


Wyniki ankiet na temat ZMR



Ankieta na temat ZMR 

Celem ankiety było zebranie informacji zwrotnej od 

użytkowników ZMR na temat pracy z narzędziem oraz jego 

wykorzystanie przy pracach własnych

Czas trwania ankiety: lipiec – sierpień 2022



Ankieta na temat ZMR 

100% ankietowanych udzieliło twierdzącej informacji dotyczącej wykorzystania na 

potrzeby analiz popytu do RPT udostępnionego przez CUPT modelu ZMR lub/i 

danych z ZMR

56%

Zwrot z ankiet



Wyniki ankiety

 „…zaktualizować swój model ruchu”

 „…dostosować ZMR do swoich potrzeb”

 „…dokonywać analiz - bez wprowadzania zmian w ZMR"

Czy korzystali Państwo z plików *VER?

TAK NIE

Czy korzystali Państwo z innych plików niż 
*VER? (np. SHP. CSV)

TAK NIE

75% 86%



Wyniki ankiety

„…ZMR jest bardzo dużym i szczegółowym modelem – wymaga odpowiedniego sprzętu i czasu obliczeń…”

wielkość i szczegółowość modelu dostosowana do potrzeb CUPT; użytkownicy ZMR w większości

przypadków nie potrzebują całego modelu; wycięcie lub agregacje pozwala uprościć i przyspieszyć proces

obliczeniowy; czas obliczeniowy jest silnie skorelowany z jakością wyników

„…”wycięcie" modelu do obszaru województwa jest czasochłonną operacją…”

z doświadczeń własnych, po odpowiednim przygotowaniu modelu (odchudzeniu, uproszczeniu,

wyczyszczeniu, przygotowaniu obszaru do wycięcia) wycinanie jest możliwe i nie zajmuje stosunkowo dużo

czasu; najdłużej trwa zapis modelu ze ścieżkami

„…duża szczegółowości sprawia, że pojawia się szereg błędów, które są trudne do wykrycia….”

aby uniknąć „błędów operatora” starano się w procedurach uwzględnić np. automatyczną parametryzację

sieci

„…trudności interpretacyjne atrybutów w bazie danych, trudności w korelacji modelu ZMR w wynikami

pomiaru ruchu GPR 2020/2021…”

dla każdego UDA staraliśmy się dodać opis

Czy napotkali Państwo na trudności z obsługą modelu?

Prośba na przyszłość o wskazywanie szczegółów i konkretów !



Wyniki ankiety

„…w ramach modelu zauważono różnice w podejściu do inwestycji strategicznych szczebla krajowego i

lokalnego”

z uwagi na poziom krajowy modelu oraz cele CUPT dość dużą wagę przyłożono do inwestycji na szczeblu

krajowym; brak danych dla szczebla lokalnego; konieczne uzupełnienie modelu i dokalibrowanie na

poziomie lokalnym i regionalnym

„…w modelu dla poszczególnych inwestycji przypisane były inne horyzonty czasowe niż w

obowiązujących dokumentach strategicznych i planistycznych. Ta różnica wpływała na podejście do

poszczególnych inwestycji oraz późniejsze porównanie ich pod kątem wpływu na badany obszar w

odniesieniu do skali kraju”

udostępniany model BAU2030 zakłada rozwój infrastruktury do roku 2025, dokumenty strategiczne są w

trakcie uzgodnień w resorcie

„…niska jakość odwzorowania potoków w regionalnym ruchu kolejowym”

ZMR jest modelem krajowym i na takiej szczegółowości jeśli chodzi o kalibrację i walidację modelu się

skupiono; brak danych dla przemieszczeń ruchu regionalnego; konieczne uzupełnienie modelu i

dokalibrowanie na poziomie lokalnym i regionalnym; dodatkowe pomiary

Czy zidentyfikowano błędy/nieścisłości w ZMR?



Wyniki ankiety

W jakim zakresie i jakie dane z modelu ZMR zostały użyte?

 W zakresie ruchu kolejowego

 Wykorzystano bazowe rejony komunikacyjne, które zostały doszczegółowione lub zagregowane

 Wykorzystano zakodowane sieci transportowe, zakodowaną siatkę połączeń publicznego

transportu zbiorowego

 Wykorzystano założenia potencjałów ruchotwórczych

 Wykorzystano założenia do prognozy demograficznej

 Wykorzystano zakodowane zmienne objaśniające, które lokalnie zostały doszczegółowione

 Wykorzystano zakodowane wartości natężenia ruchu, które zostały uzupełnione o własne dane



Wyniki ankiety

W jakim zakresie i jakie dane z modelu ZMR zostały użyte?

 Dane modelu ZMR zostały wykorzystane do określenia prognozy zmian w natężeniu ruchu

pojazdów na drogach wojewódzkich i krajowych w latach 2019 – 2030

 Do budowy modelu ruchu zewnętrznego (zarówno docelowo-źródłowego jak i tranzytowego) w

sferze popytu. W sferze podaży modele sieci transportu indywidualnego i zbiorowego stanowiły

wyjście i dalej były uszczegóławiane

 Indywidualny ruchu drogowy (osoby, a nie pojazdy), drogowy ruch towarowy, wykorzystanie

danych o potokach w regionalnym ruchu kolejowym

 Diagnoza i prognoza potoków ruchu z wykorzystaniem danych z modelu bazowego i wariantu

referencyjnego (BAU 2030)



Najczęściej pojawiające się pytania dotyczące ZMR



Pytania i odpowiedzi

1. Ile się przelicza model ruchu?

2. Na jakie horyzonty czasowe są opracowane prognozy ruchu?

3. Czy i kiedy będą udostępniane modele prognostyczne?

4. Jak można pozyskać ZMR?

5. Czy planowana jest kalibracja modelu do zaktualizowanych danych związanych z

przemieszczeniami użytkowników np. GPR 2020 (2021)?

6. Czy model ruchu uwzględnia Program Kolej + lub Mosty Dla Regionów?

7. Czy sieć tramwajowa ma swoje odwzorowanie w modelu?

8. Czy ZMR jako narzędzie zawiera dane dot. emisyjności CO2?

9. Czy ZMR lub wyniki ZMR można wykorzystać przy opracowaniu Studium Wykonalności?

10. Czy porównywaliście Państwo wyniki ZMR np. z wynikami modelu CPK?



Zintegrowany Model Ruchu

Dziękuję za uwagę

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Plac Europejski 2  00-844 Warszawa

tel. (22) 262 05 00  fax (22) 262 05 01

www.cupt.gov.pl  e-mail: zmr@cupt.gov.pl


