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Szanowny Panie.

 

            Odpowiadając na Pańskie wystąpienie Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie wyjaśnia, Ŝe w związku ze

zmianami wprowadzonymi w układzie komunikacyjnym Białołęki po rozpoczęciu budowy Trasy Mostu Północnego i

wyłączeniem z ruchu kołowego ul. Obrazkowej linie 508 oraz E-8 uzyskały identyczną trasę przejazdu. Obydwie linie róŜnią

się obecnie ilością przystanków obsługiwanych na wspólnym odcinku. Rozkładowy czas przejazdu w szczycie porannym

linii E-8 na trasie Nowodwory - Metro Marymont wynosi 23 minuty, natomiast dla linii 508 wynosi 28 minut. RóŜnica w

szczycie popołudniowym byłaby zbliŜona i wynika ona jedynie z obsługi większej ilości przystanków przez linię 508. Ze

względu na przejazd obydwu linii tą samą trasą naraŜone są one na identyczne utrudnienia ruchu, a więc odchylenia od

rozkładu równieŜ będą takie same.

            Przeprowadzono takŜe dla szczytu popołudniowego szczegółowe pomiary czasu przejazdu dla linii 508 i E-4 na

odcinku METRO MARYMONT – EKSPRESOWA. Wykazały one niewielkie przyspieszenie linii E-4 w stosunku do linii 508

(średnio 1,5 – 2 minuty przy wartości maksymalnej róŜnicy czasów 5 minut i minimalnej 0 minut). Tym samym moŜna

szacować, Ŝe róŜnica w czasie przejazdu linii E-8 i 508 na odcinku METRO MARYMONT – MEHOFFERA w

rzeczywistości byłaby co najwyŜej równa róŜnicy rozkładowej i wynosiła średnio 5 minut. Większość tej róŜnicy

rekompensowana jest obecnie krótszym czasem oczekiwania na autobus.

Ponadto wyjaśniamy, Ŝe w szczycie porannym linia E-8 kursuje przede wszystkim z uwagi na konieczność

separacji potoków pasaŜerskich (oddzielenie Tarchomina, Legionowa i Nowodworów). W szczycie popołudniowym taka

konieczność separacji nie zachodzi, co potwierdziły wielokrotne pomiary wykonane przez nas w szczycie popołudniowym.

Wynika to z rozłoŜenia się ruchu na dłuŜszy okres czasu: szczyt popołudniowy trwa dłuŜej niŜ szczyt poranny.

Informujemy, Ŝe przeprowadziliśmy równieŜ pomiary napełnienia linii E-4 w szczycie popołudniowym. Wykazały one

duŜą dysproporcję w zapełnieniu linii ekspresowej w stosunku do wykorzystania linii 508. MoŜna więc przewidywać

podobny efekt w przypadku przywrócenia linii E-8, co dodatkowo potwierdzają pomiary wykonane dla linii E-8 gdy

kursowała w szczycie popołudniowym. W związku z powyŜszym  podtrzymujemy stanowisko, według którego

wprowadzenie linii E-8 w szczycie popołudniowym nie jest obecnie uzasadnione.

Odpowiadając na postulat wprowadzenia dodatkowych przystanków na trasie linii E-4 informujemy, Ŝe

uwzględnienie powtarzających się postulatów wprowadzenia dodatkowych przystanków na trasie tej linii skutkowałoby

przekształceniem tej linii ekspresowej w linię przyspieszoną. Dodatkowo informujemy, Ŝe Urząd Dzielnicy Białołęka wystąpił

do nas z wnioskiem o uruchomienie dla linii E-4 takŜe przystanku BIAŁOŁĘKA-RATUSZ. Sprawa zostanie skierowana do

dalszych analiz.

Wyjaśniamy, Ŝe otrzymywaliśmy wiele sygnałów od pasaŜerów dotyczących zmian w układzie komunikacyjnym

Tarchomina i Nowodworów. KaŜdy sygnał był szczegółowo analizowany, jednak zestawienie ich w jakąkolwiek statystykę

jest niecelowe, z uwagi na niereprezentatywną próbę. Podobnie podchodzimy do zaprezentowanych przez Pana wyników

ankiety, za których przesłanie bardzo dziękujemy. Będą one potraktowane jako głos wybranej grupy pasaŜerów, niemniej z

uwagi na niereprezentatywną próbę nie mogą być traktowane jako głos większości pasaŜerów.

 

        Z  powaŜaniem 

 

         Andrzej Franków    

         Koordynator Działalności Przewozowej  

         Zarząd Transportu Miejskiego   
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From: wojtum Gazeta.pl [mailto:wojtum@gazeta.pl]
Sent: Wednesday, January 19, 2011 2:58 PM
To: info
Subject: Wniosek o przywrócenie kursów E-8 po południu

 

Dzień Dobry,

Proszę o przekazanie wniosku z załącznikami do dyr. ZTM - p. Leszka Ruty.

--

Pozdrawiam

Wojciech Tumasz

http://www.radny.com.pl
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