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PORÓWNANIE CZASÓW PODRÓ¯Y
DOM – PRACA – DOM
REALIZOWANYCH TRAMWAJEM I ROWEREM
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badañ czasów podró¿y dom – praca –
dom dla tej samej lokalizacji Ÿród³a i celu podró¿y odbywanej dwoma ró¿nymi œrodkami, tj. pojazdem komunikacji zbiorowej (tramwajem) oraz rowerem. Analizy porównawcze czasów podró¿y dokonano dla dwóch okresów pomiarowych: przed i po
oddaniu do u¿ytku estakady nad uk³adem torowym dworca Kraków-P³aszów z uwagi na ró¿ne trasy przejazdu tramwajem i rowerem. Przedstawiono równie¿ wyniki
analiz czasów przejœcia do przystanków tramwajowych oraz czasów oczekiwania na
przyjazd tramwaju dla poszczególnych etapów podró¿y tramwajem.

Wprowadzenie
Ka¿dy cz³owiek stale przemieszcza siê z miejsca zamieszkania do wybranych
celów zwi¹zanych z edukacj¹, prac¹, zakupami, rozrywk¹ czy rekreacj¹. Jedn¹
z najczêœciej wykonywanych podró¿y w ci¹gu ¿ycia jest ta zwi¹zana z prac¹,
tzn. dom – praca – dom. Podró¿e mo¿na realizowaæ ró¿nymi œrodkami lokomocji: samochodem osobowym, komunikacja zbiorow¹, rowerem czy te¿ pieszo.
Wybór œrodka podró¿y zwi¹zany jest najczêœciej z d³ugoœci¹ podró¿y i mo¿liwoœci¹ najkrótszego czasu jej realizacji. Najszybciej podró¿uje siê samochodem
osobowym. Obecnie, przez znaczne obci¹¿enie sieci ulic i k³opoty ze znalezieniem miejsca parkingowego, korzystniejsze okazuje siê odbywanie podró¿y
pojazdami komunikacji zbiorowej, zw³aszcza w przypadku coraz czêœciej stosowanych dla nich priorytetów na sygnalizacji œwietlnej i preferencji przez wydzielanie buspasów, pasów PAT lub torowisk tramwajowych. Z kolei budowa
sieci œcie¿ek rowerowych sprawia, ¿e równie¿ podró¿e tym œrodkiem mog¹ okazaæ siê atrakcyjne.
Celem artyku³u jest porównanie czasów przejazdu dla podró¿y dom – praca –
dom wykonywanych tramwajem oraz rowerem. Podró¿ tramwajem sk³ada siê
* Politechnika Krakowska.
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z kilku etapów: przejœcie dom – przystanek, oczekiwanie na przyjazd tramwaju,
przejazd tramwajem oraz czas przejœcia z przystanku do pracy. Natomiast podró¿ rowerem odbywa siê bezpoœrednio z domu do pracy.
W artykule zosta³y podane wyniki badañ czasów podró¿y wykonywanej
z domu na ul. Ciasnej w Krakowie do pracy na Politechnice Krakowskiej. Wyniki
obejmuj¹ podró¿e odbywane tramwajem szybkim oraz rowerem. Czasy podró¿y
tramwajem obejmowa³y dwie trasy przejazdu: trasê tymczasow¹ przez centrum
Krakowa oraz obecn¹ trasê przez estakadê nad uk³adem torowym dworca kolejowego Kraków-P³aszów. Czasy przejazdu rowerem równie¿ obejmowa³y dwie
trasy przejazdu: przez centrum Krakowa, ale z powodu braku œcie¿ek rowerowych g³ównie z wykorzystaniem ulic i chodników oraz trasê przez estakadê
i œcie¿kami rowerowymi czêœciowo wzd³u¿ trasy tramwaju szybkiego.

1. Opis analizowanych podró¿y
Podró¿e realizowane by³y pomiêdzy domem zlokalizowanym na ul. Ciasnej
w Krakowie a prac¹ na Politechnice Krakowskiej dwoma œrodkami lokomocji:
tramwajem nr 50 Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST) i rowerem. Analiza
czasów podró¿y zosta³a podzielona na dwa okresy zwi¹zane z budow¹ i oddaniem do eksploatacji estakady nad uk³adem torowym dworca Kraków-P³aszów,
który wp³yn¹³ na zmianê tras podró¿y zarówno tramwajem, jak i rowerem1.
Podró¿ tramwajem sk³ada³a siê z kilku etapów:
– podró¿ dom – praca: przejœcie z domu na ul. Ciasnej do przystanku Dauna
(0,95 km wed³ug Google Maps), oczekiwanie na przyjazd tramwaju, przejazd
tramwajem nr 50 KST do przystanku Politechnika oraz przejœcie z przystanku
na Politechnikê Krakowsk¹ (0,22 km) – zob. rysunek 1;
– podró¿ praca – dom: trasa identyczna jak dla podró¿y dom – praca tylko
w odwrotnej kolejnoœci.
Obecnie trasa tramwaju prowadzi z ul. Wielickiej przez estakadê i ulicami
Saska, Kukliñskiego, Henryka Grudziñskiego, Most Kotlarski, Kotlarska do Ronda Grzegórzeckiego. Przed wybudowaniem estakady trasa wiod³¹ ul. Wielick¹,
Limanowskiego, Na ZjeŸdzie, Most Powstania Warszawskiego, Starowiœln¹,
Dietla, Grzegórzeck¹ do Ronda Grzegórzeckiego.

1

S. Gondek, Czy KST osi¹gn¹³ parametry tramwaju szybkiego po zmianie trasy przejazdu?, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. Metody Badania Procesów Logistycznych i Systemów
Transportowych” 2016, z. 111, s. 125–135.
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Rysunek 1. Fragment mapy Krakowa z przebiegiem linii tramwajowej od przystanku Dauna do przystanku Politechnika oraz lokalizacj¹ Ÿród³a (dom) i celu (praca) analizowanej
podró¿y (lini¹ kropkowan¹ pokazano poprzedni¹ trasê tramwajow¹ pomiêdzy przystankami Wielicka – Rondo Grzegórzeckie)
ród³o: www.kraków.jak.dojade oraz opracowanie w³asne.

Natomiast trasy rowerowe dla okresu przed oddaniem do u¿ytku estakady
przebiega³y nastêpuj¹cymi ulicami:
– podró¿ dom – praca: Ciasna – Podlesie – os. Na Koz³ówce – Dauna – Nowos¹decka – Wielicka – Limanowskiego – Lwowska – Na ZjeŸdzie – Most
Powstañców Œl¹skich – Starowiœlna – Sienna – œw. Krzy¿a – Szpitalna – Plac
Matejki – Warszawska; trasa liczy oko³o 8,6 km, w tym tylko 0,88 km (10,2%
ca³ej trasy) to œcie¿ki rowerowe;
– podró¿ praca – dom: Warszawska – Plac Matejki – Szpitalna – Miko³ajska –
Kopernika – Blich – Ko³³¹taja – œw. £azarza – Daszyñskiego – Podgórska –
Most Powstañców Œl¹skich – Na ZjeŸdzie – Lwowska – Limanowskiego –
Wielicka – Nowos¹decka – Macedoñska – Andricia – Bia³oruska – W³oska –
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Podedworze – Sporna – B³otna – Ciasna; trasa liczy oko³o 9,8 km, w tym tylko
0,89 km (9,1% ca³ej trasy) to œcie¿ki rowerowe.
Natomiast obecnie po oddaniu do u¿ytku estakady trasy rowerowe przebiegaj¹ nastêpuj¹cymi ulicami:
– podró¿ dom – praca: Ciasna – Podlesie – Facimiech – Polonijna – Wlotowa –
Prosta – Dygasiñskiego – Wielicka – estakada – Saska – Kukliñskiego – Klimeckiego – Herliga Grudziñskiego – Most Kotlarski – Kotlarska – Rondo Grzegórzeckie – Powstania Warszawskiego – Rondo Mogilskie – Lubomirskiego –
Wita Stwosza – tunel pod dworcem g³ównym – dojazd do Galerii Krakowskiej; trasa liczy oko³o 10,5 km, w tym na 7,5 km (71,4% ca³ej trasy) s¹ œcie¿ki
rowerowe;
– podró¿ praca – dom: trasa biegnie tymi samymi ulicami, co dla podró¿y dom –
praca tylko w odwotnej kolejnoœci.
Dalej pokazano wyniki analiz czasów podró¿y w okresie od lipca 2014 r. do
wrzeœnia 2017 r. (podró¿e rowerem) i od marca 2015 r. do lutego 2017 r. (podró¿e
tramwajem). Estakadê nad uk³adem torowym dworca Kraków-P³aszów oddano
do u¿ytku w sierpniu 2015 r.

2. Analiza porównawcza czasów podró¿y rowerem i tramwajem
W tabeli 1 przedstawiono wartoœci wybranych statystyk dla czasów przejazdu podró¿y dom – praca – dom realizowanych rowerem i tramwajem w okresie
przed sierpniem 2015 r., a na rysunku 2 i 3 histogramy i dystrybuanty dla podró¿y
dom – praca oraz praca – dom.
a)

b)

Rysunek 2. Histogramy (a) i dystrybuanty (b) czasów podró¿y dom – praca realizowanych
rowerem i tramwajem przed oddaniem do u¿ytku estakady nad uk³adem torowym Kraków-P³aszów (przed sierpniem 2015 r.)
ród³o: Opracowanie w³asne.
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Tabela 1. Wartoœci wybranych statystyk dla czasów podró¿y dom – praca – dom realizowanych rowerem i tramwajem przed oddaniem
estakady nad uk³adem torowym Kraków-P³aszów (przed sierpniem 2015 r.)
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a)

b)

Rysunek 3. Histogramy (a) i dystrybuanty (b) czasów podró¿y praca – dom realizowanych
rowerem i tramwajem przed oddaniem do u¿ytku estakady nad uk³adem torowym Kraków-P³aszów (przed sierpniem 2015 r.)
ród³o: Opracowanie w³asne.

Wyniki analiz wskazuj¹, ¿e podró¿ rowerem trwa³a znacznie krócej ni¿ tramwajem, bowiem œredni czas podró¿y rowerem dla podró¿y dom – praca by³
o 995,4 s (16,6 min) krótszy od œredniego czasu podró¿y tramwajem, a dla podró¿y praca – dom o 735,1 s (12,3 min). Czasy podró¿y tramwajem w obu kierunkach by³y podobne (ró¿nica œrednich czasów podró¿y wynios³a nieca³¹ minutê –
47 s). Natomiast czasy podró¿y rowerem znacznie siê ró¿ni³y (ró¿nica œrednich
czasów podró¿y wynios³a ponad 5 min – 307,5 s), co wynika³o z ró¿nicy
w d³ugoœci tras rowerowych – trasa do domu by³a d³u¿sza o 1,2 km od trasy do
pracy, co by³o spowodowane uk³adem ulic jednokierunkowych w centrum
miasta. Œrednia prêdkoœæ komunikacyjna tramwaju wynosi³a 18,6 km/h dla podró¿y dom – praca i 18,0 km/h dla podró¿y praca – dom2.
W tabeli 2 przedstawiono wartoœci wybranych statystyk dla czasów przejazdu
podró¿y dom – praca – dom realizowanych rowerem i tramwajem w okresie od
wrzeœnia 2015 r., a na rysunku 4 i 5 histogramy i dystrybuanty dla podró¿y dom –
praca oraz praca – dom.
Wyniki analiz wskazuj¹, ¿e pomimo zwiêkszenia prêdkoœci komunikacyjnej
tramwaju o ponad 2 km/h (œrednia prêdkoœæ komunikacyjna tramwaju wynosi
20,7 km/h dla podró¿y dom – praca i 20,3 km/h dla podró¿y praca – dom3)
podró¿ rowerem trwa krócej ni¿ tramwajem, bowiem œredni czas podró¿y rowerem dla podró¿y dom – praca by³ o 436,1 s (7,3 min) krótszy od œredniego czasu
podró¿y tramwajem, a dla podró¿y praca – dom o 405,6 s (6,8 min). Czasy podró¿y tramwajem w obu kierunkach by³y prawie identyczne (ró¿nica œrednich
czasów tych podró¿y wynios³a tylko 9 s). Równie¿ czasy podró¿y rowerem niewiele

2
3

Ibidem, s. 125–135.
Ibidem.
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Tabela 2. Wartoœci wybranych statystyk dla czasów podró¿y dom – praca – dom realizowanych rowerem i tramwajem po oddaniu estakady
nad uk³adem torowym Kraków-P³aszów (od wrzeœnia 2015 r.)

136

Stanis³aw Gondek, Krzysztof Ostrowski

siê ró¿ni³y (ró¿nica œrednich czasów podró¿y wynios³a 40 s), co wynika³o z ró¿nicy w ukszta³towaniu wysokoœciowym tras oraz motywacji podró¿y – do domu
wraca siê wolniej.
a)

b)

Rysunek 4. Histogramy (a) i dystrybuanty (b) czasów podró¿y dom – praca realizowanych
rowerem i tramwajem po oddaniu do u¿ytku estakady nad uk³adem torowym Kraków-P³aszów (od wrzeœnia 2015 r.)
ród³o: Opracowanie w³asne.
a)

b)

Rysunek 5. Histogramy (a) i dystrybuanty (b) czasów podró¿y praca – dom realizowanych
rowerem i tramwajem po oddaniu do u¿ytku estakady nad uk³adem torowym Kraków-P³aszów (od wrzeœnia 2015 r.)
ród³o: Opracowanie w³asne.

3. Analiza poszczególnych etapów podró¿y tramwajem
Jak ju¿ wczeœniej podano, podró¿ tramwajem sk³ada³a siê z kilku etapów. Poni¿ej przedstawiono analizy czasów dojœcia na przystanki oraz czasów oczekiwania na przyjazd tramwaju. Poniewa¿ czasy te nie zale¿a³y od trasy przejazdu
tramwajem, analiz¹ objêto ca³y okres pomiarowy.
Na rysunku 6 przedstawiono histogramy i dystrybuanty czasów przejœcia
pomiêdzy domem a przystankiem Dauna dla obu podró¿y: dom – praca i praca –
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dom. Na trasie przejœcia jest sygnalizacja œwietlna, która ma wp³yw na rozrzut
czasów przejœcia.
a)

b)

Rysunek 6. Histogramy (a) i dystrybuanty (b) czasów przejœcia pomiêdzy domem a przystankiem tramwajowym Dauna dla podró¿y do pracy i do domu (od wrzeœnia 2015 r.)
ród³o: Opracowanie w³asne.

Œredni czas przejœcia z domu na przystanek Dauna wyniós³ 621,5 s, a z przystanku do domu by³ wiêkszy i wyniós³ 642,9 s (ró¿nica to 21,4 s), co odpowiada
prêdkoœci przejœcia oko³o 5,5 km/h.
Na rysunku 7 przedstawiono histogramy i dystrybuanty czasów przejœcia
pomiêdzy przystankiem Politechnika a prac¹ dla obu podró¿y: dom – praca
i praca – dom. Na trasie przejœcia jest ci¹g schodów oraz sygnalizacja œwietlna,
które maj¹ wp³yw na rozrzut czasów przejœcia.
Œredni czas przejœcia z przystanku Politechnika do pracy wyniós³ 193,3 s,
a z pracy do przystanku by³ znacznie mniejszy i wyniós³ 161,4 s (ró¿nica to 32,0 s),
co odpowiada prêdkoœci przejœcia oko³o 4,1 km/h. Tak znaczna ró¿nica czasów
a)

b)

Rysunek 7. Histogramy (a) i dystrybuanty (b) czasów przejœcia pomiêdzy prac¹ a przystankiem tramwajowym dla podró¿y do pracy i do domu (od wrzeœnia 2015 r.)
ród³o: Opracowanie w³asne.
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przejœcia wynika z ró¿nicy dróg przejœcia, kierunku pokonywania schodów
(przystanek zlokalizowany jest w tunelu) oraz zat³oczenia przy wejœciu na Politechnikê Krakowsk¹ spowodowane przez du¿e grupy studentów przyje¿d¿aj¹cych na zajêcia.
Natomiast na rysunku 8 przedstawiono histogramy i dystrybuanty czasów
oczekiwania na tramwaj na obu przystankach: Dauna i Politechnika. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e linia nr 50 KST kursuje co 5 min w okresach szczytu przewozowego
oraz co 10 min w okresach poza szczytem.
Œredni czas oczekiwania na tramwaj dla przystanku Dauna wyniós³ 177,8 s
i by³ wiêkszy od œredniego czasu oczekiwania na przystanku Politechnika równego 154,5 s (ró¿nica to 23,3 s). Czêstoœæ czasów oczekiwania w zakresie do
5 min jest znacznie wiêksza od czêstoœci czasów oczekiwania powy¿ej 5 min.
Zarejestrowano 19 przypadków na przystanku Dauna (5,5%) oraz 21 przypadków na przystanku Politechnika (7,4%) z czasem oczekiwania równym 0 s, czyli
bezpoœrednie wejœcie do tramwaju po przybyciu na przystanek (by³o kilka przypadków dobiegania do tramwaju).
a)

b)

Rysunek 8. Histogramy (a) i dystrybuanty (b) czasów oczekiwania na przyjazd tramwaju
na przystankach tramwajowych Dauna i Politechnika dla podró¿y do pracy i do domu
ród³o: Opracowanie w³asne.

Parametry przejazdu tramwajem pomiêdzy przystankami Dauna i Politechnik¹ (dla obu kierunków) mo¿na znaleŸæ w publikacji Czy KST osi¹gn¹³ parametry
tramwaju szybkiego4.

Podsumowanie
Przedstawiono analizy czasów podró¿y dom – praca – dom dla tej samej lokalizacji Ÿród³a i celu podró¿y odbywanej dwoma ró¿nymi œrodkami lokomocji:
4

Ibidem.
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pojazdem komunikacji zbiorowej (tramwajem szybkim) oraz rowerem. Analizy
porównawcze czasów podró¿y pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹cych
wniosków:
– pomimo d³ugoœci podró¿y przekraczaj¹cych 10 km rower okaza³ siê korzystnym œrodkiem lokomocji w stosunku do tramwaju;
– dla obu analizowanych okresów pomiarowych (przed i po oddaniu do u¿ytku estakady nad uk³adem torowym dworca Kraków-P³aszów) czas podró¿y
rowerem jest znacznie krótszy od czasu podró¿y tramwajem (6,8–16,6 min),
poniewa¿ prêdkoœæ komunikacyjna tramwaju szybkiego (ponad 18 km/h dla
okresu przed budow¹ estakady i ponad 20 km/h dla okresu po wybudowaniu
estakady) jest porównywalna do prêdkoœci komunikacyjnej roweru (ponad
18 km/h), a do podró¿y tramwajem doliczyæ nale¿y znaczny czas dojœcia do/z
przystanków tramwajowych (ok. 13 min z uwagi na ponad kilometrow¹ drogê dojœcia i nisk¹ prêdkoœæ pieszego – w granicy 4–5 km/h) oraz czasy oczekiwania na przystanku na przyjazd tramwaju;
– motywacja podró¿y dom – praca (aby nie spóŸniæ siê do pracy) wp³ynê³a na
czas dojœcia do przystanku tramwajowego, bowiem œredni czas przejœcia
dom – przystanek Dauna jest ponad 20 s krótszy od przejœcia tego odcinka,
ale w kierunku przeciwnym (podró¿ praca – dom);
– czasy oczekiwania na przystanku na przyjazd tramwaju szybkiego dla zakresu 0–5 min s¹ w przybli¿eniu jednakowo prawdopodobne.
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COMPARISON OF TIME TRAVEL HOME – WORK – HOME
IMPLEMENTED TRAM AND BICYCLE
Summary: The article presents the results of journey times home – work – home for
the same location the source and destination of the journey made by two different
means: a vehicle of public transport (tram) and the bike. Comparative analysis of
travel times were made for the two measurement periods: before and upon completion of the flyover crossing the railway tracks due to the different route tram and bicycle. It also presents the results of analyses of transition times to the trams stop and
the waiting time for the arrival of the tram for the different stages of the journey
by tram.

