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POTENCJALNE KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE STOSOWANIA 
WYDZIELONYCH PASÓW DLA AUTOBUSÓW

❑ Skrócenie czasu podróży pasażerów (zwiększenie prędkości podróży)

❑ Zmniejszenie rozrzutu czasu przejazdu odcinka linii oraz całej linii

❑ Poprawa punktualności i regularności kursowania

❑Możliwość częściowej poprawy błędów popełnionych na etapie planowania systemu 

transportowego

❑ Oszczędność terenów miejskich - mniejsze zapotrzebowanie terenów na ulice i 

parkingi

❑ Zwiększenie efektywności wykorzystania deficytowej powierzchni jezdni

❑ Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa

❑ Obniżenie kosztów eksploatacyjnych i środowiskowych



JAK TE KORZYŚCI OSIĄGNĄĆ?

❑Warunki konieczne sukcesu pasów autobusowych: 

▪ rozwiązania spójne i kompleksowe (klucz: PODRÓŻ)

▪ rozwiązania dobrze zaplanowane, zaprojektowane, wdrożone 

i monitorowane

▪ optymalizacja wykorzystania pasów autobusowych pod 

względem liczby pasażerów, a nie liczby pojazdów

▪ ostrożność w dopuszczaniu do ruchu po buspasach kolejnych 

grup pojazdów

▪ efektywna ochrona pasów autobusowych przed ruchem 

pojazdów nieuprawnionych

▪ rozsądne gospodarowanie otoczeniem pasów autobusowych



RODZAJE PASÓW AUTOBUSOWYCH

❑ Zgodne z obowiązującym 

kierunkiem ruchu na pasach 

ogólnodostępnych

▪ przykrawężnikowe prawe 

(najczęściej) 

▪ przykrawężnikowe lewe

▪ wewnętrzne (na wlotach 

skrzyżowań)

▪ środkowe

❑ Przeciwne do obowiązującego 

kierunku ruchu na pasach 

ogólnodostępnych

▪ przykrawężnikowe prawe

▪ środkowe

❑ O zmiennych kierunkach ruchu



PASY PRZYKRAWĘŻNIKOWE PRAWE

❑ Czas obowiązywania

▪ stałe (obowiązują przez całą dobę)

▪ czasowe (np. 06:00 -10:00)

▪ okazjonalne (np. 01.11, ŚDM 2016)



PASY PRZYKRAWĘŻNIKOWE PRAWE

❑ Sposób wdrożenia

▪ analiza ruchu (metody symulacyjne)

▪ transfer dobrych wzorców (np. „wąskie” pasy autobusowe)

▪ eksperyment (pasy autobusowe w „wąskich gardłach” 

sieci, rozwiązania niestandardowe)



OCENA REALNYCH EFEKTÓW 
WDROŻENIA „WĄSKIEGO PASA AUTOBUSOWEGO

❑ Odcinek: „Chopina” – „Czarnowiejska” (Kraków)

▪ długość: 448 m

▪ utworzenie pasa autobusowego przykrawężnikowego prawego

▪ zwężenie pozostałych pasów ruchu

▪ pas autobusowy przerwany w obrębie jednego z przejść dla   

pieszych (wyspa azylu)



❑ Przykład: Kraków 

„Chopina” – „Czarnowiejska”

Stan
Czas przejazdu odcinka [sek] Średnia prędkość [km/h]

Średni czas
Odchylenie 

standardowe
Min - Max

Przejazdu 

odcinka

Maksymalna 

na odcinku

„Przed” 344 170 136 - 1243 4,7 16,1

„Po” 89 19 50 - 120 19,3 38,9

OCENA REALNYCH 
EFEKTÓW 

WDROŻENIA 
„WĄSKIEGO” PASA 
AUTOBUSOWEGO



EFEKTYWNE USPRAWNIENIE PRZEJAZDU 

AUTOBUSÓW A BEZPIECZEŃSTWO RUCHU

❑ Punkty krytyczne:

▪ wloty skrzyżowań z sygnalizacją świetlną

▪ przystanki autobusowe

▪ odcinki z dopuszczonym parkowaniem w bezpośrednim 

sąsiedztwie pasa autobusowego

▪ przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej przez 

jezdnie z pasami autobusowymi

▪ miejsca zmiany pasa ruchu (skręcający w prawo zbyt 

wcześnie wjeżdżający na buspas)



PASY AUTOBUSOWE NA WLOTACH 

SKRZYŻOWAŃ Z SYGNALIZACJĄ 

ŚWIETLNĄ

❑ Straty czasu autobusów

▪ blokowanie autobusów przez pojazdy skręcające 

(blokowane z kolei przez pieszych)

▪ mieszana struktura kierunkowa zmniejsza efektywność 

zielonej strzałki

❑ Skomplikowanie sytuacji na wlocie

▪ nietypowe zachowania kierujących

▪ różnice prędkości pojazdów jadących na wprost i 

skręcających



ZBYT WCZESNY WJAZD NA PAS AUTOBUSOWY

❑ Sytuacje konfliktowe z uczestnikami ruchu stosującymi się do zasad 

ruchu drogowego

❑ Wydłużenie kolejki przed autobusem na wlocie skrzyżowania



PRZEJŚCIA BEZ SYGNALIZACJI PRZEZ JEZDNIE Z BUSPASAMI

❑ Problemy z widocznością (zwłaszcza pojazdów 

innych niż transportu zbiorowego) w okresach

silnego wykorzystania pasów ogólnodostępnych



A MOŻE ROZWIĄZANIA NIETYPOWE?

❑ Burgos (Hiszpania): skręt w prawo 

bez wykorzystania buspasa



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
☺

mbauer@pk.edu.pl

  
 

Pasy autobusowe 


