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Modelowanie pieszej dostępności
przestrzeni miejskiej w teorii space syntax

zarys treści : Rosnące zainteresowanie wpływem struktury przestrzeni urbanistycznej na ruch pieszy przyczynia się do rozwoju nowych metod i narzędzi badawczych,
za pomocą których można zgłębiać ten problem. identyfikacje środowiska miejskiego,
jego struktury i po¬tencjalnej indukcji mobilności można uznać za ważny, koncepcyjny i metodologiczny postęp w zakresie otwierania nowych możliwości poznawczych w nauce o przestrzeni urbanistycznej. Lepsze zrozumienie związku między
mobilnością a otoczeniem miejskim może być z punktu widzenia praktyki planowania użyteczne i kluczowe dla zmian zach¬owań komunikacyjnych (Hillier, iida 2005).
Dostępność piesza przystanków komunikacji zbiorowej, która stanowi przedmiot
artykułu, jest często badanym zjawiskiem, zwłaszcza gdy wysokie nakłady inwestycyjne na transport zbiorowy muszą znaleźć uzasadnienie w opracowaniach studialnych wskazujących optymalną obsługę jak największej liczby po¬tencjalnych pasażerów. w artykule zaprezentowane są dwie metody badawcze teorii Space Syntax, za
pomocą których podjęta jest próba uchwycenia wpływu składni przestrzeni miejskiej
na piesze wzorce ruchowe. Sieciowa mapa odległości jest ukazana w odniesieniu do
standardowej metody równoodstępowej ekwidystanty kołowej, natomiast testowanie
spójności terytorialnej badanego obszaru jest odzwierciedlone geometryczną złożonością sieci.
Słowa kluczowe: przestrzeń urbanistyczna, dostępność, integracja przestrzeni, ruch
pieszy, space syntax

Wprowadzenie
w ostatnich dziesięcioleciach wiedza na temat relacji między formą urbanistyczną miasta a jakością życia w mieście znacznie się rozwinęła i uzyskała teoretyczne ramy, które w nowy sposób wspomagają definiowanie
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i rozwiązywanie problemów. Prekursorami tego rozwoju są Jan Gehl i Jane
Jacobs, którzy w swoich publikacjach ( Gehl 1987; Jacobs 1961 ) pokazali, że
miasta budowane bez uwzględnienia rzeczywistych potrzeb mieszkańców
nie nadają się do zamieszkiwania. bardziej fundamentalnie podejście teoretyczne zostało opracowane przez bill’a Hillera i Julienne Hanson ( Hiller,
Hanson 1984 ). autorzy ci, bazując na założeniach, że człowiek korzystając
z przestrzeni, kieruje się nie tylko poczuciem fizycznego dystansu przebytej
drogi, ale również nieświadomie wykorzystuje geometryczną i topologiczną
złożoność miejskiej morfologii, ujęli te zależności we wzory.
Ponieważ każda podróż komunikacją zbiorową kończy się i zaczyna
ruchem pieszym ( Książkiewicz 2012 ), dostępność danego punktu w przestrzeni jest istotną cechą badawczą. Dostępność to centralne pojęcie obowiązujące w urbanistyce od 1950 roku i stanowiące główny punkt odniesienia dla
planistów podczas opracowywania systemów transportowych ( ingram 1971 ).
Jest ono uznawane za wskaźnik uogólnionej jakości środowiska miejskiego
( Geurs, Van wee 2004 ). Pojęcie dostępności stosuje się w wielu dziedzinach
nauki: w transporcie, urbanistyce, geografii, odgrywa ono też ważną rolę
w kształtowaniu polityki miejskiej. Dostępność jest pomiarem przestrzeni
dostosowanym do możliwości i chęci ludzi do pokonania przestrzennego
rozdzielenia ( Hansen 1959 ). Jednym z głównych aspektów dostępności jest
dystans, jaki trzeba pokonać w celu osiągnięcia wyznaczonego celu podróży.
Przewidywanie wzorców ruchowych osób fizycznych w przestrzeni staje się
coraz ważniejszym celem urbanistów i badaczy transportu, którzy są zainteresowani projektowaniem efektywnych przestrzeni miejskich dla pieszych
( batty 2001 ).
w artykule zaprezentowano przykład wykorzystania wybranych elementów teorii space syntax na potrzeby badania morfologii przestrzeni i wykrywania na podstawie jej złożoności potencjału ruchu pieszego. Drugim celem
artykułu jest nakreślenie powszechnego problemu stosowania w opracowaniach studialnych badających potencjalny zasięg oddziaływania transportu
zbiorowego na daną przestrzeń miasta metod badawczych zbytnio upraszczających złożoność środowiska miejskiego. Formułowanie na podstawie tychże
metod błędnych wniosków i rekomendacji może prowadzić do nieprzemyślanych inwestycji infrastrukturalnych, które nie będą należycie spełniać swej
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roli stymulowania zmian zachowań komunikacyjnych. zmniejszanie ruchu
indywidualnego na rzecz zbiorowego jest działaniem długofalowym i wymaga
rozsądnej polityki w zakresie planowania przestrzennego. Jednym z postulowanych w tym zakresie działań, stanowiących przeciwwagę dla suburbanizacji
i bezpośrednio wynikających z niekontrolowanego wzrostu ruchu indywidualnego, jest dogęszczanie miast. Kraków to przykład miasta, które dysponuje
dużą liczbą niezagospodarowanych lub pofabrycznych terenów w centrum,
a idea intensyfikacji zabudowy jest aktualnym jego problemem. Uzupełnianie
pustej miejskiej przestrzeni nie zawsze idzie w parze z poprawą jej dostępności. aspekt pieszej dostępności do infrastruktury komunikacji zbiorowej jest
zbyt często marginalizowany zarówno podczas prac studialnych przy opracowywaniu planów miejscowych, jak również przez developerów, których
zła konstrukcja przepisów prawnych nie zmusza do planowania zgodnego
z potrzebami użytkowników przestrzeni. niestety, ład urbanistyczny, mający
bezpośrednie przełożenie na dostępność przestrzenną, w wielu planach miejscowych nie jest celem nadrzędnym. Problem właściwego kształtowania formy
miasta ma swoje źródło w braku integracji przewidywanych inwestycji z lokalnymi wymogami planistycznymi i społecznymi, co wpływa na uznaniowe
zmiany funkcjonalnego wykorzystania działek. Powyższe działania prowadzą
do arbitrażowego wydawania pozwoleń na budowę. administracyjnie sankcjonowany chaos przestrzenny jest niestety głównym czynnikiem kształtującym polską ( w tym krakowską ) przestrzeń miejską, co ma bezpośredni wpływ
na charakter ruchu pieszego. Polityka miejskiego zagęszczania, obejmująca
rewitalizację osiedli czy terenów poprzemysłowych, została ujęta w najnowszym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl). Priorytetem ma być w niej rozwój transportu zbiorowego, jak również skupianie rozwoju funkcji miejskich
w bliskim sąsiedztwie węzłów transportu publicznego. zmniejszanie zależności od indywidualnego transportu samochodowego powinno iść w parze ze
zwiększaniem poziomu usług transportu zbiorowego, z ekonomicznym wykorzystywaniem infrastruktury, a przede wszystkim stworzeniem sprzyjających
warunków zwiększających dostępność obszaru miejskiego.
Planowanie nowych inwestycji mieszkaniowych powinna poprzedzać
analiza wariantowa możliwych do przewidzenia głównych kierunków
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ruchu pieszego. Dotychczas rzadko wykorzystywano testowanie zaplanowanych dróg pod kątem skuteczności i pożądanego ukierunkowania ruchu
ludzi w przestrzeni, na przykład w stronę przystanków komunikacji zbiorowej. Problem ignorowania przez inwestorów aspektu ruchu pieszego i jego
wpływu na jakość życia mieszkańców prowadzi do nieosiągania zakładanych
celów dogęszczania miast. życie w źle zaplanowanej przestrzeni, z utrudnionym dostępem do wydajnej komunikacji zbiorowej, jest zaprzeczeniem idei
zrównoważonego rozwoju i nie sprzyja pozytywnym zmianom w zakresie
zachowań komunikacyjnych społeczeństwa.

Determinanty dostępności przestrzeni
Poprawa jakości środowiska miejskiego jest najważniejszym motywem
zachęcającym ludzi do wyboru ruchu pieszego w miejsce samochodowego
( Southworth 2005 ). Jednym z podstawowych wyznaczników jakości środowiska jest jego dostępność, która ma najistotniejszy wpływ na mobilność pieszą
( weinstein i in. 2008 ). w aspekcie wyboru środka podróży ludzie mają wrodzoną skłonność do zachowań racjonalnych, to jest takich, które prowadzą do
uzyskania maksymalnych korzyści przy jak najmniejszym wysiłku ( zacharias
2001 ). takim racjonalnym działaniem jest osiągnięcie zamierzonego celu
w możliwie najkrótszym czasie, zarówno tym rzeczywistym, jak i subiektywnym. Pojęcie czasu potrzebnego do przemieszczenia się z punktu a do punktu
b może być względne i jest uwarunkowane jakością przestrzeni, jej złożonością i czytelnością. barierą utrudniającą dojście do na przykład przystanku
kolei miejskiej może być zarówno zniechęcający, bo zbyt duży fizyczny dystans
drogi do przebycia, jak również zbyt duża odległość geometryczna. za istotną
barierę w przestrzeni miejskiej można też uznać zaburzenie perspektywy
widoczności, skomplikowany i nieczytelny układ sieci drogowej. czas przeznaczany na dojście do przystanku ma zasadniczy wpływ na nasze zachowania komunikacyjne. zbyt duży wysiłek potrzebny do pokonania tego dystansu
jest powiązany z decyzjami o niekorzystaniu z usług transportu zbiorowego.
w dotychczasowej literaturze przedmiotu zagadnienie maksymalnej
długości drogi akceptowalnej przez potencjalnych pasażerów transportu
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zbiorowego nie jest jednoznacznie zdefiniowane. Stwarza to problem dla planistów układów komunikacyjnych i urbanistów odpowiedzialnych za kształtowanie środowiska miejskiego. analizując literaturę na temat dostępności
przestrzennej, można stwierdzić, że trudno przyjąć jeden unitarny system
wyznaczania stref obsługi komunikacją zbiorową danego obszaru. optymalną
strefę dojścia powinno się zawsze analizować w oparciu o lokalne uwarunkowania. zasadniczo, potencjalny pasażer jest w stanie podjąć większy wysiłek związany z dotarciem do przystanku komunikacji szynowej ( metro albo
kolej miejska ) niż do wolniejszych środków transportu, takich jak autobus
czy tramwaj ( Vuchic 2005 ). Decyzja o pokonaniu danej bariery odległości
jest podejmowana ze względu na niezależność danego środka transportu od
kongestii ruchu. optymalizację dostępności przystanku komunikacji zbiorowej można również uzależniać od cech zagospodarowania danego fragmentu
miasta. Przyjmując tę zależność za główny punkt odniesienia przy wyznaczaniu dostępności przystanków, zakłada się, że strefa dojścia dla centrum
miasta powinna wynosić 300 m, dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 400 m, a dla zabudowy jednorodzinnej – od 600 do maksymalnie 1000
m ( Dźwigoń 2007 ). Podmiot odpowiedzialny za organizację komunikacji
publicznej w Londynie ( transport for London ) przyjmuje maksymalny czas
dojścia do przystanku komunikacji szynowej ( w tym przypadku metra )
wynoszący 12 minut, który odpowiada przebyciu 960 m przy założeniu średniej prędkości 4,8 km/h ( Measuring public transport… 2010 ). z kolei w badaniach na kontynencie amerykańskim stwierdza się, że połowa podróżujących
akceptuje dystans dojścia na poziomie do 900 m ( o’Sulivan, Morral 1996 ).
Powyższe założenia są różne od propozycji wyznaczania maksymalnych dróg
dojścia do stacji kolei regionalnych w badaniach dla miast niemieckich, gdzie
sugerowany zasięg nie powinien przekraczać 500 m ( apel i in. 2001 ).

Teoretyczny a rzeczywisty dystans odległości
Jednym z najbardziej powszechnych sposobów wyznaczania obszaru dostępności transportu zbiorowego jest wyznaczanie kołowej ekwidystanty o zadanym promieniu odległości, którą wykreśla się od środka przystanku. analiza
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zasięgu obszaru obsługi komunikacyjnej tą metodą obarczona jest dużym
błędem, ponieważ uniemożliwia uwzględnienie złożoności sieci drogowej
i ciągów pieszych, którymi w rzeczywistości odbywa się ruch pieszy z i do
przystanku. Stosując powyższą metodę, na wstępie zakładamy, że w przestrzeni występuje wyłącznie regularna sieć drogowa, nie stwierdza się izolowanych fragmentów zabudowy czy nieprzekraczalnej na dłuższym odcinku
liniowej bariery w postaci rzeki czy linii kolejowej. takie czysto teoretyczne
założenia nie znajdują potwierdzenia w otaczającej nas przestrzeni, szczególnie w miastach europejskich. znajomość przestrzeni polskich miast, w tym
obszaru Krakowa analizowanego na potrzeby niniejszego artykułu, poddaje
w wątpliwość słuszność stosowania tej metody. Jej użycie wydaje się uzasadnione wyłącznie na potrzeby pobieżnych analiz obszarów w małej skali.
nieuwzględnianie w badaniach dostępności przestrzennej rzeczywistych
ścieżek ruchu pieszego może wprowadzać niepotrzebne przekłamanie rzeczywistości. nawet w idealnej siatce ulic, typowej dla miast amerykańskich,
w której odległość między dwoma punktami jest zawsze sumą wartości bezwzględnych różnic ich współrzędnych, strefa dojścia ma kształt kwadratu
( Porta 2006 ). opieranie badań dostępności przestrzennej komunikacji zbiorowej na założeniu, że 500–metrowy promień dojścia równy jest 500 metrom
fizycznej odległości, zbytnio upraszcza problem. innym ważnym aspektem
jest sposób odczytywania potencjalnych ścieżek ruchu ludzi w przestrzeni.
Literatura dostarcza wielu przykładów badań empirycznych ( Hillier i in. 1993;
Hillier, iida 2005; Jiang 2009 ), na podstawie których formułowana jest krytyka powszechnie przyjętego założenia, według którego wybór ścieżki ruchu
przez człowieka zawsze musi być warunkowany miarą fizycznej odległości.
Racjonalność odczytywania przestrzeni i poruszania się w niej nie musi nosić
znamion wyłącznie metrycznej odległości.

Studium przypadku
Dla potrzeb niniejszego artykułu zbadana została składnia przestrzeni znajdującej się w bezpośrednim otoczeniu przystanku kolejowego Kraków-Łobzów.
wybór tego przystanku jest celowy. Kraków-Łobzów to jeden z najlepiej
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umiejscowionych przystanków w strukturach urbanistycznych Krakowa.
Drugim aspektem wyboru tego miejsca do badań są występujące tu charakterystyczne problemy morfologii przestrzeni Krakowa. z punktu widzenia
inżynieryjnego infrastruktura kolejowa w stolicy Małopolski jest reliktem
minionych czasów. Powstała ona w XiX wieku. Linie kolejowe poprowadzone
na nasypach ziemnych znajdowały się wówczas poza obszarem miasta. Po 150
latach intensywnego rozwoju przestrzeni urbanistycznej rozwiązania inżynieryjne adekwatne do czasu i miejsca, w którym powstały, obecnie bardzo
wyraźnie dzielą miejską przestrzeń na izolowane względem siebie fragmenty,
między którymi komunikacja jest bardzo ograniczona.
na badanym obszarze ( ryc. 1 ) siatka ulic oparta jest na szkielecie dawnych
wiejskich dróg, które w miarę rozrastania się miasta zostały w znacznym
stopniu zaadaptowane do wymagań współczesnego ruchu kołowego, ale już
niekoniecznie pieszego. niemniej są to ulice, które – z racji braku alternatywy
– stanowią główne osie łączące podzielone fragmenty miasta po obydwu
stronach linii kolejowej.
Międzynarodowy szlak kolejowy nr 133 łączący Kraków ze śląskiem przebiega niemalże równoleżnikowo przez analizowany fragment miasta, wyraźnie dzieląc badany obszar na część północną i południową. zarówno część
południowa, która należy do dzielnicy nr V ( Krowodrza ), jak i część północna, znajdująca się w granicach dzielnicy nr iV ( Prądnik biały ), są obszarami niejednolitymi urbanistycznie. występuje tu zabudowa zarówno jedno-,
jak i wielorodzinna pochodząca z różnych okresów. Długie ulice skupione
w północno-zachodnim obszarze badań, o położeniu południkowym, nierozdzielone przecznicami, ( os. azory ), są skupiskiem przedwojennych domów
jednorodzinnych otoczonych z zachodu, północy i od wschodu przez bloki
cztero- i dziesięciopiętrowe pochodzące z lat 60. Po przeciwległej, wschodniej stronie położone jest wyraźnie wyodrębnione z reszty otoczenia os.
Krowodrza Górka, z intensywną wielkopłytową zabudową blokową, w przeważającej mierze z lat 70. w bezpośredniej bliskości szlaku kolejowego, po
jego południowej stronie, znajduje się duży pofabryczny obszar, na którym
trwają obecnie prace wyburzeniowe i porządkowe, mające na celu przygotowanie terenu pod planowaną intensywną zabudowę mieszkaniową. na
południe od tego miejsca, w kwartale ul. wrocławskiej i Kijowskiej, znajduje
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się osiedle złożone z bloków powstałych pod koniec lat 60. na zachód od
al. Kijowskiej rozciąga się jednostka wojskowa zajmująca praktycznie piątą
część analizowanego obszaru.
Sieć uliczna i ciągów pieszych na badanym obszarze jest bardzo zróżnicowana, a ich morfologia zależna od czasu powstania. Szkielet sieci ulicznej os.
azory czy obszaru ograniczonego ul. wrocławską i Kijowską ma swoją genezę
w latach przedwojennych i znacznie różni się od sieci ulic os. Krowodrza
Górka, gdzie w typowy dla lat 70. i 80. sposób zarzucono tradycyjną ideę zabudowy pierzejowej na rzecz rozrzucenia i rozproszenia budynków na całym
obszarze osiedla. Podstawę komunikacji wewnątrzosiedlowej na terenie os.
Krowodrza Górka stanowią ciągi piesze oraz wydeptane ścieżki, natomiast
kręte i ślepo zakończone ulice obsługują głównie ruch samochodowy. Jest
to obszar o zróżnicowanej kulturze urbanistycznej i różnym czasie powstania, wyraźnie niespójny, wyróżniający się mało konkretną przestrzenią międzyblokową o trudnej do odczytania kompozycji.
Międzyosiedlowy ruch pieszy w południowej części badanego obszaru skanalizowany jest głównie przez ul. wrocławską, która generuje ruch do zlokalizowanych wzdłuż jej południowej krawędzi sklepów i punktów usługowych
oraz do przystanku autobusowego znajdującego się w okolicy skrzyżowania
z ul. Racławicką. Drugim punktem skupiającym ruch po tej stronie torów
kolejowych jest przystanek autobusowy znajdujący się przy skrzyżowaniu al.
Kijowskiej z ul. Mazowiecką. Ruch pieszy po północnej stronie linii kolejowej skupiony jest wzdłuż ul. chełmońskiego, która stanowi wewnętrzną oś
komunikacyjną os. azory, oraz wzdłuż ul. wybickiego, przy której zlokalizowane są dwa supermarkety oraz przystanki autobusowe. Ulica wybickiego
stanowi również główną oś dojścia do przystanku tramwajowego znajdującego się poza badanym obszarem. Głównym szlakiem komunikującym rozdzielone torowiskiem obszary jest ul. Racławicka z wyłączonym ruchem
samochodowym. Jednym z ważniejszych generatorów ruchu pieszego dla
południowo-wschodniej części os. azory jest obszar okolic przystanku kolejowego Kraków-Łobzów. Jest to strefa graniczna na styku dwóch dzielnic
i podstawowy „ dystrybutor ” ruchu pasażerów komunikacji zbiorowej.
w chwili obecnej głównym celem przemieszczeń mieszkańców w tamtym
kierunku jest przystanek autobusowy znajdujący się po południowej stronie
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nasypu, przy ul. wrocławskiej. Dla mieszkańców analizowanego obszaru jest
to miejsce, z którego mogą się przemieszczać autobusową komunikacją miejską w dwóch różnych kierunkach: ul. wrocławską w stronę centrum i dworca
Kraków Główny oraz al. Kijowską w stronę zachodniej części śródmieścia
Krakowa, to jest w okolice ul. czarnowiejskiej i alei trzech wieszczów.
Przystanek kolejowy generuje przede wszystkim ruch osób zamiejscowych,
dla których jest to punkt przesiadkowy w drodze do Krakowa lub w drodze
powrotnej do miejsca zamieszkania ( Aktualizacja wstępnego studium… 2011 ).
od jakiegoś czasu jest to również w pewnym stopniu punkt przesiadkowy dla
mieszkańców Krakowa w drodze do lub z centrum biurowego Kraków biznes
Park, położonego w miejscowości Rząska, poza granicami miasta. Dla obsługi
ruchu wewnątrzmiejskiego przystanek kolejowy ma marginalne znaczenie.
Jest to spowodowane brakiem ciekawej oferty przewozowej ze strony PKP.
Sytuacja ta ma ulec zmianie w roku 2015 z momentem uruchomienia przez
spółkę Koleje Małopolskie pierwszej linii kursującej w takcie 15-minutowym
z portu lotniczego w balicach do wieliczki. tak skonstruowana oferta przewozowa może stać się ciekawą alternatywą dla komunikacji autobusowej.
zapowiadane przez spółkę PLK na najbliższe lata dalsze inwestycje w kierunku modernizacji i rozbudowy szlaków kolejowych przebiegających przez
Kraków oraz budowy nowych przystanków kolejowych na terenie miasta
mogą w znacznym stopniu przyczynić się do częściowej zmiany zachowań
komunikacyjnych mieszkańców badanego obszaru.
Plany przebudowy przystanku Kraków-Łobzów w ramach modernizacji linii
nr 133 przewidują budowę dwóch nowych peronów wyspowych na miejscu
obecnego pojedynczego ( Katalog inwestycji strategicznych… 2011 ). wejście na
perony będzie ulokowane od strony zachodniej, tak jak obecnie, i nie przewiduje się poprawy dostępności do przystanku kolejowego poprzez budowę na
przykład nowego wejścia po przeciwległej, wschodniej stronie stacji.
w badaniach przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
województwa Małopolskiego stwierdza się, że poza pojedynczymi przypadkami, większość stacji i przystanków jest źle zintegrowana z otoczeniem ( Aktualizacja wstępnego studium… 2011 ). Poruszono też problem
jakości dostępu do stacji przez pasażerów z bezpośredniego otoczenia stacji i poprawy tej sytuacji w celu przejęcia przez koleje części pasażerów
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autobusów i tramwajów. te aspekty są kluczowe dla powodzenia projektu
kolei aglomeracyjnej. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) strefa zasięgu
obsługi przystanku Kraków-Łobzów jest wyznaczona ekwidystantą kołową
o promieniu 500 m.

Metodologia
teoria space syntax skupia się na strukturze przestrzeni, której konfiguracja ma wpływać na ruch pieszy. Podstawą tej teorii jest założenie, że każdą
przestrzeń można przedstawić za pomocą zbioru linii osiowych ( Hillier
1996 ). Mapę osiową generuje się w celu uzyskania zestawu linii prostych
przechodzących przez każdą otwartą przestrzeń ( ograniczoną krawędzią
ulicy czy budynku ) i wzajemnie się krzyżujących. transformacja mapy osiowej w wykres reprezentujący uproszczony obraz przestrzeni tworzy mapę,
w której węzłami są ulice, a nie punkty styczne. Każda ulica, bez względu na
jej szerokość, długość i położenie, jest przedstawiana jako pojedynczy węzeł
wykresu. ta cecha umożliwia zidentyfikowanie konkretnych wskaźników dla
każdej ulicy. Każdy odcinek ulicy można zmierzyć wartościami liczbowymi
opisującymi jego znaczenie i lokalizację w przestrzeni w obrębie właściwej
sieci ulicznej.
na wstępie w oprogramowaniu GiS wykonany został rysunek w postaci
zamkniętych poligonów odzwierciedlających sieć uliczną i ciągi piesze.
Podczas tworzenia schematu połączeń przestrzennych uwzględniono
wszystkie formalne i nieformalne drogi przemieszczeń pieszych: ulice, alejki,
ścieżki. w celu ograniczenia nieprawidłowości w opisie wzorców ruchu rysunek mapy korygowano przez autopsję w terenie oraz analizę zdjęć lotniczych.
Plik graficzny wyeksportowano do środowiska oprogramowania DepthmapX.
na bazie mapy poligonów automatycznie wygenerowano sieć linii osiowych
( axial line ) reprezentujących układ ulic i ciągów pieszych. Po redukcji tej
sieci do postaci uproszczonego rysunku osiowej mapy najważniejszych połączeń przestrzennych wygenerowano sieciową mapę segmentów, w której
każda linia ( segment ) miała przypisaną wartość metryczną i kątową. analizę
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Ryc. 1. Mapa poglądowa

Ryc. 2. Minimalna ścieżka euklidesowa i minimalna ścieżka kątowa między dwoma
punktami w przestrzeni dwuwymiarowej
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 3. Strefa dojścia do przystanku kolejowego Kraków-Łobzów dla scenariusza a
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 4. Strefa dojścia do przystanku kolejowego Kraków-Łobzów dla scenariusza b
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 5. Strefa dojścia do przystanku kolejowego Kraków–Łobzów dla
scenariusza c
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 6. Model integracji przestrzennej obszaru scenariusza b dla
promienia 250 m
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 7. Model integracji przestrzennej obszaru scenariusza c dla
promienia 250 m
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 8. Model integracji przestrzennej obszaru scenariusza b dla
promienia 500 m
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 9. Model integracji przestrzennej obszaru scenariusza c dla
promienia 500 m
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 10. Model integracji przestrzennej obszaru scenariusza D dla
promienia 500 m
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 11. wykresy korelacji między stopniem integracji przestrzeni a liczbą węzłów dla
scenariusza b, c i D
Źródło: opracowanie własne.
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dostępności wyznaczonego punktu wykonano na podstawie pomiaru cech
metrycznych segmentów. centralny punkt obliczeniowy został wyznaczony
w pobliżu wejścia na perony. od znajdującego się w tym miejscu segmentu,
któremu przypisano wartość 0, obliczono wartość odległości pozostałych
segmentów, wyznaczonych dla dwóch przedziałów wartości: 250 i 500 m.
na tak przygotowany schemat ciągów pieszych badanego obszaru nałożono
ekwidystanty kołowe.
Geometryczne atrybuty sieci ulicznej posłużyły do obliczenia wskaźników
integracji przestrzennej. Pomiar sieci uwzględniający jej geometryczną złożoność łączy dwie idee. Po pierwsze przewiduje się, że jeśli osoba zechce odbyć
podróż z punktu a do punktu b, to intuicyjnie będzie się starała wybierać
drogę o najmniejszych wartościach zmiany kąta ruchu, zamiast kierować się
powszechnie przyjmowanym założeniem wyboru ścieżki euklidesowej ( ryc. 2 ).
Po drugie każdy punkt w przestrzeni może być uznany za początkowy lub
końcowy, a każda podróż z dowolnego punktu początkowego do każdego
punktu końcowego jest równie prawdopodobna jak wszystkie inne. tak pojmowana przestrzeń jest podstawą do wyznaczania obszarów integracji.
w związku z tym, poprzez obliczenie indeksu integracji przestrzeni, zdefiniowana została potencjalna liczba obrotów i wartość kąta zmiany kierunku
dla każdego segmentu ulicy względem wszystkich pozostałych segmentów
w grafie. Pomiar integracji przestrzennej wykonano w obrębach promieni
250 i 500 m ( dla każdego segmentu ). odcinki ulic i ciągów pieszych, których
osiągnięcie z wszystkich innych fragmentów ulic znajdujących się w zadanym
promieniu wymagało pokonania najkrótszej ścieżki przy najmniejszym stopniu zmiany kąta, były najbardziej zintegrowane przestrzennie.

Analiza
analizy porównawcze wyznaczania metrycznych stref dojścia do przystanku
kolejowego wykonano dla trzech różnych scenariuszy. w scenariuszu a ( ryc. 3 )
zaprezentowano obecną sytuację, w której rzeczywistym zasięgiem 500 m
objęta jest wyłącznie część obszaru os. azory. izolinia równoodstępowa
przekłamuje rzeczywistość i wykreśla wyłącznie hipotetyczny zasięg obsługi
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komunikacyjnej. wyznaczony naturalny zasięg 500 m mierzony ścieżkami
ruchu znacznie odbiega od uproszczonego obszaru wykreślonego okręgiem.
w scenariuszu b przedstawiono, jak będzie wyglądała dostępność
metryczna peronów stacji po zakończeniu dużej inwestycji mieszkaniowej
na poprzemysłowym obszarze w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej
( ryc. 4 ). w tym przypadku tworzenie mapy liniowej dostępności terenu dla
przystanku kolejowego oparto na planie nowego osiedla ( Projekt budynków mieszkalnych… 2012 ) oraz na opracowaniu studyjnym skrzyżowania ul.
wrocławskiej i Racławickiej ( Garpiel 2014 ). Podlegający rewitalizacji teren
dawnej wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, o powierzchni 10 ha, jest obecnie
obszarem intensywnego zagospodarowania przez dwie firmy developerskie.
Łącznie na terenie tym mają zostać zbudowane dwadzieścia dwa bloki, w których przewiduje się około 3,5 tys. mieszkań. Po zasiedleniu, szacowanym na
10 tys. osób, obszar ten będzie poza zasięgiem rzeczywistej dostępności przystanku kolejowego, wyznaczonej uśrednioną akceptowalną granicą 500 m.
Drogi dojścia do stacji ul. wrocławską od południa lub ul. Racławicką i ul.
wybickiego od północy będą zbyt długie i nieakceptowalne dla mieszkańców
nowego osiedla. bariera odległości spowoduje odcięcie nowego miejskiego
kwartału od szybkiej komunikacji szynowej, pomimo bliskiego położenia
w bezpośredniej bliskości torów kolejowych.
w scenariuszu c ( ryc. 5 ) zaproponowano uzupełnienie obecnej i planowanej sieci drogowej o dodatkowe ciągi piesze oraz stworzenie drugiego wejścia
na perony od strony wschodniej. w celu realizacji tego scenariusza rozwoju
możliwych połączeń w tym rejonie miasta należałoby wybudować na terenach
należących do Skarbu Państwa oraz Gminy Kraków ( http://miip.geomalopolska.pl/imap/ ) łącznie 260 m pieszych alei oraz wykonać pod linią kolejową
około trzydziestopięciometrowe przebicie tunelowe z wyjściem na perony.
te niewielkie inwestycje, aczkolwiek uzupełniające w dużym stopniu obecną
niespójną siatkę połączeń, w istotny sposób zwiększyłyby obszar dostępności
przystanku kolei miejskiej. opierając się na wariancie rozbudowy połączeń
zaproponowanym w powyższym scenariuszu, można oczekiwać symptomów
zmian pieszych wzorców ruchu w tej okolicy. Likwidacja bariery przestrzennej, obecnie wyraźnie ograniczającej dostęp do przystanku Kraków-Łobzów,
stwarza nowe możliwości zmian zachowań komunikacyjnych zarówno
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przyszłych mieszkańców nowego osiedla, jak i tych obecnie zamieszkałych
na os. Krowodrza Górka, z którego droga dojścia do kolei miejskiej ulegnie
znacznemu skróceniu.
w następnym etapie dla scenariusza b i c wykonano analizę integracji przestrzennej dla promieni 250 i 500 m. zarówno w scenariuszu b ( ryc. 6 ), jak i c
( ryc. 7 ) indeksy integracji obliczone dla promienia 250 m wyraźnie wyodrębniają dwa subcentra: jedno w okolicy skrzyżowania ul. Łokietka i wybickiego,
drugie w okolicy skrzyżowania ul. Racławickiej z ul. wrocławską.
analiza scenariusza b dla promienia 500 m ( ryc. 8 ) pozwala na podstawie mapy wynikowej zidentyfikować obszar, który wykazuje silny potencjał
skupiania ruchu wzdłuż ul. Racławickiej, od skrzyżowania z ul. Litewską do
ul. wybickiego. obecne umiejscowienie wejścia na perony ma bardzo mały
potencjał skupiania ruchu pieszego i można przypuszczać, że stacja kolejowa
będzie wykorzystywana tylko przez część mieszkańców os. azory. w scenariuszu c ( ryc. 9 ) obszar proponowanego nowego wejścia na perony od strony
wschodniej wykazuje potencjał skupiania ruchu i stanowi wyraźną północno-zachodnią krawędź obszaru lokalnej integracji przestrzennej. warto odnotować, że do rdzenia integracji zachodniej włączono część nowego osiedla, jak
również część os. Krowodrza Górka. Powyższe wyniki analizy integracji przestrzeni są zgodne z opisanymi w literaturze zależnościami między skalą urbanistyczną a wzorem funkcjonalnym opisującym przestrzeń ( Hillier i in. 2010 ).
w celu sprawdzenia wpływu konfiguracji przestrzeni na potencjał ruchu
pieszego stworzono scenariusz D możliwego kierunku zagospodarowania
otoczenia przystanku kolejowego Kraków-Łobzów. zaproponowano zmianę
konfiguracji sieci ulicznej mającej powstać na nowym osiedlu. Pod uwagę
wzięto fakt, że wschodnia część osiedla jest już objęta działaniem inwestycyjnym. z tego powodu propozycje zmian obejmują tylko część zachodnią tego
obszaru. Układ szachownicowy został zastąpiony przez zbieżne w dwóch
punktach, długie i proste odcinki ulic i piesze aleje. Postulowana zmiana
układu ulic wynikająca wprost z założenia minimalizacji wartości kąta
zmiany kierunku ruchu miała istotny wpływ na włączenie większego obszaru
osiedla do strefy mocno zintegrowanej przestrzennie. analiza integracji
przestrzennej dla promienia 500 m wskazuje, że proponowany układ ulic
naturalnie skupia ruch pieszy w dwóch kierunkach: w stronę skrzyżowania
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z ul. wrocławską, gdzie znajduje się przystanek autobusowy, oraz w stronę
torów kolejowych i ul. wybickiego ( ryc. 10. ).
z zestawienia wartości indeksów integracji przestrzeni i liczby węzłów dla
promienia 500 m ( tab. 1 ) można odczytać zwiększanie się tych wartości w każdym następującym po sobie scenariuszu rozwoju. na potrzeby przetestowania zależności stopnia integracji przestrzeni od liczby węzłów przeprowadzono analizę korelacji i regresji dla scenariusza b, c i D w obrębie promienia
500 m ( ryc. 11 ). w przypadku scenariusza b wartość współczynnika korelacji
R wyniosła 0,87, a wartość współczynnika determinacji R2 – 0,76. w scenariuszu c współczynnik R miał wartość 0,90, a współczynnik R2 – 0,81. w scenariuszu D wyliczono następujące wartości: R – 0,91; R2 – 0,84. obliczenia statystyczne dowodzą, że wzrost liczby węzłów ma wymierny wpływ na wzrost
indeksu integracji przestrzeni.
analiza stopnia integracji przestrzennej może skłaniać do wniosku, że
najodpowiedniejszym miejscem lokalizacji dodatkowego wejścia na perony,
z punktu widzenia mieszkańców terenów znajdujących się po obu stronach
linii kolejowej, mógłby być obszar przejścia ul. Racławickiej pod torami.
z racji braku możliwości spełnienia tego warunku proponowana lokalizacja
na przedłużeniu ul. Kijowskiej wydaje się dobrym kompromisem, co więcej
jest możliwa do realizacji niedużym kosztem.
interpretacja danych wizualnych i podstawowych testów statystycznych
wykazuje przydatność narzędzi teorii Space Syntax do analiz przestrzennych
tab. 1. wartości integracji przestrzeni i liczby węzłów w obrębie promienia 500 m
Indeks integracji
przestrzeni
w obrębie promienia
500 m
Liczba węzłów
w obrębie promienia
500 m

Scenariusz A

Scenariusz B

Scenariusz C

Scenariusz D

minimalny

7,37686

7,37686

7,27834

7,33498

średni

97,9438

104,517

124,741

130,656

maksymalny

192,295

225,233

300,834

308,868

8

8

8

8

221,5

225,5

263

271,5

329

385

467

480

minimalna
średnia
maksymalna

Źródło: opracowanie własne.
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i przewidywania potencjalnych wzorców ruchowych. ograniczenie zbiorów danych w przeprowadzonym badaniu do wygenerowanych w procesie symulacji w środowisku DepthmapX nie może być podstawą do formułowania kategorycznych wniosków. niemniej brak empirycznych badań
rzeczywistego, obserwowanego natężenia ruchu pieszego na tym obszarze nie wyklucza dużych możliwości interpretacyjnych wykorzystanych
metod badawczych, czego dowody można znaleźć w literaturze przedmiotu
( Hillier, Penn, Hanson, Grajewski, Xu 1993; Jiang 2009; Hillier, iida 2005;
Marcus 2010 ).

Dyskusja
Każdy proces badawczy jest obarczony pewną redukcją złożonej rzeczywistości. to może, ale nie musi prowadzić do przekłamań. Przedstawione
metody badania obszaru obsługi pieszej dostępności przystanku kolei aglomeracyjnej są kilkoma z wielu innych stosowanych w teorii space syntax.
obliczanie metrycznej odległości z zadanego punktu jest najprostszą metodą
uchwycenia rzeczywistej dostępności, jednak dyskusyjną pod względem
jakości informacji, jaką otrzymujemy. wynik analizy mówi nam o fizycznej
odległości mierzonej z danego punktu i pod tym względem ta metoda jest
bardziej adekwatna do wyznaczania stref zasięgu dojścia do na przykład
stacji kolejowych czy metra niż metoda wyznaczania kołowych ekwidystant.
niemniej wartość tej informacji jest niepełna pod względem wychwytywania rzeczywistych wzorców ruchowych. według billa Hillier’a ( Hillier 1996 )
założenie, że człowiek zawsze stara się poruszać drogą możliwie najkrótszą,
nie jest do końca prawdziwe. Lepszą podstawę do kwantyfikacji wartości
punktów w przestrzeni daje metoda wyznaczania odległości kątowej, bardziej naturalnej dla człowieka. zostało to potwierdzone empirycznie w licznych badaniach. Przykładowo, przewidywalność ruchu pieszego w Londynie
wyniosła 55–75% ( Hillier i in. 1993 ), w Sztokholmie 70% ( Marcus 2010 ),
natomiast w amsterdamie przewidywalność mieściła się w zakresie 60–70%
( Jiang 2009 ). wyznaczone obszary dużej integracji przestrzennej wykazują
silne powiązania z obserwowanym ruchem pieszym ( Hillier, iida 2005 ).
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wykrywanie tą metodą obszarów silnie zintegrowanych może być dobrą
wskazówką podczas planowania zarówno nowej infrastruktury transportowej, jak i nowych kwartałów miasta. oczywiście na kierunek i wielkość ruchu
pieszego mają też wpływ inne czynniki, nieuwzględnione w powyższej analizie. Lepsze zrozumienie zachowań ludzi w przestrzeni miejskiej wymaga
stosowania kombinacji badań z zakresu transportu, urbanistyki, geografii, ale
też psychologii społecznej.

Podsumowanie
wyzwaniem dla urbanistów jest określanie relacji między środowiskiem
architektonicznym a ruchem pieszym i projektowanie przestrzeni korzystnej
dla użytkujących ją ludzi. zilustrowanie problemu stosowania zbyt uproszczonych metod wyznaczania stref dostępności w opracowaniach studialnych i planistycznych może rozpocząć proces wykorzystywania nowszych
metod badawczych, nawet w ich podstawowym zakresie. w programowaniu
przewidywalnego zasięgu obsługi komunikacją zbiorową danego obszaru
istotne znaczenie ma nie tylko czas dojścia z i do przystanku, ale również
czytelność konfiguracji przestrzeni. Jeśli chcemy nakierować zachowania
komunikacyjne na większe wykorzystanie transportu publicznego kosztem
samochodowego, to trzeba minimalizować straty czasu, jakie musi ponieść
potencjalny pasażer. w przypadku kolei miejskiej częstotliwość kursowania zawsze będzie mniej korzystna w porównaniu do częstotliwości kursowania tramwaju czy autobusu. w związku z tym powinno się konstruować
takie powiązania czasoprzestrzenne, aby ocena dostępności była jak najlepsza z punktu widzenia ruchu pieszego. niestety, stan obecny oraz aktualne
plany dotyczące analizowanego obszaru nie spełniają warunku zadowalającej dostępności. Kilka tysięcy nowych mieszkańców, którzy zasiedlą w ciągu
najbliższych lat poprzemysłowy teren, z braku wygodnego dostępu do przystanku kolejowego i braku alternatywnej interesującej oferty przewozowej
ze strony obecnie działającej komunikacji publicznej, może się przyczynić
do znacznego przyrostu indywidualnego ruchu samochodowego.
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narzędzia teorii space syntax mogą pomóc w nowym spojrzeniu na funkcjonalność miejskiego środowiska, wizualizując występujące w nim relacje
przestrzenne. w świetle strategicznego planowania i projektowania mogą
one dać wgląd w konkretne problemy danego obszaru i ukazać możliwości
ich rozwiązania. Ponadto mogą być stosowane w procesach partycypacji planistów, władz lokalnych i społeczeństwa. narzędzia badawcze teorii space
syntax mogą wesprzeć analizy przestrzeni miejskiej i tym samym pomóc
odpowiednio wcześnie zablokować realizację projektów opartych na nieprzemyślanych decyzjach. w oczywisty sposób przedstawiają one uproszczony obraz otaczającej nas przestrzeni, a zaprezentowane w tym artykule
ich zastosowania nie wyczerpują całego potencjału narzędzi badawczych
space syntax.
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Modelling of pedestrian accessibility to urban space
in the space syntax theory
Summary

the article deals with pedestrian accessibility to stations of public transport. it presents an example of how the space syntax theory can be used for studying space morphology and assessing the potential of pedestrian movement based on its complexity.
the second aim of the article is to point to the common problem of using inappropriate
cognitive methods in studies concerned with the potential effect of public transport
on urban space. Formulating wrong conclusions in studies based on inadequate methods may have serious practical consequences, as founding of infrastructure investments must be justified by such studies. in consequence, investments based on flawed
research will fail to stimulate changes in transport-related behaviours. For the sake
of the present article i studied the pedestrian metric accessibility to the train station
Kraków Łobzów within a 250 m and a 500 m radius. next, i looked at the relationship
between the results of this analysis and the concentric equidistances for the same values of radius. i used the Space Syntax theory tools to identify the urban environment
of the studied area, its structure and its potential for induction of mobility. Specifically,
using these tools i calculated indexes of spatial integration for areas within a 250 m
and 500 m radius. these indexes were then correlated with the number of nodes in
the geometric network of pedestrian traffic. all analyses were performed under four
scenarios: for the current state, for the planned state, as well as for two author’s proposals of transformation of the morphology of street network.
based on the above analyses i found that calculating the metric distance from a given
point in space is the easiest method of assessing the actual accessibility to a destination. However, the quality of information it provides is controversial. this analysis
specifies the physical distance from a given point in space, making the method more
adequate than the method of concentric equidistances for determining zones of reaching e.g. train or underground stations. However, the information it provides is incomplete, as it misses the actual movement patterns. this is because the metric method
assumes that humans tend to move along the shortest paths, which is not always
the case. a different approach, based on measuring angular distance, is the method
of choice for quantifying values of points in space. angular distances are more natural for humans, which has been shown in numerous studies cited in the bibliography.
the change of the street network which i postulate here, following the assumption
of minimizing the angle of change in movement direction, did indeed result in larger
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parts of the studied area being considered highly spatially integrated zones. the above
method may be best suitable for determining highly integrated regions in the process
of planning of both new transport infrastructure and new districts.
Keywords: urban space, accessibility, integration of space, pedestrian traffic, space
syntax
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