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Streszczenie:  

W artykule dokonano oceny zaproponowanych lokalizacji parkingów Bike&Ride 

w Poznaniu. Zaproponowano 12 wariantów lokalizacji parkingów Bike&Ride. Warianty 

zakładały lokalizację parkingów w sąsiedztwie pętli tramwajowych. Autorka skupiła się 

na ocenie wariantów według sześciu kryteriów: wielkości parkingu, zainteresowania 

użytkowaniem, liczby linii tramwajowych, sąsiedztwa przystanku autobusowego, liczby 

linii autobusowych do Centrum oraz liczby linii autobusowych z przedmieść. Do oceny 

wariantów została wykorzystana metoda AHP należąca do wielokryterialnego 

wspomagania decyzji (WWD). Umożliwiła ona uszeregowanie wariantów w rankingu. 

Eksperymenty obliczeniowe zostały wykonane w narzędziu WWD dostępnym online – 

program AHP-OS. Trzema lokalizacjami parkingów Bike&Ride z czołówki rankingu 

zostały pętle Junikowo, Os. Sobieskiego oraz Ogrody. 
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1. Wprowadzenie 

1.1. Zatłoczenie aglomeracji miejskich 

Niemal co drugi uczestnik ruchu korzysta z własnego pojazdu osobowego. 

Wzrastająca liczba pojazdów i związany z nią ruch samochodowy wpływa 

niekorzystnie na warunki środowiskowe, jakość życia oraz zagrożenie bezpieczeństwa 

w mieście dla użytkowników dróg czy mieszkańców. Mieszkańcy miast nie chcąc 

mieszkać na terenie narażonym na wysokie natężenie hałasu i zanieczyszczeń, coraz 

liczniej wybierają przekwaterowanie z centrum na tereny podmiejskie. Konsekwencją 

masowych przemieszczeń społeczeństwa z miast na tereny je okalające, jest tzw. 

Urban Sprawl, czyli niekontrolowane poszerzanie się miasta [15]. Po zagęszczeniu się 

zabudowy jednorodzinnej powstaje kolejne osiedle, które zostało już ograniczone 

infrastrukturalnie. W miarę możliwości infrastruktura jest rozbudowywana o nowe 

układy komunikacyjne, jednak nie zawsze istnieje wystarczająca powierzchnia na 

stworzenie dróg o odpowiedniej przepustowości czy miejsc nawrotowych komunikacji 

publicznej [32].  

W celu zminimalizowania przypadkowości niezbędnym jest wprowadzenie realizacji 

koncepcji zrównoważonego rozwoju miast przez instytucje administracji publicznej [3]. 

Jednak mieszkańcy już powstałych osiedli, których nie da się przebudować, 

dojeżdżają do miasta samochodem, poruszając się nim również po centrum. 

1.2. Założenia polityki Bike&Ride 

Chcąc ograniczyć ruch pojazdów osobowych w centrum miasta, należy uatrakcyjnić 

oferty komunikacji miejskiej. Można to wykonać poprzez połączenie transportu 

prywatnego z transportem publicznym, pokonując część trasy do miasta, własnym 

pojazdem, a następnie zostawiając go na przeznaczonym do tego parkingu 

i przesiadając się do komunikacji miejskiej. Pozwala to korzystać z zalet każdego 

z użytkowanych środków transportu. Istnieje kilka rozwiązań parkingowych, których 

wdrożenie sprzyjałoby ograniczeniu problemu zatłoczenia samochodowego 

w miastach. Wśród nich można wyróżnić parkingi: Park&Ride, Kiss&Ride, Bike&Ride. 

Podczas gdy dąży się do zmniejszenia liczby samochodów poruszających się po 

mieście, zwiększa się znaczenie podróży rowerowych w zaspokajaniu potrzeb 

komunikacyjnych mieszkańców [25]. Po rezygnacji z podróży własnym pojazdem 

zmotoryzowanym można skorzystać z kilku opcji  podróży: pieszej, rowerowej, 

komunikacją miejską bądź rozwiązania zintegrowanego.  
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Zakładając, że mieszkaniec przedmieść nie dojeżdża do pętli samochodem, jak 

w przypadku Park&Ride, może zdecydować się na pokonanie tej trasy pieszo bądź 

rowerem. Jeżeli mieszka stosunkowo blisko, czyli spacer do pętli nie zajmie mu więcej 

niż 15 minut, jest to wariant korzystny czasowo (rysunek 1). Jednak w sytuacji, gdy 

mieszka on dalej może skorzystać z roweru, który będzie mógł zostawić przy stacji 

i dalej kontynuować swoją podróż transportem publicznym. Takie rozwiązanie określa 

się jako Bike&Ride [13]. 

Dodatkowo władze miast wspierają inicjatywy społeczne, których celem jest 

wzmocnienie udogodnień dla rowerzystów. Sieć dróg rowerowych jest stale 

rozbudowywana [30], [31]. 

Aby zachęcić mieszkańców przedmieść do częstszego użytkowania roweru 

w drodze do miasta, należy zadbać o odpowiednią infrastrukturę wokół miejsc 

przesiadkowych, tj. stojaki rowerowe, zadaszenie i monitoring parkingów rowerowych, 

bliska odległość do punktu przesiadkowego czy utwardzona nawierzchnia. Chcąc 

spopularyzować wśród mieszkańców przedmieść korzystanie z rowerów, należy 

udostępnić im do użytku parkingi Bike&Ride o dogodnym dla nich położeniu. 

Włączenie roweru do środków mobilności miejskiej skutkuje szeregiem korzyści: 

zwiększa ono zasięg podróży, również w połączeniu z komunikacją miejską; zapewnia 

niezależną mobilność osobom, które z różnych powodów nie mogą prowadzić 

samochodu; nie generuje spalin czy hałasu, które oddziałują negatywnie na zdrowie; 

sprzyja utrzymaniu kondycji fizycznej; zmniejsza kongestię transportową [4]. Ponadto, 

korzystanie z roweru nie wymaga kosztownej infrastruktury, jaka jest potrzebna 

w przypadku samochodów. 

 

Rysunek 1. Porównanie efektywności poruszania się pieszo i rowerem. 

Źródło: [13] 
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2. Przegląd literatury w zakresie parkingów Bike&Ride 

2.1 Przykłady zastosowań Bike&Ride w innych miastach 

W krajach zachodniej Europy już od lat infrastruktura transportowa sprzyja 

podróżom rowerowym. Od wczesnych lat 70-tych holenderski rząd aktywnie promował 

jazdę na rowerze, z powodu kryzysu na rynku ropy naftowej oraz rosnącego 

zaniepokojenia kwestiami środowiskowymi [6]. W Holandii parkingi Bike&Ride 

funkcjonowały już w latach 90-tych [36]. Przy stacji Amsterdam Centraal koniecznym 

było wybudowanie parkingu trójpoziomowego, gdyż liczba osób zainteresowanych 

podróżą intermodalną była większa niż pierwotnie zakładano [37]. Ponad 27% 

wszystkich wycieczek w Holandii odbywa się rowerem, a liczba ta jest względnie 

stabilna w ciągu ostatnich dziesięcioleci [8].  

W Polsce również powstają parkingi Bike&Ride. Od 2010 r. zaczęły powstawać 

zadaszone parkingi rowerowe typu Bike&Ride we Wrocławiu [33]. W podwarszawskich 

Markach w 2013 r. oddano do użytku trzy monitorowane parkingi rowerowe [27]. Dzięki 

projektowi "Węzły integracyjne i parkingi główne", w Gdańsku w 2013 r. wybudowano 

9 parkingów Bike&Ride przy dworcach kolejowych, przystankach SKM i pętlach 

autobusowych [28]. Do końca 2020 roku ma zostać wybudowany parking Bike&Ride 

również w Koszalinie [26]. 

2.2 Metody lokalizacji parkingów 

Zanim parking powstanie trzeba wybrać odpowiednie miejsce pod jego budowę. 

W większych aglomeracjach tworzy się specjalne projekty dotyczące polityki 

parkingowej, w których są opisywane ogólne wytyczne lokalizacji  i budowy parkingów 

Bike&Ride. Dla Aglomeracji Poznańskiej również zostały utworzone pakiety 

wytycznych przez Biuro Inżynierii Transportu [38]. Wytyczne dla lokalizacji parkingów 

Bike&Ride są następujące: 

 Parkingi Bike&Ride będą zlokalizowane przy wszystkich stacjach i przystankach 

kolejowych oraz przy przystankach tramwajowych na pętlach końcowych oraz 

węzłach przesiadkowych. 

 W uzasadnionych przypadkach można lokalizować parkingi Bike&Ride również 

przy przystankach nieopisanych powyżej. 

Twórcy opracowania System Bike and Ride we wrocławskim obszarze 

metropolitarnym - studium lokalizacji oraz analiza funkcjonalno - przestrzenna [12] 

przyjęli następujące standardy parkingowe dla Bike&Ride: 
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 Stojaki, w kształcie odwróconej litery "U", umożliwiające przypięcie koła oraz ramy 

roweru, będą podstawowym wyposażeniem parkingów. 

 Stojaki powinny znajdować się pod zadaszeniem, z uwagi na długi czas 

pozostawania roweru na parkingu oraz chęć ochrony przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi. 

 Na parkingach przy dużych stacjach, które mają większy potencjał przesiadkowy, 

wprowadzenie stojaków piętrowych. 

 Opcjonalnie, wprowadzenie szafek schowkowych, na kask, płaszcz rowerowy 

bądź ochraniacze oraz możliwość wypożyczenia roweru. 

 Opcjonalnie, wyposażenie parkingu w lokery rowerowe, czyli specjalnie boksy 

umożliwiające zamknięcie jednego bądź dwóch rowerów dla użytkownika 

indywidualnego. 

 Opcjonalnie, wprowadzenie usługi warsztatu rowerowego oraz punktów, gdzie 

użytkownik sam może dokonać drobnych napraw. 

 Możliwość nabycia mapy tras rowerowych w punkcie informacyjnym. 

 Kawiarnie przy parkingach. 

Wszystkie z ww. powinny się znajdować w jednym pawilonie rowerowym 

zlokalizowanym możliwie blisko stacji/peronu. Parkingi powinny być dobrze widoczne, 

oświetlone i pozostające pod nadzorem. 

Wytyczne dla Aglomeracji Poznańskiej zostały przedstawione bardzo ogólnie 

w porównaniu do szczegółowych standardów przyjętych dla Wrocławskiego Obszaru 

Metropolitarnego. Biuro Inżynierii Transportu odniosło się jedynie do lokalizacji 

parkingów Bike&Ride, natomiast zespół pracujący nad studium lokalizacji skupił się 

bardziej na kompleksowym wyposażeniu parkingów, które uatrakcyjniłoby ofertę 

rowerową w mieście dla podróżnych. 

3. Przegląd metod i narzędzi wielokryterialnego wspomagania decyzji 

Mając do dyspozycji wytyczne lokalizacji parkingów, możliwym jest ich przełożenie 

na oceny potencjalnych lokalizacji, dzięki którym będzie możliwe dokonanie wyboru 

najatrakcyjniejszych miejsc pod budowę parkingów Bike&Ride. W  celu wyboru 

najlepszego wariantu, decydent może skorzystać z różnych metod wielokryterialnego 

wspomagania decyzji (WWD). WWD jest zagadnieniem wywodzącym się z badań 

operacyjnych, bazującym na obliczeniach matematycznych. Istnieje wiele metod 

WWD, według P. Vincke [16] można je sklasyfikować do trzech grup metod [10], [11]: 
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wieloatrybutowej teorii użyteczności (np. AHP, ANP, SMART, UTA); opartej na relacji 

przewyższania (np. Electre, Promethee, Oreste); interaktywnej (np. GDF, STEM, 

Pareto-Race). 

Do rozwiązania problemów transportowych autorzy wielu publikacji korzystali 

z metodyki AHP, np: K. Solecka wykorzystała metodę AHP do oceny zintegrowanego 

miejskiego transportu publicznego w Krakowie [10]. S. Andrzejewska, K. Kamyszek 

oraz A. Merkisz-Guranowska zastosowały metodę AHP do wyboru środka transportu 

na trasie Poznań-Kraków [1]. M. Budzyński i D. Kaszubowski wykorzystali połączenie 

metody AHP z ANP do wyboru wariantów inwestycji drogowej z uwzględnieniem 

aspektu bezpieczeństwa ruchu drogowego [2]. J. Korpela, A. Lehmusvaara 

i M. Tuominen wykorzystali metodę AHP do szeregowania wariantów ścieżek rozwoju 

łańcucha dostaw [5]. Natomiast, P. Zmuda-Trzebiatowski, M. Bieńczak, S. Fierek, 

M. Tumasz i J. Żak wybierając lokalizację strefy kibica Euro 2012 w Poznaniu posłużyli 

się metodą ELECTRE III [18]. H. Sawicka wykorzystała metodę ELECTRE III do 

reorganizacji systemu dystrybucji towarów [9]. 

Istnieje wiele metod wielokryterialnego wspomagania decyzji, spośród których 

znaczna część została zaimplementowana do narzędzi stworzonych, by pomagać 

decydentom przy rozwiązywaniu złożonych problemów. Jedną z chętniej wybieranych 

w tym celu  metod jest AHP (ang. Analytical Hierarchy Process) która dzięki strukturze 

hierarchicznej jest prosta w interpretacji [7], [11], [14], [17]. W metodzie tej problem 

decyzyjny jest rozłożony na czynniki i rozwiązywany w czterech etapach. Cel ogólny 

jest dekomponowany na niezależne od siebie kryteria (bądź nawet i podkryteria) oceny 

oraz wyznaczone przez decydenta preferencje. Na najniższym poziomie hierarchii 

znajdują się rozpatrywane warianty decyzyjne, które są między sobą porównywane. 

Po porównaniu skończonego zbioru wariantów, zostaje utworzony ranking końcowy. 

Do oceny kryteriów i podkryteriów wykorzystywana jest 9-stopniowa skala ocen, 

tzw. skala Saaty'ego. 

Mimo iż, decydent jest w stanie wykonać wszystkie obliczenia na macierzach 

korzystając jedynie z ołówka i kartki, zdecydowanie szybszym sposobem jest użycie 

stworzonego wcześniej narzędzia. Do listy narzędzi wielokryterialnego wspomagania 

decyzji bazujących na metodzie AHP dostępnych w Internecie można zaliczyć 

DecisionLens[22], ExpertChoice[21], DecisionPlus[20], Logical Decisions[23] oraz 

bardzo popularny MakeItRational, którego najnowszą wersją jest TransparentChoice 

[19]. Darmowym narzędziem wspomagającym procesy decyzyjne poprzez metodę 
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AHP jest program autorstwa Klausa D. Goepel'a AHP-OS, umożliwiający tworzenie 

rozbudowanych struktur hierarchicznych do 12 alternatyw, których ocenienie jest 

możliwe poprzez udział w sesji grupowej kilku decydentów [24]. 

4. Istota potrzeby komunikacyjnej 

4.1. Charakterystyka w zakresie systemów parkingowych w Poznaniu 

 Centralna część Poznania jest objęta strefą płatnego parkowania. Alternatywą 

dla pozostawienia pojazdu w strefie płatnego parkowania są parkingi buforowe (PB). 

W Poznaniu dostępnych jest 7 parkingów nieprywatnych i są one zlokalizowane wokół 

i wewnątrz strefy płatnego parkowania, tak aby kierowcy mogli się sprawnie przesiąść 

do komunikacji miejskiej. Kierowcy dojeżdżający do śródmieścia mogą pozostawić 

pojazd na parkingach buforowych oznaczonych na rysunku 2 [35].  

 

 

Rysunek 2.  Położenie PB względem Strefy Płatnego Parkowania w Poznaniu. 

Źródło: [41] 

 

Dalszą opcją jest skorzystanie z parkingu Park&Ride, który jest rozwinięciem 

parkingów buforowych. Z zasady parkingi te są położone na obrzeżach miasta, 

umożliwiając kontynuację podróży do centrum transportem publicznym. W Poznaniu 

powstał już pierwszy taki parking w lutym br. w sąsiedztwie pętli PST przy 

ul. Szymanowskiego. W planach jest wybudowanie kolejnych sześciu parkingów na 

terenie Poznania. Najbliższymi realizacjami będą parkingi przy PKP Strzeszyn, przy 

ul. Św. Michała oraz przy rondzie Starołęka (rysunek 3). Następnie, po uzyskaniu 

dofinansowania unijnego, powstaną parkingi zadaszone o liczebności 200 miejsc 

każde przy: pętli Górczyn, pętli Miłostowo oraz przy PKP Starołęka [29]. 
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Posiadacze ważnych biletów okresowych na karcie PEKA (Bilet Metropolitalny, bilet 

na rok szkolny, bilet semestralny) są uprawnieni do bezpłatnego korzystania 

z parkingu Park&Ride [34]. Ponadto, na parkingu znajdują się stojaki rowerowe pod 

zadaszeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3. Planowane parkingi Park&Ride  na terenie Poznania. 

Źródło: [29] 

 

4.2. Aspekty wyboru lokalizacji parkingów Bike&Ride 

Sąsiedztwo parkingu Park&Ride nie wyklucza potrzeby wybudowania parkingu 

rowerowego Bike&Ride. Mimo, iż infrastruktura rowerowa jest znacznie mniej 

kosztochłonna niż samochodowa, miejskie fundusze nie są w stanie pokryć kosztów 

całego 'projektu parkingów rowerowych' jednorazowo. W celu rozłożenia kosztów, 

parkingi Bike&Ride powinny powstawać stopniowo, analogicznie do parkingów 

Park&Ride. Aby kolejność ich powstawania nie była przypadkowa, należy bliżej 

przeanalizować priorytetowość zapotrzebowania na parkingi Bike&Ride. W tym celu 

warto wziąć pod uwagę kilka aspektów określając lokalizację. Kierując się wytycznymi 

zawartymi w podrozdziale 2.2, autorka pracy postanowiła skupić się w pierwszej 

kolejności na lokalizacji parkingów przy przystankach tramwajowych na skrajnych 

pętlach końcowych. 

Do analizowanych aspektów należy m. in. dostępne miejsce w bliskim sąsiedztwie 

pętli. Według standardów opisanych w podrozdziale 2.2 cała infrastruktura parkingowa 

i usługowa powinna znajdować się w pawilonie, na który również potrzebne jest 

miejsce [12]. Zatem im więcej miejsca na budowę pawilonu, tym lepiej, ponieważ 

będzie on wtedy mógł być bardziej kompleksowo wyposażony w punkty usługowe 

i inne udogodnienia dla podróżnych, nie tylko rowerzystów. W  przypadku, kiedy 
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dostępna byłaby mniejsza powierzchnia, również jest możliwość wybudowania 

parkingu Bike&Ride, wyposażonego w podstawowe stojaki rowerowe pod 

zadaszeniem, które są dobrze oświetlone i monitorowane. Kolejnym istotnym 

aspektem jest możliwe zainteresowanie użytkowaniem danego parkingu ze strony 

mieszkańców przedmieść jako przyszłych rowerzystów. Ważnym jest, aby parking, 

który powstanie był wykorzystywany przez społeczność, a nie był pusty. Jeśli 

powstanie przy terenach gęsto zaludnionych, jest większa szansa, że ktoś z niego 

skorzysta. Natomiast, jeśli będzie stał w miejscu trudno dostępnym dla podróżnych, 

nie będzie chętnych do jego używania. W przypadku, kiedy z pętli obok odjeżdża 

jedynie jedna linia tramwajowa, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że tramwaj 

tej linii dowiezie podróżnego bezpośrednio do jego celu, bez przesiadek. Bardziej 

komfortową sytuacją jest, kiedy podróżny ma większy wybór linii.  Ponadto, jeśli 

w pobliżu danego przystanku znajduje się również przystanek autobusowy, 

pasażerowi jest dogodniej się przesiąść niż gdyby miał dotrzeć na przystanek ulicę 

bądź kilka ulic dalej. Kiedy przystanek autobusowy zlokalizowany jest w bliskim 

sąsiedztwie pętli tramwajowej istotna jest liczba linii autobusowych przez niego 

przejeżdżających, zarówno wyjeżdżających do centrum jak i przyjeżdżających 

z przedmieść. Im większa liczba linii do centrum, tym łatwiej będzie podróżnemu trafić 

bezpośrednio do celu trasy, nie utrudniając sobie drogi przesiadkami. Natomiast, 

autobusy dojeżdżające do pętli z przedmieść, są alternatywą dla pokonania tej trasy 

rowerem. 

5. Eksperymenty obliczeniowe 

5.1. Założenia wstępne 

Chcąc ograniczyć liczbę wariantów spośród wszystkich stacji i przystanków 

kolejowych oraz przystanków tramwajowych na pętlach końcowych oraz węzłów 

przesiadkowych na terenie Poznania, autorka pracy zdecydowała się skupić na 

przystankach tramwajowych na pętlach końcowych. Analizowanymi lokalizacjami 

parkingów Bike&Ride są skrajne pętle tramwajowe w Poznaniu, bez przystanku Stomil 

oraz przystanku Budziszyńska, które są przystankami końcowymi, jednak są również 

przystankami pośrednimi dla większej liczby linii tramwajowych. Do zbioru wariantów 

należą pętle tramwajowe: Junikowo, Górczyn, Dębiec, Starołęka, Franowo, Miłostowo, 

Zawady, Wilczak, Połabska, Os. Sobieskiego, Piątkowska, Ogrody (Rysunek 4). 
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Rysunek 4. Schemat sieci tramwajowej w Poznaniu. 

Źródło: [40] 

 

Dla wyżej wymienionych wariantów, wzięto pod uwagę zbiór sześciu kryteriów 

oceny lokalizacji, które zostały oparte na aspektach opisanych w podrozdziale 4.2. 

Kryterium 1 (K1: 3,5% wagi) - Wielkość parkingu. Maksymalizowane kryterium, 

wielkość powierzchni parkingu może być mierzona w metrach kwadratowych. 

Kryterium 2 (K2: 37,6% wagi) - Zainteresowanie użytkowaniem. 

Maksymalizowane kryterium mierzone intuicyjnie, na podstawie ilości terenów 

zamieszkałych na przedmieściach w pobliżu danego parkingu. 

Kryterium 3 (K3: 22,7 % wagi) - Liczba linii tramwajowych. Maksymalizowane 

kryterium liczbowe, określające liczbę linii tramwajowych odjeżdżających z pętli.  

Kryterium 4 (K4: 6,0% wagi) - Sąsiedztwo przystanku autobusowego. 

Minimalizowane kryterium, mierzalne w metrach, odległości pętli od przystanku 

najkrótszą dozwoloną drogą przejścia (np. przez pasy, w wyznaczonych miejscach 

przez torowisko). 

Kryterium 5 (K5: 18,5 % wagi) - Liczba linii autobusowych do Centrum. 

Maksymalizowane kryterium liczbowe, określające liczbę linii autobusowych 

odjeżdżających z przystanku. 
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Kryterium 6 (K6: 11,7 % wagi) - Liczba linii autobusowych z przedmieść. 

Minimalizowane kryterium liczbowe, określające liczbę linii autobusowych 

dojeżdżających do przystanku. 

5.2. Budowa modelu 

W celu utworzenia rankingu wariantów i wybraniu rozwiązania kompromisowego 

wykorzystać można metodę wielokryterialnego wspomagania decyzji - AHP. Metoda 

AHP została zaimplikowana do darmowego programu AHP-OS na platformie 

bpmsg.com udostępnionym przez Klausa D. Goepel'a [24]. Warianty zostały porównane 

między sobą względem każdego kryterium. 

Dla K1 oceniono przystanki Franowo względem Junikowo - 8, Górczyn - 8, Dębiec 

- 7. Miłostowo względem Junikowo - 8, Górczyn - 8, Dębiec - 7. Połabska względem 

Junikowo - 8, Górczyn - 8, Dębiec - 7. Ogrody względem Junikowo - 8, Górczyn - 9, 

Dębiec - 8. Wynika to z faktu, iż wokół oraz wewnątrz pętli znajduje się sporo 

przestrzeni, którą można wykorzystać pod budowę nawet niewielkiej infrastruktury 

parkingu rowerowego. Wewnątrz pętli Ogrody znajduje się Plac Ludwika Waryńskiego, 

w którym można postawić pawilon rowerowy ze wszystkimi udogodnieniami. 

W przypadku pętli Połabska, można wykorzystać teren Parku Władysława 

Czarneckiego, bądź postawić nawet kilkanaście stojaków wewnątrz pętli. Zabieg ten 

byłby jednak niemożliwy dla pętli Junikowo, gdzie wewnątrz pętli znajduje się już 

dworzec autobusowy. 

Dla K2 według decydenta, z podobną popularnością użytkowania można by się 

spotkać przy pętlach Ogrody, Piątkowska, Os. Sobieskiego oraz Połabska i Wilczak. 

Można zauważyć pewną zależność, iż pierwsze trzy z wymienionych przystanków 

znajdują się na północnym zachodzie Poznania, gdzie jego duża część nie została 

wyposażona w infrastrukturę tramwajową, a jest dość silnie zabudowana dzielnicami, 

tj: Morasko, Podolany, Strzeszyn, Krzyżowniki - Smochowice oraz Wola. Ponadto, 

graniczą one również z mniejszymi miejscowościami, tj: Suchy Las, Jelonek, Złotniki, 

Baranowo i Przeźmierowo. Natomiast, przystanki Połabska i Wilczak, które znajdują 

się prawie w centrum Poznania, mogą 'przedłużyć zasięg' linii tramwajowych do 

dużych dzielnic Winogrady i Naramowice. Pętla Franowo znajduje się w niekorzystnym 

położeniu Dworca towarowego, który może utrudniać dotarcie rowerem z Zalasewa, 

Kobylegopola, Szczepankowa czy Spławia. W przypadku pętli Zawady, sąsiedztwo 

torowiska również może wpływać niekorzystnie na podróże rowerem, a okolice osiedla 

Komandoria znajdują się również w pobliżu przystanku Św. Michała.  
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Dla K3 wyznacznikiem jest liczba linii: Junikowo - 3; Górczyn - 3; Dębiec - 3; 

Starołęka - 5; Franowo - 3; Miłostowo - 2; Zawady - 2; Wilczak - 1; Połabska - 2; 

Os. Sobieskiego - 4; Piątkowska - 2; Ogrody – 4 [39]. Oceniając warianty Junikowo 

względem Górczyn, warianty są równoważne - 1, ponieważ na obu przystankach bieg 

zaczynają 3 linie tramwajowe. W przypadku oceny wariantu Starołęka względem 

Junikowo, na przystanku Starołęka bieg zaczynają 2 linie więcej niż na przystanku 

Junikowo, zatem przystanek Starołęka jest oznaczony przewagą o 2 stopnie powyżej 

poziomu równoważności, czyli oceną 3. 

Dla K4 silną przewagą cechuje się przystanek Junikowo. Wynika to z faktu, 

iż dworzec autobusowy znajduje się wewnątrz pętli. Kolejnym przystankiem o znacznej 

przewadze jest pętla Górczyn, gdzie dworzec znajduje się tuż przy pętli, tworząc jedną 

spójną infrastrukturę przesiadkową. Na pętlach Starołęka, Franowo, Połabska, 

Os. Sobieskiego oraz Piątkowska, przystanki autobusowe znajdują się również tuż 

obok pętli, jednak pętle te są większe niż pętla Górczyn, co powoduje nieznacznie 

dłuższą odległość do pokonania przez podróżnego, w celu dojścia do 

przystanku/dworca autobusowego. 

Dla K5 wyznacznikiem jest liczba linii: Junikowo - 1; Górczyn - 6; Dębiec - 3; 

Starołęka - 1; Franowo - 1; Miłostowo - 1; Zawady - 2; Wilczak - 6; Połabska - 5; Os. 

Sobieskiego - 6; Piątkowska - 3; Ogrody – 3 [39]. Analogicznie jak w przypadku liczby 

linii tramwajowych. Oceniając warianty Starołęka względem Junikowo, warianty są 

równoważne - 1, ponieważ z obu przystanków odjeżdża jedynie 1 linia autobusowa. 

W przypadku oceny wariantu Górczyn względem Junikowo, na przystanku Górczyn 

bieg zaczyna 6 linii autobusowych do centrum, jest to  5 więcej niż na przystanku 

Junikowo, zatem przystanek Starołęka jest oznaczony przewagą o 5 stopni powyżej 

poziomu równoważności, czyli oceną 6. 

Dla K6 wyznacznikiem jest liczba linii: Junikowo - 1; Górczyn - 9; Dębiec - 6; 

Starołęka - 4; Franowo - 2; Miłostowo - 1; Zawady - 3; Wilczak - 1; Połabska - 2; 

Os. Sobieskiego - 9; Piątkowska - 1; Ogrody – 23 [39]. Z powodu dużej rozbieżności 

w liczbie autobusów, autorka pracy przyjęła uporządkowanie zamienne liczb, tworząc 

następującą skalę, na której oparte są oceny decydenta: Junikowo - 1; Górczyn - 6; 

Dębiec - 4; Starołęka - 3; Franowo - 2; Miłostowo - 1; Zawady - 3; Wilczak - 1; Połabska 

- 2; Os. Sobieskiego - 6; Piątkowska - 1; Ogrody - 8. Kryterium 6 jest minimalizowane, 

zatem oceny wariantów przybierają postać odwrotną do intuicyjnej maksymalizacji 

kryterium. 
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6. Wyniki badań i podsumowanie  

Na podstawie powyższych ocen wariantów powstały rankingi lokalizacji według 

każdego kryterium osobno (rysunek 5) oraz jeden końcowy ranking zbiorczy 

uwzględniający wagi poszczególnych kryteriów (rysunek 6). 

 

Rysunek 5. Wyniki ocen wariantów dla każdego z kryterium. 

Źródło: [24]. 

 

Analizując rankingi można zauważyć, iż dla pierwszych trzech kryteriów pętla 

Ogrody plasuje się w czołówce, natomiast pętla Os. Sobieskiego dla kryteriów 2, 3 

oraz 5. Pętla Junikowo zyskała najwyższy priorytet według kryteriów 2, 4 oraz 6. 

W przypadku kryteriów 3, 5 oraz 6 występują miejsca ex-aequo, co może być 

powiązane z mierzalnością tych kryteriów w powtarzających się liczbach.  
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Według eksperymentu obliczeniowego 

najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie 

parkingów Bike&Ride w pierwszej kolejności przy 

pętlach tramwajowych Junikowo, Os. Sobieskiego 

oraz Ogrody. Następnymi lokalizacjami, w których 

powinny powstać parkingi rowerowe znajdują się 

w pobliżu pętli Górczyn, Piątkowska oraz Wilczak. 

Podium rankingu jest zbliżone wynikami do 

analizowanego Kryterium 2, czyli zainteresowania 

użytkowaniem. Podobieństwo wynika z przyjętej 

wagi dla K2 (37,6%), jednak ostateczny wynik 

został ukształtowany przez zależności wszystkich 

kryteriów oraz wariantów względem siebie. 

   

Rysunek 6. Wyniki ocen wariantów  

                     Źródło: [24] 
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Summary:  

The article evaluates twelve variants of the location of proposed Bike & Ride parks 

in Poznań. The variants assumed the location of parking lots in the vicinity of the tram 

final stops. The author focused on the assessment of variants according to six criteria: 

the size of the car park, interest in use, the number of tram lines, the proximity to the 

bus stop, the number of bus lines to the Center and the number of bus routes from the 

suburbs. The AHP method belonging to multi-criteria decision support was used to 

evaluate the variants. It made it possible to rank the variants in the ranking. 

Computational experiments were performed in the tool available online - the AHP-OS 

program. The three locations of the Bike & Ride car parks from the top of the ranking 

were the Junikowo, Sobyński and Ogrody loops. 
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