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Cele stosowania pasów autobusowych

❑ Skrócenie czasu przejazdu autobusów (PASAŻERÓW) – w efekcie:

skrócenie czasu podróży

❑ zmniejszenie rozrzutu czasu przejazdu

❑ umożliwienie zwiększenia lub utrzymania wysokiej częstotliwości

kursowania pojazdów transportu zbiorowego

❑ poprawa lub utrzymanie na wysokim poziomie punktualności i

regularności kursowania

❑ polepszenie wizerunku transportu zbiorowego, jako atrakcyjnej

możliwości przemieszczania się – w efekcie:

❑ zmiany zachowań transportowych,

❑mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnie przeznaczane na

potrzeby transportowe



Skuteczność pasów autobusowych

❑Wysoka jakość przeprowadzenia procesu planowania i projektowania

pasa autobusowego

❑ Klarowne określenie wzajemnych relacji pomiędzy funkcjonowaniem

transportu zbiorowego i indywidualnego

❑ Trafność doboru rozwiązań z uwzględnieniem lokalnych

uwarunkowań

❑ Jakość zastosowanych rozwiązań umożliwiająca osiąganie

założonych celów

❑ Konsekwencja w utrzymywaniu wysokiej jakości rozwiązań

usprawniających ruch autobusów podczas codziennej eksploatacji

❑Monitoring wykorzystania pasów autobusowych



Zakłócenia przejazdu autobusów po wydzielonych 
pasach ruchu

Odcinki Skrzyżowania

Dopuszczenie parkowania w sąsiedztwie 
pasów autobusowych

Zbyt duża liczba pojazdów korzystających z 
pasa autobusowego na wlocie skrzyżowania

Zbyt duża dostępność do korytarza z pasem 
autobusowym

Blokowanie autobusu przez pojazdy 
skręcające w prawo (blokowane z kolei 
przez pieszych)

Zbyt duże natężenie ruchu pojazdów 
korzystających z pasa autobusowego

Brak priorytetu w sygnalizacji świetlnej

Ruch pojazdów nieuprawnionych Brak zielonej strzałki 

Ruch pojazdów powolnych (także rowerów) Blokowanie tarczy skrzyżowania



Badania funkcjonowania pasów autobusowych

❑ Pomiary prowadzone przez obserwatorów znajdujących się w pojazdach, z 

wykorzystaniem ręcznych odbiorników GPS

❑ Rejestrowane momenty:

▪ moment zatrzymania przed przystankiem, w wyniku zajęcia stanowisk 

przystankowych przez inne pojazdy

▪ moment rozpoczęcia wysiadania i wsiadania pasażerów

▪ moment zakończenia wysiadania i wsiadania pasażerów – określony jako chwila 

zakończenia wysiadania i wsiadania zasadniczej grupy pasażerów

▪ moment odjazdu pojazdów transportu zbiorowego z kolejnych przystanków, 

tożsamych z momentami fizycznego ruszenia pojazdu z przystanku,

❑ Automatyczna rejestracja śladu pojazdu – próbkowanie co 2 sekundy 

(umożliwiająca określenie charakterystyk czasu przejazdu poza 

przystankami)



Badania funkcjonowania pasów autobusowych
(marzec, październik 2018)

Trasa1:

Opolska Estakada - Jubilat

Trasa 2:

Centrum Kongresowe - Miasteczko 

Studenckie AGH

Trasa 3:

Rondo Matecznego – Prokocim Szpital



Uzyskane wyniki (wybrane)



Uzyskane wyniki (wybrane)

Odcinek międzyprzystankowy: Chopina – Czarnowiejska (41 obserwacji)

▪ 2 skrzyżowania z 

sygnalizacją

▪ 1 zawężenie 

przekroju z 

wyłączeniem pasa 

autobusowego

S1 S2



Uzyskane wyniki (wybrane)

Odcinek międzyprzystankowy: Chopina – Czarnowiejska (41 obserwacji)

przejazdy

średni

czas

przejazdu

[s]

średnia

prędkość

przejazdu

[km/h]

wszystkie 89 17.9

z zatrzymaniem na S1 104 15.3

z zatrzymaniem na S2 105 15.2

bez zatrzymań na S1 i S2 79 20.2



Uzyskane wyniki (wybrane)



Uzyskane wyniki (wybrane)



Uzyskane wyniki 
(wybrane)

❑ Wyniki uzyskane z różnych 

odcinków są bardzo 

zróżnicowane

❑ Straty czasu autobusów 

wynikają z:

▪ faktu zatrzymania 

▪ kolejki na pasie 

autobusowym i 

konieczności jej 

rozładowania

❑ Odcinki, na których nie ma

zatrzymań nie istnieją



Możliwości zwiększenia efektywności pasów 
autobusowych na wlotach skrzyżowań

(do szczegółowego zbadania)

❑ Wdrożenie priorytetu w sygnalizacji świetlnej

❑ Wydzielanie pasów do skrętu w prawo poza

pasami autobusowymi (w miarę możliwości)

❑ Rozważenie ograniczeń grup pojazdów

dopuszczanych do ruchu po pasach

autobusowych (w tym: pojazdów

elektrycznych)

❑ W uzasadnionych przypadkach skracanie 

odcinków, na których możliwy jest skręt w 

prawo z pasa autobusowego



Dziękuję za uwagę ☺
mbauer@pk.edu.pl


