowej Biura Drogownictwa i Komunikacji powstał dział z informacjami i aktualnościami
dotyczącymi WBR 2015. Informacje na temat badania znalazły się również na profilu społecznościowym
Facebook.
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3. Badanie zachowań transportowych mieszkańców Warszawy
Metoda badania
Badanie zrealizowano na próbie 17 000 mieszkańców Warszawy, w wieku 6 lub więcej lat, odwiedzając
w tym celu 9 067 gospodarstw domowych.
Przed rozpoczęciem badania wylosowano 2501 punktów startowych, których przybliżone lokalizacje
zaprezentowano na Rysunku 3. Z punktów startowych, metodą „ustalonej ścieżki” random-route, dobierano
do badania kolejne (co n-te) gospodarstwa. Z jednego punktu startowego losowano nie więcej niż cztery
gospodarstwa domowe.
Rysunek 3. Lokalizacja punktów startowych.

Uzyskana podczas realizacji wywiadów próba badawcza odzwierciedla strukturę mieszkańców Warszawy
pod względem miejsca zamieszkania, płci oraz wieku. Ponieważ podczas realizacji wywiadów nie
kontrolowano struktury próby ze względu na wielkość gospodarstwa domowego, a cecha ta wpływa
bezpośrednio na zachowania transportowe, zbiór danych został poddany procedurze ważenia
dostosowującej strukturę próby pod względem wielkości gospodarstwa do analogicznej struktury badanej
populacji. Dodatkowo skonstruowana waga pozwoliła na dokonywanie obliczeń dla całej badanej populacji
(tzw. rozszerzenie próby).
Realizacja wywiadów w gospodarstwach domowych trwała od 9 kwietnia do 27 czerwca 2015 r.
Z realizacji wyłączono „długie weekendy” i pierwszy tydzień matur, t. j. dni, w których liczba i motywacje
podróży mieszkańców odbiegają od standardowych podróży w typowych dniach roboczych.
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Główne wyniki badania
Zgodnie z założeniem, struktura badanych odzwierciedlała populację mieszkańców Warszawy mających
ukończone 6 lat, pod względem terytorialnym (dzielnica zamieszkania), płci oraz wieku. Wszystkie podane
wyniki badań dotyczą tylko tej grupy mieszkańców.
W Warszawie niewielką przewagę pod względem liczebności mają kobiety – stanowią one 54,5%
mieszkańców. Pod względem wieku w Warszawie najwięcej jest osób mających 26 do 64 lat – ich udział
w populacji wynosi 61,5%. Osoby w wieku 65 lub więcej lat stanowią blisko 20% mieszkańców, podobny
udział mają osoby poniżej 26 roku życia.
Ze struktury wiekowej bezpośrednio wynika struktura mieszkańców pod względem zajęcia, w której
uczniowie i studenci stanowią 14,4%, emeryci i renciści blisko 25%, zaś dominującą grupą są pracujący
(przede wszystkim poza domem), których udział wynosi 56%.
Wśród 9067 przebadanych gospodarstwa domowych, największy udział mają gospodarstwa jednoosobowe
(35,2%). Udział gospodarstw dwuosobowych wynosi 30%, trzyosobowych 18,8%, zaś gospodarstwa
składające się z czterech lub większej liczby osób stanowią 16% ogółu gospodarstw. Średnia
zaobserwowana liczba osób w gospodarstwie wynosi 2,2.
Podstawowym celem badania było opisanie podróży, jakie w typowym dniu roboczym odbywają
mieszkańcy Warszawy. W tym celu podczas wywiadu wypełniane były tzw. dzienniczki, w których notowano
miejsca odwiedzane w poprzednim dniu, a także godziny i sposób dotarcia do tych miejsc.
W typowym dniu roboczym blisko 82% mieszkańców Warszawy wykonuje przynajmniej jedną podróż.
W grupie osób niepodróżujących najczęściej znajdują się osoby najstarsze. Biorąc pod uwagę główne zajęcie
badanych, podróży najczęściej nie odbywają emeryci i renciści, oraz osoby zakwalifikowane do grupy
„pozostali”, czyli przede wszystkim niepracujący i bezrobotni.
Rysunek 4. Podróże w dniu poprzedzającym badanie.
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Podstawa procentowania: wszyscy badani mieszkańcy Warszawy.

Ogólny wskaźnik ruchliwości mieszkańców Warszawy wynosi 1,99 podróży. Oznacza to, że mieszkańcy
Warszawy każdego dnia wykonują blisko 3,35 miliona podróży (3 348 336). Zdecydowana większość
podróży wykonywana jest z wykorzystaniem środków transportu – podróże piesze stanowią niespełna 20%
wszystkich wykonywanych w ciągu dnia podróży.
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Analiza motywacji podróży wskazuje, że 44,1% wszystkich przemieszczeń mieszkańców Warszawy stanowią
podróże między domem a pracą (w obu kierunkach), 11,1% podróże między domem a miejscem nauki,
35,1% podróże między domem a innymi celami, zaś 9,7% podróży nie jest związanych z domem.
Rysunek 5. Motywacje podróży.
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Podstawa procentowania: wszystkie podróże badanych.

Podróże piesze stanowią niespełna jedną piątą wszystkich podróży mieszkańców Warszawy. Blisko połowa
przemieszczeń (46,8%) wykonywana jest z wykorzystaniem transportu zbiorowego, niespełna co trzecia
podróż (31,7%) odbywa się samochodem osobowym, a prawie co piąta (17,9%) pieszo. Rowerami
wykonywanych jest 3,1% podróży.
Rysunek 6. Podział zadań przewozowych.
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Podstawa procentowania: wszystkie podróże badanych.
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Po wyłączeniu z analiz podróży wykonanych w całości pieszo, w podziale zadań przewozowych podróże
wykonane transportem zbiorowym stanowią 56,9%, samochodem osobowym 38,6%, zaś podróże
rowerowe - 3,8%.
Rysunek 7. Podział zadań przewozowych w podróżach niepieszych.
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Podstawa procentowania: wszystkie podróże badanych, wykonane z wykorzystaniem środka transportu.

Trzy na cztery podróże niepiesze wykonywane są bez konieczności przesiadania się. W podróżach
transportem zbiorowym bez przesiadek realizowanych jest 57,2% przejazdów.
Poranny szczyt komunikacyjny rozpoczyna się w Warszawie około godziny 6 i trwa do 9. W tym czasie
rozpoczyna się około 930 tysięcy podróży, co stanowi 27,8% wszystkich podróży w ciągu dnia.
Popołudniowy okres zwiększonej liczby podróży jest dłuższy – rozpoczyna się około godziny 14 i trwa do 19,
z największym natężeniem w godzinach 15-18. W całym szczycie popołudniowym rozpoczyna się 39,2%
(1 311 tys.) podróży, a w jego najbardziej intensywnym okresie 28,2% (945 tys.) podróży.
Rysunek 8. Godziny rozpoczęcia podróży.
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Podstawa procentowania: wszystkie podróże badanych.
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W podróżach mieszkańców Warszawy dominują te trwające nie więcej niż 30 minut (61,1% wszystkich
podróży), natomiast średni deklarowany przez badanych czas trwania podróży wynosi 33 minuty.
Rysunek 9. Rozkład czasów trwania podróży.
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Podstawa procentowania: wszystkie podróże badanych.

Zdecydowana większość podróży mieszkańców Warszawy (95,5%) ma charakter wewnętrzny, czyli
rozpoczyna się i kończy w Warszawie. Podróże, których źródło albo cel podróży znajdują się poza Warszawą
stanowią tylko 4,5% wszystkich podróży.
Spośród wszystkich podróży mieszkańców Warszawy, 23,2% wiąże się z przekroczeniem Wisły. W całości
po lewej stronie realizowanych jest 59,6% podróży, a w całości po prawej 17,2% . Przez mosty na Wiśle
odbywa się codziennie około 775 tysięcy podróży.
Rysunek 10. Struktura podróży z uwzględnieniem przejazdów przez Wisłę.

Podstawa procentowania: wszystkie podróże badanych.
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Zmiana zachowań transportowych związana z zamknięciem Mostu Łazienkowskiego
W lutym 2015 z eksploatacji wyłączono Most Łazienkowski, utrudniając przedostanie się przez Wisłę.
Wykonawca mając na celu uzyskanie jak najlepszych danych do budowy modelu podróży, zdecydował się
wykonać dodatkowe badanie zmian zachowań komunikacyjnych wynikających z tych utrudnień, pomimo
braku takiego wymogu w umowie. Badanie przeprowadzono z mieszkańcami obszaru, który uznano za
najmocniej związany z Mostem Łazienkowskim (Rysunek 11). Dla jego wyznaczenia wykorzystano model
transportowy, opierający się o wyniki poprzedniego WBR 2005. W obszarze tym zrealizowano 1381
wywiadów, pytając tylko o 3 typy podróży: do pracy, do szkoły oraz w pozostałych celach.
Rysunek 11. Obszar objęty badaniem dotyczącym skutków zamknięcia Mostu Łazienkowskiego dla zmiany
zachowań komunikacyjnych.

Źródło: opracowanie własne.

4 na 10 badanych mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy, pracujących po drugiej stronie Wisły,
zadeklarowało, że po zamknięciu mostu zmieniły sposób dojazdu do pracy, a część z nich przesiadła się
w tych podróżach z samochodu osobowego do transportu zbiorowego.
Rysunek 12. Sposób dojazdu do pracy przed i po zamknięciu Mostu Łazienkowskiego.
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Podstawa procentowania: osoby, które po zamknięciu Mostu Łazienkowskiego zmieniły sposób dojazdu do pracy
(n=187).
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4. Pomiary natężeń ruchu na ekranach i kordonach
1. Metoda badania i punkty realizacji pomiarów
W Warszawskim Badaniu Ruchu 2015 wykonano pomiary natężeń ruchu drogowego w wyznaczonych
przekrojach dróg różnej klasy. Pomiary podzielono na: pomiary na kordonach (granicach badanego obszaru
lub jego wydzielonej części), pomiary ekranowe (na określonej linii przecinającej badany obszar) oraz
pomiary uzupełniające.
Wszystkie pomiary przeprowadzono ręcznie przez przeszkolonych obserwatorów, którzy w formularzach
notowali liczby pojazdów wyróżnionych typów w każdym z kwadransów pomiaru.
Pomiary kordonowe obejmowały 55 punktów na kordonie zewnętrznym Warszawy, wyznaczonym na
drogach wylotowych z miasta, na granicy Warszawy. Kolejne kordony wyznaczało 67 punktów
zlokalizowanych na drogach przecinających granice zewnętrzne gmin, tworzących aglomerację warszawską
oraz 41 punktów zlokalizowanych na kordonie śródmieścia, wyznaczonym przebiegiem istniejącej
i planowanej Obwodnicy Śródmiejskiej.
Pomiar ekranowy wyznaczony został na liniach – ekranach, określających daną średnicę Warszawy.
Pierwszy z pomiarów objął 7 punktów (mostów) zlokalizowanych na ekranie rzeki Wisły, bez wyłączonego
z eksploatacji Mostu Łazienkowskiego. Drugim z ekranów była linia wyznaczona przebiegiem kolei
średnicowej, która przebiega ze wschodu na zachód, gdzie wyznaczono 30 punktów pomiarowych.
W ostatniej grupie pomiar wykonano w 15 punktach, w obszarze między śródmieściem,
a granicą Miasta Stołecznego Warszawy. Były to punkty, które pozwoliły na określenie natężeń ruchu na
innych ważnych drogach i ulicach w mieście, nie mieszczących się w opisanych powyżej kategoriach.
Ponadto w 60 punktach przeprowadzono pomiary natężeń ruchu i prędkości potrzebne do określenia
parametrów funkcji oporu odcinka drogi. Funkcja oporu odcinka uzależnia czas przejazdu danym odcinkiem
drogi od natężenia ruchu pojazdów, tj. im większe natężenie ruchu tym dłuższy czas przejazdu. W badaniu
tym za pomocą radaru ręcznego mierzono i rejestrowano prędkość pojazdów różnych typów w ruchu
swobodnym. Równolegle z pomiarem prędkości, w tych samych punktach, rejestrowano także natężenie
ruchu drogowego Zgromadzenie tych danych pozwoliło na określenie korelacji między prędkością pojazdów
i natężeniem ruchu drogowego.
Z uwagi na utrudnienia w funkcjonowaniu sieci transportowej, mające miejsce w okresie pomiarów (m.in.
zamknięcie mostu Łazienkowskiego, ograniczenie przepustowości niektórych ciągów drogowych) skutkujące
dynamicznymi zmianami zachowań komunikacyjnych oraz wielkości ruchu, a także ograniczenia techniczne
pomiarów ręcznych, część wyników wzbudziła wątpliwości, przede wszystkim przy kalibracji modelu
podróży. Z tego też względu do weryfikacji wyników pomiarów WBR 2015 oraz kalibracji modelu
wykorzystano wszelkie dostępne wyniki z innych pomiarów, pochodzące np. z pomiarów automatycznych.
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Rysunek 13. Lokalizacja punktów pomiaru natężenia ruchu.

Źródło: opracowanie własne

Korzystając z wyników pomiarów oraz skalibrowanego modelu ruchu określono potoki na kordonach
Warszawy i obszaru centralnego oraz na ekranie Wisły. W ciągu doby zarówno kordon Warszawy jak
i obszaru centralnego przekracza w obu kierunkach około 1 miliona samochodów osobowych. Udział
tranzytu, czyli ruchu niezwiązanego z aglomeracją, wynosi 6,9 % na kordonie Warszawy i 2,5 % na kordonie
obszaru centralnego. Na kordonie Warszawy ok. 550 tysięcy samochodów osobowych to ruch związany
z aglomeracją, a pozostałe to dojazdy spoza obszaru aglomeracji. Ekran Wisły w obu kierunkach przekracza
w ciągu doby około 450 tysięcy samochodów osobowych.
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5. Pomiar liczby pasażerów w pojazdach komunikacji zbiorowej
Pomiary liczby pasażerów w środkach transportu zbiorowego trwały od 28 kwietnia do 11 czerwca.
Pasażerów autobusów i tramwajów zliczano byli na 2 kordonach (obszaru centralnego
i aglomeracji) i 2 ekranach (Wisły oraz kolei średnicowej) – łącznie pomiar przeprowadzono w 98 punktach.
Pasażerowie metra zliczani byli na 14 przekrojach pomiarowych na obu liniach metra, zaś pasażerowie kolei
(SKM, WKD, KM) – na 17 przekrojach. Dodatkowo prowadzony był pomiar liczby osób wsiadających
i wysiadających z pociągów spółek Intercity oraz Przewozy Regionalne na stacjach kolejowych Warszawa
Centralna, Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia.
Wszystkie pomiary prowadzone były w typowe dni robocze (wtorki, środy, czwartki). W zależności od
miejsc, zliczanie pasażerów odbywało się w systemie 2 x 3 godziny (między 6:00 a 9:00 i między 15:00
a 18:00)lub w systemie 16-godzinnym (między 6:00 a 22:00). Liczba pasażerów określana była poprzez
obserwację z zewnątrz. Obserwatorzy znajdowali się w ściśle określonych punktach i dokonywali oceny
stopnia napełnienia pojazdów zgodnie z opracowanym wcześniej wzorcem. Wyjątek stanowiły pomiary
liczby pasażerów korzystających z kolei, gdzie pasażerowi byli liczeni w pociągu w trakcie przejazdu
badanego odcinka.
Na rysunkach 14-17 przedstawiono wyniki pomiarów liczby pasażerów komunikacji zbiorowej w okresach
szczytów komunikacyjnych.
Rysunek 14. Liczby pasażerów w autobusach i tramwajach, zliczonych w punktach pomiarowych w godzinach
szczytów komunikacyjnych.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych pomiarów
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Rysunek 15. Liczby pasażerów wsiadających i wysiadających z pociągów spółek Intercity oraz Przewozy Regionalne.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych pomiarów
Rysunek 16. Średnia liczba osób w pociągach metra w godzinach szczytów komunikacyjnych na badanych
przekrojach LM1.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych pomiarów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych pomiarów
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Rysunek 17. Średnie liczba osób w pociągach metra w godzinach szczytów komunikacyjnych na badanych
przekrojach LM2.
kierunek Rondo Daszyńskiego

6. Badanie pasażerów autobusów komunikacji regionalnej
Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich z wykorzystaniem tabletów na 16
przystankach, z których odjeżdżają autobusy komunikacji regionalnej. W badaniu uzyskano 1126
wywiadów.
Próba badawcza miała charakter celowy, badano osoby wyjeżdżające z Warszawy w godzinach
popołudniowych i zmierzające do miejscowości położonych na terenie województwa mazowieckiego, ale
poza gminami aglomeracji warszawskiej.
W badaniu znalazły się głównie osoby w wieku 19-49 lat (łącznie 66% badanych), osoby powyżej 50 roku
życia stanowiły 20% badanej próby, zaś osoby w wieku 15-18 lat – 8%.
Badani przyjechali do Warszawy przede wszystkim do pracy lub szkoły. Z celu przyjazdu wynika również
jego godzina - kumulacja przyjazdów do Warszawy miała miejsce między 7:00 a 7:59.
Rysunek 18. Cel przyjazdu do Warszawy.
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Podstawa procentowania: osoby, mieszkające poza aglomeracją warszawską, n=944
Rysunek 19. Godzina przyjazdu do Warszawy.
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Podstawa procentowania: osoby, mieszkające poza aglomeracją warszawską, n=944

Do poruszania się po Warszawie osoby przyjeżdżające z poza aglomeracji wykorzystywały przede wszystkim
środki transportu zbiorowego – skorzystało z nich 58%, 30% badanych dotarło do celu podróży pieszo,
a 11% zostało podwiezionych samochodem.
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7. Badanie ruchu towarowego
Badanie ruchu towarowego w aglomeracji przeprowadzono od 9 maja do 27 czerwca 2015. W badaniu
wzięło udział 1519 kierowców samochodów przewozu towarowego, którzy w codziennych trasach
poruszają się po obszarze Aglomeracji Warszawskiej, lub przynajmniej rozpoczynają albo kończą swoje trasy
na tym obszarze.
Średnia liczba podróży wykonanych przez jeden pojazd wyniosła 7, 59 dla pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej (DMC) do 3,5 t oraz 5,25 dla pojazdów cięższych.
Wykres poniżej przedstawia informacje na temat ruchliwości rodzajów pojazdów w zależności od branży
firmy, do której należą badane pojazdy .
Rysunek 20. Wskaźnik ruchliwości dla rodzajów pojazdów (podział: wszystkie pojazdy; do 3,5t; powyżej 3,5t).
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Podstawa procentowa: Wszystkie badane pojazdy w module ruchu towarowego n=1519

Dla pojazdów lżejszych najczęstszym celem podróży było miejsce handlu i usług poza dużymi centrami
handlowymi – taki cel miała blisko połowa podróży pojazdów z grupy lżejszych.
Celem co trzeciej podróży pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony było miejsce
budowy, które było jednocześnie najczęstszym miejscem docelowym w podróżach pojazdów z grupy
powyżej 3,5 tony. Pojazdy cięższe częściej od pojazdów lżejszych wykonują podróże, których celem jest
zakład przemysłowy, magazyn, skład hurtownia.
Rysunek 21. Godzina rozpoczęcia podróży.
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Podstawa procentowa: Wszystkie podróże przeprowadzone przez badanych kierowców n=6952
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Najwięcej podróży rozpoczyna się w godzinie 7:00-7:59. W pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 tony od godziny 9:00 do godziny 17:00 oscyluje pomiędzy 8 a 10%. Dla pojazdów lżejszych
większa część podróży odbywa się w godzinach przedpołudniowych, a wraz z upływem czasu odsetek
podróży spada.

Rysunek 22. Średnia długość podróży w kilometrach w podziale na działalność.
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Próba: Podróże dla których było możliwe określenie odległości n=6502

Średnia długość podróży dla wszystkich badanych pojazdów wynosi ok. 26 kilometrów. Średnia długość
podróży pojazdów o DMC do 3,5 t wyniosła 16,1km, zaś pojazdów cięższych 52,6 km.
Najkrótsze podróże pokonują pojazdy firm kurierskich. Średnia długość przejazdu firmy kurierskiej to blisko
19 kilometrów. Również krótsze dystanse pokonują pojazdy firm zaopatrujących lub obsługujących małe
obiekty handlowe dla których średnia długość podróży to około 22 kilometry.
Pojazdy firm zaopatrujących duże obiekty handlowe oraz pojazdy firm o innej działalności pokonują średnio
powyżej 30 kilometrów w każdej podróży.
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8. Porównanie wyników WBR
W ramach WBR 2015 dokonano także analizy porównawczej zachowań transportowych mieszkańców
Warszawy na przestrzeni lat. Porównaniu poddano wskaźniki ruchliwości mieszkańców, struktury podróży
oraz średnich czasów podróży dla lat 1980, 1993, 1998, 2005 i 2015 .
Analiza wyników ruchliwości wskazuje na trend zmniejszającej się od 1993 do 2005 roku liczby
wykonywanych podróży oraz wzrostu ruchliwości w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Zaobserwowany wzrost
ma związek z silną urbanizacją obszarów podmiejskich. Migracje z centrów miast do obszarów
aglomeracyjnych, powodują wzrost zapotrzebowanie na odbycie podróży.
Rysunek 23. Porównanie ruchliwości mieszkańców Warszawy.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie archiwalnych wyników badań

Drugim obszarem porównań były środki transportu wykorzystywane w podróżach. Zaobserwowano, że po
zmniejszeniu przewozów komunikacją zbiorową na przełomie lat 80-tych i 90-tych, można mówić
o zahamowaniu silnej tendencji spadkowej udziału podróży odbywanych środkami komunikacji zbiorowej,
charakterystycznej dla większości dużych miast krajów wysokorozwiniętych. Wiąże się to z dużymi
nakładami, ponoszonymi na poprawę transportu publicznego, jego konkurencyjnością w warunkach
zatłoczenia układu drogowego oraz wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa. Jednocześnie
nastąpił spadek liczby pieszych podróży. Rozwój motoryzacji oraz dostępność do transportu publicznego
sprawiły, że mieszkańcy miast częściej korzystają ze środków transportu, zwłaszcza na małe odległości,
zamiast przejść pieszo. Powyższa tendencja jest obserwowana również w przypadku podróży wewnątrz
Warszawy
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Rysunek 24. Porównanie struktury podróży według sposobów przemieszczania się dla podróży ogółem.
pieszo
55,7

%
60

komunikacja indywidualna

40
30
20

31,7
23,6
21,0

19,4

17,9

12,5

10

0,6 0,5

1,7

inny

46,8

28,0

29,1
21,5

30,1

rower

54,1

51,3

48,3

50

komunikacja zbiorowa

3,1 0,6

0,9 0,4

0,4 0,9

0
1980

1993

1998

2005

2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie archiwalnych wyników badań

Analiza podróży nie pieszych pokazuje, że w latach 1993-2005 nastąpił nieznaczny wzrost liczby podróży
komunikacją indywidualną kosztem głównie komunikacji zbiorowej. Natomiast w ostatnich
10 latach zmniejszył się nieco udział komunikacji zbiorowej, przy niemalże niezmienionym udziale
w podróżach samochodów osobowych. Zaobserwowano natomiast wzrost wykorzystania rowerów.

Rysunek 25. Porównanie struktury podróży według sposobów przemieszczania dla podróży niepieszych.
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9. Internetowe badanie zachowań transportowych
W ramach projektu „Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu” zrealizowane
zostało także internetowe badanie zachowań transportowych mieszkańców. Badanie to miał na celu
sprawdzenie, czy podczas badania on-line polegającego na wypełnieniu dzienniczka podróży, możliwe jest
uzyskanie danych o jakości porównywalnej z danymi gromadzonymi podczas tradycyjnego badania
zachowań transportowych, realizowanego podczas wizyt ankieterów w wylosowanych gospodarstwach
domowych.
Po analizie zgromadzonych danych uznano, że rozbieżności w kluczowych wynikach obu badań są na tyle
znaczące, że wyniki badania internetowego nie zostaną wykorzystane przy budowie modelu podróży.
Podobnie, jak przed realizacją właściwego badania zachowań transportowych mieszkańców Warszawy,
realizacja badania internetowego poprzedzona została kampanią informacyjną skierowaną w głównej
mierze do użytkowników transportu zbiorowego. W ramach kampanii promocyjnej w środkach komunikacji
miejskiej w Warszawie umieszczono plakaty i ulotki oraz zastosowano mass mailing zaproszeń do udziału
w badaniu do użytkowników Kart Warszawiaka. Dodatkowo banery informujące o badaniu umieszczono
na lokalnych portalach, stronach internetowych warszawskich urzędów dzielnic oraz na profilu Miasta
Stołecznego Warszawy na Facebook’u.
Podczas badania zgromadzono 11 130 ankiet. Po kontroli merytorycznej zgromadzonych danych, do analiz
pozostawiono 6 958 wywiadów.

Główne wyniki badania
Struktura osób, które wzięły udział w badaniu internetowym, znacząco odbiega od struktury respondentów
w podstawowym (reprezentatywnym) badaniu Warszawskiego Badania Ruchu 2015. Największe
rozbieżności widoczne są przy porównywaniu wieku respondentów: średnia wieku z WBR 2015 wyniosła 44
lata, natomiast średni wiek internautów, którzy wypełnili ankietę jest o 10 lat niższy. Najliczniejszą grupę
w badaniu internetowym stanowią osoby w wieku 26-44 lata, znikomy natomiast jest udział najmłodszych
oraz najstarszych osób.
Bezpośrednio ze struktury wiekowej respondentów wynika ich sytuacja zawodowa – 82% osób biorących
udział w badaniu internetowym to osoby pracujące poza domem.
Respondenci w badaniu internetowym charakteryzują się większą ruchliwością. Wskaźnik ruchliwości
wyznaczony dla uczestników badania internetowego wyniósł 2,81, podczas gdy w badaniu
reprezentatywnym wyniósł on 1,99.
Struktura motywacji podróży w badaniu internetowym odbiega od struktury zaobserwowanej
w badaniu reprezentatywnym, co wynika z różnic w strukturze demograficzno-społecznej respondentów.
Jak zauważono wcześniej, ruchliwość respondentów w badaniu internetowym jest wyższa, a co za tym idzie
w motywacjach podróży znacząco większy jest udział podróży nie związanych z domem.
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Rysunek 26. Motywacje podróży
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Źródło: opracowanie własne w oparciu o wyniki badań.

Kanały dystrybucji zaproszeń do wzięcia udziału w badaniu internetowym zdeterminowały w dużej mierze
strukturę środków transportu wykorzystywanych w podróżach. W badaniu on-line zanotowano znacznie
większy udział podróży wykonywanych środkami transportu zbiorowego, mniejszy zaś udział podróży
samochodowych i pieszych. Uczestnicy badania internetowego częściej także deklarowali wykonywanie
podróży rowerowych.
Rysunek 27. Podział zadań przewozowych w podróżach.
badanie
internetowe

WBR 2015

8,7%

21,8%

17,9%

pieszo

60,8%

31,7%

samochodem
osobowym

7,7%
1,0%

46,8%

transportem
zbiorowym

rowerem

3,1%
0,5%
innym środkiem
transportu

Źródło: opracowanie własne w oparciu o wyniki badań.

W badaniu internetowym poranny szczyt komunikacyjny wyznaczony został dokładnie w tym samym czasie,
co w WBR 2015. Popołudniowy szczyt komunikacyjny jest nieco przesunięty ku późniejszym godzinom,
co jest efektem większej liczby podróży wykonywanych z pominięciem domu. Aktywność uczestników
badania internetowego w podróżach w godzinach popołudniowych i wieczornych jest nieco większa, niż
respondentów w badaniu reprezentatywnym.
Rysunek 28. Godziny rozpoczęcia podróży.
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Źródło: opracowanie własne w oparciu o wyniki badań.
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10. Model podróży
Model podróży to matematyczny opis interakcji pomiędzy zapotrzebowaniem mieszkańców na
przemieszczanie się, tworzącym tzw. popyt transportowy i siecią transportową oferującą tzw. podaż
transportową. Najczęściej do tworzenia modeli podróży wykorzystuje się model czterostadiowy, którego
nazwa pochodzi od rozdzielenia procesu modelowania na cztery etapy (stadia) przedstawione na Rysunek
2929.
Rysunek 29. Struktura czterostadiowego modelu podróży

Model podróży dla Warszawy i aglomeracji warszawskiej opracowano według powyższego schematu.
W szczególności opracowano trzy warstwy modelu odpowiadające ruchowi: pasażerskiemu tj. transportowi
indywidualnemu (samochód, rower) i zbiorowemu (autobus, tramwaj, metro, kolej) oraz towarowemu
tj. przewozom ładunków samochodami ciężarowymi.
Obszar analizy, czyli Warszawę i aglomerację warszawską, podzielono na rejony komunikacyjne (Rysunek
30). Rejon komunikacyjny to wydzielony obszar charakteryzujący się jednorodną formą zagospodarowania
przestrzennego (np. zabudowa mieszkaniowa, zabudowa przemysłowa, tereny usługowe) oraz w miarę
homogenicznymi zachowaniami komunikacyjnymi jego mieszkańców. Obszar Warszawy podzielono na 801
rejonów komunikacyjnych, natomiast gminy aglomeracji warszawskiej na 95. Łącznie te 896 rejonów
komunikacyjnych stanowią tzw. rejony wewnętrzne. Dodatkowo uwzględniono rejony zewnętrzne, które
odwzorowują wloty do obszaru analizy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz linii
kolejowych.
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Rysunek 30. Podział obszaru analizy na rejony komunikacyjne (tło mapy: © Użytkownicy OpenStreetMap)

W modelu podróży przyjmuje się uproszczenie, że wszystkie podróże rozpoczynają się i kończą w rejonach
komunikacyjnych. Dla każdego rejonu komunikacyjnego określono zmienne objaśniające, czyli
charakterystyki opisujące dany rejon. Są to takie parametry jak liczba mieszkańców, liczba miejsc pracy,
liczba miejsc w szkołach, liczba miejsc na uczelniach wyższych, powierzchnia wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych (WOH) i inne. Zmienne te są wykorzystywane do obliczenia potencjałów
ruchotwórczych, czyli ile osób w danym rejonie zaczyna lub kończy podróż (pierwszy etap modelu
czterostadiowego). Ponadto są wykorzystywane do prognozowania. Jeśli wiadomo, że np. za 10 lat
w danym rejonie powstanie osiedle mieszkaniowe, zakład produkcyjny, centrum handlowe lub biurowiec
możliwe jest określenie jaki ruch będzie przez ten obiekt generowany w przyszłości.
Podaż, czyli ofertę transportową, w modelu podróży stanowi sieć transportowa złożona z odcinków
przeznaczonych dla samochodów, tramwajów, rowerów i pociągów. Sieć transportowa zawiera odcinki
reprezentujące ulice, drogi rowerowe i odcinki sieci metra, tramwajowej i kolejowej oraz węzły
odwzorowujące skrzyżowania lub węzły sieci kolejowej. Typ ulicy w modelu opisany jest dwoma
parametrami: prędkością w ruchu swobodnym oraz przepustowością, czyli maksymalną liczba pojazdów,
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które mogą przejechać przekrój drogi w jednostce czasu, np. 1000 pojazdów/godzinę. Jeśli natężenie ruchu
(liczba pojazdów) na odcinku drogi przekracza przepustowość zaczynają tworzyć się zatory drogowe. Opis
sieci został oparty o klasyfikację funkcjonalno-techniczną dróg oraz ich parametry techniczne (np. liczba
i szerokość pasów). Dodatkowo dla każdego typu odcinka (rodzaju ulicy) w modelu przypisano odpowiednią
funkcję oporu odcinka. Rodzaj skrzyżowania odwzorowany został poprzez wprowadzenie „kar”, np. skręt
w lewo na skrzyżowaniu bez sygnalizacji skutkuje większymi stratami czasu dla pojazdów niż jazda na
wprost lub w prawo.
Linie transportu zbiorowego (autobusy, tramwaje, metro, SKM, KM i WKD) odwzorowane zostały na
podstawie rzeczywistych tras i rozkładów jazdy. W przypadku odcinków wykorzystywanych przez środki
transportu szynowego (metro, tramwaj, kolej) wprowadzono na odcinkach maksymalne prędkości.
Natomiast prędkości komunikacyjne, czyli średnie prędkości przejazdu uwzględniające zatrzymania na
przystankach i skrzyżowaniach, wynikają z wprowadzonego rozkładu jazdy. W przypadku sieci rowerowej
wprowadzono wydzielone drogi dla rowerów oraz sparametryzowano elementy sieci biorąc pod uwagę ich
atrakcyjność. W odniesieniu do ruchu towarowego uwzględniono ograniczenia tonażowe dla samochodów
ciężarowych oraz założono zwiększony opór czasu przejazdu na odcinkach nieatrakcyjnych dla ruchu
ciężarowego. Stan sieci transportowej został odwzorowany na dzień 23 kwietnia 2015 roku.
Rysunek 31. Sieć transportowa obszaru analizy
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Drugim kluczowym elementem modelu podróży jest popyt transportowy, czyli zapotrzebowanie
na przemieszczenia (osób i ładunków).
W modelu podróży osób wyznaczono 18 motywacji podróży związanych między innymi z pracą, nauką
(szkoła, uczelnia), zakupami czy rekreacją. W każdej motywacji wyznaczone zostały potencjały
ruchotwórcze jako iloczyn zmiennej objaśniającej i współczynnika określonego na podstawie wyników
badań ankietowych w gospodarstwach domowych. W przypadku motywacji, w których początek lub koniec
związany był z domem (rozumianym jako miejsce zamieszkania) współczynnikiem była ruchliwość (średnia
liczba podróży wykonywana w ciągu doby przypadająca na jednego mieszkańca). Przykładowo ruchliwość
pracujących mieszkańców Warszawy motywacji dom-praca wynosi 0,79. Oznacza to, że 79 % osób z tej
grupy wykonuje w ciągu doby jedną podróż z domu do pracy. Pozostali pracujący nie wykonują podróży
w tej motywacji, co może być spowodowane urlopem, chorobą lub pracą w domu. Podróże z domu do
pracy kończą się w rejonach komunikacyjnych, w których znajdują się miejsca pracy, proporcjonalnie do ich
liczby, z uwzględnieniem wpływu odległości od źródła do celu podróży. Analogiczne podejście zostało
zastosowane we wszystkich motywacjach.
W modelu czterostadiowym odwzorowywane są całe potoki, czyli zbiorowości podróży dla poszczególnych
relacji. Dla całego potoku określana jest funkcja oporu przestrzeni, która mówi jak odległość do celu
podróży wpływa na jego wybór. Przykładowo w motywacjach obligatoryjnych (np. związanych z pracą)
mieszkańcy są skłonni zaakceptować dłuższe odległości do celu podróży, podczas gdy w podróżach
fakultatywnych (np. zakupy, rekreacja) odległości są znacznie krótsze. Pokazuje to porównanie rozkładów
długości podróży na Rysunku 32 Udział dłuższych podróży jest znacznie większy w motywacji dom-praca.
Rysunek 32. Rozkład długości podróży (wg WBR 2015)
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Funkcja oporu przestrzeni jest cechą charakterystyczną modelu grawitacyjnego rozkładu przestrzennego
podróży, który wykorzystano przy tworzeniu modelu podróży. W modelu tym liczba podróży między
rejonami komunikacyjnymi zależy nie tylko od ich atrakcyjności (wyrażonej liczbą rozpoczynanych
i kończonych podróży) ale również od odległości między nimi. Zatem i większa odległość między rejonami
tym mniej podróży będzie odbywanych. Dodatkowo istotnym elementem przestrzennym wpływającym
na wybór celu podróży jest Wisła. Każde przekroczenie Wisły jest obarczone dodatkowym oporem, co
zostało uwzględnione w rozkładzie przestrzennym podróży. Parametry modelu grawitacyjnego zostały
obliczone dla wszystkich motywacji i uzyskano wysoką zgodność rozkładu długości podróży pomiędzy
modelem, a wynikami badań ankietowych.
Kolejnym krokiem w modelu popytu jest wybór środka podróży, który jest dwuetapowy. W pierwszym
etapie następuje wybór pomiędzy podróżą pieszą lub zmotoryzowaną (samochodem lub środkami
transportu zbiorowego). Udział podróży pieszych zależy od odległości między początkiem, a końcem
podróży. Im dalej do celu podróży, tym mniej chętnie wybierane są podróże piesze. Na podstawie wyników
badań ankietowych przyjęto, że wszystkie podróże krótsze niż 0,2 – 0,4 km (w zależności od motywacji)
wykonywane są pieszo. Jednocześnie, również w zależności od motywacji, wszystkie podróże o długościach
powyżej 1,8 – 3,0 km są zmotoryzowane, czyli wykonywane innymi środkami transportu niż rower lub
pieszo. Kształt funkcji udziału podróży pieszych zależy od motywacji podróży. Przykładowe funkcje
wydzielenia podróży pieszych zostały przedstawione na Rysunku 33.
Rysunek 33. Udział podróży pieszych w zależności od długości (wg WBR 2015)
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Jeśli podróż piesza została odrzucona, w drugim etapie następuje wybór pomiędzy innymi niż piesze
środkami transportu. W ogólności zagadnienie upraszcza się do wyboru samochodu osobowego lub
transportu zbiorowego. Z uwagi na bardzo niski udział w ogóle podróży na tym etapie nie były rozważane
przemieszczenia motocyklami, rowerami i taksówkami, przy czym ruch rowerowy rozważany był jako
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oddzielna warstwa. Czynniki determinujące wybór środka transportu to między innymi: posiadanie
samochodu, wiek, czas przejazdu od źródła do celu samochodem i środkami transportu zbiorowego czy
występowanie na trasie przejazdu linii metra. W zależności od motywacji podróży, wpływ poszczególnych
czynników będzie różny lub w ogóle nie będzie występował. Niemniej we wszystkich analizowanych
motywacjach głównym czynnikiem powodującym wybór samochodu osobowego było jego posiadanie.
Jednocześnie, co dość oczywiste, istotnym kryterium są rzeczywiste czasy przejazdu samochodem
i transportem zbiorowym. Ciekawą obserwacją jest wpływ obecności linii metra. Im większa część trasy
od źródła do celu podróży zawiera możliwość przejazdu metrem, tym chętniej wybierany jest transport
zbiorowy.
W odniesieniu do ruchu rowerowego przyjęto pierwotny podział zadań przewozowych, czyli potencjały
ruchotwórcze poszczególnych rejonów wyznaczane są w podróżach rowerowych. W przypadku podróży
rowerowych uwzględniono motywacje podróży, dla których opracowane zostały formuły do wyznaczenia
potencjałów ruchotwórczych i rozkładu przestrzennego.
W ruchu towarowym uwzględnione zostały dwa typy samochodów ciężarowych: o dopuszczalnej masie
całkowitej poniżej 3,5 tony (tzw. samochody dostawcze) oraz o masie dopuszczalnej powyżej 3,5 tony.
Dla obu grup pojazdów obliczono potencjały ruchotwórcze, których wielkość jest uzależniona od liczby
miejsc pracy w usługach oraz powierzchni budynków o różnym przeznaczeniu (np. handlowe, usługowe,
magazynowe, produkcyjne). W rozkładzie przestrzennym ruchu towarowego wykorzystano model
grawitacyjny. Podział zadań przewozowych ma charakter pierwotny, czyli przy wyznaczaniu potencjałów
ruchotwórczych określone są udziały poszczególnych typów samochodów ciężarowych.
Ostatni krok to rozkład podróży w sieci transportowej. W tym procesie podróże realizowane samochodami
osobowymi rozkładane są na sieć według zasady, w myśl której kierowca wybiera najlepszą trasę,
uwzględniając innych użytkowników oraz ich wpływ na zatłoczenie ulic. W przypadku podróży transportem
zbiorowym podróże rozkładane są na trasy linii transportu zbiorowego. Stopień przejęcia przez różne środki
transportu zbiorowego (autobus, tramwaj, metro, kolej) zależy między innymi od prędkości
komunikacyjnej, częstotliwości kursowania i bliskości przystanków. Rozkład ruchu towarowego w sieci
uwzględnia odcinki z dopuszczeniem ruchu ciężarowego oraz dodatkowe opory na ulicach niższych klas.
Natomiast macierze podróży rowerowych rozłożone zostały na sieć dróg rowerowych przy założeniu, że nie
istnieją ograniczenia przepustowości infrastruktury rowerowej, a rowerzyści wybierają zawsze najkrótszą
trasę od źródła do celu, z uwzględnieniem atrakcyjności poszczególnych odcinków.
W wyniku rozkładu podróży w sieci transportowej uzyskuje się natężenie ruchu pojazdów (Rysunek 34) oraz
potok pasażerski (Rysunek 35) na poszczególnych odcinkach w godzinie szczytu porannego
i popołudniowego.
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Rysunek 34. Natężenia ruchu samochodów osobowych w godzinie szczytu porannego
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Rysunek 35. Potoki pasażerskie w godzinie szczytu porannego

Opracowany według powyższej procedury model wymaga kalibracji, czyli takiej korekty niektórych
parametrów modelu popytu lub sieci transportowej, aby wyniki rozkładu ruchu w sieci były zgodne
z wynikami pomiarów natężeń ruchu oraz potoków pasażerskich. Wyniki zostały porównywane między
innymi na ekranach (np. przejazdy przez Wisłę, przejazdy przez kolejową linię średnicową) oraz
na kordonach (np. wjazdy do aglomeracji, wjazdy do Warszawy). W kalibracji wykorzystano wiele źródeł
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pomiarów, między innymi: pomiary wykonane w ramach WBR 2015, pomiary automatyczne wykonywane
przez ZDM oraz pomiary napełnień pojazdów transportu zbiorowego i wejść do stacji metra prowadzone
przez ZTM.
Skalibrowany model dla stanu istniejącego jest podstawą do wykonania prognoz ruchu, czyli analizy stanu
systemu transportowego w przyszłości. W prognozach ruchu uwzględniono realizację planowanych
inwestycji (zarówno drogowych jak i w transporcie zbiorowym), wzrost ruchliwości mieszkańców oraz
przeznaczenie nowych terenów pod inwestycje (np. mieszkaniowe, komercyjne). Analiza wariantów
prognostycznych pozwala racjonalnie planować rozwój systemu transportowego miasta oraz oceniać
kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
Model podróży 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.
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