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Węzeł Bydgoszcz Główna

Założenia grupy I:
skomplikowane rozwiązanie (nieczytelne), 
podniesienie przepustowości dla transportu 
indywidualnego

EFEKT: Układ przystanków: rozproszony, 
nieczytelny, niebezpieczny

Założenia grupy II:
Rozwiązanie proste, typowe i przejrzyste
Ograniczenie przepustowości dla transportu 
indywidualnego, priorytet: pasażer

EFEKT: Układ przystanków: zwarty, czytelny, 
bezpieczny



Analiza efektywności ruchowej

A
Redukcja i minimalizacja 
układu drogowego dla 
transportu indywidualnego i 
w konsekwencji redukcja 
punktów kolizji. 

Obniżenie przepustowości 
do ok. 50 % wartości 
początkowej.

Poprawa bezpieczeństwa.

B
Przedłużenie linii 
tramwajowej i przeniesienie 
pętli końcowej.

Skrócenie czasu jazdy do 
centrum o ok. 50%.

Poprawa parametrów 
eksploatacyjnych o ok. 7%. 

Bezpieczeństwo
(wskaźniki wypadkowości)

Analizy ruchowe
(przepustowość)

Funkcjonalność ruchowa
(czas przejścia, przesiadki, zmiana 

preferencji, wybór środka transportu)

Funkcjonalność eksploatacyjna
(prędkość eksploatacyjna i komunikacyjna, 

postoje, manewry)

Audyt brd

Inżynieria ruchu

Analizy 
transportowe 

(modelowanie)

Analizy 
transportowe 

(eksploatacyjne)



Analiza efektywności ruchowej
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Rotacja pasażerów (dobowa)

Obniżenie przepustowości do ok. 50 % wartości początkowej.
Skrócenie czasu jazdy do centrum o ok. 50%.
Poprawa parametrów eksploatacyjnych o ok. 7%. 



Wizualna możliwość 
oceny i zrozumienia 

węzła

Pełna wizualna 
możliwość zrozumienia 

węzła

Całkowity brak 
możliwość wizualnej 
oceny i zrozumienia 

węzła

Jakość informacji 
pasażerskiej

Informacja średniej 
jakości

Informacja niskiej jakości

Powiązanie z innymi 
funkcjami

Częściowe wymieszanie 
funkcji transportowej i 

innych

Wymieszanie funkcji 
transportowej i innych

Determinanty

Wizualna możliwość 
oceny i zrozumienia 

węzła

Pełna wizualna 
możliwość oceny i 
zrozumienia węzła

Częściowa wizualna 
możliwość zrozumienia 

węzła

Jakość informacji 
pasażerskiej

Informacja wysokiej 
jakości

Informacja średniej 
jakości

Powiązanie z innymi 
funkcjami

Całkowicie rozdzielenie 
funkcji transportowej od 

innych

Częściowe wymieszanie 
funkcji transportowej i 

innych

Węzeł wysokiej 
jakości

Stany pośrednie

Węzeł niskiej 
jakości



Wizualna możliwość 
oceny i zrozumienia 

węzła

Pełna wizualna 
możliwość oceny i 
zrozumienia węzła

Całkowity brak 
możliwość wizualnej 
oceny i zrozumienia 

węzła

Jakość informacji 
pasażerskiej

Informacja pasażerska 
niskiej jakości

Informacja niskiej jakości

Powiązanie z innymi 
funkcjami

Częściowe wymieszanie 
funkcji transportowych i 

innych

Wymieszanie funkcji 
transportowej i innych

Determinanty

Wizualna możliwość 
oceny i zrozumienia 

węzła

Pełna wizualna 
możliwość oceny i 
zrozumienia węzła

Całkowity brak 
możliwości wizualnej 
oceny i zrozumienia 

węzła

Jakość informacji 
pasażerskiej

Informacja wysokiej 
jakości

Informacja pasażerska 
wysokiej jakości

Powiązanie z innymi 
funkcjami

Całkowicie rozdzielenie 
funkcji transportowej od 

innych

Wymieszanie funkcji 
transportowych i innych

Węzeł wysokiej 
jakości

Stany pośrednie

Węzeł niskiej



Węzeł Bydgoszcz Główna
parametr: możliwość oceny wizualnej węzła



Węzeł Bydgoszcz Główna
parametr: informacja pasażerska

1
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1. Informator

2. Tablica 
zbiorcza –
prowadząca 
informacja 
pasażerska

3. Informacje 
szczegółowe 
na przystanku –
identyfikująca 
informacja 
pasażerska



Węzeł Bydgoszcz Główna
parametr: informacja pasażerska

Gradacja informacji pasażerskiej



Informacja 
prowadząca

Informacja o sieci 
transportowej

Informacja 
prowadząca -
identyfikująca

Informacja 
identyfikująca

Informacja 
identyfikująca

System informacji pasażerskiej

http://www.bing.com/images/search?q=znaki+kolejowe+na+dworcu&view=detailv2&&id=5193EDBBAC8A20691733070F7079C61D7981F01A&selectedIndex=8&ccid=HDr6HJRF&simid=608028007264092181&thid=OIP.M1c3afa1c944570f7ef0bd618f2a8f969o0


Węzeł Bydgoszcz Główna
parametr: bezpieczeństwo



Wnioski

Przy projektowaniu węzła przesiadkowego należy uwzględniać wszystkie aspekty jego funkcjonowania (ruch 
pasażerów, ruch pojazdów transportu zbiorowego, ruch pojazdów transportu indywidualnego), już na etapie 
prac koncepcyjnych. Aspekty te należy odpowiednio wyważyć i nadać im priorytety. Nieodzowna jest więc 
współpraca jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie ruchem jak i transportem. Ważne jak też narzucenie 
projektantom odpowiednich wytycznych i priorytetów projektowych, gdyż nadal duża grupa projektów i 
zrealizowanych rozwiązań to rozwiązania nieczytelne dla pasażerów z dominującą rolą transportu 
indywidualnego i brakiem zrozumienia specyfiki funkcjonowania transportu zbiorowego. 

Projektując węzeł, jako najważniejsze czynniki należy uznać te, które mają wpływ na postrzeganie węzła 
przez pasażera i to właśnie one powinny determinować geometrię rozwiązań. Rozwiązania geometryczne dla 
ruchu pojazdów powinny być wynikową rozwiązań dla pasażerów. Nie należy przez to rozumieć, że 
rozwiązania geometryczne dla ruchu pojazdów mogą być tym samym ograniczane czy komplikowane, lecz 
należy je umiejętnie i kreatywnie rozwiązywać wykorzystując narzędzia inżynierii ruchu, prowadząc przy tym 
analizy ruchowe i symulacyjne.



Wnioski

Należy mieć na uwadze, że pasażerowie korzystający z węzła to piesi – niechronieni uczestnicy ruchu, w 
dużej mierze zamiejscowi i zazwyczaj spieszący się. Czynniki te powinny być brane pod uwagę przy 
projektowaniu poszczególnych elementów geometrycznych węzła, także w aspekcie zastosowania urządzeń 
brd. Biorąc pod uwagę specyfikę węzła przesiadkowego, tak pod względem ruchu pieszych jak i pojazdów, 
warto rozważyć przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego na etapie projektu jak i po 
oddaniu węzła do użytku.

Należy przywiązywać duże znaczenie do systemu informacji pasażerskiej w obszarze węzłów 
przesiadkowych a system tej informacji (zarówno prowadzącej jak i identyfikującej) należy projektować 
łącznie z geometrią węzła już na wstępnym etapie prac. Nawet prawidłowe, pod względem warunków 
technicznych, rozwiązanie geometryczne, może nie być właściwe pod względem rozwiązania systemu 
informacji pasażerskiej a tym samym właściwego prowadzenia pasażera w obrębie węzła.

Warto szerzej zastanowić się na łączeniem funkcji węzła z innymi funkcjami np. galeriami handlowymi. 
Łączenie takie siłą rzeczy utrudni rozwiązanie systemu informacji pasażerskiej a brak jej selektywnego 
rozwiązania jest niejednokrotnie wymuszane. Warto też zauważyć, że taka połączona funkcja węzła może 
posiadać cechę anty miastotwórczą z jednej strony i absorbującą ruch (często samochodowy) niezwiązany z 
węzłem przesiadkowym z drugiej strony.



Dziękuję za uwagę
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