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Andrzej Cielecki1

GEOMETRIA I OZNAKOWANIE WĘZŁÓW –
ZASADY, PRZEPISY, DOBRA I ZŁA PRAKTYKA

Streszczenie

Autor we wcześniejszych referatach i artykułach przedstawiał
niedostatki przepisów związanych z projektowaniem dróg i projektowaniem organizacji ruchu, zwłaszcza oznakowania drogowskazowego na autostradach i drogach ekspresowych. Obecnie
przedstawia wybrane problemy projektowania geometrii węzłów
drogowych, pokazuje przykłady poprawnych i błędnych rozwiązań, krajowych i zagranicznych, a także omawia wybrane zagadnienia oznakowania węzłów drogowych.
Słowa kluczowe: węzeł drogowy, autostrada, oznakowanie
drogowskazowe, oznakowanie węzła, łącznica, bezpieczeństwo
ruchu drogowego, przepisy projektowe, projektowanie geometryczne węzła, błędy projektowe

1. Wstęp
We wcześniejszych referatach [22, 24 i 25] i artykułach [23, 26
i 27] zwracałem uwagę na istotne, moim zdaniem, zasady projektowe
w odniesieniu do projektowania oznakowania (głównie drogowskazowego) autostrad i węzłów oraz złą i dobrą praktykę w tym zakresie.
W niniejszym artykule chciałbym odnieść się do zasad projektowania
geometrii węzłów autostradowych i ich oznakowania, a na wybranych
przykładach wskazać dobrą i złą praktykę w tym zakresie.
Projektowanie węzłów autostradowych to jedno z trudniejszych
i bardziej odpowiedzialnych zadań w dziedzinie inżynierii komunika1 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Zakład Inżynierii Komunikacyjnej, tel. (022) 234 64 09, a.cielecki@aster.pl

10

Cielecki A.

cyjnej. Przy projektowaniu węzłów, bardziej niż przy projektowaniu
innych elementów sieci drogowej, widać potrzebę posługiwania się
ogólną wiedzą i doświadczeniem, a nie tylko suchymi zapisami zawartymi w przepisach projektowych.

2. Zasady
W procesie projektowania węzła autostradowego należy brać pod
uwagę charakter ruchu i manewrów na takim węźle występujących.
Mamy do czynienia z nieprzerywanym ruchem potoków pojazdów,
którym należy zapewnić płynny przejazd.
Kierowcy poruszający się po węzłach autostradowych mogą być
mniej przygotowani na nietypowe sytuacje i mogą mieć mniej skoncentrowaną uwagę (poruszanie się na długich odcinkach, na których
brak jest ingerencji zewnętrznych zakłócających spokój prowadzenia
pojazdu, powoduje u kierowców wolniejszą reakcję).
Projektant powinien brać pod uwagę ludzkie reakcje na sytuacje
drogowo-ruchowe. Układ geometryczny elementów węzła, następstwo tych elementów, warunki widoczności, oznakowanie – powinny
być tak dobrane, aby nie stwarzać niepewności i nie doprowadzać do
zróżnicowanych reakcji kierowców. Rozwiązanie geometryczne powinno być takie, aby różni kierowcy (np. o różnym stopniu umiejętności
prowadzenia pojazdu, o różnym stopniu znajomości drogi, o różnej
sprawności psychofizycznej) w tej samej sytuacji drogowej mieli takie
same lub zbliżone zachowania. Rozwiązania geometryczne nie powinny wywoływać niepewności u kierowców.
Przyzwyczajenie się kierowców do pewnych, typowych schematów
węzłów wywołuje typowe zachowania. Dzięki temu jest większa przewidywalność zachowań innych użytkowników drogi, a więc mniejsze
jest prawdopodobieństwo powstawania sytuacji konfliktowych (większy komfort prowadzenia pojazdu, mniejsze zagrożenie wypadkowe).
Wśród uczestników ruchu na autostradach jest wielu podróżujących
na duże odległości. Z tego względu dbałość o jednolitość rozwiązań
węzłów powinna dotyczyć długich ciągów autostradowych i znacznych
fragmentów sieci autostradowej.
Przy dużych prędkościach, nawet przy niezbyt dużych gęstościach
ruchu, wzajemne oddziaływanie pojazdów w strumieniach ruchu
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może być znaczące i istotnie wpływające na płynność i bezpieczeństwo
ruchu. Rozwiązania geometryczne i organizacja ruchu - to elementy,
które powinny powodować właściwe zachowania kierowców, nie powinny nie tylko dezorientować kierowców, ale nawet w najmniejszym
stopniu nie powinny prowadzić do wahań w zachowaniach kierowców.
Rozwiązanie węzła powinno być tak skonstruowane, aby kierowca
miał dostatecznie dużo czasu na podjęcie decyzji o wyborze kierunku
jazdy, bez konieczności zmniejszania prędkości. W punktach decyzyjnych kierowca powinien mieć prostą sytuację: wybór jednoznacznie
dwupozycyjny. Nie powinny występować punkty, w których kierowca
stawałby przed wyborem jednego z trzech lub więcej wariantów toru
jazdy. Jeżeli zachodzi potrzeba rozdzielenie strumienia pojazdów na
trzy kierunki (np. w lewo, wprost, w prawo) kształt węzła powinien
umożliwiać rozdzielenie decyzji na dwa etapy i z zachowaniem dostatecznie dużej odległości między tymi punktami decyzyjnymi.
Przesłanki urbanistyczne, zasady łączenia różnych elementów
układu komunikacyjnego, istniejąca sieć komunikacyjna – wpływają
istotnie na odległości między węzłami autostradowymi. Jednakże należy podkreślić, że ważną przesłanką ustalania odległości (zwłaszcza
minimalnej) między węzłami jest możliwość poprawnego oznakowania.
Wymogi geometrycznego kształtowania łącznic nie są wystarczające dla poprawnego skonstruowania węzła. W wielu wypadkach geometria węzła musi być podporządkowana potrzebom poprawnego
oznakowania węzła, zwłaszcza oznakowania drogowskazowego. Rozwiązania geometryczne łącznic w planie powinny być dostosowane
do zmieniających się prędkości ruchu pojazdów w różnych częściach
łącznic i węzła, a także powinny wymuszać zachowania (np. zmniejszenia prędkości przed odcinkami o zdecydowanie ograniczonej widoczności).
Stosowanie odpowiedniego oznakowania drogowskazowego na autostradach i w węzłach jest istotne ze względu na bezpieczeństwo ruchu. Waga tego oznakowania jest niż na drogach ogólnie dostępnych.
Istnienie przez pewien okres oddzielnej instrukcji o oznakowaniu autostrad i dróg ekspresowych, obejmującej oznakowanie poziome i pionowe - było elementem podkreślającym specyfikę oznakowania dróg
tego rodzaju [14 i 15].
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3. Przepisy
Niedoskonałością przepisów dotyczących projektowania dróg jest
sam fakt, że są to zwykle przepisy prawne. Nie zawsze, a może raczej
rzadko, udaje się ująć w przepis prawny (rządzący się ścisłymi regułami co do formy i treści) zasady dobrego (eleganckiego) projektowania
elementów sieci drogowej.
W zakresie projektowania geometrycznego węzłów mamy znaczną
liczbę przepisów [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13]. Wiedza książkowa, akademicka, w zakresie projektowania geometrycznego węzłów jest ujęta
w niezbyt licznych publikacjach [1, 2, 3, 4 i 5]. W zakresie projektowania oznakowania (organizacji ruchu) mamy w zasadzie tylko przepisy
[14, 15, 16, 17 i 18].

4. Przykłady dobrych i złych rozwiązań

Przykłady dobrych i złych rozwiązań zobrazowano na kolejnych
fotografiach. Rys. 1 przedstawia przykłady rozwiązania złego geometrycznie. Rozwiązania takie są nieczytelne dla kierowcy i sprawiają
trudności w ich oznakowaniu drogowskazowym. Rys. 2 przedstawia
niepoprawne rozwiązanie geometryczne, uniemożliwiające wprowadzenie poprawnego oznakowania uprzedzającego o pasie włączeń.
Rys. 3 przedstawia rozwiązanie geometryczne łącznic w węźle typu
trąbka, w którym nie zastosowano właściwego ich wygięcia w planie
na łuku pionowym wypukłym nad jedniami głównymi autostrady.
Właściwe ukształtowanie łącznic w węźle typu trąbka pokazana na
rys. 4. (węzeł autostradowy w Danii). Rys. 5 przedstawia właściwe
ukształtowanie łącznic na węźle typu półkoniczyna (przykład duński).
Parametry geometryczne węzła typu trąbka (wytyczne niemieckie z lat
siedemdziesiątych) pokazano na rys. 6.
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Rys. 1. Geometria rozwidlenia łącznic na autostradzie w Polsce

Rys. 2. Za mała odległość wyłączenia i włączenia
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Rys. 3. Niepoprawne prowadzenie łącznic nad jezdniami autostrady

Rys. 4. Właściwe ukształtowanie łącznic w węźle typu trąbka (przykład duński)
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Rys. 5. Właściwe ukształtowanie łącznic w węźle typu półkoniczyna (przykład duński)

Rys. 6. Poprawne parametry geometryczne łącznic na węźle typu trąbka
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5. Wnioski
Nie wszystkie zasady da się ująć w przepisach projektowych, dość
suchych. W związku z tym, przy projektowaniu geometrii i oznakowania węzłów, korzystanie z wiedzy akademickiej i z doświadczeń
zagranicznych jest konieczne. Dobre zaprojektowanie geometrii węzła drogowego i jego właściwego oznakowania to sztuka, wynikająca
z wiedzy, doświadczenia, korzystania z dobrych przykładów, właściwego stosowania przepisów projektowych.
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GEOMETRY AND SIGNAGE FOR INTERCHANGES
-RULES, REGULATIONS, GOOD AND BAD PRACTICE
Summary
Authors presented the lack of proper regulations for road designing and designing of traffic organisation, particularly for signage on highways and expressways previously in many papers
and articles. This time he has been presented some problems on
designing of interchanges geometry and he has been shown the
examples of proper and mistaken solutions in notional and foreign
practice and he has been described some problems of signage for
interchanges.
Key words: interchange, highway, road signage, signage for
interchanges, road traffic safety, regulations for designing, designing of interchanges geometry, mistakes in designing
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GEOMETRIE UND KENNZEICHNUNG
DER VERKEHRSKNOTENPUNKTE - GRUNDSÄTZE,
VORSCHRIFTEN, GUTE UND SCHLECHTE PRAXIS
Zusammenfassung
Der Verfasser hat in den früheren Vorträgen und Aufsätzen
Mängel in den mit der Straßen- und Verkehrsorganisationsplanung verbundenen Vorschriften dargestellt, insbesondere Mängel in der Kennzeichnung mit Wegweisern auf Autobahnen und
Schnellstraßen. Nun zeigt er ausgewählte Probleme der Planung
von Verkehrsknotenpunkten und Beispiele für richtige und fehlerhafte nationale und ausländische Lösungen, sowie erörtert ausgewählte Fragen der Kennzeichnung von Verkehrsknotenpunkten.
Schlüsselbegriffe: Verkehrsknotenpunkt, Autobahn, Kennzeichnung mit Wegweisern, Verkehrsknotenkennzeichnung, Verkehrssicherheit, Planungsvorschriften, geometrische Planung des
Verkehrsknotenpunktes, Planungsfehler.
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URZĄDZENIA OBSŁUGI
RUCHU SAMOCHODOWEGO
Streszczenie

W artykule omówiono urządzenia obsługi ruchu samochodowego na przykładzie autostrady A4 Odcinek: Kraków – Tarnów.
Słowa kluczowe: Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP), Plac poboru Opłat (PPO), Stacja Poboru Opłat (SPO)

1. Wprowadzenie
Ciągi komunikacyjne, które służą do przemieszczania się pojazdów i nimi kierujących muszą być wyposażone w urządzenia, które zaspokoją potrzeby użytkowników oraz spełniać będą wymagania
ich bezpieczeństwa. Lokalizacja urządzeń obsługi ruchu przy drodze
stwarza dodatkowe utrudnienia dla kierowców ze względu na absorbowanie ich uwagi, co ma wpływ na pogorszenie warunków ruchu
i bezpieczeństwa. Dlatego też urządzenia te powinny być lokalizowane
w oparciu o ustalone zasady, które gwarantowałyby pełne ich bezpieczeństwo i sprawność, oraz ochronę pasa drogowego przed niewłaściwym zagospodarowaniem.
W tym celu GDDP w 1997 roku wydała Instrukcję Zagospodarowania Dróg która ma służyć przy wyposażaniu w urządzenia obsługi
dróg wszystkich klas.
Do urządzeń obsługi ruchu zgodnie z Instrukcją Zagospodarowania Dróg wydaną przez GDDP – Warszawa 1997r. zalicza się:
- zatokę postojową,
1 Transprojekt Kraków
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- przystanek autobusowy,
- plac widokowy,
- stację paliw,
- zjazd,
- miejsce wypoczynku i rekreacji,
- przejście graniczne (PG),
- stacja poboru opłat (SPO),
- plac poboru opłat (PPO),
- miejsce obsługi podróżnych (MOP)
W oparciu o projekt budowy autostrady A4 na odcinku Kraków
– Tarnów omówione zostaną urządzenia obsługi ruchu w zakresie:
- miejsc obsługi podróżnych (MOP),
- placu poboru opłat (PPO),
- stacji poboru opłat (SPO).

2. Urządzenia obsługi ruchu w dawnej Polsce
Podróżni korzystający z ciągów komunikacyjnych od zarania wieków wymagali, aby były one wyposażone w miejsca, które by pozwoliły
spożyć posiłek i dać wypoczynek ludziom i zwierzętom przed dalszą
podrożą. Dlatego nieodłącznymi elementami krajobrazu dawnej Polski były karczmy i zajazdy, które w większości należały do dworu lub
plebana. Zajazd oprócz dużej izby z kominkiem, w której podawano
głównie napoje alkoholowe, miał dwie, trzy niewielkie izdebki noclegowe i wielką stajnię dla koni podróżnych. Wszystko to mieściło się pod
jednym dachem. Wyposażenie nie było w najwyższym standardzie,
dlatego podróżny, który chciał się dobrze wyspać i zjeść woził łóżko
i kucharza. Miejsca te były odpowiednikami obecnych Miejsc Obsługi
Podróżnych i dzieliły się również na typy w zależności ukształtowania
budynku na TYP I i TYP II
Odpowiednikami obecnych Stacji Poboru Opłat były Rogatki ustawiane przy wjeździe do miast przez starostów, osoby prywatne, na
których to pobierano myto.
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Rys. 1. Rozkład pomieszczeń w zajeździe TYP-u I

Rys. 2. Rozkład pomieszczeń w zajeździe TYP-u II
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Fot.1. Przykładowy widok zajazdu

3. Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)
Obecnie również przemieszczanie się użytkowników dróg na znacznych odległościach wymaga stworzenia miejsc obsługi tego ruchu,
które pozwolą na zaspokojenie potrzeb podróżujących; wypoczynek,
konsumpcja posiłku, nocleg, uzupełnienie paliwa, ewentualne naprawy pojazdów.
Potrzeby te zaspokoją budowane w ramach budowy autostrady
Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP). MOP-y powinny być zlokalizowane oddzielnie dla każdego kierunku ruchu, a odległość pomiędzy sąsiednimi MOP-ami nie powinna być mniejsza niż 15 km. W strefach
przejść granicznych odległość MOP-u od przejścia powinna wynosić
nie mniej niż 3.0 km.
MOP-y w zależności od cech użytkowych dzieli się na trzy typy:
- MOP I o funkcji wypoczynkowej, który jest wyposażony w stanowiska postojowe (parkingi), drogi manewrowe, sanitariaty, urządzenia wypoczynkowe, oświetlenie, oraz dopuszcza się wyposażenie w obiekty malej gastronomii.
- MOP II o funkcji wypoczynkowo-usługowej, który jest wyposażony w stanowiska postojowe (parkingi), drogi manewrowe, sa-
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nitariaty, urządzenia wypoczynkowe, oświetlenie, stację paliw,
stanowiska dla obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe i w zależności od potrzeb informacji turystycznej.
- MOP III o funkcji wypoczynkowo-usługowej, który jest wyposażony w stanowiska postojowe (parkingi), drogi manewrowe, sanitariaty, urządzenia wypoczynkowe, oświetlenie, stację paliw,
stanowiska dla obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe, obiekty noclegowe i w zależności od potrzeb obiekty biur
turystycznych.
Wielkość powierzchni w zależności od kategorii MOP-u orientacyjnie przyjmuje się dla kategorii:
- MOP I – 1.0 - 2.0 ha,
- MOP II – 2.0 - 3.0 ha,
- MOP III - 3.0 – 4.0 ha
Ilości stanowisk postojowych dla poszczególnych typów pojazdów,
miejsc wypoczynkowych, powierzchni terenów rekreacyjnych, ilości
dystrybutorów na stacji paliw, obliczana jest na podstawie wzorów
zamieszczonych w Instrukcji Zagospodarowania Dróg wydanej przez
GDDP Warszawa 1997r. Ilość w/w części wyposażenia MOP-u jest
zależna od średniego dobowego natężenia ruch w pojazdach rzeczywistych poruszających się po drodze.
Na odcinku autostrady A4 Kraków - Tarnów długości około 76,8 km
przewidziano budowę czterech par MOP-ów:
- MOP I Podłęże, Zakrzów,
- MOP II Stanisławice, MOP III Kłaj,
- MOP I Mokrzyska, Bagno,
- MOP II Rudka, MOP III Komorów.

Rys. 3. Schemat rozmieszczenia MOP-ów

26

Dobranowski S.

Przykładowe rozwiązania MOP-ów pokazują rysunki poniżej.

Rys. 4. MOPI Podłęże, Zakrzów

Fot. 2. MOP I Podłęże w budowie
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Zakres usług na MOP-achTyp I pokazanych na rysunku 4 przestawia się następująco:
MOP „Zakrzów”
- stanowiska parkingowe dla samochodów ciężarowych i autobusów ukośne 32 szt.,
- stanowiska parkingowe dla samochodów ciężarowych równoległe 5 szt.,
- tanowiska parkingowe dla kontroli pojazdów ukośne 2 szt.,
- tanowisko zlewni ścieków z autokarów 1 szt.,
- tanowiska parkingowe dla samochodów osobowych ukośne 72
szt.,
- tanowiska parkingowe dla samochodów osobowych dla niepełnosprawnych 4 szt.,
- sanitariaty,
- miejsca do wypoczynku

Fot. 3. MOP I Zakrzów w budowie
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MOP „Podłęże”
- stanowiska parkingowe dla samochodów ciężarowych i autobusów ukośne 29 szt.,
- stanowiska parkingowe dla samochodów ciężarowych równoległe 5 szt.,
- stanowiska parkingowe dla kontroli pojazdów ukośne 2 szt.,
- stanowisko zlewni ścieków z autokarów 1 szt.,
- stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych ukośne 72
szt.,
- stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych dla niepełnosprawnych 4 szt.,
- sanitariaty,
- miejsca do wypoczynku.

Rys. 5. MOP II Stanisławice, MOP III Kłaj MOP Stanisławice, Kłaj będzie
realizowany w dwóch etapach

MOP II Stanisławice - przewiduje się w I Etapie:
- miejsca parkingowe dla pojazdów poruszających się po autostradzie,
- miejsca postojowe dla kontroli pojazdów (Inspekcja Transportu
Drogowego),
- miejsca wypoczynku,
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- sanitariaty,
stanowiska postojowe w liczbach:
- samochody osobowe – 108 stanowisk,
- samochody ciężarowe i autobusy – 23 stanowiska,
- stanowiska dla Inspekcji Transportu Drogowego – 2 sztuki,
- stanowiska dla zrzutu nieczystości z autobusów 1 sztuka.
Etap II będzie realizowany przez Koncesjonariusza i w ramach tego
etapu zostanie wybudowana Stacja benzynowa
MOP III Kłaj - przewiduje się w I Etapie:
- miejsca parkingowe dla pojazdów poruszających się po autostradzie,
- miejsca postojowe dla kontroli pojazdów (Inspekcja Transportu
Drogowego),
- miejsca wypoczynku,
- sanitariaty,
stanowiska postojowe w liczbach:
- samochody osobowe - 144 stanowiska,
- samochody ciężarowe i autobusy – 30 stanowisk,
- stanowiska dla Inspekcji Transportu drogowego – 2 sztuki,
- stanowiska dla zrzutu nieczystości z autobusów 1 sztuka.
Etap II będzie realizowany przez Koncesjonariusza i w ramach tego
etapu zostanie wybudowana stacja benzynowa i obiekty noclegowe.
MOP-y Stanisławice, Kłaj z uwagi na różny zakres usług są połączone kładką dla pieszych.

4. Plac Poboru Opłat (PPO)
		
Plac poboru opłat (PPO) zlokalizowany jest na ciągu głównym drogi,
najczęściej autostrady. Na odcinku autostrady A4 w rejonie aglomeracji krakowskiej zlokalizowane są dwa PPO w miejscowości Balice na
istniejącym odcinku autostrady i w miejscowości Staniątki na odcinku
autostrady w budowie. Odcinek pomiędzy PPO Balice, a PPO Staniątki jest wolny od opłat. Ilość stanowisk do poboru opłat zależna jest od
wielkości ruchu samochodowego i na PPO Staniątki wynosi łącznie 24
stanowiska. Schemat PPO Staniątki przedstawia rysunek 6.

30

Dobranowski S.

Rys. 6. Plac Poboru Opłat „Staniątki

Fot. 4. PPO Staniątki w budowie
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5. Stacje Poboru Opłat (SPO)
		
Stacja Poboru Opłat (SPO) zlokalizowana jest na węzłach drogowych przy drogach, na których za przejazd pobierane są opłaty. Najczęściej są to autostrady, mogą być również pobierane opłaty za przejazd tunelem lub mostem.
Na odcinku Autostrady A4 Kraków - Tarnów poza odcinkiem wolnym od opłat za przejazd wybudowane zostanie pięć Stacji Poboru
Opłat na węzłach drogowych: Szarów, Bochnia, Brzesko, Wierzchosławice, Krzyż. Ilość stanowisk podobnie jak na PPO jest zależna od
wielkości ruchu i wynosi przykładowo dla SPO Szarów 8 stanowisk.
Platforma Stacji Poboru Opłat wyposażona jest w bramki przejazdowe, kabiny dla pracowników pobierających opłaty za przejazd.

Węzeł Szarów km 454+720.66

Platforma SPO „SZARÓW”

Rys. 6. Stacja Poboru Opłat „Szarów”

Poniżej pokazano przykładowe rozwiązania MOP-ów zrealizowanych na autostradzie A4 odcinek Wrocław - Gliwice
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6. Przykładowe zagospodarowania MOP-ów na autostradzie A4
Wrocław - Katowice
Zamieszczone poniżej fotografie pokazują sposób zagospodarowania i urządzenia MOP-ów na Autostradzie A4.

Fot. 5. MOP II Kozłów

Fot. 6. Sanitariat MOP Kozłów
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Fot. 7. Strefa ciszy i wypoczynku

Fot. 8. Miejsce zlewni ścieków z autobusów
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SOME DEVICES FOR CAR TRAFFIC SERVICE
Summary

Same devices for car traffic service on case of A4 Highway
the section from Krakow to Tarnow have been presented in the
paper.
Key words: rest area, service area, toll gate, toll station

SERVICEEINRICHTUNGEN
FÜR DEN FAHRZEUGVERKER
Zusammenfassung

In dem Beitrag wurden Serviceeinrichtungen für den Fahrzeugverkehr am Beispiel der Autobahn A4, Abschnitt: Kraków – Tarnów besprochen.
Schlüsselbegriffe: Raststätte (MOP), Mauterhebungsplatz
(PPO), Mautstelle (SPO)

Nr 146

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

2009

Łukasz Franek1

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA
W DROGOWYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
NA TERENIE KRAKOWA

Streszczenie

Artykuł jest spojrzeniem na problemy bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym, lecz z uwagi na obszerność problematyki poruszono w nim jedynie kwestie bezpieczeństwa komunikacyjnego w miejskim transporcie drogowym funkcjonującym na terenie miasta Krakowa. Wnioski sformułowano opierając się na danych z lat 20012007, pochodzących z baz danych KRAKSA z 2007 roku (Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie) oraz SILIKOM
(MPK S.A. w Krakowie). Weryfikacji i bardziej szczegółowym ocenom
poddano zdarzenia z lat 2005-2007, dokonując analizy ze względu
na rodzaj zdarzeń, przyczynę ich występowania oraz miejsce zdarzenia. Rozważono także zagrożenia wynikające z funkcjonującej w
mieście infrastruktury oraz stosowanych rozwiązań inżynieryjnych.
Ponadto artykuł dotyka tematu konieczności kształtowania nowych
systemów zarządzania transportem miejskim poprzez określenie odpowiednich i efektywnych systemów zarządzania bezpieczeństwem
na poziomie systemu, zarządu i przewoźnika
Słowa kluczowe: Transport zbiorowy, bezpieczeństwo, infrastruktura, zarządzanie, Kraków

1. Wprowadzenie
O bezpieczeństwie ruchu drogowego napisano i powiedziano już
bardzo wiele, a wiedza jaką posiadamy pozwala na coraz lepsze zrozu1 mgr inż., Katedra Systemów Komunikacyjnych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, franek@transys.wil.pk.edu.pl
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mienie jego uwarunkowań i ukierunkowanie działań prewencyjnych.
Zazwyczaj przy okazji badań brd pojawiają się także wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym, które jednak rzadko
podlegają głębszym analizom. Stosunkowo mało jest literatury dotyczącej bezpieczeństwa w drogowym transporcie zbiorowym pomimo, iż
przeprowadzane diagnozy stanu i systemu tej gałęzi wykazały specyfikę problemów, sugerującą potrzeby i możliwe pola dla prac badawczych. Jest to istotne ze względu na działania w zakresie promowania
zrównoważonej mobilności, a poza tym osiągnięcie celów „Wizji 0” jest
w odniesieniu do transportu zbiorowego bardziej prawdopodobne, niż
w przypadku transportu indywidualnego. Najlepiej rozpoznanym obszarem jest wiedza o mechanice, bezpieczeństwie aktywnym i biernym
pojazdów. Systemy montowane w autobusach i tramwajach są dzisiaj
niejednokrotnie bardziej zaawansowane, niż te w samochodach osobowych. Znacznie słabiej opisane jest bezpieczeństwo infrastruktury,
w szczególności tej dedykowanej pojazdom transportu zbiorowego oraz
zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie systemu, zarządu oraz operatora. Z uwagi na obszerność problematyki, w referacie poruszono jedynie kwestie bezpieczeństwa komunikacyjnego w miejskim transporcie drogowym, a wnioski sformułowano na podstawie miasta Krakowa,
gdzie dzięki uprzejmości MPK Kraków S.A. i współpracy z Politechniką
Krakowską, możliwa była dokładniejsza analiza zdarzeń z udziałem pojazdów tego operatora, które przed 2008 rokiem wykonywały niemal
100% zamawianych przewozów na terenie miasta. Analizie poddano
ponad 9700 zdarzeń z lat 2001-2007, przy czym około połowy (lata
2005-2007) poddano weryfikacji i bardziej szczegółowym ocenom na
podstawie dostępnego opisu inspektorów. Dodatkowo wykonano wstępne porównania danych przewoźnika z danymi pochodzącymi z Policji
i Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

2. Specyfika problemów bezpieczeństwa komunikacyjnego
w drogowym transporcie zbiorowym
Problematyka bezpieczeństwa w drogowym transporcie zbiorowym
jest zazwyczaj podejmowana w ramach badań nad bezpieczeństwem
ruchu drogowego. Relatywnie w stosunku do całego transportu drogowego, zdarzeń z udziałem autobusów, trolejbusów oraz tramwajów
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jest mało, a co za tym idzie poszkodowanych jest w nich odpowiednio
mniej osób. Na podstawie baz danych KRAKSA z 2007 roku w Krakowie (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie) oraz
SILIKOM (MPK S.A. w Krakowie) porównanie transportu drogowego
jako całości i zbiorowego oraz zagrożeń ich bezpieczeństwa przedstawiono w tablicy 1.
Tab. 1. Porównanie transportu drogowego jako całości i transportu zbiorowego

Długość sieci
Podział zadań2
rzewozowych
Liczba pojazdów
Liczba kolizji
Liczba wypadków
Liczba rannych
Liczba ofiar
śmiertelnych

Transport drogowy Autobus/Tramwaj MPK S.A.
1240 km
448/84 km
np. 35%

np. 40%

np. 400 0003
8675
1409
1659

np. 640
1286
180
219

50

9

Liczba ofiar śmiertelnych, podobnie jak w całej gałęzi transportu
drogowego waha się w kolejnych latach. Wskaźnik liczby wypadków
z udziałem pojazdów transportu zbiorowego przypadającej na 100 tys.
mieszkańców wynosi 24, natomiast wskaźnik gęstości wypadków na
1 km sieci drogowej po której porusza się transport zbiorowy wynosi
0,34.23
Niska liczba wypadków w drogowym transporcie zbiorowym utrudnia dokonanie prawidłowej oceny bezpieczeństwa i zarządzanie ryzykiem. Pewnym wyjściem z sytuacji może być wykonanie analiz konfliktów drogowych i przedkonfliktowych sytuacji w ruchu oraz ocen
eksperckich potencjalnych źródeł zagrożeń. Z badań nad bazą krakowskiego przewoźnika wynika jednak, iż nie zawsze istnieje korelacja
pomiędzy konfliktami, kolizjami oraz wypadkami. Różne są również
okoliczności konfliktów, kolizji i wypadków, a przykładem może być
jedna z okoliczności – „nietrzeźwość uczestnika zdarzenia”, która występuje w wielu wypadkach, ale prawie w ogóle w przypadku kolizji.
W bazie danych krakowskiego przewoźnika występują cztery rodzaje wypadków:
2 Szacunkowe dane na podstawie KBR 2003 oraz zmiany w liczbie zarejestrowanych pojazdów (2003-2007)
3 Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Kraków
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− wypadek poza pojazdem MPK,
− wypadek w pojeździe MPK,
− wypadek z innym pojazdem,
− wypadek z taborem własnym.
Struktura wypadków ze względu na rodzaj została przedstawiona
na rys. 1 i 2.

Rys. 1. Wypadki z ciężko rannymi (w tym zgony) w transporcie zbiorowym
wg rodzaju zdarzenia

Rys. 2. Wypadki z lekko rannymi w transporcie zbiorowym wg rodzaju
zdarzenia
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Jako wypadek lekki został sklasyfikowany taki, w którym ofiary doznały potłuczeń, skaleczeń, ran ciętych, złamań kończyn, natomiast
wypadek ciężki oznacza ciężkie urazy wewnętrzne, złamania kręgosłupa, trwały uszczerbek na zdrowiu (np. amputacja) lub zgon. Jak
widać najwięcej wypadków ma miejsce wewnątrz pojazdów transportu
zbiorowego, jednak te najcięższe w 66% dotyczą innych uczestników
ruchu, przede wszystkim niechronionych.
Przyczyny zdarzeń z udziałem pojazdów transportu zbiorowego są
nieco odmienne od występujących w transporcie drogowym. Poniżej
w tablicy 2 zestawiono kolejno cztery najczęściej występujące przyczyny zdarzeń dla transportu drogowego i drogowego zbiorowego.
Tab. 2. Najczęstsze przyczyny zdarzeń w transporcie drogowym

Transport drogowy
1
2
3
4

Wymuszenie pierwszeństwa
przejazdu
Niezachowanie bezpiecznego
odstępu
Niedostosowanie prędkości do
warunków ruchu
Nieprawidłowe cofanie

Transport drogowy zbiorowy
Wymuszenie pierwszeństwa przejazdu
Niezachowanie bezpiecznego odstępu
Nieprawidłowe wymijanie/omijanie
Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu

W zdarzeniach z udziałem pojazdów transportu zbiorowego znacznie rzadziej występuje problem nadmiernej prędkości (zaledwie 1%),
który jest bardzo powszechny w przypadku zdarzeń z udziałem samochodów (10% zdarzeń i 30% wypadków z ofiarami śmiertelnymi).
Niektóre przyczyny, liczne w transporcie zbiorowym, jak np. „nietrzymanie się poręczy/uchwytów” w przypadku pojazdów indywidualnych
w ogóle nie występują.
Najwięcej zdarzeń z udziałem pojazdów MPK Kraków S.A w Krakowie miało miejsce na skrzyżowaniach (rys. 3).
Najwięcej wypadków miało miejsce kolejno na przystankach,
skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych, przy czym ostatnie dwa
charakteryzowały się wypadkami najcięższymi (rys. 4). Jednym z najniebezpieczniejszych miejsc jest wydzielone torowisko, gdzie pomimo
względnie małej liczby zdarzeń (44 w ciągu trzech lat), 30% z nich to
były wypadki, przy czym aż 15% to wypadki ciężkie.
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Rys. 3. Rozkład zdarzeń komunikacyjnych z udziałem pojazdów miejskiego transportu zbiorowego z uwagi na ich miejsce (Kraków 2005-2007)

Rys. 4. Rozkład wypadków z udziałem pojazdów miejskiego transportu
zbiorowego z uwagi na ich miejsce (Kraków 2005-2007)

Określając pozostałą specyfikę problemów bezpieczeństwa komunikacyjnego w transporcie zbiorowym należy wyszczególnić następujące różnice w stosunku do ogólnie pojętego transportu drogowego:
− obecność pojazdów szynowych,
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− dedykowana infrastruktura (wydzielone pasy, torowiska, ulice,
tunele, estakady, skrzyżowania),
− istotnie większe zagrożenie ze strony pojazdów transportu zbiorowego wobec niechronionych uczestników ruchu,
− kierujący pojazdami zawsze wykonujący pracę,
− pojazdy w środowisku miejskich ulic są zarazem stanowiskiem
pracy wewnątrz przedsiębiorstwa,
− wykonywanie przewozów wiąże się ze zjawiskiem konkurencyjności, a co za tym idzie wieloma czynnikami zewnętrznymi
mającymi na nie wpływ (punktualność, wydajność, organizacja
pracy, itp.)
− coraz częściej pojawiający się audytor zewnętrzny w charakterze
zamawiającego przewozy, co również wiąże się z zależnością finansową,
− odpowiedzialność społeczna operatorów, w szczególności przy
coraz bardziej powszechnej i koniecznej promocji zrównoważonej mobilności.

3. Infrastruktura
W większości pojazdy drogowego transportu zbiorowego poruszają się w ruchu ogólnym. Jednak z uwagi na coraz powszechniejsze
wdrażanie polityki zrównoważonej mobilności, szczególnie w większych miastach, gdzie problemy kongestii są najpoważniejsze, zaczęto
wprowadzać autobusy na wydzielone pasy ruchu lub torowiska tramwajowe, oddzielać ruch transportu zbiorowego od reszty pojazdów, jak
również budować estakady, mosty i tunele wyłącznie do obsługi transportu zbiorowego. Infrastruktura transportowa polskich miast, w tym
Krakowa, wywodzi się głównie z poprzedniego systemu gospodarczego, gdzie najważniejszy był koszt, a reszta schodziła co najmniej na
drugi plan, stąd jej jakość pomimo znacznych wysiłków władz w ciągu
ostatnich kilkunastu lat, wciąż pozostawia wiele do życzenia. Dodatkowym problemem są zabytkowe centra miast, które ograniczają poprawne planowanie i projektowanie bezpiecznych rozwiązań. Wciąż
niestety zdarza się, iż wdrażane są elementy niebezpieczne i nieefektywne. Przykładem może być skrzyżowanie ulic Pawiej i Warszawskiej
w Krakowie, gdzie oprócz wydzielenia komunikacji zbiorowej od ruchu
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ogólnego, wdrożono niebezpieczne (brak odpowiedniej widoczności)
przejścia dla pieszych oraz perony przystankowe (fot. 1).

Fot. 1. Brak widoczności na nadjeżdżający tramwaj na skrzyżowaniu ulic
Pawiej i Warszawskiej w Krakowie (jeden wypadek śmiertelny)

Jednym z charakterystycznych rozwiązań funkcjonujących na ulicach polskich miast są torowiska tramwajowe wbudowane w centralną
część jezdni ulic. Jak pokazują wyniki badań w Krakowie, ulice tego
typu oprócz istotnych wad funkcjonalnych są również niebezpieczne. Pomimo, iż tylko na trzydziestu czterech z kilkuset ulic w mieście
ruch tramwajów odbywa się wspólnie z innymi użytkownikami, to
miejsce ma na nich prawie 16% wszystkich zdarzeń, przy czym 96%
z nich to kolizje. Najwięcej zdarzeń w latach 2005-2007 miało miejsce
na ulicach:
− Basztowej (40),
− Długiej (46),
− Kalwaryjskiej (45),
− Karmelickiej (32),
− Królewskiej (48),
− Rakowickiej (37),
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− Starowiślnej (33).
Znacznie mniej zdarzeń w tym samym czasie miało miejsce na ulicach z wbudowanym separatorem oddzielającym ruch samochodów
od tramwajów, i to pomimo podobnego lub nawet większego natężenia
ruchu i tak np. na ul. Grzegórzeckiej było to 19 zdarzeń, na ul. Stradom - 11 a na ul. Westerplatte - 17.
Kolejnym przykładem skuteczności separatorów jest ul. Lubicz, na
której przed przebudową i montażem separatorów w ciągu 21 miesięcy odnotowano 34 kolizje i 3 wypadki, a po modernizacji w ciągu
15 miesięcy tylko 4 kolizje. Oczywiście w związku z przebudową Ronda Mogilskiego i budową nowego układu komunikacyjnego w rejonie
dworca, natężenie ruchu na tej ulicy mogło się zmniejszyć, jednak
na przebudowywanej równocześnie ulicy Rakowickiej, gdzie również
tramwaje poruszają się w ruchu ogólnym, ale nie było miejsca na
oddzielenie ruchu samochodów, po ukończeniu remontu liczba zdarzeń praktycznie nie uległa zmianie. Niestety na ul. Lubicz pojawił się
problem zamontowanych pylonów ze znakiem C-9, które po najmniejszym odgięciu (np. przez wiatr) są najeżdżane przez tramwaje (aż 10
tego typu zdarzeń w ciągu 15 miesięcy).

Fot. 2. Ul. Lubicz z zamontowanym separatorem
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Głównymi przyczynami zdarzeń na ulicach z wbudowanym torowiskiem w jezdnię są „niezachowanie bezpiecznej odległości” oraz manewry zmiany pasa ruchu i wymuszenia pierwszeństwa przejazdu (rys.
5).

Rys. 5. Ilustracja głównych przyczyn zdarzeń na ulicach z torowiskiem
wbudowanym w jezdnię

Analiza wykazała, że 75% zdarzeń jest spowodowana przez kierujących samochodami, a jedynie 25% przez motorniczych, mimo iż od
pracowników MPK wymaga się większej odpowiedzialności oraz przewidywania błędów innych. Kolizje które wydarzyły się na ulicach z separatorem wynikały z braku ciągłości separatorów (przerwy pomiędzy
nimi). Na ul. Stradom separator jest zamontowany wyłącznie po jednej stronie torowiska, a na ul. Westerplatte jest przerwany w kilku
miejscach ze względu na wjazdy awaryjne, przystanki lub skrzyżowania. Ciekawym przypadkiem jest ul. Grzegórzecka, na której najwięcej zdarzeń miało miejsce przed skrzyżowaniem z ul. Rzeźniczą, gdzie
separator nie występuje, jednak kilka przypadków dotyczyło nieprzepisowego wykorzystywania luki w barierze przeznaczonej dla karetek
pogotowia na wysokości ul. Śniadeckich. Kierujący samochodami,
często spoza Krakowa, wykorzystują ten przejazd nie chcąc nadkładać
drogi do wjazdu na teren szpitala. Zdarzeń w miejscu występowania
separatora jest niewiele i zazwyczaj są to lekkie otarcia spowodowane
manewrem przybliżenia się pojazdu do torowiska (np. kierujący chce
spojrzeć jak długi jest zator w którym stoi).
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Jak wynika z badań, do największej liczby wypadków z udziałem
autobusów i tramwajów na terenie Krakowa dochodzi na przystankach. Ogółem w ciągu 36 analizowanych miesięcy na przystankach
miało miejsce 471 zdarzeń, w tym 126 wypadków z lekko rannymi
oraz 11 z ciężko rannymi. Najczęściej zdarzenia te miały miejsce na
przystankach autobusowych - 80%, natomiast na tramwajowych 15%, a pozostałe 5% na wspólnych przystankach autobusowo-tramwajowych. Klasyfikując przystanki ze względu na ich konstrukcję,
do ponad połowy zdarzeń doszło na przystankach w formie peronu,
a 30% na przystankach z zatoką. Bez dokonania źródłowej analizy policyjnych kart wypadków nie jest możliwe określenie liczby poszkodowanych na przystankach osób, które nie zdążyły wsiąść do pojazdu.
MPK nie rejestruje takich osób, jako że wypadek nie ma miejsca w pojeździe przewoźnika, a więc nie są one traktowane jako pasażerowie.
Z policyjnej i miejskiej bazy danych nie wynika, czy ofiara wypadku
była pieszym, który znalazł się w okolicy przystanku, czy też pasażerem oczekującym na pojazd lub wsiadającym do niego. Do wielu
wypadków (szczególnie z udziałem osób starszych) dochodzi z powodu
konieczności pokonania znacznej wysokości pomiędzy pokładem pojazdu, a peronem, lub nawet jezdnią, jak to jest w przypadku przystanków tramwajowych zlokalizowanych na ulicach z wbudowanym
torowiskiem. Osoby starsze, ale również nietrzeźwe nie radzą sobie
z taką przeszkodą i często upadają doznając obrażeń kończyn i głowy. Problem ten w miarę skutecznie eliminuje niska podłoga w pojazdach.
Kolejnymi elementami infrastruktury, na których dochodzi do
znacznej liczby zdarzeń są przejazdy do zawracania przez pas rozdzielający dzielący jezdnie, przejazdy przez wydzielone torowiska tramwajowe. Są to niebezpieczne miejsca, również ze względu na najczęstsze
występowanie zderzeń bocznych. W Krakowie dla tej grupy zdarzeń
można dostrzec korelację pomiędzy liczbą kolizji i liczbą wypadków.
Na przejazdach („przełączkach”) z największą liczbą kolizji, zazwyczaj
co pewien czas dochodzi do wypadków, z których jeden w analizowanym okresie zakończył się śmiercią kierującego samochodem. Przejazdy do zawracania wymagają od kierującego odwrócenia głowy lub
odpowiedniego popatrzenia w lusterko, co jak wiadomo jest jednym
z manewrów, przy którym użytkownicy dróg często popełniają błędy.
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Zestawienie danych o zdarzeniach drogowych na krakowskich przejazdach do zawracania przedstawia tablica 3.
Tab. 3. Zestawienie zdarzeń drogowych na przejazdach do zawracania
w Krakowie

Przejazd do zawracania
Al. Andersa
Al. JP II
AWF - Wieczysta
Czyżyny - Stella Sawickiego
R. Czyżyńskie - Os. Kolorowe
Al. Pokoju
Nowohucka - Centralna
R. Grzegórzeckie - Al. Pokoju
Al. Pokoju - Francesco Nullo
Francesco Nullo - Fabryczna
Fabryczna - Dąbie
Dąbie - Rondo Dywizjonu 308
Al.Powstania Warszawskiego4
Al. Solidarności
Bronowicka
Mikołajczyka
Bieńczyce - Dunikowskiego
Dunikowskiego-R. Piastowskie
Mogilska
Cystersów - Białucha
Białucha - Wieczysta

Kolizja z innym
pojazdem
17
33
22
9
3
55
21
2
11
8
10
3
3
20
5
20
11
9
26
13
14

Wypadek z innym
pojazdem
3
6
3
2
1
5
2
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
2
1

Podobny problem występuje na przejazdach przez torowiska wydzielone. W tym przypadku w ciągu trzech lat zarejestrowano 121
zdarzeń, w tym 8 wypadków. Prym wiodą przejazdy zlokalizowane na
ul. Wielickiej, a co ciekawe na niewiele zdają się w tym przypadku
instalacje wzbudzanych sygnalizacji i np. na ul. Fieldorfa Nila, Kluczborskiej czy Darwina dochodzi do podobnej liczby zdarzeń, co na przejazdach bez sygnalizacji.4
Do największej liczby wypadków śmiertelnych oraz z ciężko rannymi dochodzi, oprócz skrzyżowań, na przejściach dla pieszych. Analiza adresowa i rodzajowa nie wykazała wyraźniejszych zależności pomiędzy lokalizacją przejścia a liczbą zdarzeń. Do wypadków dochodzi
4 Przełączka funkcjonująca w trakcie przebudowy Ronda Mogilskiego
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zarówno na przejściach w obrębie skrzyżowań jak i przejściach poza
skrzyżowaniami, zarówno wyposażonych w sygnalizację jak i bez i
praktycznie na terenie całego miasta. W tym przypadku, zwykle jako
sprawców wypadków wskazuje się niechronionych uczestników ruchu. Nie zdają sobie oni czasami sprawy z długiej drogi hamowania
ciężkich pojazdów i z małych szans wyjścia bez obrażeń ze „spotkania”
z tramwajem lub autobusem.

Rys. 6. Jeden z najbardziej niebezpiecznych przejazdów do zawracania
na Al. Andersa w Krakowie (źródło Google Earth)

Jednym z problemów, który jest również specyficzny dla transportu
zbiorowego jest infrastruktura niedostosowana do poruszania się tego
typu pojazdów. Pierwszym przykładem jest wydzielony pas autobusowy na Al. Słowackiego. Wąski przykrawężnikowy pas nie zezwala kierującemu pojazdem na żaden błąd. Na dodatek zarządzający ruchem,
nie do końca zgodnie z przepisami dopuścił parkowanie na chodniku
(mimo ciągłej linii oddzielającej pas od reszty jezdni), co prowadzi do
kolizji pomiędzy autobusami i samochodami. Jakiekolwiek zajechanie
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drogi kierującemu autobusem, przy istniejącej szerokości pasa i parkujących pojazdach nie pozwala mu na wykonanie żadnego manewru
„ucieczki”.
Drugim przykładem jest sytuacja, gdy z uwagi na zapotrzebowanie
społeczne autobusy są kierowane na ulice, które są zbyt wąskie do
ruchu dużych pojazdów. W Krakowie takie ulice to choćby ul. Bartla oraz Ks. Łaczka. Pierwsza ulica typowo osiedlowa, na której ruch
autobusów jest dopuszczony niezgodnie z zalecanymi zasadami5, wyłącznie na podstawie tabliczki T pod znakiem B-2, charakteryzuje się
stosunkowo znaczną liczbą kolizji z samochodami wyjeżdżającymi
z uliczek podporządkowanych, natomiast ul. Ks. Łaczka ma przekrój
utrudniający minięcie się dwóch dużych pojazdów. Skutkuje to licznymi kolizjami, które zostały zaklasyfikowane jako „nieprawidłowe
wymijanie / omijanie/ wyprzedzanie”. Na ulicy tej pomimo operowania wyłącznie jednej linii dwa razy na godzinę, doszło do 19 tego typu
zdarzeń w ciągu 36 miesięcy analizowanego okresu.

4. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie zbiorowym na
terenie miasta
Zarządzanie transportem miejskim i regionalnym to w miarę nowe
pojęcie, które pojawiło się wraz z transformacją ustrojową i wprowadzaniem reguł wolnego rynku. Jeszcze z początkiem lat 90-tych system
był zazwyczaj prosty i jednolity, a więc istniał przewoźnik operujący na
obszarze miasta lub regionu, którego właścicielem był samorząd lub
skarb państwa i który decydował o organizacji przewozów, wykonywał
je i zarazem sam siebie kontrolował. Wraz z rozwojem konkurencji na
rynku, reformie samorządu i wdrażaniem nowych regulacji prawnych
liberalizujących rynek drogowych przewozów pasażerskich, formy systemów zarządzania ulegały stopniowym przeobrażeniom. Odnosząc
się do przewozów miejskich, w największych polskich miastach coraz
liczniej oddziela się funkcję organizatora od wykonującego przewozy, poprzez tworzenie jednostek miejskich (zarządów lub wydziałów
urzędu) odpowiedzialnych za zamawianie odpowiedniej ilości kursów,
układanie rozkładów jazdy oraz kontrolowanie jakości usług, pozostawiając przedsiębiorstwom komunikacyjnym jedynie przewozy, rozli5 Sambor A., Priorytety w ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej, Warszawa 1994
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czane w jednostkach wozo-km. Pozwala to dodatkowo uwalniać części
lub wręcz całe segmenty rynku dla konkurencji, czego przykładem
są operatorzy w pełni prywatni którzy wożą pasażerów na przykład
w Warszawie, Krakowie czy Trójmieście. Kształtowanie się nowych
systemów zarządzania transportem miejskim wymusza konieczność
określenia odpowiednich i efektywnych systemów zarządzania bezpieczeństwem na poziomie systemu, zarządu i przewoźnika. Istnieją
obawy, iż wzrost konkurencji i związana z tym redukcja kosztów może
podobnie jak to było np. na rynku przewozów kolejowych w Wielkiej
Brytanii, spowodować zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa. Obecnie funkcjonujące systemy zarządzania bezpieczeństwem na poziomie
miasta raczej nie są najwyżej oceniane. Wewnętrzne nieporozumienia,
różni zarządcy transportu i infrastruktury czy polityka nie pomagają
w budowaniu porozumień i współpracy pomiędzy interesariuszami,
które są niezbędne w prawidłowo funkcjonującym systemie.
Trudno jest z zewnątrz wydawać opinie na temat zarządzania bezpieczeństwem komunikacyjnym w transporcie zbiorowym na terenie
Krakowa, jednak pewne fakty są niepokojące. Pomimo współpracy
zarządzającego infrastrukturą i przewozami (ZIKiT) z miejskim przewoźnikiem oraz policją drogową, ciągle występują miejsca, w których
dochodzi do kolizji i wypadków niemal cyklicznie. Wystąpienie kilku
zdarzeń tego samego typu, w tej samej lokalizacji w poprawnie funkcjonującym systemie zarządzania bezpieczeństwem jest nie do zaakceptowania. Tymczasem są przypadki, że do tego samego typu zdarzeń
w ciągu 36 analizowanych miesięcy dochodziło kilkudziesięciokrotnie.
Przykładem może być skrzyżowanie ulic Podchorążych i Piastowskiej,
gdzie w latach 2005-2007 miały miejsce 43 kolizje oraz 2 wypadki,
i praktycznie wszystkie w tym samym miejscu w trakcie wykonywania
tego samego manewru, czyli skrętu w lewo przez kierujących pojazdami z wydzielonego pasa do skrętu w lewo przy torowisku. Podczas tego
manewru często dochodzi do kolizji z jadącym z tego samego kierunku
tramwajem. W poprawnie funkcjonującym systemie, nawet przy ograniczonym budżecie, taka sytuacja jest niedopuszczalna.
W Stuttgarcie, który współpracował z Krakowem w ramach projektu unijnego CiViTAS CARAVEL (również dotyczącego bezpieczeństwa
ruchu drogowego), wystąpienie dwóch zdarzeń takiego samego rodzaju i w tej samej lokalizacji powoduje automatyczne zebranie się ekspertów lub w razie konieczności nawet całych międzyinstytucjonal-
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nych komisji, mających na celu rozwiązanie problemu tym bardziej,
że wbrew przekonaniu wielu polskich decydentów nie zawsze wiąże
się to z wysokimi nakładami finansowymi. Podany przykład powtarzających się zdarzeń nie jest jedyny, podobne występują na innych
ulicach.

Rys. 7. Skrzyżowanie ulic Podchorążych i Piastowskiej w Krakowie, na
którym kolizje występują cyklicznie

Kształtowanie się obecnie w Polsce oraz Krakowie systemów zarządzania transportem miejskim powinno zostać wsparte niezbędnymi
analizami, które określą prawidłowy schemat, optymalny z punktu
widzenia bezpieczeństwa użytkowników. Podręczniki dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami sugerują wyłączanie kwestii bezpieczeństwa poza struktury firmy poprzez outsourcing, więc być może
należałoby rozważyć przekazanie większych uprawnień w zakresie
zarządzania ryzykiem do organizatorów miejskiego transportu zbiorowego. Obecnie rzadko spotykane są zapisy dotyczące kar za wypadki
w umowach z przewoźnikami, ale też nie widać wyraźnego wsparcia
dla nich w zakresie poprawy infrastruktury i prewencji wobec błędów
innych uczestników ruchu.
Podstawą dobrze funkcjonującego systemu bezpieczeństwa jest monitoring i przepływ danych. Na wstępie artykułu przedstawiono dane
dotyczące zdarzeń na terenie Krakowa z udziałem pojazdów komunikacji zbiorowej oraz ogólnej liczby zdarzeń w ruchu drogowym. Po-
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chodzą one z bazy danych KRAKSA (ZIKiT), która powstaje w oparciu
o materiały przekazywane z policji drogowej, MPK i niektórych ubezpieczycieli oraz z bazy SILIKOM (MPK S.A.) tworzonej z materiałów
źródłowych, czyli własnych kart zdarzeń drogowych, wypełnianych
przez inspektorów ruchu MPK. Poniżej dla porównania zestawiono
dane o zdarzeniach z udziałem autobusu publicznego (niekoniecznie
MPK) i tramwaju z bazy KRAKSA (na podstawie policyjnych kart zdarzeń drogowych) oraz własnej bazy MPK.
Tab.4. Zestawienie danych o zdarzeniach z udziałem autobusu publicznego i tramwaju

Liczba kolizji
Liczba
wypadków
Liczba rannych
Liczba zabitych

Autobus publiczny/
Tramwaj
Baza KRAKSA
(-)

Autobus/Tramwaj Baza
MPK S.A.

129

180

150
9

219
9

1286

Już wstępna ocena wskazuje na rozbieżności pomiędzy bazami
danych, które wynikają głównie ze sposobu rejestrowania informacji o zdarzeniach drogowych. Dla miejskiego przewoźnika oprócz zarządzania bezpieczeństwem istotne jest również zabezpieczenie przed
roszczeniami ofiar wypadków, stąd każde zdarzenie jest rejestrowane,
nawet jeżeli poszkodowany jest wyłącznie potłuczony lub skaleczony
i nie wymaga lub nie życzy sobie pomocy medycznej. W bazie danych
opierającej się na policyjnych kartach zdarzeń drogowych nie jest możliwe oddzielenie autobusu miejskiej komunikacji zbiorowej od autobusu regionalnej komunikacji zbiorowej, stąd bez analizy źródłowej opisu
w kartach policyjnych nie jest możliwe stwierdzenie realnej liczby kolizji
i wypadków z udziałem pojazdów regionalnej komunikacji zbiorowej
(PKS, prywatni przewoźnicy) na terenie miasta, jak również wielkości
pojazdu (popularne busy również są traktowane jak autobus).

5. Zarządzanie bezpieczeństwem przez przewoźników
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnątrz miejskich przedsiębiorstw
przewozowych odbywa się coraz częściej w oparciu o nowoczesne sy-
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stemy zarządzania jakością. W największych polskich miastach menadżerowie zatrudnieni u operatorów wdrażają innowacyjne koncepcje zarządzania oraz certyfikowane systemy kontroli jakości, w tym
systemy dotyczące bezpieczeństwa (np. ISO 9000, ISO 14000). Opierając się na publikacjach przedstawicieli krakowskiego MPK oraz
innych osób z branży, można zaryzykować stwierdzenie, że system
zarządzania krakowskim przedsiębiorstwem oparty m.in. na zarządzaniu jakością, kontrollingu oraz outsourcingu jest jednym z najnowocześniejszych w kraju. Dotyczy to również bezpieczeństwa, gdyż
jak wynika z doświadczenia firm, zachowanie odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa jest silnie związane z organizacją pracy, efektywnością oraz kosztami. System naboru kierujących pojazdami, szkolenia
ich, kontroli i motywowania skutecznie pomaga ograniczać liczbę zdarzeń. Przykładem może być instrukcja dla kierowców i motorniczych
zawierająca zasady wykonywania pracy na stanowisku, w tym zasady
ograniczonego zaufania oraz przewidywania zagrożeń. Kierujący pojazdami, nawet jeżeli nie są w opinii policji winni zdarzenia, jednak
przełożeni lub eksperci uznają iż w danej sytuacji nie do końca zachowali się poprawnie, są kierowani na krótkie szkolenia. Skuteczność
wdrożonego systemu potwierdzają wyniki analizy wskazujące, że kierujący pojazdami MPK Kraków byli uznani winnymi spowodowania
tylko w 12% wypadków i około 30% kolizji.
Istotnym problemem jest środowisko pracy kierowców i motorniczych. Z zasady jest ono pełne zagrożeń, złej organizacji ruchu, zdewastowanej infrastruktury i znacznej ilości współużytkowników popełniających błędy, a dodatkowo pracodawca wymaga punktualności,
czystości i przestrzegania wielu innych absorbujących uwagę i czas
procedur, w tym bezpieczeństwa. Zorganizowanie stanowiska pracy
w przedsiębiorstwie transportowym wymaga dużej wiedzy i doświadczenia menadżera.

6. Podsumowanie
Wyniki analizy
MPK Kraków S.A.
rakter problemów
cie zbiorowym, od

zdarzeń komunikacyjnych z udziałem pojazdów
wykazały w niektórych obszarach odmienny chabezpieczeństwa w miejskim drogowym transportych ogólno gałęziowych. Ta specyfika zawiera się
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w przyczynach zdarzeń, rodzaju infrastruktury oraz organizacji przewozów.
Konieczne jest określenie metodologii badań nad wypadkami
w transporcie zbiorowym, mając na uwadze ich małą ilość. Należałoby wskazać czy lepszą metodą byłaby próba szukania konfliktów,
czy też jak to zrobili naukowcy z Holandii wspierani przez renomowaną Dutch Transport Safety Board, wykonanie szczegółowych analiz
najpoważniejszych wypadków. Wypadki w przemyśle, podobnie jak
w przypadku miejskiego transportu zbiorowego niezbyt liczne, zostały
praktycznie wyeliminowane w przedsiębiorstwach, które wdrożyły innowacyjne systemy zarządzania i produkcji (np.: TQM, WCM). Trudno
jednak zaryzykować tezę o możliwości dojścia do takich samych wyników w przypadku przedsiębiorstw transportu zbiorowego, biorąc pod
uwagę środowisko pracy kierujących pojazdami i stopień zależności
od błędów innych użytkowników nie należących do systemu. Można
jednak przypuszczać, że poprawiając bezpieczeństwo infrastruktury,
a zwłaszcza nadanie jej cech wybaczających błędy jej użytkowników
oraz doprowadzone do perfekcji zarządzanie bezpieczeństwem w firmie oraz systemie miejskim możliwe będzie w przypadku transportu
zbiorowego znacznie łatwiejsze osiągnięcie „Wizji 0” niż w przypadku
całej gałęzi transportu drogowego.
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SAFETY PROBLEMS IN PUBLIC TRANSPORT
– CASE OF KRAKOW
Summary

The road traffic safety problems in Krakow’s road public transportation basing on data (2001 – 2007) from two sources: road
authority database and public transport operator database have
been described in the paper. Almost half from 9700 collisions have
been analyzed in more detailed way according to the information
written by the PT inspectors, who are present at every collision
and accident including bus or tram and fill a special document.
Sample data facts have been presented as well as a risk coming
from the infrastructure. Furthermore the paper includes a teaser
concerning the necessity of municipality public transport management systems for development in the scope of an effective safety
management.
Key words: public transport, safety, infrastructure, management, Krakow

SICHERHEITSPROBLEME IM ÖFFENTLICHEN
PERSONENNAHVERKEHR IN KRAKAU
Zusammenfassung

In dem Beitrag wurden Sicherheitsprobleme im öffentlichen
Personenverkehr in Krakau erörtert. Die Schlüsse wurden aufgrund der Angaben aus den Jahren 2001-2007 gezogen, die der
Datenbank von KRAKSA (Verwaltung für Kommunalinfrastruktur
und -transport in Krakau) aus dem Jahr 2007 und SILIKOM (MPK
S.A. – Städtisches Verkehrsunternehmen AG) entnommen sind.
Der Verifikation und eingehenden Beurteilung wurden die Vorfälle
aus den Jahren 2000-2007 unterzogen, d.h. man hat die Vorfälle
in Bezug auf deren Art, Ursachen und Ort analysiert. Betrachtet
wurden ebenfalls Gefährdungen, die sich aus der in der Stadt
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funktionierenden Infrastruktur ergeben, sowie ingenieurtechnische Lösungen. Des weiteren berührt dieser Beitrag das Thema der
notwendigen Gestaltung neuer Verkehrsmanagementsysteme in
der Stadt durch die Festlegung der entsprechenden und effektiven
Sicherheitsmanagementsysteme auf dem Niveau des Systems,
der Verwaltung und der Verkehrsbetriebe.
Schlüsselbegriffe: öffentlicher Personennahverkehr, Sicherheit, Infrastruktur, Management, Krakau.
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Jerzy Gruszczyński1

OZNAKOWANIE DRÓG, A BEZPIECZEŃSTWO
RUCHU DROGOWEGO
„Jeżeli nie możemy zapewnić kierowcom
fizycznej ochrony przed zagrożeniem, musimy dać im wystarczającą informację,
aby mogli ochronić się sami.”
Norbert Tiemann

Streszczenie

Brak jest świadomości, iż znaki drogowe są współodpowiedzialne za wypadki na polskich drogach. Są one zestawami komunikatów, które mają być tak percypowane, aby kierowca mógł
i chciał się do nich stosować. Stanowią metajęzyk, gdzie najważniejsza jest zgodność, języka wizualnego z językiem prawnym
oraz z realnymi sytuacjami. Chodzi o inżynierię komunikacji wizualnej mającej na celu skuteczność ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwo oraz potrzebę kształcenia specjalistów-projektantów
oznakowania (też pod kątem psychologii percepcji) i wypracowanie metod porządkowania wizualnego tła dla oznakowania. Artykuł połączony jest z prezentacją ilustracji, na podstawie których
autor omawia język znaków oraz zarys całości problematyki.
Słowa kluczowe: zakłócenia informacyjne, lekceważenie
oznakowania, metajęzyk znaków drogowych, język wizualny, język prawny, percepcja dynamiczna i podprogowa, wizualne otoczenie drogi, optymalizacja oznakowania, badanie czytelności,
psychologia percepcji, inżynieria komunikacji wizualnej, kształcenie projektantów oznakowania, plastyk-projektant informacyjnego otoczenia

1 Studio Projektowe ROAD SIGN DESIGNE, Zakopane, tel. (018) 206 34 34, juras44@tatrynet.pl
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1. Wprowadzenie
Oznakowanie dróg nie bywa postrzegane jako istotny, współodpowiedzialny czynnik za wypadki drogowe, mimo iż jest to bardzo
ważny element sprawności ruchu drogowego. Zdaniem autora polski
system znaków drogowych wymaga radykalnych zmian i to zarówno
w kompleksowym rozumieniu problematyki, jak i w samych wzorach
znaków, czy w ich klasyfikacji. Począwszy od uporządkowania zagadnień prawnych, w tym kwestii projektowania znaków na płaszczyźnie
ustawowej, poprzez poprawne stosowanie oznakowania przez projektantów, zarządców dróg i zarządców ruchu, aż po działania edukacyjne mające ostatecznie na celu egzekwowanie właściwych zachowań
kierowców wobec oznakowania. Można bowiem przyjąć, iż o wiele bardziej bezpieczne będą złe drogi, lecz dobrze oznakowanie, niż drogi
dobre – oznakowane źle.

2. Informacyjny pejzaż polskich dróg
Na wstępie należy postawić pytanie, czy nasze znaki spełniają zadania jakie przed nimi stoją? Czy „współpracują” z każdym kierowcą i czy pomagają porządkować całość zagadnień koordynacji ruchu
drogowego? Czy stanowią system? A może są tylko zespołem zbiorów
niezbyt ze sobą powiązanych? Czy też układów, które kończą się na
granicach gminy, by w sąsiedniej gminie podlegać już innym regułom? A czy do tego nie dołączają się najprzeróżniejsze błędy w oznakowaniu? Od braków poprzez nadmiary, wśród nieścisłości, zakłóceń
oraz sprzeczności?
Należy sobie także uświadomić, iż wszelkie informacje umieszczone przy drodze stają się niejako znakami drogowymi. One po prostu
„znaczą drogę” i chcąc nie chcąc zaprzątają uwagę kierowcy. Rzucające się w oczy reklamy, czy informacje mało istotne potrafią zagłuszyć
oznakowanie mające wpływ na bezpieczeństwo i na wybór pożądanej
trasy. Taka praktyka burzy hierarchię ważności informacji, a ta z kolei powinna, wręcz musi być rzetelną podstawą prawidłowego oznakowania.
Podsumowując, znaki drogowe wraz z informacyjnym otoczeniem
drogi to bardzo istotna składowa informacji wizualnej. To istotny ze-
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staw komunikatów wizualnych mających wpływ na kierowanie pojazdem. Niestety to zestaw komunikatów, wśród których hierarchia
ważności informacji utraciła swoją rolę. Konsekwencją jest deprecjacja oznakowania pociągająca za sobą przede wszystkim przeoczenia
przez kierowców istotnych informacji. Za tym idzie spadek zaufania
do oznakowania, a w efekcie końcowym w wielu przypadkach jego
lekceważenie.

3. Stan polskiego oznakowania
Podstawowy zrąb współczesnego oznakowania polskich dróg wywodzi się z lat 70-tych (Instrukcji o znakach i sygnałach na drogach
z roku 1975). W kolejnych latach przybywały istotne uzupełnienia,
w tym oznakowanie poziome i oznakowanie dotyczące autostrad. Ponadto czyniono i czyni się dalsze modyfikacje, które w wielu przypadkach są bardziej natury kosmetycznej, niż systemowej. Traktowanie
znaków drogowych jako zbiór elementów do wykorzystania, a nie jako
integralną część systemu sterującego ruchem, jest zbyt częste, co
w konsekwencji powoduje praktyczny zanik tego systemu oraz dewaluację oznakowania w coraz szerszym zakresie.
Wspomnieć też trzeba, iż nie należy do rzadkości „doklejanie” znaków do obowiązującego prawa, którym brak spójności z całością. Nie
mówiąc już o coraz częściej pojawiających się różnych znakach tzw.
„niekonwencjonalnych”, czy też znakach indywidualnych, kreowanych
lokalnie – na potrzeby danej gminy lub miejscowości. Kolejnym przyczynkiem jest tworzenie wokół dróg informacyjnego chaosu poprzez
reklamy, który w dużym stopniu zakłóca percepcję informacji istotnych dla kierowców, zwłaszcza tych rzutujących na bezpieczeństwo.
Problem oznakowania potęguje nie najlepszy stan polskich dróg
oraz coraz większe natężenie ruchu, łącznie z jego wzrostem na dłuższych dystansach, w tym nasilenie się ruchu międzynarodowego. Zatem konieczność przebudowy systemu znaków drogowych wydaje się
być oczywista, jednak świadomość tej konieczności bywa raczej znikoma – zwłaszcza wśród decydentów.
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4. Kultura oznakowywania dróg
Analizując ewolucję polskiego oznakowania od końca lat 70-tych
ubiegłego stulecia nabiera się nie tylko wrażenia, lecz pewności, iż
znaki drogowe tworzą głównie prawnicy i ewentualnie inżynierowie.
Trudno się jednak dziwić niskiej jakości tych działań skoro inżynierowie ruchu na studiach mają zaledwie kilka godzin zajęć z tematyką
oznakowania dróg.
Bez wątpienia projektanci i biura projektowe trudniące się oznakowaniem mają spore doświadczenia w projektowaniu. Ale mimo
to mamy z jednej strony do czynienia z brakami w kształceniu kadry, a z drugiej z kulturą prawną, która narzuca przestarzałe ramy
dla całego systemu informacji, w tym dla znaków drogowych łącznie z przyzwoleniem na informacyjne zaśmiecanie. Owocuje to pracą
drogowców, która praktycznie polega na schematycznym stosowaniu
znaków w oparciu o polecenia z rozporządzeń „...w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego...”, czy „…w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach...” itd.
A projektowanie oznakowania zza biurka, bez wyjścia w teren, czy też
za pomocą programu komputerowego nie jest niczym zdrożnym – wystarczy wprowadzić dane, a program sam „zaprojektuje”.
W konsekwencji nierzadko znaki są ustawiane w oparciu o wyobrażenia o danych sytuacjach, a nie o realia, czy też o błędy w przepisach.
Kiedy indziej powstają „na zapas” i praktycznie zabezpieczają projektanta, a nie użytkowników drogi. Często stawia się je ze zbyt dużym
marginesem bezpieczeństwa, co w rzeczywistości powoduje przeciwne
reakcje kierowców, a zatem zmniejszanie tego marginesu i wzrost zachowań na granicy ryzyka. Spotykamy też nadmierne ograniczanie
różnych elementów ruchu i chwilami mamy do czynienia z nadmiarem w oznakowaniu, a kiedy indziej z niedoborem – co przekłada się
na dezinformację. Jakby brak było reguł…

5. Chwiejna kultura prawna
Funkcjonujemy w dość mocno zakorzenionym przekonaniu, iż
głównym celem oznakowania dróg jest ostrzeganie kierujących pojaz-
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dami o grożących niebezpieczeństwach i regulowanie ich zachowania
poprzez zakazy i nakazy. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, iż nie
zastosowanie się do wspomnianego oznakowania pozwala na wyciąganie konsekwencji jak nałożenie mandatu, czy też przypisanie winy
w przypadku kolizji oraz wypadku. Zatem pod względem prawnym nie
mają znaczenia znaki kierunku i miejscowości, znaki informacyjne,
w tym turystyczne, znaki uzupełniające itp. I to praktycznie z tych
przyczyn znaki tych grup należą do najbardziej zaniedbanych.
Trzeba przypomnieć, iż oznakowywania niektórymi grupami znaków należy do różnych „gospodarzy”. Dotyczy to oznakowania przejazdów kolejowych i zabezpieczania robót drogowych. Natomiast
w kategoriach znaków informacyjnych i turystycznych każdy może
być projektantem oznakowania, pod warunkiem, iż zostanie ono zatwierdzone przez zarządcę drogi, zarządcę ruchu i zaopiniowane przez
policję. W efekcie od kompetencji, a raczej od gustów wymienionych
wyżej decydentów zależy sfera informacyjna i turystyczno-informacyjna drogi. A skutki takich działań są niestety opłakane.
Dodatkowo brak jest współdziałania między służbami odpowiedzialnymi za oznakowanie. Z jednaj strony mamy do czynienia z różnorodnością przestrzenno-administracyjną (oznakowania gminne,
miejskie, powiatowe itd.), a z drugiej sporą część oznakowania rozdzielono pomiędzy przeróżne podmioty gospodarcze. W konsekwencji na drogach brakuje zunifikowanych rozwiązań, a bardzo kiepska
koordynacja w oznakowaniu jest jednym z największych utrudnień
w poruszaniu się pojazdów.
W związku z powyższym trudno wymagać, aby znaki na polskich
drogach prezentowały coś więcej niż prezentują. Policjanci stosują się
do litery prawa i z reguły nie kwestionują zasadności znaków. Zdarza
się im wykorzystywać niepoważne oznakowanie do nakładania mandatów. A w końcowym rozrachunku kierowcy nie traktują znaków
zbyt poważnie i coraz częściej stosują do nich zasadę ograniczonego
zaufania.

6. Czym są znaki drogowe?
Czym są znaki drogowe i czemu służą? Ich funkcje najczęściej wydają się być oczywistymi i zwykle utożsamia się ją z klasyfikacją znaków.
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Mówi się wtedy, iż znaki ostrzegają, zakazują, nakazują, informują
itd. Jednak rzadko kto uświadamia sobie tak naprawdę, jakie funkcje
znaki spełniają i na czym polega właściwe oznakowanie dróg.
Znaki drogowe to elementy potężnego systemu informacyjnego,
sprzężonego z inżynierią ruchu, mającego trzy podstawowe cele oraz
jeden uzupełniający:
1. Doprowadzić do danego miejsca.
2. Prowadzić w sposób bezpieczny.
3. Zapewnić w trakcie przemieszczania się możliwość zaspokajania
bieżących potrzeb.
4. Dodatkowo zaprezentować miejsca, które mogą być godne uwagi
użytkownika drogi.
Oczywiście w powyżej wymienionych celach znajdzie się wiele podrzędnych i pomniejszych zagadnień, z którymi również będzie związana klasyfikacja znaków. Natomiast nie wszyscy są świadomi, iż
głównym celem oznakowania dróg jest celowość jazdy. Bez wątpienia
regulowanie i prowadzenie (kanalizowanie) ruchu oraz ostrzeganie
użytkowników dróg, to ważne zagadnienia i mimo iż zwykle są uważane za najważniejsze, to dotyczą celu drugiego, „prowadzenia w sposób
bezpieczny”. Służą zatem bardziej zagadnieniom porządkowym, czyli
organizacji i koordynacji ruchu, zwłaszcza wielu pojazdów. Aby jednak taka koordynacja ruchu była skuteczna należy najpierw zapewnić
każdemu pojazdowi z osobna pełny zasób potrzebnych mu informacji,
by wiedział dokąd jedzie. I to zarówno dotyczy drogi, kierunku, jaki
pasa po którym się porusza. Bowiem na nic może się zdać bezpieczne prowadzenie kierowcy, gdy będzie w rozterce i pełen wątpliwości
czy znajduje się na właściwym pasie przed skrzyżowaniem, czy we
właściwym kierunku jedzie. Tak więc ważna jest kolejność spełniania
wymienionych tu celów. Służą temu następujące znaki:
Ad. 1. Za doprowadzenie do danego miejsca odpowiedzialne są znaki kierunku i miejscowości (grupa E). Niekiedy niezbędne są
jeszcze niektóre znaki z grupy uzupełniających, zwłaszcza
te, które dotyczą objazdów. Również bardzo przydatne są tu
znaki poziome i uzupełniające dotyczące kierunków na pasach ruchu. (grupy P, F)
Ad. 2. Prowadzenie w sposób bezpieczny to głównie rola znaków
ostrzegawczych, zakazu i nakazu, oznakowania przed przejazdami kolejowymi oraz sygnalizacji świetlnej (grupy A, B,
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C, G, S). W dużej mierze pomocne także będzie oznakowanie
poziome, tabliczki do znaków oraz niektóre znaki uzupełniające, a nawet informacyjne (grupy T, F, D).
Ad. 3. Możliwości zaspokajania bieżących potrzeb w trakcie poruszania się dają głównie znaki informacyjne (grupa D), choć
rola ta przypada również niektórym znakom zakazu oraz wybranym tabliczkom (grupy B, T). Dotyczy to zarówno obsługi
samochodu, jak i potrzeb fizjologicznych np.: odpoczynek,
posiłek, czy nocleg. Należy tu też wspomnieć o różnych innych dodatkowych przydatnych i pożądanych informacjach,
jak np. o szpitalu, poczcie, punkcie informacji itp.
Ad. 4. I wreszcie funkcja dodatkowa w małym stopniu obsługiwana
przez znaki drogowe. Rolę tę spełniają głównie rozliczne szyldy i reklamy. Jest to jednak rola znaków turystycznych i też
informacyjnych. Powinno tu znajdować się wiele istotnych
informacji, i to nie tylko dla podróżnych bezpośrednio zainteresowanych ofertą turystyczną.
Niestety wprowadzone ostatnio na polskie drogi znaki turystyczne są zaprojektowane nieprofesjonalnie i w małym stopniu spełniają
swoją rolę, a wręcz nierzadko wprowadzają w błąd. Należy zauważyć,
iż podsystem znaków turystycznych jest pod względem projektowym
oraz organizacyjnym najtrudniejszym podsystemem znaków drogowych. Znaki te bowiem regułami muszą się podporządkować logice
znaków kierunku i miejscowości, a równocześnie nie mogą wysuwać
się na pierwszy plan. A ich zadaniem jest prezentacja w typowych
ramach różnorodnych zagadnień nietypowych – zindywidualizowanych. Stąd ta trudność, o czym świadczą też nie najlepsze rozwiązania
w większości krajów.
I należy wspomnieć jeszcze o jednej kwestii. Otóż oznakowanie dróg
nie kończy się na znakach znanych z systemu znaków drogowych, tzn.
zawartych w „Rozporządzeniu… o znakach i sygnałach drogowych”.
Ważne są również inne podsystemy informacji (komunikacji) wizualnej, będących uzupełnieniem oznakowania dróg, a niekiedy jego przedłużeniem. Zakres ten rozciąga się od informacji miejskiej poprzez
turystyczną wraz z elementami promocji, aż po szyldy itp. Bowiem
również jest ważna łatwość znalezienia przez kierowcę danej dzielnicy,
ulicy i konkretnego adresu, albo też dworca, czy placówki jak apteka
itp. Natomiast tłumaczenie bieżących zaniedbań w oznakowaniu dróg
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perspektywą rozwoju i powszechności nawigacji satelitarnej jest tylko
lekceważeniem problemu.
Podsumowując, na obecnym stopniu rozwoju naszej cywilizacji system znaków drogowych jest kręgosłupem wszelkich systemów informacyjnych obowiązujących w przestrzeni publicznej, inaczej mówiąc
wszędzie tam gdzie poruszamy się pojazdami (choć i też pieszo): po
drogach, ulicach, terenach o różnych funkcjach itp. A te dodatkowe
informacyjne podsystemy również rzutują na całokształt bezpieczeństwa ruchu drogowego.

7. Problematyka znaków drogowych
Problematyka znaków drogowych jest dość złożona, ale przede
wszystkim interdyscyplinarna. Dotychczas traktowana po macoszemu, ma w dużej mierze wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Obejmuje wiele zagadnień z następujących dziedzin:
− inżynieria ruchu,
− komunikacja wizualna,
− psychologia percepcji,
− kształtowanie i ochrona krajobrazu.
− zagadnienia edukacyjne wraz z psychologicznymi (szeroko rozumianymi).
Przede wszystkim na zarysowaną tu problematykę należy spojrzeć kompleksowo i dogłębnie zrozumieć, czego kierowca oczekuje od
oznakowania. Otóż oczekuje on swoistego porządku, który spełni jego
potrzeby i zaspokoi wszystkie jego istotne wymagania mogące pojawić
się w trakcie podróży. Oczekuje adekwatności oznakowania, czyli aby
rzeczywiste drogowe sytuacje miały właściwe odwzorowanie w oznakowaniu. Liczy się też przejrzystość znaku, aby nie był nadmiernie
„zagęszczony”, aby jego elementy były podporządkowane hierarchii
ważności, aby wzajemne proporcje odzwierciedlały istotę przekazu itd.
Kierowca oczekuje też unifikacji, bo gdy rozpoczyna jazdę na jednym
końcu kraju, a kończy na drugim i dodatkowo część trasy pokonuje
autostradami, a część drogami lokalnymi, to zasady na które napotyka w oznakowaniu, powinny być identyczne.
Należałoby tu wymieniać kolejne, najprzeróżniejsze kwestie dotyczące oznakowania: a to jego kształtu, kolorystyki, stylistyki, jedno-
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rodności, kontrastu, zagadnień typografii, czytelności, zrozumiałości
i jasności przekazu, jednoznaczności, wiarygodności, konsekwencji
i wiele, wiele innych, a to tylko zasygnalizowanie elementów warsztatu projektowego. I chociaż składowych problematyki można by tu wymieniać jeszcze wiele, to istotne w tym wszystkim jest fakt, iż w naszym kraju zmian w oznakowaniu na lepsze nie da się osiągnąć bez
zmiany podejścia, bez ogarnięcia problematyki całościowo oraz interdyscyplinarne. Niemniej należałoby zacząć od składowych najbardziej
zaniedbanych.

8. Inżynieria ruchu
Organizowanie ruchu drogowego jest procesem niejako wkomponowującym się pomiędzy budowę drogi, a przepływ pojazdów odbywający się na tej drodze. Zatem potrzeby ruchu dyktują kreowanie
elementów organizacji ruchu, sterowanie procesem ruchu drogowego, co z jednej strony dotyczy modyfikacji samej drogi, a z drugiej jej
oznakowania.
Ważnym elementem projektowania parametrów drogi jest perspektywa wprowadzenia prawidłowego oznakowania. Jednak często mamy
do czynienia z traktowaniem znaków drogowych jako elementów, które się dodaje gdy wszystko jest już gotowe, jako przysłowiowe „kwiatki
do kożucha”. Niestety w wielu sytuacjach takie praktyki bywają poważnym uchybieniem.

9. Komunikacja wizualna
Pod słowem „komunikacja” mamy na ogół na myśli przekazanie,
transfer czegoś, skądś do dokądś. Natomiast pod pojęciem „komunikacja wizualna” najczęściej rozumie się projektowanie wizualnych
przekazów, czym głównie trudnią się absolwenci kierunków wyższych
uczelni, jak „wzornictwo przemysłowe”, „graphic design” czy też „komunikacja wizualna”. Te wizualne przekazy – komunikaty pojmowane
są zwykle jako dwu wymiarowe obrazy typu: znaki, piktogramy, symbole, rysunki, ilustracje, nierzadko z zawartością tekstów. Najczęściej
mówi się o grafice użytkowej (nierzadko z elementami artystyczny-
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mi) służącej do celów edukacyjnych, promocyjnych, czy reklamowych
itp.
Jednak w kontekście oznakowania dróg istota komunikacji wizualnej jest nieco inna. Konieczne jest tu rozróżnienie informacji wizualnej, czyli przekazu wizualnego od wizualnej komunikacji. Rzecz nie
tylko w wyemitowaniu komunikatu – jak to najczęściej się rozumie,
ale i również w reakcji na ten komunikat. Otóż, aby doszło do przekazania informacji zawartej w oznakowaniu drogi musi dojść nie tylko do
dostrzeżenia znaku, ale i w końcowym efekcie do prawidłowej reakcji
na niego. I w tym przypadku można by się zastanawiać nad terminem
„inżynierii komunikacji wizualnej”, bowiem wymagania oznakowania
dróg są bliżej inżynierii, niż projektowania graficznego, czy tym bardziej kreacji artystycznej.
Nie wystarczy zatem stawiać znaki drogowe, a więc jedynie „emitować komunikaty” bowiem istotne jest, by były one percypowane.
Zatem nie tylko muszą one być widoczne, ale czytelne, jednoznaczne
itp. Nie dotyczy to tylko znaku czy ich zestawów, ale i także ciągów
znaków. Standardy dotyczące oznakowania dróg, które powstały w latach 70-tych, a są dziś niezbyt trafnie modyfikowane, nie wystarczają
już w obecnej sytuacji na polskich drogach. Skupianie się na technologicznych nowościach czyniących znaki lepiej widocznymi nie zastąpi
błędnie zaprojektowanych, czy też źle zlokalizowanych znaków.

10. Psychologia percepcji
Należy pamiętać, iż na wszystkich drogach odbywa się zarówno
ruch lokalny, jak i ruch dalekosiężny. Oczywistym jest, iż autostrady służą przede wszystkim pojazdom przemieszczającym się szybko,
na dalekie odległości, a ruch lokalny na nich spada do minimum,
najczęściej do przejazdu między dwoma najbliższymi węzłami. Zwykle dotyczy to obwodnic, czy rejonów dużego zagęszczenia miejskich
aglomeracji. Natomiast na drogach lokalnych ruch jest stosunkowo
powolny, bo dominują na nich przejazdy na małe odległości, ale i tu
trafią się kierowcy będący w trakcie pokonywania dłuższych tras.
Zatem chociaż można mówić o odmiennej, wręcz przeciwstawnej
„filozofii” oznakowywania autostrad, jak i dróg lokalnych, to jednak na
wszystkich drogach powinien przy projektowaniu oznakowania obo-
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wiązywać zbiór zasad zapewniających kreowanie informacji w sposób
optymalny. Co powinno być dostosowane również do percepcyjnych
możliwości kierowcy mniej bystrego w spostrzeganiu, ale też uwzględniając fakt, iż często znający drogę kierowcy lokalni poruszają się „na
pamięć”.
Istnieje przekonanie (poparte badaniami), iż kierowca jest w stanie dostrzec w oznakowaniu drogi równocześnie pięć prostych komunikatów – nazwiemy je „jednostkami informacyjnymi”. Na przykład
w znaku „tablica szlaku drogowego” (E-14 i E-14a) umieszcza się
niejednokrotnie nazwy sześciu miejscowości z dystansami w kilometrach i jeszcze z kilkoma numerami dróg. Czy to przekonanie będzie
słuszne, gdy jedzie się tuż za ciężarówką w nadziei, iż będzie się ją
mogło wkrótce wyprzedzić? Czy dostrzeżenie pięciu jednostek informacyjnych to średnia dostrzegalność, czy ta u mniej bystrych, w tym
też starszych kierowców? Czy można o niej mówić również przy intensywnych opadach deszczu?
Nasuwa się zatem pytanie czy metodologia projektowania pod średniego odbiorcę będzie przy oznakowaniu dróg słuszna? Zaprojektowanie siedzeń w autobusie na człowieka o średnim wzroście zapewni
wygodne siedzisko dla każdego średniego, ale i małego. Natomiast wysoki człowiek będzie się męczył i musiał dość często zmieniać pozycję.
Na odmienny wynik napotkamy przy zaprojektowaniu pojemnika na
średnie jajka, bo większe po prostu się nie zmieszczą. Z podobną do
pojemnika na jajka konsekwencją będziemy mieć przy oznakowaniu
dróg, gdzie kierowca o słabszej spostrzegawczości istotnej informacji
po prostu nie dostrzeże.
Należy także pamiętać, iż oznakowanie dróg, choć w przytłaczającej większości jest oznakowaniem statycznym, to zza kierownicy jest
odbierane w ruchu, zatem jest to percepcja dynamiczna. Możliwości
percepcyjne kierowcy, na tyle by się mógł stosować do znaków, są na
naszych drogach zazwyczaj nie brane pod uwagę.
Dodatkowo mówiąc o oznakowaniu dynamicznym, tzw. o zmiennej
treści (dotyczy też sygnalizacji), choć ono w istotnym stopniu może
podnosić jakość sterowania ruchem drogowym, to wymaga innych
reguł przy projektowaniu. Tu muszą być postawione o wiele wyższe
wymagania pod względem higieny percepcji. Żeby oznakowanie dynamiczne mogło być percypowane dynamicznie, potrzebne jest w dużo
większym stopniu zadbanie o czytelność takiego oznakowania, gdyż
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łatwo tutaj tworzyć elementy, który kierowcę rozkojarzą, zamiast poinformować.

11. Kształtowanie i ochrona krajobrazu
Dzisiaj znaki drogowe występują zbyt często pośród reklam, których ilość w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza w otoczeniu drogi, jest
nadmierna. Dotyczy to nie tylko reklam będących w samym pasie drogowym, lecz i również zlokalizowanych w wizualnym otoczeniu drogi.
Art. 4 Konwencji Wiedeńskiej, (Dz. U. 1988 nr 5 poz. 44, - „Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968
r.”), której Polska jest sygnatariuszem, mówi: „Zabronione będzie...
umieszczanie tablic, ogłoszeń, oznaczeń lub urządzeń, które mogłyby
być mylnie wzięte za znaki lub inne urządzenia służące do kierowania
ruchem albo mogłyby pomniejszać ich widoczność lub skuteczność,
bądź też oślepiać użytkowników drogi lub odwracać ich uwagę i zagrażać przez to bezpieczeństwu ruchu”.
Z kolei z Art. 4.23 ustawy o drogach publicznych wynika, iż reklama to „nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie
wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony
w polu widzenia użytkowników drogi, nie będący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym
o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę”.
Trudno się z tą definicją reklamy zgodzić, z której wynikałoby, iż
informacja anonsująca aptekę, czy punkt weterynaryjny jest reklamą.
Owszem, nie jest to znak drogowy i nie jest to też zazwyczaj znak informujący o obiektach użyteczności publicznej ustawiony przez gminę.
Jednak reklama to z pewnością nie jest, lecz szyld i to placówki dość
istotnej ze względu na jej publiczną użyteczność. Należałoby nawet postawić pytanie, czy informacja o aptece, jak i punkcie weterynaryjnym
nie powinna się znaleźć wśród drogowych znaków informacyjnych.
Biorąc pod uwagę nasze prawo, to z jednej strony mamy do czynienia z pasem drogowym, gdzie jest możliwość kontrolowania lokalizacji
reklam, a z drugiej praktyczny brak możliwości kontroli tego, co się
umieszcza w polu widzenia użytkowników drogi. I nasuwa się pytanie
kto w końcu może, a kto powinien nad reklamami zapanować?
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Ochrona krajobrazu powinna być traktowana nie tylko jako ochrona
krajobrazu przyrodniczego, czy też kulturowego z zabytkową substancją, ale jako uporządkowanie całej sfery z informacyjnej i to w każdym
krajobrazie. Ze względu na bezpieczeństwo tło dla drogowych znaków powinno być maksymalnie neutralne. Po drugie konieczna jest
dbałość o przejrzystość całej sfery wizualnej przestrzeni publicznej,
w tym o uporządkowanie zarówno szyldów, jak i reklam, o uwzględnienie potrzeb informacyjnych, zagadnień kompozycji, kolorystyki
i nie zaniedbując estetyki przestrzeni publicznej. Uzyskanie pożądanych rozwiązań jest możliwie jedynie poprzez wprowadzenie mądrej
ustawy regulującej te zagadnienia, wraz z ustawowym powołaniem do
życia Miejskich Plastyków-Projektantów, analogicznie gminnych, powiatowych itp., przeszkolonych w zakresie funkcjonowania i percepcji znaków drogowych. Bez profesjonalnego podejścia do tematu, bez
przywrócenia ustawowego współdziałania architekta-urbanisty z konserwatorem i plastykiem-projektantem trudno się spodziewać wizualnego uporządkowania przestrzeni publicznej, a zatem i bezpiecznego
tła dla znaków drogowych.

12. Zagadnienia edukacyjne
Trudno się minąć z prawdą stwierdzając, iż każdy kierowca jest
uczony swoich jezdnych i drogowych umiejętności również poza kursem prawa jazdy i to co najmniej na kilka sposobów. Wyniki nauki
na kursie zależą w dużej mierze od prowadzącego, który i tak musi
się skoncentrować na materiale egzaminacyjnym, aby kandydaci na
kierowców mogli je przejść pomyślnie. Na ile taki świeżo upieczony
kierowca jest gotowy do zdobywania dalszych umiejętności we własnym zakresie zależy od wielu czynników. Bez wątpienia pomogą mu
w tym:
Po pierwsze same drogi, a więc całokształt drogowej inżynierii. Otóż
geometria drogi wraz z jej wszystkimi elementami jak mosty, wiadukty, skrzyżowania, rozjazdy itp. będzie mu narzucać określone ramy
zachowań. Niski, a i zbyt wysoki krawężnik będzie go dalej szkolił
przy wjeżdżaniu na chodnik, czy też przy parkowaniu. Drogowe znaki
zarówno pionowe (w tym sygnalizacja), jak i poziome uświadomią mu,
iż nie zawsze na drogach są one tak jednoznaczne, czy czytelne, jak to
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było przewidziane na kursie, czy jakby się to mogło wydawać zgodnie
z logiką.
Po drugie istotnym elementem edukacyjnym jest zachowanie się
innych kierowców. Ich styl jazdy, sposoby wykonywania manewrów,
zakres stosowania się do znaków itp. Chcąc nie chcąc jazda innych
rzuca się w oczy każdemu nieopierzonemu kierowcy. Oczywiście nie
każdy będzie naśladował wszystkie wzorce zachowań na jakie napotka w ruchu drogowym, ale wybierze sobie te, które uzna za sobie przydatne. I w końcu przyjmie styl „bycia na drodze”, który będzie albo
bardziej racjonalny, albo też bardziej „fantazyjny”, w tym wyrobi sobie
również stosunek do znaków.
Także edukacyjnym elementem są spotkania z policją. Dotyczy to
zarówno zatrzymań, niekiedy do szczegółowych kontroli, jak i nakładania mandatów itp. A jakie są emocje kierowcy i stosunek do niezbyt
racjonalnego ograniczenia prędkości, gdy zza krzaków namierzyli go
policjanci? To też są elementy „edukacyjne” wprawiające niektórych
nawet w poważne zdenerwowanie, które nierzadko towarzyszy dalszej
jeździe.
Jednak w cały procesie edukacyjnym rolę odgrywają również wszelkie podręczniki prezentujące oznakowanie, gdzie niejednokrotnie znaki tam zawarte odbiegają w rysunku od znaków rzeczywistych. Taka
dowolność graficznej interpretacji również bywa elementem zakłócającym rozumienie, a i powagę oznakowania.

13. Projektowanie oznakowania
Współczesne projektowanie oznakowania dróg polega na stosowaniu wzorów znaków zawartych w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych…”. O projektowaniu oznakowania w większym zakresie niż aplikowanie elementów z instrukcji,
możemy mówić głównie przy tablicach przeddrogowskazowych i przy
drogowskazach. Jednak w rzeczy samej projektowanie oznakowania
dróg jest związane z czterema etapami – fazami. Są to:
− dysponowanie adekwatnym znakiem lub zestawem znaków dla
potrzeb w danej sytuacji lub ich zaprojektowanie,
− odpowiednie oznakowanie danej sytuacji,
− skoordynowanie oznakowania z informacyjnym otoczeniem,
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− monitorowanie zmian w otoczeniu oraz w zapotrzebowaniu na
modyfikacje tegoż oznakowania.
Jeżeli „wzornik znaków” nie dysponuje odpowiednim znakiem do
zastosowania, albo zasadami by go zaprojektować, to w takich sytuacjach mamy do czynienia albo z brakiem oznakowania, albo z oznakowaniem „niekonwencjonalnym”, które najczęściej wykonywane jest na
poziomie amatorskim. Dodatkowo współczesne działania oparte najczęściej na wyborze ofert najtańszych gwarantują głównie działania
rutynowe i niestety często można się spodziewać rozwiązań powierzchownych – nie koniecznie dostosowanych do realiów.

14. Język znaków
Zrozumienie istoty oznakowania, a zatem „języka znaków” jest konieczne, aby móc umiejętnie je dopasować do danych sytuacji, by było
one zasadne i skuteczne. Język znaków jest metajęzykiem, na który
składa się kilka języków szczególnych, gdzie najważniejszym jest język wizualny. Znaki drogowe są czytane – percypowane najczęściej
w ułamkach sekundy, a nierzadko na granicy świadomości (percepcja podprogowa). Czyta się je obrazowo, jako wizualne sygnały. Są to
rodzaje „zdjęć” konotowanych w psychice, a kierowca wcale ich nie
„tłumaczy” na język werbalny.
Drugim istotnym językiem jest język prawny, a zatem jedna z odmian języka werbalnego, zapisywany przy pomocy specyficznego słownictwa, ba niekiedy w bardzo zawiłych sformułowaniach, dla niektórych kierowców nie do końca zrozumiały. Oczywistym jest, iż język
prawny stanowi bazę regulującą ruch drogowy i jest nieodzowny zarówno przy edukowaniu użytkowników dróg, jak i przy rozstrzyganiu
spraw spornych, czy dochodzeniu przyczyn niepożądanych zdarzeń.
Jednak celem oznakowania dróg jest prowadzenie kierowcy i wywoływanie u niego odpowiednich zachowań i to właśnie za pomocą
języka wizualnego, a niestety w wielu przypadkach język wizualny nie
jest zbieżny z językiem prawnym. Dochodzi do rozszczepienia między
nimi, do swoistej schizofrenii, gdzie nieraz znaczenie prawne oznakowania wprost przeczy znaczeniu wizualnemu.
Podstawowy problem stanowi kwestia, na ile znaki obowiązujące
mogą być adekwatne do realnych sytuacji i na ile oraz w jakim stop-
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niu mogą je odwzorować, i czy też są w stanie zaspokoić nowe, albo
i nietypowe potrzeby. Wspomnieć należy, iż nie chodzi tu wyłącznie
o złe stosowanie znaków, ale o błędy w samych znakach – w ich rysunku – wynikające z metodyki i praktyki projektowania znaków, jak
i z niedoskonałości w „instrukcji oznakowania”. Ważny jest tu dobór
treści w oznakowaniu, jej uhierarchizowanie, znaczenie każdej składowej i skorelowanej jej z rozmiarem. Tworzenie znaków prostych,
złożonych, mniej lub bardziej skontrastowanych itd., ich lokalizacja
w kontekście do otoczenia – to przykłady zaledwie kilku elementów,
których właściwe uszeregowanie jest podstawą dobrego oznakowania.
Podsumowując: dopóki język wizualny oznakowania nie będzie
spójny z językiem prawnym oraz z realiami, dopóty bezpieczeństwo na
drogach będzie w znacznym stopniu upośledzone.

15. Wnioski
W ostatnich latach obserwujemy sporą ilość znaków opracowanych
w sposób amatorski. Poszukiwania poprawy oznakowania dróg nie
idą w kierunku przebudowania systemu zgodnie z rozwojem ruchu
drogowego, ani projektowania znaków optymalnych, czy podnoszenia
jakości wizerunku samych znaków lub też polepszania ich czytelności
poprzez modyfikowanie wzorów, rysunków itp., bądź reguł ich stawiania itp. Jeżeli się o znakach myśli, to raczej w kierunku ulepszeń
technologicznych, czy technicznych.
Praktyka dodawania znaków w miejscach gdzie doszło już do kolizji
lub wypadku jest raczej łataniem organizacyjnych dziur, niż projektowaniem czegokolwiek. Jednak niedoskonałości oznakowania dróg
mają przede wszystkim swe korzenie w co najmniej pięciu aktach
prawnych. Zatem nawet zakrojone na szeroką skalę akcje pod hasłami dotyczącymi robienia porządków w oznakowaniu, czy usuwania
absurdów, są powierzchownym poprawianiem oznakowania lub jego
dostosowywaniem do kulejących przepisów.
Przebudowa całego systemu, począwszy od korekt w klasyfikacji
znaków, poprzez przeprojektowanie niektórych znaków, a doprojektowanie brakujących, jak i poprzez badania i nawet konsultacje z przodującym jednostkami projektowymi w krajach Unii Europejskiej, jest
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jedyną logiczną perspektywą, na którą warto by postawić, zwłaszcza
przy obecnym, nie najlepszym stanie polskich dróg.
Podstawą jest jednak komunikacja wizualna, a ściślej inżynieria komunikacji wizualnej, bowiem znak musi być dostrzegalny (rzucający się w oczy), widoczny, czytelny, ponadto zrozumiały i adekwatny do sytuacji oraz zgodny z logiką, zatem wiarygodny. Ale to nie wystarczy, bowiem musi być jeszcze „przeczytany”, zrozumiany, by mógł
spowodować myśl (odruch) o zastosowaniu się do niego oraz ostatecznie doprowadzić do podjęcia działania zgodnych z komunikatem
ze znaku. Oczywistym, iż za tym jest konieczna przebudowa całości
systemu, bynajmniej nie tylko oznakowania, ale w systemie myślenia,
w aktach prawnych. Zmianie winna ulec metodologia, projektowanie,
edukowanie, wdrażanie, kontrola itd.
Zatem konieczne jest powołanie interdyscyplinarnego zespołu, który na płaszczyźnie prawnej i w skali kraju byłby w stanie uporządkować zagadnienia inżynierii komunikacji wizualnej. Natężenie ruchu
na naszych drogach będzie wzrastać i zadbanie o tę, jednak dość ważną składową wydaje się być na dzień dzisiejszy bardzo istotne, aby
równolegle do innych działań, oznakowanie przestało być współodpowiedzialne za zły stan bezpieczeństwa na p
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ROAD SIGNAGE AND ROAD TRAFFIC SAFETY
Summary

It is observed lack of knowledge that road signs are jointly responsible for accidents on Polish roads. They are consist of sets
of messages that should be perceived by a driver and allow him
to follow according to them. They constitute a metalanguage and
the compatibility of the visual and legal languages as well as real
situations in signs are the most important rules. The matter is that
the image communication engineering targeting the effectiveness
of road traffic including the safety and the necessity to educate
the specialist and designer of signage (including the psychology
of perception) and elaborate the method of image background arrangement for signage. There are some illustrations to describe
the language of signs and the problem of signage presented in the
paper.
Key words: information disturbances, signage disregard, matalanguage of road signs, image language, legal language, dynamic and subthreshold perception, optimisation of signage, image
communication engineering

76

Gruszczyński J.

STRASSENKENNZEICHNUNG
UND VERKEHRSICHERHEIT
Zusammenfassung

Es mangelt am Bewusstsein, dass Verkehrszeichen für Verkehrsunfälle auf den polnischen Straßen mitverantwortlich sind.
Sie bestehen aus Sätzen von Meldungen, die so wahrgenommen
werden sollten, dass der Fahrer sie beachten kann und will. Sie
stellen eine Metasprache dar, wobei die Übereinstimmung der Visualsprache mit der Rechtssprache und der realen Situationen am
wichtigsten ist. Es geht um DIE TECHNIK DER VISUELLEN KOMMUNIKATION, deren Ziel ist es, die Verkehrswirksamkeit anzustreben. Mitberücksichtigt werden auch: Sicherheit sowie Bedürfnis,
Fachplaner für Kennzeichnung auszubilden (auch in Hinsicht auf
Wahrnehmungspsychologie) und Erarbeitung der Methoden zum
Ordnen des visuellen Hintergrundes für die Kennzeichnung. Dieser Beitrag ist mit der Präsentation der Bilder verbunden. Auf dieser Grundlage wird von dem Verfasser Zeichensprache und Abriss der Gesamtproblematik besprochen.
Schlüsselbegriffe: Informationsstörungen, Nichtbeachtung
der Kennzeichnung, Metasprache der Verkehrszeichen, Visualsprache, Rechtssprache, dynamische und unterschwellige Wahrnehmung, visuelle Straßenumgebung, Optimierung der Kennzeichnung, Prüfung der Lesbarkeit, Wahrnehmungspsychologie,
Technik der visuellen Kommunikation, Bildung der Kennzeichnungsplaner, Plastiker und Planer für informative Umgebung.
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KOMPLEKSOWE WDRAŻANIE USPOKAJANIA
RUCHU NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU
„MIASTECZKO HOLENDERSKIE” W PUŁAWACH
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Streszczenie

Nadmierna prędkość pojazdów jest głównym czynnikiem
sprawczym wypadków drogowych i w Polsce każdego roku kosztuje życie ponad 1.500 osób. Skutecznym sposobem na zapobiegnie wypadkom i obrażeniom pośród uczestników ruchu drogowego
jest kompleksowe wprowadzanie uspokojenia ruchu. W ramach
pilotażowego projektu „Miasteczko Holenderskie” w Puławach powstał innowacyjny obszar ruchu uspokojonego, którego celem jest
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zademonstrowanie zarządcom dróg bezpiecznych rozwiązań z zakresu inżynierii
drogowej w miastach. Na przykładzie projektu „Miasteczko Holenderskie” opisano metodyczne podejście do planowania i wdrażania uspokojenia ruchu oraz przedstawiono najbardziej charakterystyczne rozwiązania inżynieryjne zastosowane w projekcie.
Słowa kluczowe: uspokojenie ruchu, funkcjonalna hierarchizacja dróg, kontrola dostępności, strefowanie prędkości, środki
uspokojenia ruchu, strefa ruchu uspokojonego, Miasteczko Holenderskie, Puławy
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1. Zagrożenia związane z nadmierną prędkością ruchu pojazdów
Wypadki drogowe stanowią bardzo znaczące obciążenie dla społeczeństwa i gospodarki. Każdego roku w wypadkach na polskich drogach traci życie ok. 5,5 tysiąca osób, a ok. 60 tysięcy odnosi rany.
Straty spowodowane wypadkami szacowane są na ok. 30 miliardów
złotych każdego roku. W Polsce ginie ok. 13% wszystkich zabitych
na drogach Unii Europejskiej, podczas gdy ludność Polski stanowi
niespełna 8% populacji UE. W Polsce na 100 tys. mieszkańców ginie w wypadkach drogowych aż 15 osób, podczas gdy w najbezpieczniejszych krajach Europy 5 osób, więc obywatele naszego kraju są
trzykrotnie bardziej zagrożeni śmiercią na drodze niż mieszkańcy bezpieczniejszych krajów UE.
Głównym zagrożeniem w ruchu drogowym jest nadmierna prędkość
pojazdów, gdyż im większa prędkość, tym trudniej uniknąć wypadku
i tym poważniejsze są obrażenia u ofiar. W Polsce nadmierna prędkość jest przyczyną ok. 30% wypadków śmiertelnych, czyli każdego
roku ponad 1.500 osób ginie z powodu nadmiernej prędkości jazdy.
Przekraczanie dozwolonej prędkości jest zjawiskiem powszechnym,
jednak najgorsza sytuacja panuje na odcinkach dróg przechodzących
przez niewielkie miejscowości, gdzie 94% kierowców przekracza dozwoloną prędkość. Mimo obowiązującego ograniczenia do 50 km/h
średnia prędkość pojazdów przejeżdżających przez niewielkie miejscowości to 76 km/h. W dużych miastach zbyt szybko jeździ 85%
kierowców. Stanowi to śmiertelne zagrożenie zwłaszcza dla pieszych
i rowerzystów, którzy nie są chronieni karoserią pojazdu. Z tego powodu Polska przoduje w niechlubnej statystyce: w naszym kraju piesi
stanowią ok. 34% zabitych w wypadkach, najwięcej w całej UE, zaś
rowerzyści ok. 11%.
Przykładowo, przy prędkości 75 km/h, a więc prędkości często
spotykanej na drodze przechodzącej przez małą miejscowość, reakcja
kierowcy nastąpi po przejechaniu około 21 metrów (czas reakcji około
1 sekundy), a droga hamowania wyniesie około 31 metrów. Samochód
zatrzyma się więc po przejechaniu 52 metrów od momentu zauważenia niebezpieczeństwa przez kierowcę. W obszarze zabudowanym kierowca najczęściej dostrzega pieszego na jezdni około 36 metrów przed
pojazdem, wobec tego do potrącenia dojdzie przy prędkości 53 km/h.
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Przy uderzeniu z taką siłą prawdopodobieństwo śmierci pieszego wynosi ponad 90%. Zależność pomiędzy prędkością jazdy a drogą hamowania pojazdu przedstawiono na poniższym wykresie.

Rys. 1. Zależność pomiędzy prędkością jazdy a drogą hamowania pojazdu

Oprócz problemu nadmiernej prędkości przez miejscowości, osiedla i centra miast przechodzi ruch tranzytowy z dużym udziałem samochodów ciężarowych, który jest przyczyną licznych zagrożeń i uciążliwości dla społeczności lokalnych. Istotną przyczyną tego stanu rzeczy jest zarówno sama droga (infrastruktura i organizacja ruchu) jak
i otoczenie drogi, które sprzyjają zbyt szybkiej jeździe. Ukształtowanie
sieci drogowo-ulicznej i niedostatek infrastruktury dla ruchu pieszorowerowego, nawet w miastach i miejscowościach, faworyzuje ruch
zmotoryzowany kosztem pieszych i rowerzystów. Z kolei brak skutecznego nadzoru nad prędkością jazdy powoduje, że kierowcy nie bacząc
na znaki drogowe bezkarnie łamią ograniczenia prędkości. Szacuje
się, że środowisko drogi przyczynia się do powstawania nawet 1/3
wszystkich wypadków.
Tymczasem za pomocą odpowiedniego kształtowania drogi i jej otoczenia można skutecznie zapobiegać wypadkom i innym uciążliwościom poprzez fizyczne uniemożliwianie jazdy z nadmierną prędkością
oraz eliminację niepożądanego ruchu tranzytowego. Międzynarodowe
badania dowodzą, że spadek średniej prędkości o 5% powoduje spadek ogólnej liczby wypadków o 10%, a wypadków śmiertelnych o 20%.
Oprócz tego niebagatelne są korzyści środowiskowe: niższa prędkość
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jazdy powoduje mniejszy hałas i redukuje emisję groźnych dla środowiska gazów, a zmniejszenie liczby wypadków ogranicza przedostawanie się do otoczenia szkodliwych substancji z rozbitych pojazdów
i obiektów przydrożnych.
Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT
2005 identyfikuje nadmierną prędkość jazdy jako główne zagrożenie
na polskich drogach i nadaje priorytet działaniom na rzecz ograniczania tego zjawiska. Oprócz wzmocnienia nadzoru ze strony policji
i wprowadzania urządzeń kontroli prędkości w pojazdach kluczowe
znaczenie ma takie ukształtowanie środowiska drogi, które zapewni
bezpieczną prędkość pojazdów, stworzy dogodne warunki poruszania
się pieszych i rowerzystów oraz uporządkuje przestrzenie ruchu.

2. Uspokojenie ruchu – cele i założenia
Uspokojenie ruchu polega na takim kształtowaniu środowiska drogowego za pomocą środków planistycznych i inżynieryjnych, które pozwoli na osiągnięcie kompleksowego efektu poprawy bezpieczeństwa
ruchu, zmniejszenia uciążliwości transportu i polepszenia przestrzeni
publicznej w obszarach zabudowanych. Zasadniczym dążeniem uspokojenia ruchu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez spowodowanie pożądanych zachowań uczestników ruchu i zapobieganie zachowaniom niepożądanym. Można formułować wiele definicji uspokojenia ruchu, jednak jego cel i zakres pozostaną te same: jest to kompleksowe działanie, które dąży do stworzenia bezpiecznych warunków
do poruszania się w obszarze zabudowanym, w pierwszym rzędzie
z uwzględnieniem potrzeb pieszych i rowerzystów.
Najważniejszym celem jest zapewnienie bezpiecznej prędkości pojazdów i egzekwowanie ograniczeń prędkości za pomocą odpowiedniego kształtowania geometrii jezdni, wystroju ulicy oraz elementów
organizacji ruchu, które fizycznie uniemożliwiają rozwijanie nadmiernych prędkości oraz zapobiegają innym niebezpiecznym zachowaniom jak np. wyprzedzanie. Towarzyszy temu budowa chodników
i ścieżek rowerowych celem zapewnienia bezpiecznego ruchu pieszych
i rowerzystów. Bardzo istotne jest również zapewnienie bezpiecznych
miejsc do postoju i odpowiednie kształtowanie przestrzeni parkingowych. Uspokojenie ruchu przynosi najwięcej pożytku pieszym i ro-
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werzystom, gdyż to oni są najbardziej zagrożeni wypadkiem, jednak
z poprawy bezpieczeństwa korzystają wszyscy uczestnicy ruchu.
Zmniejszenie uciążliwości transportu drogowego to przede wszystkim eliminacja niepożądanego ruchu tranzytowego z osiedli, centrów
miast i miejscowości. Ruch tranzytowy dotyczy nie tylko samochodów
ciężarowych przejeżdżających przez miasto; jest to każdy ruch pojazdów, który nie ma punktu początkowego ani końcowego na danym
obszarze. Eliminacja tranzytu odbywa się poprzez zniechęcanie kierowców do przejeżdżania przez część miejscowości za pomocą środków uspokojenia ruchu lub nawet poprzez fizyczne uniemożliwienie
wjazdu.
Poprawa jakości przestrzeni publicznej polega na tworzeniu bezpiecznego i komfortowego środowiska do poruszania się niechronionych uczestników ruchu: pieszych i rowerzystów. Towarzyszy jej podnoszenie walorów estetycznych i polepszanie ładu przestrzennego otoczenia za pomocą elementów małej architektury zabudowy i zieleni.
Przykładowe zdjęcie ulicy ruchu uspokojonego znajduje się poniżej.

Fot. 1. Holandia, przykładowa ulica ruchu uspokojonego
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Uspokojenie ruchu jest z zasady wprowadzane na znacznym obszarze miasta i polega na skoordynowanym stosowaniu fizycznych środków inżynierii drogowej i organizacji ruchu w celu zwiększenia bezpieczeństwa, poprawy warunków środowiskowych i ładu przestrzennego
oraz waloryzacji otoczenia. Jest to jednocześnie działanie z dziedziny
zarządzania siecią drogową, zarządzania prędkością oraz zagospodarowania przestrzennego. Obejmuje ono wprowadzanie funkcjonalnej
hierarchizacji układu drogowego (rozdzielanie i różnicowanie sieci
drogowej w zależności od funkcji jaką pełni droga na danym obszarze)
na terenie zabudowanym. Jednocześnie na całym obszarze wprowadza się fizyczne rozwiązania z zakresu inżynierii drogowej i organizacji
ruchu, które mają za zadanie wyegzekwować na kierujących pojazdami przestrzeganie ograniczeń prędkości poprzez fizyczne uniemożliwienie jazdy z nadmierną prędkością. Do tego stosuje się rozwiązania zapobiegające przechodzeniu ruchu tranzytowego przez tereny
osiedlowe i centra miast oraz miejscowości. Poprzez zabiegi estetyczne
i architektoniczne wokół ulicy powstaje przyjazne i bezpieczne otoczenie, które sprzyja czynnościom rekreacyjnym i poprawia jakość życia
mieszkańców.
Uspokojenie ruchu może być realizowane jako indywidualna koncepcja transportowo-urbanistyczna, lecz może równie dobrze być
częścią programu rewitalizacji obszaru miejskiego. Wprowadzenie
środków uspokojenia ruchu, zwłaszcza egzekwowanie bezpiecznej
prędkości jazdy są głównym punktem programów bezpiecznej drogi
do szkoły i osiedlowych lub dzielnicowych programów bezpieczeństwa
ruchu. W uspokajaniu ruchu konieczne jest takie zestrojenie celów
planowania przestrzennego z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu
na drogach, aby wynikiem był funkcjonalny, przyjazny i bezpieczny
dla uczestników ruchu, spełniający wymogi ładu przestrzennego oraz
estetyczny obszar przestrzeni publicznej. Dlatego bardzo ważna jest
współpraca zarządców dróg i organów zarządzających ruchem, architektów, urbanistów oraz inżynierów środowiska zarówno na etapie
planowania zagospodarowania terenu, jak i podczas realizacji inwestycji.
Uspokajanie ruchu za pomocą fizycznych środków technicznych
tam, gdzie ich stosowanie jest wskazane, wykazuje szereg przewag
nad kontrolami policyjnymi czy fotoradarami. Środki uspokojenia
ruchu funkcjonują natychmiast po oddaniu do eksploatacji, działają
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przez całą dobę, nie wymagają obsługi i oddziaływują na wszystkie
pojazdy. Są przy tym trwałe, mniej wymagające pod względem utrzymania, odporne na warunki meteorologiczne i mniej podatne na akty
wandalizmu niż fotoradary. Przede wszystkim wymuszają one na kierujących zachowanie odpowiedniej prędkości, w przeciwieństwie do
fotoradaru, który decyzję o zdjęciu nogi gazu pozostawia kierowcy.

3. Projekt uspokojenia ruchu w Puławach – „Miasteczko Holenderskie”
Miasto Puławy położone jest w środkowo-wschodniej Polsce, na zachodnim krańcu województwa lubelskiego i stanowi północny wierzchołek słynnego „trójkąta turystycznego”: Kazimierz Dolny – Nałęczów
– Puławy. Przez miasto przebiega jedna droga krajowa (DK Nr 12),
w ciągu której znajduje się most przez rzekę Wisłę. W tej sytuacji podstawowy szkielet układu drogowego w mieście oraz w obszarze tzw.
„trójkąta turystycznego” tworzą drogi wojewódzkie. Szczególnie obciążona ruchem kołowym jest właśnie DW Nr 824, stanowiąca jedyny
dojazd do Kazimierza Dolnego z północnych i zachodnich obszarów
Polski oraz dojazd do Nałęczowa.
Projekt jest zlokalizowany w dzielnicy Włostowice położonej w południowej części Puław. Granice projektu wyznaczają ulice: Kazimierska, Włostowicka, Skowieszyńska, Powstańców Listopadowych,
Piękna i Kilińskiego. Ulice Kazimierska i Włostowicka należą do drogi
wojewódzkiej nr 824, która obsługuje południowy wyjazd z miasta
i łączy Puławy między innymi z Kazimierzem Dolnym, jedną z głównych atrakcji turystyczno-kulturowych regionu. Niedawno oddany
do eksploatacji odcinek obwodnicy Puław umożliwia przejazd ruchu
tranzytowego poza miastem, dzięki czemu uspokojenie ruchu nie powinno stanowić przeszkody komunikacyjnej. Plan sytuacyjny obszaru
projektu jest przedstawiony na rys. 2 w dalszej części referatu.
Podstawowym celem projektu uspokojenia ruchu jest uzyskanie
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i polepszenie estetyki ulic
na terenie osiedla Włostowice w Puławach oraz na odcinku drogi wojewódzkiej nr 824 przebiegającej na obrzeżu tego osiedla. Odbywa
się to poprzez przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej oraz częściową przebudowę ulic osiedlowych wraz ze zmianami w organizacji ru-
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chu. Przekształcenie obecnego układu komunikacyjnego Puław jest
wzorowane na rozwiązaniach holenderskich w zakresie zapewnienia
okolicznym mieszkańcom bezpiecznej drogi do szkoły, pracy i miejsc
użyteczności publicznej oraz regulacji wielkości ruchu kołowego. Stąd
nazwa projektu „Miasteczko Holenderskie”.
Koncepcję uspokojenia ruchu wykonała w 2006r. firma DHV Consultancy and Engineering na zlecenie Ministerstwa Transportu Królestwa Niderlandów. W pierwszej połowie 2007 roku Biuro Ekspertyz
i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” opracowało
kompleksową dokumentację projektową dla zadania „Dutch Town
– pilotażowy projekt uspokojenia ruchu w dzielnicy Włostowice w Puławach i na drodze wojewódzkiej Nr 824 od ulicy Skowieszyńskiej do
granicy miasta”. Zleceniodawcą było Ministerstwo Infrastruktury, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dla tego
samego zleceniodawcy Biuro „EKKOM” opracowało podręcznik pt.
„Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków technicznych”. Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Biuro „EKKOM” opracowało również dokumentację przebudowy
skrzyżowania ulic na dojeździe do terenu projektu.
Punktem wyjścia do prac projektowych była koncepcja, która zawierała ogólne wytyczne dotyczące charakteru przedsięwzięcia, zalecenia planistyczno – lokalizacyjne oraz wstępny zarys rozwiązań inżynieryjnych. Określiła ona ramowy plan, który stał się szkieletem
dla projektu wykonawczego zawierającego szczegółowe rozwiązania.
W opracowaniu koncepcyjnym zidentyfikowano i opisano najważniejsze problemy dotyczące tego obszaru, wprowadzono funkcjonalną hierarchizację sieci dróg oraz strefowanie prędkości na poszczególnych
ulicach osiedla Włostowice i na drodze wojewódzkiej, wytypowano
skrzyżowania przewidziane do zamknięcia i ciągi uliczne przewidziane
do udrożnienia, a także zaproponowano trasy komunikacji zbiorowej.
Podstawowym elementem koncepcji był plan sytuacyjny, na którym
ogólnie określono lokalizację i typ proponowanych rozwiązań uspokojenia ruchu. Główne założenia koncepcji projektu „Miasteczko Holenderskie” można scharakteryzować następująco:
− zachowanie dotychczasowej tranzytowej funkcji drogi wojewódzkiej nr 824, jednak przy nadaniu jej cech egzekwujących ograniczenie prędkości,
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− weryfikacja dostępności do drogi oraz ograniczeń prędkości oraz
zapewnienie ich egzekwowania za pomocą środków inżynieryjnych,
− zniechęcanie ruchu tranzytowego do przejeżdżania przez teren
osiedla (zjeżdżania z drogi wojewódzkiej w głąb osiedla).
Ideą, jaką kierowali się pomysłodawcy przedsięwzięcia, było nowatorskie jak na polskie warunki podejście do uspokojenia ruchu.
Ze względu na niedostatek krajowych doświadczeń w kompleksowym
uspokajaniu ruchu kluczowym założeniem koncepcji było wdrożenie
w polskich realiach uspokojenia ruchu oraz rozwiązań technicznych
zaprojektowanych wg holenderskich normatywów i podręczników
dobrych praktyk. Za model przyjęto rozwiązania z Holandii, kraju
o wieloletnich, bardzo bogatych tradycjach w zarządzaniu ruchem
i inżynierii ruchu, a w szczególności właśnie w uspokajaniu ruchu.
Zawarte w koncepcji rozwiązania były jednak propozycjami ogólnymi
– a więc nie dostosowanymi do warunków miejscowych, tj. dostępnej
szerokości pasa drogowego, istniejącej konstrukcji nawierzchni, systemu odwodnienia dróg i ulic, uzbrojenia podziemnego oraz do przepisów prawnych obowiązujących w Polsce.
Szczegółowy zakres projektu został określony w toku spotkań roboczych, narad technicznych i konsultacji z Inwestorem, instytucjami
opiniującymi, zarządcami dróg oraz w ramach konsultacji społecznych
z mieszkańcami, które odbyły się dwukrotnie. Podczas opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego prowadzono intensywne
uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w celu wypracowania rozwiązań zachowujących sens i ideę podejścia holenderskiego w zgodności z polskimi uwarunkowaniami techniczno – prawnymi.
Na wniosek projektantów znacznie rozszerzono zakres zmian wprowadzonych na drodze wojewódzkiej, co zaowocowało przebudową całości
blisko trzykilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 824 w sposób
spójny i kompleksowy.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr
824 w Puławach (wylot w kierunku Kazimierza Dolnego) o długości ok. 2,7 km oraz ulice przyległego do drogi osiedla mieszkaniowego Włostowice. Szacunkowa długość ulic objęta projektem na terenie
osiedla to ok. 6,5 km, na których zrealizowano przebudowy krótkich
odcinków ulic oraz wprowadzono kilkanaście punktowych elementów
uspokojenia ruchu. Do podstawowych założeń, jakimi kierowano się
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przy opracowywaniu dokumentacji projektowej w stadium projektu
budowlanego i wykonawczego należą:
− dostosowanie parametrów odcinka drogi wojewódzkiej do klasy
technicznej G wraz z budową środkowego pasa brukowanego,
− przebudowa i poprawa geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi (w tym budowa dodatkowych pasów do skrętu w lewo, budowa powierzchni wyniesionych),
− przebudowa chodników i zjazdów indywidualnych, budowa odcinków ścieżki rowerowej, budowa azyli na przejściach dla pieszych,
− budowa nowych i przebudowa istniejących zatok autobusowych,
− poprawa systemu odwodnienia – budowa kanalizacji deszczowej i systemu wpustów deszczowych, uzupełnienie istniejącego
systemu wpustów deszczowych, budowa obniżonych ścieków
przykrawężnikowych,
− budowa elementów uspokojenia ruchu na sieci ulic osiedla Włostowice (progi zwalniające sinusoidalne, progi zwalniające typu
„pinezka” i „poduszka”, progi zwalniające przyjazne autobusom,
powierzchnie wyniesione skrzyżowań, bramy wjazdowe do strefy
ruchu uspokojonego, bramy wjazdowe do strefy ruchu uspokojonego z możliwością awaryjnego przejazdu),
− wykonanie dostosowanych do nowych rozwiązań projektowych
elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe,
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego).
Obecnie trwają prace budowlane inwestycji w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową. Termin zakończenia prac wyznaczono wstępnie na koniec listopada 2009r. Biuro „EKKOM” pełni nadzór
autorski nad realizacją inwestycji na zlecenie Miasta Puławy i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
Projekt „Miasteczko Holenderskie” jest realizowany na zasadzie
współpracy polskiej i holenderskiej administracji rządowej i samorządowej. Uczestniczą w nim: Polskie Ministerstwo Infrastruktury (Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), Holenderskie Ministerstwo Transportu, Samorząd Województwa Lubelskiego,
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Miasto Puławy oraz Wojewoda
Lubelski. Finansowanie pochodzi z budżetu Samorządu Województwa
Lubelskiego, Miasta Puławy oraz ze środków pożyczki Europejskiego

KOMPLEKSOWE WDRAŻANIE USPOKAJANIA RUCHU NA PRZYKŁADZIE...

87

Banku Inwestycyjnego przeznaczonych na ten cel przez Ministerstwo
Infrastruktury. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad dwadzieścia pięć milionów złotych. Przedsięwzięcie jest projektem pilotażowym,
demonstrującym możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu i podniesienia walorów estetycznych terenów publicznych za pomocą inżynierii drogowej. Na przebudowanym terenie przewidziane są szkolenia
dla zarządców dróg oraz innych zainteresowanych. Pierwsze szkolenie
organizuje Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o. w dniach 28-30 września 2009r.
Jest to bezprecedensowy projekt w Polsce, zarówno z uwagi na metodykę podejścia do uspokojenia ruchu, innowacyjność zastosowanych rozwiązań, zakres obszarowy i finansowy, połączenie poprawy
bezpieczeństwa z celem szkoleniowym oraz zaangażowanie partnerów
różnych szczebli. Cechy te czynią projekt unikalnym również w skali
Europy. W projekcie „Miasteczko Holenderskie” kwestię uspokojenia
ruchu potraktowano systemowo, jako spójny zbiór rozwiązań dla całego obszaru, a nie jako punktowe środki redukujące prędkość pojazdów instalowane na drogach w wyniku jednostkowych zdarzeń lub
nacisków lokalnych, jak często zdarza się w polskich (i nie tylko) realiach.

4. Metodyczne podejście do uspokajania ruchu
Aby osiągnąć pożądany poziom bezpieczeństwa zarówno kierowców
pojazdów jak i pieszych oraz rowerzystów, uspokojenie ruchu zmierza
do zapewnienia bezpiecznej prędkości jazdy na terenie zabudowanym
oraz do ograniczenia liczby pojazdów korzystających z dróg osiedlowych i przejeżdżających przez centrum. Uspokojenie ruchu to kompleksowy program, który obejmuje:
−
funkcjonalną hierarchizację sieci drogowo-ulicznej,
−
zarządzanie dostępnością dróg i ulic,
−
strefowanie prędkości,
−
środki uspokojenia ruchu.
Funkcjonalna hierarchizacja sieci drogowo-ulicznej
Podstawą bezpiecznego systemu drogowego jest ograniczanie wielofunkcyjności dróg poprzez przypisanie danej drodze jednej konkret-
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nej funkcji. Jeżeli rozwiązanie techniczne tej drogi lub ulicy będzie
zharmonizowane z jej funkcją, droga powinna być bezpieczna.
Funkcja drogi zależy od jej znaczenia w układzie komunikacyjnym
i rodzaju ruchu jaki obsługuje. Hierarchizacja polega na rozdzielaniu
i różnicowaniu sieci drogowej w zależności od funkcji jaką pełni droga
na danym obszarze. Jest to kształtowanie sieci dróg w system, który zapewnia połączenia tylko pomiędzy drogami o tej samej funkcji,
bezpośrednio niższej lub wyższej funkcji, a każda funkcja służy do
obsługi innego rodzaju ruchu. W podzielonej funkcjonalnie i hierarchicznej sieci drogowej poszczególne drogi różnią się przede wszystkim: funkcją – wynikającą z roli jaką pełni droga w układzie komunikacyjnym, standardem technicznym odpowiadającym funkcji oraz
dostępnością.
Wprowadzenie podziału funkcjonalnego i hierarchizacji sieci drogowo-ulicznej oznacza podział dróg na trzy podstawowe funkcje:
• Funkcja tranzytowa. Głównym zadaniem dróg tranzytowych jest
zapewnienie połączeń długodystansowych o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym oraz połączeń między miastami.
• Funkcja rozprowadzająca. Głównym zadaniem dróg rozprowadzających jest zapewnienie połączeń między dzielnicami i obszarami miast oraz miejscowości, dojazdu do obszarów osiedlowych, centrów miast i obszarów komercyjnych oraz połączeń
z drogami tranzytowymi.
• Funkcja dojazdowa. Głównym zadaniem dróg dojazdowych jest
wewnętrzna obsługa dzielnic i obszarów miast oraz miejscowości: obszarów osiedlowych, centrów miast i obszarów komercyjnych oraz połączeń z drogami rozprowadzającymi.
Utworzenie hierarchicznej sieci drogowej spełniającej te kryteria wymaga posiadania sieci dróg każdej z kategorii. W Polsce sieć
dróg tranzytowych jest w trakcie budowy, jednak stworzenie takiego układu komunikacyjnego jest możliwe w skali fragmentu miasta
lub subregionu. Udało się to w dużej mierze w puławskiej dzielnicy Włostowice. Podstawowy układ komunikacyjny tworzą ulice Kazimierska i Włostowicka (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824) oraz ulice
Skowieszyńska i Kaznowskiego (drogi miejskie). Jest to podstawowa
sieć drogowo-uliczna, po której porusza się większość samochodów
osobowych i ciężarowych oraz komunikacja autobusowa. Największe
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natężenie ruchu występuje na drodze wojewódzkiej nr 824, głównie za
sprawą ruchu o charakterze tranzytowym.
Podstawowy układ komunikacyjny Włostowic w oparciu o wyżej
wymienione ulice zostanie utrzymany, jednak zostanie poddany modernizacji i częściowej przebudowie. Problematyczne jest bowiem dotychczasowe traktowanie ulic Kazimierskiej i Włostowickiej jako dróg
tranzytowych, na których pojazdy rozwijają stosunkowo duże prędkości, rzędu 70-80 km/h. Wzdłuż tych ulic na całym ich przebiegu
rozciąga się zabudowa mieszkalna, jest tam również kościół, cmentarz
i liczne punkty handlowo-usługowe. Występuje duża gęstość skrzyżowań i zjazdów do posesji, a wzdłuż całej drogi nr 824 odbywa się
intensywny ruch pieszych i rowerzystów. Zgodnie z zasadami uspokojenia ruchu powinna być to droga o funkcji rozprowadzającej i ku
temu dąży projekt przebudowy.
Pozostałe ulice stanowią uzupełniający układ komunikacyjny
i przeważa wśród nich charakter osiedlowy. Ulice te mają gęstą sieć
skrzyżowań i przenoszą głównie ruch lokalny, mający punkt początkowy lub końcowy na terenie osiedla. Jednak w przypadku zatłoczenia ulicy Włostowickiej, kierowcy wykorzystują ulice osiedlowe
w celu objechania zatoru. Ruch tranzytowy przechodzi wtedy przez
teren osiedla, a kierowcy chcąc przejechać jak najszybciej poruszają
się z niebezpieczną prędkością, co stwarza zagrożenie dla okolicznych
mieszkańców, powoduje hałas i zanieczyszczenie powietrza. Tymczasem funkcja tych ulic jest funkcją typowo dojazdową, co wymaga podkreślenia za pomocą uspokojenia ruchu.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, cele funkcjonalnej
hierarchizacji sieci drogowo ulicznej na terenie Włostowic można podsumować następująco:
− utrzymanie obecnego podstawowego układu komunikacyjnego,
− stworzenie wyrazistego podziału na drogi rozprowadzające i dojazdowe;
− nadanie ulicom Kazimierskiej, Włostowickiej i Kaznowskiego
funkcji dróg rozprowadzających o prędkości 50 km/h,
− nadanie pozostałym ulicom funkcji dróg dojazdowych o prędkości 30 km/h;
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Zarządzanie dostępnością dróg i ulic
Zarządzanie dostępnością obejmuje ustalanie oraz kontrolowanie
punktów dostępu do dróg takich jak skrzyżowania, wyjazdy z posesji,
parkingów, punktów handlowo-usługowych, obiektów użyteczności
publicznej itd. Generalnie im większa jest dostępność do drogi, tym
większe ryzyko wypadku.
Z tego względu w myśl koncepcji uspokojenia ruchu dostępność
należy kontrolować poprzez redukcję liczby istniejących punktów dostępu do drogi. Jest to najważniejsze na ulicach, na których dopuszczalna prędkość jazdy jest wyższa niż 30 km/h. Zarządzanie dostępnością obejmuje wyznaczenie ulic jednokierunkowych, wprowadzanie
zakazów wjazdu, zamykanie wlotów skrzyżowań oraz wydzielanie odcinków ulic i przeznaczanie ich do zbiorczej obsługi kilku skrzyżowań
z drogami niższej funkcji lub wielu wjazdów.
W projekcie uspokojenia ruchu w Puławach ulice Kazimierska, Włostowicka, Kaznowskiego i Skowieszyńska to drogi rozprowadzające. Posiadały one gęstą sieć połączeń z ulicami osiedlowymi, mającymi funkcję dróg dojazdowych. Dlatego też, aby zagwarantować odpowiednią
funkcjonalność i drożność dróg rozprowadzających, a także zapewnić
bezpieczne warunki do rozwijania prędkości 50 km/h konieczne było
ograniczenie liczby skrzyżowań dróg rozprowadzających z drogami dojazdowymi. Jest to również wymagane dla utrzymania ruchu tranzytowego na drodze rozprowadzającej i zniechęcania kierowców przejeżdżających przez miasto do przejeżdżania przez osiedle.
Jednak takie działanie zawsze wzbudza kontrowersje pośród mieszkańców i służb miejskich, gdyż ingeruje w lokalne tradycje i przyzwyczajenia ruchowe. W dodatku ze względu na niewielką odległość zabudowy
od drogi niemożliwa jest eliminacja zjazdów do posesji prywatnych lub
stworzenie dróg serwisowych. Z tego względu możliwe było pełne zamknięcie tylko dwóch skrzyżowań oraz zamknięcie kolejnych dwóch
skrzyżowań z pozostawieniem możliwości przejazdu awaryjnego.
Strefowanie prędkości
Celem strefowania prędkości jest zapewnienie zgodności pomiędzy
funkcją, parametrami technicznymi i przeznaczeniem drogi a obowiązującą na niej maksymalną prędkością jazdy. W funkcjonalnym
układzie sieci drogowo-ulicznej wyznacza się strefy prędkości odpowiednie dla danej funkcji drogi. Prędkość egzekwuje się za pomocą
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kształtowania geometrii ulic, wprowadzania środków uspokojenia ruchu i projektowania wystroju ulicy odpowiednich dla danych prędkości jazdy.
Zgodnie z modelem holenderskim na drogach rozprowadzających
obowiązuje zasadniczo ograniczenie prędkości do 50 km/h. Wyjątkiem są centra miejscowości, gdzie ze względu na ruch pieszych i rowerzystów oraz liczne punkty dostępności powinna być wyznaczona
„strefa 30”. Na odcinkach peryferyjnych, gdzie zabudowa jest mało
intensywna lub oddzielona od jezdni oraz gdzie występuje niewielki
ruch pieszych i rowerzystów można stosować prędkość 70 km/h.
W odróżnieniu od dróg rozprowadzających drogi dojazdowe tworzą gęstą sieć obsługującą znaczne obszary zabudowy, w tym centra
miast i miejscowości. Na drogach dojazdowych obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Ograniczenia prędkości na drogach dojazdowych mają charakter obszarowy, gdyż sieć dróg dojazdowych obejmuje większą strefę miasta lub miejscowości i dlatego ograniczenie
prędkości wprowadza się na całym obszarze tworząc „strefę 30”. Na obszarze stref prędkości 30 km/h, tam gdzie to możliwe, wprowadza się
strefy zamieszkania obejmujące fragmenty osiedli wraz z przyległymi
do nich terenami rekreacyjnymi i handlowo-usługowymi. W strefach
zamieszkania maksymalna dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów
powinna być mniej więcej zrównana z prędkością ruchu pieszego (ok.
10 km/h).
Strefy wyłączone z ruchu kołowego są najbezpieczniejszymi miejscami poruszania się pieszych. Są one coraz częściej wprowadzane
w obszarach śródmiejskich (deptaki), a także w osiedlach mieszkaniowych i miejscach wypoczynku. Czasem ma miejsce ograniczona
dostępność dla pojazdów w godzinach rannych dla dostaw lub w czasie weekendu bądź dla niektórych typów pojazdów, np. służb ratowniczych i komunikacji miejskiej. Tego rodzaju obszary pieszo-jezdne
były wprowadzane od początku lat siedemdziesiątych XX wieku, głównie w Wielkiej Brytanii (Home Zones) oraz w Holandii (Woonerf) i odpowiadają mniej więcej polskim strefom zamieszkania. Są one korzystne
zarówno dla bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i ruchu pojazdów,
jak i dla środowiska. Zasadą uspokojenia ruchu w tych obszarach
jest redukcja prędkości ruchu i natężeń ruchu kołowego, bez całkowitej eliminacji tego ruchu, przez stosowanie różnych środków redukcji
prędkości.
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W projekcie „Miasteczko Holenderskie” zostały wyznaczone strefy
prędkości 50 km/h i 30 km/h, zgodnie z założonym podziałem funkcjonalnym na drogi rozprowadzające i dojazdowe. Strefa prędkości
50 km/h ma charakter korytarzowy, tzn. prędkość ta obowiązuje na
wybranych ulicach. Są to drogi podstawowego układu komunikacyjnego dzielnicy o funkcji rozprowadzającej: ulice Kazimierska i Włostowicka (droga wojewódzka nr 824) oraz Skowieszyńska i Kaznowskiego, które obramowują drogi dojazdowe.

Rys. 2. Funkcjonalna hierarchizacja sieci drogowo-ulicznej wraz ze strefowaniem prędkości na terenie dzielnicy Włostowice w Puławach.
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Strefy 30 mają charakter obszarowy: prędkość ta obowiązuje na
określonym obszarze dzielnicy. Mogą tam miejscowo obowiązywać
niższe prędkości – np. na terenie projektu znajduje się strefa zamieszkania. Strefy 30 znajdują się wewnątrz strefy 50 po wschodniej stronie
ulic Włostowickiej i Kazimierskiej i są rozdzielone ulicą Kaznowskiego. Jedna powstała w północnej części w kwadracie ulic Kazimierska
– Kaznowskiego i Skowieszyńska. Druga, południowa strefa 30 jest
obramowana ulicami Włostowicką i Kaznowskiego. Poniżej przestawiono schemat funkcjonalnej hierarchizacji sieci drogowo-ulicznej
w połączeniu ze strefowaniem prędkości.
Środki uspokojenia ruchu
Zapewnienie bezpiecznej prędkości polega na stosowaniu środków
uspokojenia ruchu, czyli rozwiązań inżynierii drogowej, które fizycznie zapobiegają nadmiernym prędkościom. Służą one tym samym do
egzekwowania ograniczeń prędkości. Obejmują zarówno kształtowanie geometrii drogi jak i elementy organizacji ruchu. Środowisko drogi
jest czynnikiem, który w bardzo dużym stopniu warunkuje sposób
zachowania się uczestników ruchu drogowego. Dotyczy to zwłaszcza
prędkości jazdy. Kierowcy dobierają prędkość jazdy przede wszystkim
w zależności od ukształtowania drogi, którą widzą przed sobą i sposobu organizacji ruchu. Dlatego za pomocą odpowiedniego kształtowania geometrii drogi, przekroju jezdni i organizacji ruchu oraz rozmieszczenia środków uspokojenia ruchu można skutecznie zarządzać
prędkością jazdy: utrzymywać prędkość pojazdów na bezpiecznym
poziomie i zapobiegać poruszaniu się pojazdów z nadmierną prędkością – poprzez egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości obowiązujących na danej drodze/ulicy.
W zależności od funkcji drogi, pożądanej prędkości oraz rodzaju
ruchu stosuje się różne rozwiązania, jednak środki uspokojenia ruchu można podzielić na kilka grup:
• Środki kontroli prędkości: bramy wjazdowe do miast i stref
prędkości, ronda, mini ronda, wyniesione wyspy centralne, wyniesione powierzchnie spowalniające, wyniesione przejścia dla
pieszych, wyniesione skrzyżowania, poszerzenia chodników, alternatywne zawężenia jezdni (szykany naprzemienne), obustronne zawężenia jezdni (szykany podwójne), azyle centralne, azyle
boczne, zmiany koloru, faktury i elementów konstrukcyjnych
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nawierzchni, zmiany geometrii jezdni, zmiany przekroju jezdni
itp.
• Środki kontroli dostępności: zamknięcie wjazdu i wlotu skrzyżowania – całkowite lub częściowe, okresowe uniemożliwianie
wjazdu (ustawienie słupków), skrzyżowania naprzemienne,
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego itp.
• Środki kontroli ruchu: wydzielanie zatok do parkowania, uniemożliwianie parkowania za pomocą słupków, budowa zatok
autobusowych i przystanków, kanalizowanie skrzyżowań, wyniesione pasy rozdzielające jezdnie, wyniesione wyspy dzielące
i inne elementy w osi jezdni itp.
• Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów: ciągi pieszo – rowerowe, ścieżki rowerowe, chodniki, deptaki, ścieżki spacerowe itp.
W projekcie uspokojenia ruchu w Puławach zastosowano szeroką
gamę fizycznych środków technicznych. Przyjęte rozwiązania projektowe podzielono na dwie grupy:
− rozwiązania liniowe dla drogi wojewódzkiej nr 824,
− rozwiązania punktowe dla ulic osiedla Włostowice.
Podział taki został wymuszony specyfiką funkcji, jakie pełnią droga
wojewódzka i ulice osiedlowe, wielkością natężeń ruchu, dostępnymi
szerokościami pasa drogowego, różnymi konstrukcjami i rodzajami
nawierzchni. Ruch na drodze wojewódzkiej musiał być spowolniony
(funkcja rozprowadzająca), ale z zachowaniem pełnej przejezdności
(elementy tranzytu), gdyż – szczególnie w weekendy – doprowadziłoby
to do paraliżu komunikacyjnego tej części miasta z uwagi na intensywny ruch o charakterze rekreacyjnym na relacji do Kazimierza Dolnego. Natomiast potrzeby na terenie osiedla Włostowice były diametralnie inne. Pożądane było znaczące spowolnienie ruchu pojazdów na
wąskich uliczkach osiedlowych, pośród intensywnej zabudowy jednorodzinnej, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ulic, zwłaszcza dzieci, zmierzających w kierunku istniejącej
na osiedlu szkoły podstawowej.
Na drodze rozprowadzającej (odcinek drogi wojewódzkiej nr 824,
ulice Kazimierska i Włostowicka), na odcinku ok. 2,7 km wprowadzono elementy typowe dla liniowego uspokojenia ruchu:
− środkowy pas wyniesiony i brukowany o zmiennej szerokości
(przejezdny),
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− bramy wjazdowe do miejscowości (obszaru zabudowanego) z kierunku południowego;
− wyniesione powierzchnie skrzyżowań,
− skrzyżowania z wydzielonymi pasami do skrętów w lewo,
− ścieżkę rowerową powiązaną z siecią dróg rowerowych w mieście,
− nowe zatoki autobusowe na przystankach.
Ponadto wykonano modernizację nawierzchni oraz odwodnienie.
Z kolei na drogach dojazdowych – na ulicach osiedla Włostowice
– na obszarze ok. 6,5 km wprowadzono obszarowe uspokojenie ruchu. Zastosowano rozwiązania o charakterze punktowym, przeważnie
zlokalizowane na skrzyżowaniach dróg lub na długich prostych odcinkach ulic, gdzie istnieje niebezpieczeństwo rozwijania nadmiernych
prędkości:
− pełne i częściowe zamknięcia ulic,
− progi spowalniające o przekroju sinusoidalnym,
− progi spowalniające typu „pinezka”,
− progi spowalniające typu „poduszka”,
− progi spowalniające przyjazne autobusom,
− wyniesione powierzchnie skrzyżowań,
− bramy wjazdowe do „strefy 30”.

5. Szczegółowe rozwiązania uspokojenia ruchu – przykłady
i cechy
Zastosowane w projekcie „Miasteczko Holenderskie” środki uspokojenia ruchu mają tak dobrane parametry, aby jednocześnie egzekwować jazdę z bezpieczną prędkością i nie powodować nadmiernych
utrudnień w ruchu. Charakterystykę wybranych rozwiązań przedstawiono poniżej.
Wiodącym elementem uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej
nr 824 (drodze rozprowadzającej o prędkości ruchu 50 km/h) jest
środkowy pas brukowany.
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Fot. 2. Środkowy pas brukowany na drodze wojewódzkiej nr 824

Jest do dodatkowy środkowy pas ruchu, wykonany z kostki betonowej, wyniesiony ponad poziom nawierzchni bitumicznej, obramowany krawężnikiem leżącym. Pas ten dopuszcza ruch pojazdów
(w miejscach wyznaczonych przez malowanie krawędziowe), ale tylko
w określonych celach, tj. wyprzedzanie pojazdów wolnobieżnych lub
rowerów, omijanie pojazdów które uległy awarii lub wykonują czynności utrzymaniowe związane z drogą. Ważną rolą jest także zapewnienie możliwości bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z posesji położonych
stosunkowo gęsto przy drodze wojewódzkiej (pojazdy nie blokują podstawowych pasów ruchu w oczekiwaniu na wjazd lub wyjazd do posesji). Pas brukowany swoją obecnością powoduje separację przeciwnych kierunków ruchu, a co za tym idzie ogranicza niebezpieczne wyprzedzanie w obszarach zabudowanych. Ponieważ podstawowe pasy
ruchu zostały zawężone do minimalnych dopuszczalnych szerokości,
obecność dodatkowego pasa dodatkowo optycznie zawęża pasy ruchu i ma wpływ na dalsze ograniczenie prędkości. Pas brukowany ma
zmienną szerokość i przebieg w planie sytuacyjnym, dostosowaną do
warunków miejscowych, istniejącej zabudowy i potrzeb wynikających
z geometrii drogi.
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Bezpośrednio z pasem brukowanym powiązane są wyniesione powierzchnie skrzyżowań, wprowadzone na najważniejszych skrzyżowaniach na przedmiotowym odcinku, tj. w pięciu lokalizacjach.

Fot. 3. Wyniesiona powierzchnia skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824

Ulice te umożliwiają wymianę ruchu pomiędzy drogą rozprowadzającą, a drogami dojazdowymi. Wprowadzają ruch w głąb osiedla Włostowice z drogi wojewódzkiej, toteż zastosowanie powierzchni wyniesionych tworzy swego rodzaju „bramę” sygnalizującą zmianę charakteru
ciągu komunikacyjnego na dojazdowy (wewnętrzny). Powierzchnie te
poprawiają dostrzegalność skrzyżowań, porządkują ruch i wymuszają
zmniejszenie prędkości przejazdu przez skrzyżowanie. Dodatkowo poprawiają bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych uczestników ruchu, gdyż powierzchnia wyniesiona tarczy skrzyżowania zrównana jest z poziomem chodników, a bezpośrednio przed przejściem
dla pieszych znajduje się najazd spowalniający pojazdy.
Ważną cechą omawianego rozwiązania jest sposób rozwiązania najazdu na powierzchnię wyniesioną – odbywa się on poprzez specjalnie
zaprojektowane rampy o profilu (przekroju) sinusoidalnym.
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Fot. 4. Sinusoidalna rampa najazdowa

Istnieją dwa typy ramp – nazwane umownie „A” i „B”. Dzięki precyzyjnie dobranemu profilowi każdy z typów najazdu można „zaprogramować” na oczekiwaną prędkość najazdu, która nie powoduje uszkodzenia pojazdu ani nieprzyjemnego wstrząsu odczuwalnego w kabinie.
Taka rampa najazdowa może być stosowana zarówno jako dojazd do
powierzchni wyniesionej (rampy rozdzielone wstawką prostą), a także
jako progi zwalniające (dwie rampy złączone grzbietami). W przypadku
zastosowania rampy „A” w progu – bezpieczna prędkość przejazdu wynosi 20 km/h, a w powierzchni wyniesionej – 30 km/h. Rampa typu
„B” – odpowiednio 30 km/h i 50 km/h. Różne konfiguracje prędkości
i najazdów umożliwiają szeroki wachlarz zastosowań tych rozwiązań,
zarówno na drogach wyższych klas jak i na uliczkach osiedlowych. Co
ważne – w przeciwieństwie do „tradycyjnych” progów zwalniających,
najazdy sinusoidalne nie wywołują efektu podrzutu, który szczególnie
nieprzyjemnie odczuwają osoby podróżujące w pojeździe.
Dopełnieniem infrastruktury uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 824 jest „brama wjazdowa do miejscowości” – rodzaj wyspy środkowej, powodującej odgięcie torów jazdy pojazdów wjeżdża-
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jących i wyjeżdżających z miasta (obszaru zabudowanego). Odgięcie
wymusza redukcję prędkości, co w połączeniu ze zmianą zagospodarowania terenu i zmianą wystroju otoczenia drogi wyraźnie wskazuje
kierującemu na wjazd do strefy o ograniczonej prędkości, w której
występuje wzmożony ruch pieszy, rowerowy, większa gęstość skrzyżowań itd. Brama zlokalizowana jest na granicy administracyjnej miasta, w miejscu gdzie zwiększa się intensywność zabudowy i pojawiają
się chodniki. Z uwagi na zakres terytorialny projektu, w celu logicznego dopełnienia i zakończenia inwestycji tymczasową bramę wjazdową
zlokalizowano także na początku przebudowanego odcinka drogi.

Fot. 5. Brama wjazdowa do miejscowości

Należy nadmienić, że koncepcja wykonana przez stronę holenderską zawierała tylko jedną bramę wjazdową – na granicy administracyjnej miasta. Druga została ujęta w projekcie po konsultacjach ze
wszystkimi zainteresowanymi stronami. Brama tymczasowa zostanie
rozebrana po dokończeniu całkowitej przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej do granic miasta.
Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej ma charakter kompleksowy, całkowitej zmianie uległ przekrój drogi, uporządkowano
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ruch pieszy i rowerowy (wprowadzając go bezpiecznie w głąb osiedla
Włostowice z kierunku od centrum Puław). Obecnie ruch odbywa się
płynnie, lecz ze zdecydowanie mniejszą prędkością.
Odmienne założenia przyjęto w projektowaniu infrastruktury
uspokojenia ruchu na drogach dojazdowych na terenie osiedla mieszkaniowego Włostowice, gdzie niektóre ulice mają charakter ciągów
pieszo-jezdnych. Rozwiązania zaproponowane na obszarze osiedla
mają charakter punktowy. Zostały one zaprojektowane pod kątem
utrzymania prędkości na poziomie 30 km/h podczas przejazdu przez
skrzyżowania i dłuższe odcinki proste, gdyż przyjęto, że obszar osiedla będzie strefą prędkości ograniczonej do tej wartości. Podejście ma
na celu zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa poruszania się niechronionych użytkowników dróg – zwłaszcza dzieci uczęszczających
do zlokalizowanej na terenie osiedla szkoły podstawowej. Najczęściej
zastosowanym elementem uspokojenia ruchu są sinusoidalne progi
zwalniające. Zaprojektowano je w trzynastu lokalizacjach.

Fot. 6. Sinusoidalny próg zwalniający

Są to progi skonstruowane w oparciu o dwie sinusoidalne rampy najazdowe, połączone ze sobą i zainstalowane w przekroju drogi
(w dostosowaniu do szerokości przekroju). Rampy wykonano z kostki
brukowej betonowej. Szerokość progów zmniejszono w stosunku do
szerokości przekroju ulicy tak, aby umożliwić swobodny spływ wody
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wzdłuż krawężników. Progi sinusoidalne mają za zadanie ograniczenie prędkości na długich i prostych odcinkach ulic, zwłaszcza w miejscach zwiększonego ryzyka, tj. przed przejściami dla pieszych, przed
skrzyżowaniami z brakiem widoczności, itp. Progi te dzięki zastosowanemu profilowi sinusoidalnemu są urządzeniami skutecznymi
w egzekwowaniu prędkości, a przy tym pozbawionymi typowych wad
tradycyjnych progów o przekroju półkolistym lub progów gumowych
– nieprzyjemnych dla kierujących efektów podrzutu, o niskiej odporności na zniszczenie, powodujących konieczność wiercenia otworów
pod śruby mocujące w nawierzchni, itd. Szczegółowa charakterystyka rozwiązania tego elementu została przedstawiona we wcześniejszej
części niniejszego referatu – sinusoidalna rampa najazdowa.
Rozwiązaniem bardzo podobnym do powyższego jest rozsunięcie
najazdów (ramp) i uzupełnienie przestrzeni między nimi wyniesioną
wstawką, na której zlokalizowano przejście dla pieszych.

Fot. 7. Powierzchnia wyniesiona (próg) z najazdem sinusoidalnym

Wyniesione przejście dla pieszych znajduje się na głównym ciągu
pieszym, wyznaczonym pomiędzy zabudową jednorodzinną, który to

102

Jamrozik K., Nowak P., Bohatkiewicz J.

ciąg jest główną drogą do i ze szkoły dla dzieci ze sporej części osiedla
Włostowice.
Podobnie jak w ciągu drogi wojewódzkiej, także na sieci ulic osiedla
Włostowice zastosowano wyniesione powierzchnie skrzyżowań.

Fot. 8. Wyniesiona powierzchnia skrzyżowania na ulicy osiedlowej

Jest to obok sinusoidalnych progów zwalniających najczęściej stosowane rozwiązanie na sieci ulic – zaprojektowano je w trzynastu miejscach. Wyniesiona powierzchnia skrzyżowania spełnia tutaj podobne
cechy jak na drodze wojewódzkiej, jest rozwiązaniem uniwersalnym
i relatywnie niedrogim w wykonaniu. Jednocześnie rozwiązuje problemy nadmiernej prędkości nawet na czterech ulicach krzyżujących się
w tym miejscu, gdyż ogranicza prędkość zarówno na wlocie jak i na
wylocie ze skrzyżowania.
Dzięki zastosowanemu odmiennemu kolorowi kostki niż nawierzchnia ulic, znacznie poprawiła się percepcja skrzyżowania i kierujący
zbliżają się do niego ze wzmożoną uwagą. Jest to tym istotniejsze, że
skrzyżowania ciasnych uliczek w osiedlu Włostowice niejednokrotnie
nie spełniają wymagań w zakresie widoczności i w tej sytuacji wydatne zmniejszenie prędkości przejazdu pomaga zminimalizować konflikty ruchowe.
Wyniesione powierzchnie skrzyżowań na styku drogi rozprowadzającej (drogi wojewódzkiej w ciągu ul. Kazimierskiej i Włostowickiej
oraz ul. Kaznowskiego) i ulic osiedlowych Włostowic (dróg dojazdo-
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wych) tworzą „bramy wjazdowe” do strefy ruchu uspokojonego. Połączone ze stosownym oznakowaniem zwracają uwagę kierującego, iż
wjeżdża do strefy o ograniczonej prędkości, gdzie może występować
intensywny ruch pieszy i rowerowy, a przestrzeń ulicy najczęściej jest
wykorzystywana przez wszystkich uczestników ruchu. Oprócz wyniesionej powierzchni skrzyżowania bramę może też stanowić wyniesione
przejście dla pieszych bądź malowanie grubowarstwowe z odpowiednim oznakowaniem).
Osobną grupę środków uspokojenia ruchu stanowią nowe w polskich realiach progi punktowe: typu „pinezka” i „poduszka” oraz progi
przyjazne autobusom. Przeznaczone są one dla dróg i ulic o znaczeniu lokalnym. Ograniczają prędkość pojazdów na odcinkach dróg oraz
w obrębie skrzyżowań. Są bardzo łatwe do wykonania na istniejących
ulicach i stosunkowo niedrogie (tańsze niż powierzchnie wyniesione
skrzyżowań, a spełniają podobną funkcję). Ich obecność na ulicy – podobnie jak wyniesionych powierzchni innego typu – pomaga eliminować ruch tranzytowy, nie związany z danym obszarem.
Progi typu „pinezka” i „poduszka” zostały wprowadzone w obrębie
skrzyżowań wewnątrz sieci ulic osiedla Włostowice. Mają one formę
wyniesionych – odpowiednio: wycinka kuli oraz prostopadłościennej
kostki – powierzchni, wykonanych z kostki brukowej w kolorach odmiennych od nawierzchni, z uzupełnieniem w postaci malowania poziomego w wybranych lokalizacjach.

Fot. 9. Próg typu „pinezka

104

Jamrozik K., Nowak P., Bohatkiewicz J.

Fot. 10. Próg typu „poduszka”

W ciągu ulicy Kilińskiego, jednej z ulic wewnątrz osiedla, po której przewiduje się ruch komunikacji zbiorowej, przewidziano budowę
progów zwalniających „przyjaznych autobusom”. Idea takiego progu
polega na takim ukształtowaniu punktowego przekroju poprzecznego
ulicy, aby zapewnić swobodny przejazd przez taki przekrój autobusom
i pojazdom wielkogabarytowym o szerokim rozstawie osi, natomiast
zmusić do zmniejszenia prędkości samochody osobowe. Próg składa
się z wybudowanej w osi jezdni wąskiej i długiej wyspy dzielącej (uniemożliwiającej wyprzedzanie i omijanie) oraz dwóch powierzchni wyniesionych wykonanych z kostki betonowej w kolorze żółtym (każdej na
osobnym pasie ruchu, po obu stronach wysepki dzielącej), które posiadają szerokość dostosowaną do rozstawu kół autobusów i większą
niż standardowy rozstaw kół samochodu osobowego. Uniemożliwia to
kierowcom samochodów rozwinięcie zbyt dużej prędkości poprzez konieczność pokonania wyniesienia oraz optyczne zawężenie toru jazdy
pojazdu.
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Rys. 3. Próg „przyjazny autobusom” – rysunek poglądowy

Rys. 4. Próg „przyjazny autobusom” – przekrój poprzeczny
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Progi przyjazne autobusom w chwili pisania niniejszego tekstu nie
zostały jeszcze wybudowane, stąd zamieszczono jedynie poglądowe
rysunki techniczne.
Wymienione powyżej przykłady nie wyczerpują rozwiązań zastosowanych w ramach projektu „Miasteczko Holenderskie”, są jednak najbardziej istotne z punktu widzenia nowatorskiego podejścia do uspokojenia ruchu i skuteczności jego funkcjonowania.

6. Podsumowanie
Jazda z nadmierną prędkością jest w Polsce zjawiskiem nagminnym, dlatego w miastach i miejscowościach można osiągnąć znaczący
spadek liczby wypadków i ich ofiar poprzez fizyczne egzekwowanie
ograniczeń prędkości za pomocą środków uspokojenia ruchu. Obszarowe wdrożenie uspokojenia ruchu poprawia bezpieczeństwo i jakość
życia mieszkańców dzięki przeprojektowaniu układu komunikacyjnego w sposób stwarzający przyjazne warunki otoczenia dla pieszych
i rowerzystów.
Projekt uspokojenia ruchu „Miasteczko Holenderskie” w Puławach
dowodzi, że realizacja kompleksowych rozwiązań stref ruchu uspokojonego w Polsce jest możliwa, a biorąc pod uwagę pierwsze obserwacje i wrażenia mieszkańców Włostowic – bardzo potrzebna. Projekt
należy potraktować jako poligon doświadczalny, na którym zostanie
sprawdzona skuteczność i trwałość przyjętych rozwiązań. W momencie oddawania do druku niniejszego referatu prace budowlane cały
czas trwały, stąd nie było jeszcze możliwe wysunięcie ostatecznych
wniosków dotyczących prawidłowości działania zastosowanych elementów, choć pierwsze obserwacje wydają się być obiecujące.
Najważniejszą w opinii autorów cechą całego przedsięwzięcia jest
kompleksowość podejścia do kwestii uspokojenia ruchu. Rozwiązania
realizują przyjętą koncepcję funkcjonalnej hierarchizacji dróg, są ze
sobą powiązane i uzupełniają się nawzajem. Stanowią logiczną całość
zarówno w obrębie sieci ulic osiedla Włostowice jak i drogi wojewódzkiej nr 824. Nowa infrastruktura udanie wpisuje się w krajobraz tej
części miasta i stanowi dodatni element estetyki otoczenia. Wjazd do
Puław od strony Kazimierza Dolnego będzie z pewnością wizytówką
miasta.
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Sukces każdego projektu uspokojenia ruchu zależy jednak od szeregu indywidualnych czynników, w tym stopnia ingerencji w układ
komunikacyjny, jakości wykonania, akceptacji społecznej, warunków
ruchowych i innych. Dlatego do wstępnej oceny projektu potrzebnych
jest ok. 6 miesięcy eksploatacji, natomiast aby w pełni ocenić skuteczność projektu potrzebna jest obserwacja przez okres 36 miesięcy. Bardzo istotne jest więc prowadzenie badań, analiz i obserwacji
po oddaniu do użytku przebudowanego obszaru, w celu wyciągnięcia wniosków dla potrzeb dalszych realizacji podobnych programów
uspokojenia ruchu. Pozwolą one na ocenę czy szczegółowe rozwiązania konstrukcyjno – planistyczne i zastosowane materiały przyniosą
trwały efekt w postaci poprawy bezpieczeństwa na przebudowanych
odcinkach oraz sprawdzą się w polskich warunkach, zwłaszcza klimatycznych, i przetrwają zimowe utrzymanie dróg. Po zakończeniu
budowy projekt „Miasteczko Holenderskie” będzie monitorowany,
a zebrane dane i wyniki obserwacji posłużą do oceny zastosowanych
rozwiązań.
Należy mieć nadzieję, że wdrażanie uspokojenia ruchu w sposób
metodyczny znajdzie pośród administracji drogowej naśladowców,
którzy idąc za przykładem partnerów tego projektu w sposób odpowiedzialny zadbają o bezpieczeństwo osób poruszających się p ulicach.
To z myślą o nich i aby ułatwić im zadanie zostały opracowane „Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków
technicznych” oraz realizowane będą szkolenia.
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COMPREHENSIVE IMPLEMENTATION OF TRAFFIC
CALMING ON THE BASIS OF THE “DUTCH TOWN
PROJECT” IN PULAWY, INCLUDING THE DESCRIPTION
OF SELECTED TECHNICAL MEASURES
Summary
Excessive vehicle speed is a major contributory factor in road
crashes and each year claims over 1.500 lives in Poland. Traffic
calming when implemented in a comprehensive manner is effective in preventing road traffic injuries in towns and villages. As part
of the pilot Dutch Town Project in the city Puławy an innovative
traffic calming area was created with the double aim of improving
road safety and showcasing safe street engineering to road managers. Using the Dutch Town Project as an example the article
describes methodical approach to planning and implementation of
a traffic calming and presents the most typical measures applied
in the scheme.
Key words: traffic calming, road functional hierarchy, access
control, speed zones, means of traffic calming, traffic calming
zone, Dutch Town, Pulawy

KOMPLEKSOWE WDRAŻANIE USPOKAJANIA RUCHU NA PRZYKŁADZIE...

KOMPLEXE EINLEITUNG DER BERUHIGUNG
DES VERKEHRS AM BEISPIEL DES PROJEKTES
„NIEDERLÄNDISCHE STADT“ IN PUŁAWY
UND DARSTELLUNG VON AUSGEWÄHLTEN
TECHNISCHEN LÖSUNGEN
Zusammenfassung
Eine übermäßige Fahrzeuggeschwindigkeit ist die Hauptursache für Verkehrsunfälle und kostet in Polen jährlich über 1.500
Menschenleben. Als wirksame Maßnahme zur Vorbeugung von
Verkehrsunfällen und Körperverletzungen bei den Verkehrsteilnehmern gilt es, Verkehrsberuhigung komplex einzuführen. Im
Rahmen des Pilotprojektes „Niederländische Stadt“ ist in Puławy ein innovatives Gebiet des beruhigten Verkehrs entstanden,
dessen Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu verbessern und den
Straßenverwaltern sichere Lösungen aus der Straßenbautechnik
in den Städten anzubieten. Am Beispiel des Projektes „Niederländische Stadt“ wurden ein methodisches Konzept der Planung und
Einführung des beruhigten Verkehrs beschrieben und die wesentlichsten im Projekt verwendeten ingenieurtechnischen Lösungen
dargestellt.
Schlüsselbegriffe: Beruhigung des Verkehrs, funktionale
Straßenhierarchisierung, Zugänglichkeitskontrolle, Geschwindigkeitszonen. Maßnahmen zur Beruhigung des Verkehrs, Zone des
beruhigten Verkehrs, Niederländische Stadt, Puławy
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PROJEKTOWANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH
- PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE OD 2009 ROKU

Streszczenie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, do
końca 2008r. należało dostosować sygnalizacje świetlne do jego
przepisów. W artykule przedstawiono najważniejsze zapisy wymagające wprowadzenia zmian w organizacji ruchu oraz uwagi
odnośnie ich wdrożenia.
Słowa kluczowe: sygnalizacja świetlna, sygnały kierunkowe, sygnał dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym
strzałką

1. Wprowadzenie
Zgodnie §2 ust. 4 i 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181 oraz z 2008r. Nr 67, poz. 413, Nr 126, poz. 813 i Nr 235,
poz.1596) [1] sygnały drogowe nadawane przez sygnalizatory niespełniające warunków określonych rozporządzeniem, umieszczone na drogach przed dniem jego wejścia w życie, miały być zastąpione sygnalizatorami spełniającymi jego warunki w terminie do
dnia 31 grudnia 2008r.
1 mgr inż., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, lkania@gddkia.gov.pl
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W artykule wskazane zostały najistotniejsze przepisy, które powinny funkcjonować na skrzyżowaniach z sygnalizacja świetlną od dnia 1
stycznia 2009r. a których niewdrożenie oznacza, że sygnalizacja funkcjonuje niezgodnie z przepisami.
2. Okresy przejściowe dla dostosowania sygnalizacji do przepisów rozporządzenia
W dniu 23 stycznia 2004r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania
na drogach [1]. Rozporządzenie zawiera cztery załączniki określające
szczegółowe warunki techniczne i warunki umieszczania na drogach
dla:
− znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1,
− znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2,
− sygnałów drogowych – załącznik nr 3,
− urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4.
Istotnym zapisem rozporządzenia jest §2 zawierający terminy zastąpienia znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego niespełniających warunków rozporządzenia, znakami i urządzeniami spełniającymi jego warunki. Zapisy te nałożyły obowiązek dostosowania do przepisów sygnałów drogowych a także znaków poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego – w terminie do dnia 31 grudnia 2008r.
Przepisy §2 oznaczają, że w ciągu prawie pięcioletniego okresu
przejściowego od 23 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2008r. sygnalizacje
świetlne powinny być dostosowane do przepisów załącznika nr 3 do
rozporządzenia. Nie dotyczy to sygnalizatorów świetlnych i urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieszczonych na przejazdach kolejowych, dla których termin dostosowania do przepisów rozporządzenie przesunięto do dnia 31 grudnia 2011r. Określenie terminu wprowadzenia zmian w organizacji ruchu miało wcześniej miejsce w przypadku rozporządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej
oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych [6], a następnie rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Admini-
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stracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
[5], co pozwoliło na przeprowadzenie kompleksowych zmian w zakresie sygnalizacji świetlnych i oznakowania obszarów zabudowanych.
Wprowadzenie w przepisach rozporządzenia [1] terminów wymiany
znaków i urządzeń miało na celu uporządkowanie zasad stosowania
sygnalizacji w całym kraju oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu na
skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

3. Podstawowe zapisy wprowadzone dla zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z sygnalizacją
W Szczegółowych warunkach technicznych dla sygnałów drogowych i warunkach ich umieszczania na drogach stanowiących załącznik nr 3 do rozporządzenia [1] wprowadzono zapisy mające na celu
zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności sygnalizacji świetlnych. Są
to w szczególności:
− warunki dla sygnalizatorów poprawiające postrzeganie sygnalizacji świetlnych,
− wyeliminowanie stosowania niektórych rozwiązań kolizyjnych,
− zmiany w wymaganiach formalnych dla sygnalizacji.
3.1. Poprawa postrzegania sygnalizacji świetlnych
Do najważniejszych zapisów załącznika nr 3, które mają na celu
prawidłowe postrzegania sygnalizacji świetlnej należą:
− obowiązek wyposażania sygnalizatorów umieszczanych nad
jezdnią w ekrany kontrastowe,
− zalecenie stosowania komór o rozproszonym źródle światła
w sygnalizatorach dla pojazdów,
− obowiązek dostosowania typu komory sygnałowej, pod względem
kąta rozsyłu strumienia świetlnego, do miejsca umieszczenia
sygnalizatora oraz rodzaju sygnału (wąskokątne – dla sygnałów
kierunkowych i ogólnych umieszczonych nad poszczególnymi
pasami ruchu, normalne – tam gdzie istnieje potrzeba postrzeżenia sygnału ogólnego z większej odległości, szerokokątne – gdy
sygnalizator ogólny umieszczony jest obok jezdni na wlocie jednopasowym).
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Powyższe zapisy oznaczają, że od 1 stycznia 2009r. wszystkie sygnalizatory umieszczone nad jezdnią powinny być wyposażone w ekrany kontrastowe, a typ komory pod względem kąta rozsyłu strumienia świetlnego dostosowany do miejsca umieszczenia sygnalizatora
oraz rodzaju sygnału. Należy zwrócić uwagę na zapis punktu Warunki
techniczne, zgodnie z którym nie dopuszcza się stosowania sygnałów
oraz urządzeń pomocniczych o wzorach innych niż określone w punkcie Konstrukcje i wzory barwne. W związku z powyższym stosowanie sygnałów kierunkowych o kształtach strzałek innych niż zawarte
w punkcie konstrukcje i wzory barwne jest niezgodne z przepisami
rozporządzenia.
3.2. Wyeliminowanie stosowania niektórych rozwiązań kolizyjnych
Do zapisów porządkujących stosowanie sygnalizacji świetlnych poprzez wyeliminowanie niektórych rozwiązań kolizyjnych należą:
− obowiązek objęcia sygnalizacją wszystkich uczestników ruchu
i wszystkich strumieni ruchu,
− obowiązek stosowania sygnałów kierunkowych dla skręcających
w lewo na wlotach wielopasowych, w przypadku ruchu z kierunku przeciwnego,
− bezkolizyjność sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku
wskazanym strzałką.
3.2.1. Obowiązek objęcia sygnalizacją wszystkich uczestników ruchu
Zgodnie z zapisami załącznika nr 3 stosując sygnalizację na skrzyżowaniu, należy objąć nią wszystkie grupy uczestników i wszystkie
strumienie ruchu. Nie dopuszcza się pozostawienia jakiegokolwiek
wlotu, pasa lub strumienia ruchu w obszarze skrzyżowania bez sygnalizacji. Zasadę tę ilustruje rys. 1.
Obowiązek objęcia sygnalizacją wszystkich grup uczestników ruchu i wszystkich strumieni ruchu oznacza, że na skrzyżowaniach
z sygnalizacją świetlną zabronione jest stosowanie:
− pasów ruchu dla pojazdów skręcających w prawo pozostawionych bez sygnalizacji, a oznakowanych jedynie znakiem A-7 lub
B-20,
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− pasów ruchu, na których na stałe nadawany jest sygnał dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką,
− pasów ruchu, na których na stałe nadawany jest sygnał migający w postaci sylwetki pieszego.

Rys. 1. Przykład lokalizacji sygnalizatorów na skrzyżowaniu z wysepkami oddzielającymi pojazdy
skręcające w prawo

Rys. 2. Przykład lokalizacji sygnalizatorów na skrzyżowaniu
z ruchem wokół wyspy

Zakaz pozostawienia jakiegokolwiek wlotu, pasa lub strumienia
ruchu w obszarze skrzyżowania bez sygnalizacji na krzyżowaniach
z wyspą centralną oznacza obowiązek umieszczania sygnalizatorów
na zjeździe ze strefy akumulacji - rys. nr 2.
3.2.2. Stosowanie sygnałów kierunkowych
Istotnym zapisem poprawiającym bezpieczeństwo na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną jest obowiązek stosowania sygnałów
kierunkowych dla skręcających w lewo na wlotach wielopasowych,
w przypadku ruchu z kierunku przeciwnego. Wprowadzenie przepisów w tym zakresie miało na celu ograniczenie co najmniej jednego
z typów zdarzeń drogowych – zderzenia pomiędzy pojazdami skręcającymi w lewo a pojazdami jadącymi prosto z wlotu przeciwległego.
Zgodnie z przepisami zawartymi w załączniku nr 3, w przypadku
ruchu z kierunku przeciwnego, stosowania sygnału ogólnego dla skręcających w lewo jest obowiązkowe:
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− na wlotach o trzech lub więcej pasach ruchu – rys. 3a i b,
− jeżeli dla pojazdów skręcających przeznaczone są dwa pasy ruchu - rys. 4,
− dla wlotu oznakowanego znakiem D-1 „droga z pierwszeństwem”
z tabliczką T-6a wskazującą zmianę kierunku drogi z pierwszeństwem w lewo - rys. 5.

Rys. 3. Zasada stosowania sygnału kierunkowego dla pojedynczego
pasa dla skręcających w lewo na wlocie o trzech pasach ruchu
a) przy jednym pasie dla pojazdów
b) przy dwóch pasach dla pojazjadących na wprost z wlotu przedów jadących na wprost z wlotu
ciwległego
przeciwległego

Rys. 4. Zasada stosowania sygnału kierunkowego dla dwóch pasów
dla skręcających w lewo

Rys. 5. Zasada stosowania sygnału kierunkowego przy zmianie
kierunku drogi z pierwszeństwem
w lewo

PROJEKTOWANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH - PRZEPISY...

117

Zapisy załącznika nr 3 dotyczące stosowania sygnałów kierunkowych dla skręcających w lewo zostały zmienione rozporządzeniem
z dnia 28 marca 2008r. [2]. W wyniku zmiany wykreślono zapis nakazujący na wlotach o dwóch pasach ruchu, przy minimum 20 % udziale pojazdów skręcających w lewo, stosowanie dla tych pojazdów sygnalizatora kierunkowego oraz zapis zakazujący, w przypadku ruchu
z kierunku przeciwnego, stosowania sygnału ogólnego dla skręcających w lewo, jeżeli strumień pojazdów skręcających byłby strumieniem kolizyjnym z dwoma pasami dla pojazdów jadących na wprost
z wlotu przeciwległego.
3.2.3. Stosowanie sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku
wskazanym strzałką
Przepisy załącznika nr 3 stanowiły, że sygnał S-2 dopuszczający
skręcanie w kierunku wskazanym strzałką może być nadawany jednokrotnie lub wielokrotnie podczas nadawania sygnału czerwonego
w czasie, gdy nie następuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu,
przy czym nie dopuszcza się nadawania go w trakcie nadawania sygnału żółtego. Zapis ten eliminował kolizje pomiędzy pojazdami pieszymi i rowerzystami mającymi sygnał zielony a pojazdami wjeżdżającymi na skrzyżowanie z kierunku poprzecznego. W zamyśle autorów,
po dostosowaniu sygnalizacji do bezkolizyjnego nadawania sygnału
S-2 nastąpiłoby usunięcie zapisu nakazującego zatrzymanie się przed
sygnalizatorem.
Zapisy załącznika nr 3 dotyczące stosowania sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką były dwukrotnie
zmieniane w 2008r. poprzez rozporządzenie z dnia 28 marca 2008r.
[2] oraz rozporządzenie z dnia 4 lipca 2008r. [3]. Po zmianach przepisy dotyczące sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką, decydujące o sposobie jego stosowania i nadawania
przedstawiają się następująco.
Sygnał dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką
może być nadawany jednokrotnie lub wielokrotnie podczas nadawania sygnału czerwonego, przy czym nie dopuszcza się nadawania go
w trakcie nadawania sygnału żółtego. Sygnał dopuszczający skręcanie
w kierunku wskazanym strzałką stosuje się, jeżeli w czasie, gdy nadawany jest sygnał czerwony ogólny, istnieje możliwość ruchu pojazdów
skręcających w prawo lub w lewo, pod warunkiem zapewnienia bez-
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pieczeństwa pieszym i pojazdom, dla których wyświetlany jest w tym
czasie sygnał zielony. Sygnału tego nie wolno stosować, gdy do jazdy
w kierunku zgodnym z kierunkiem wskazanym strzałką przeznaczone
są dwa lub więcej pasów ruchu. Sygnał stosuje się w szczególności:
− na skrzyżowaniach trójwlotowych dla skręcających w prawo
z drogi, której kierunek ma kontynuację na skrzyżowaniu - rys. 6,
− na skrzyżowaniach, na których na innych wlotach zastosowano
sygnalizatory kierunkowe i istnieje możliwość nadawania sygnału zezwalającego na skręcanie w prawo w czasie, gdy na kierunku poprzecznym nadawany jest sygnał do skręcania w lewo
i zabronione jest zawracanie - rys. 7.

Rys. 6. Przykład bezkolizyjnego
nadawania sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką na skrzyżowaniu
trójwylotowym

Rys. 7. Przykład bezkolizyjnego
nadawania sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką na skrzyżowaniu
czterowlotowym

Przy projektowaniu sygnalizacji z wykorzystaniem sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką należy również
mieć na uwadze przepisy dotyczące grupy par strumieni kolizyjnych,
zgodnie z którymi do grupy par strumieni kolizyjnych o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch zalicza się następujące
pary:
a) strumień pojazdów sterowany sygnałem kierunkowym,
− dowolny inny strumień kolizyjny
b) dowolny strumień pojazdów sterowany sygnałem ogólnym,
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− kolidujący strumień pojazdów z wlotu innego niż przeciwległy,
c) dowolny strumień pieszy,
− dowolny strumień kolizyjny, z wyjątkiem strumienia pojazdów
opuszczających skrzyżowanie skręcających w lewo lub w prawo z pasa sterowanego sygnałem ogólnym,
d) dowolny strumień rowerowy,
− dowolny strumień kolizyjny, z wyjątkiem strumienia pojazdów
opuszczających skrzyżowanie skręcających w lewo lub w prawo z pasa sterowanego sygnałem ogólnym, pod warunkiem
lokalizacji przejazdu dla rowerzystów obok przejścia dla pieszych od wewnętrznej strony skrzyżowania,
Z punktu b) wynika, że kierujący pojazdem jadący przez skrzyżowanie na wprost przy sygnale ogólnym może liczyć się z kolizją jedynie
z pojazdami skręcającymi w lewo z wlotu przeciwległego. Przepisy nie
dopuszczają kolizji pojazdu jadącego na wprost z pojazdami z wlotu
poprzecznego.
Z punktów c) i d) wynika, że pieszy na przejściu przy skrzyżowaniu
i rowerzysta na przejeździe przy skrzyżowaniu mogą liczyć się z kolizją jedynie z pojazdami opuszczającymi skrzyżowanie. Przepisy nie
dopuszczają kolizji pieszych i rowerzystów z pojazdami wjeżdżającymi
na skrzyżowanie.
Pary strumieni kolizyjnych o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch wymienione w punktach b), c) i d) pokazano na rys. 8.

Kolizje niedopuszczalne

R
R

Rys. 8. Pary strumieni kolizyjnych o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch
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3.3. Zmiany w wymaganiach formalnych dla sygnalizacji
Przepisy załącznika wprowadziły zmiany w wymaganiach formalnych dotyczących długości sygnałów oraz danych do obliczania długości czasu międzyzielonego.
Zmiany obejmują:
− przyjęcie długości sygnału czerwonego z żółtym 1 s,
− przyjęcie minimalnej długości sygnału zielonego 5 s,
− zwiększenie do 10 m wartości wydłużającej drogę ewakuacji dla
strumienia pojazdów,
− ujednolicenie prędkości ewakuacji strumieni pojazdów.

4. Przepisy dotyczące sygnalizacji a praktyka ich stosowania
Zapisy §2 rozporządzenia zakładały, że wszystkie sygnały drogowe
nadawane przez sygnalizatory niespełniające warunków określonych
rozporządzeniem umieszczone na drogach przed dniem jego wejścia
w życie zostaną zastąpione sygnalizatorami spełniającymi warunki
rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2009r. Przepisy dotyczące terminów dostosowania organizacji ruchu zostały zmienione
rozporządzeniem z dnia 19 grudnia 2008r. [4], zgodnie z którym dla
sygnalizatorów świetlnych umieszczonych na przejazdach kolejowych
termin ich dostosowania do warunków rozporządzenia został przesunięty do dnia 31 grudnia 2011r. Oznacza to, że wszystkie inne sygnalizatory od 1 stycznia 2009r. powinny działać zgodnie z warunkami
zawartymi w załączniku nr 3.
Czy zarządy dróg zdążyły z dostosowaniem sygnalizacji do przepisów załącznika nr 3?
Na podstawie obserwacji funkcjonujących skrzyżowań z sygnalizacją świetlną można zauważyć, że na wielu skrzyżowaniach występują
rozbieżności pomiędzy stanem prawnym zapisanym w załączniku nr
3 a stanem faktycznym. Powoduje to szereg zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. O ile fakt niedostosowania sygnalizacji do warunków formalnych dotyczących długości sygnałów (sygnał czerwony
z żółtym 2 s) nie powinien powodować istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa, to brak ekranów kontrastowych lub zużycie odbłyśnika
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może mieć wpływ na postrzeganie sygnalizatorów a tym samym bezpieczeństwo ruchu.
Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa na skrzyżowaniach
z sygnalizacją świetlną wydaje się być brak sygnałów kierunkowych
dla pojazdów skręcających w lewo na wlotach wielopasowych, co stwarza sytuacje niebezpieczne, niejednokrotnie kończące się kolizjami
lub wypadkami. Poniżej kilka przykładów zdarzeń na skrzyżowaniach
z sygnalizacją świetlną w jednym z miast w Polsce (na podstawie Internetu), które mogą świadczyć o zasadności przepisów załącznika nr
3 dotyczących stosowania sygnału kierunkowego oraz wskazujących
konieczność pilnych zmian w organizacjach ruchu w tym zakresie.
 28-06-2009. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na skrzyżowaniu. W skręcające w lewo bmw uderzył fiat panda. Wypadek
nie spowodował większych utrudnień w ruchu.
 25-07-2009. Motocykl, jadący prosto na zielonym świetle, uderzył
w skręcającego w lewo mercedesa. Ani prowadzący jednoślad,
ani jego pasażerka nie mieli żadnych szans i zginęli na miejscu.
 31-07-2009. W wypadku zderzyły się dwa samochody, jadący
prosto uderzył w skręcające w lewą stronę auto. Siła uderzenia
była tak duża, że strażacy musieli wycinać jedną osobę zakleszczoną w bmw. Dwie osoby w poważnym stanie zostały zabrane
do szpitala.
 07-08-2009. Kierowca skody octavii wymusił pierwszeństwo
podczas zawracania. Motocyklista z urazem barku trafił do szpitala.
 12-08-2009. Volkswagen passat uderzył w bok skręcającej w lewo mazdy. Jedna osoba została lekko ranna.
 18-08-2009. W skręcające w lewo auto uderzył kierowca samochodu jadącego prosto. Nikomu nic się nie stało, kolizja spowodowała niewielkie utrudnienia w ruchu.
Niezgodności z zapisami załącznika nr 3 występują w zakresie stosowania sygnału S-2 dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką. Część zarządów dróg dostosowała sygnalizacje na
skrzyżowaniach do przepisów załącznika nr 3 i sygnał ten funkcjonuje bezkolizyjnie, a tam gdzie nie było to możliwe dodatkowa komora
została usunięta. Na wielu skrzyżowaniach sygnał ten nadawany jest
jednak w kolizji, zarówno z ruchem innych pojazdów, jak i pieszych
oraz rowerzystów. Taka sytuacja może powodować błędne zachowania
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kierujących pojazdami. Jednoczesne funkcjonowanie rozwiązań bezkolizyjnych może pogłębiać skalę nieprzestrzegania przez kierujących
obowiązku zatrzymania się przed sygnałem S-2. Poniżej kilka przykładów zdarzeń na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną (na podstawie
Internetu), które mogą wskazywać, że zagrożenie wynikające z kolizyjności sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym
strzałką nie jest wcale znikome.
 30-01-2009. 66-letni kierujący oplem ascona na skrzyżowaniu
skręcając w prawo wjechał przy czerwonym sygnale świetlnym
wraz z zieloną strzałką i zderzył się z fiatem marea kierowanym
przez 53-latka. Dodatkowo oba pojazdy uderzył w ciężarową skanię z naczepą. 54-letnią pasażerkę fiata przewieziono do szpitala
gdzie mimo udzielonej pomocy zmarła.
 12-06-2009. Trzy osoby odniosły obrażenia w następstwie wypadku drogowego. Wśród rannych jest pasażer motocykla, przewożony niezgodnie z obowiązującym prawem. Mężczyzna był bowiem kompletnie pijany. Do wypadku doszło ok. godz. 17.00.
Według dotychczasowych ustaleń, kierujący renault talia, skręcając w prawo, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu
motocykliście, doprowadzając do zderzenia się obydwu pojazdów. W chwili zdarzenia, na skrzyżowaniu działała sygnalizacja
świetlna, a kierowca samochodu wjechał na nie przy sygnale
zielonej strzałki, włączonym równocześnie ze światłem czerwonym. W następstwie wypadku do szpitala trafili kierowca renaulta oraz jadący na motocyklu dwaj mieszkańcy gminy. Po badaniach okazało się, że najpoważniejszych obrażeń doznał 34-letni pasażer yamahy, u którego stwierdzono złamanie obojczyka
i liczne potłuczenia. Z kolei kierujący motocyklem 27-latek doznał urazu ręki i nogi, zaś kierowca auta – urazu szyi.
 05-08-2009. Po godzinie 10.00 na wjeździe w obwodnicę zderzyły
się dwie ciężarówki. Spora część skrzyżowania stała się nieprzejezdna. Ruchem kierowali strażacy. W jednym momencie można
było wjechać tylko z jednej drogi, a w tym miejscu krzyżują się
cztery. W kolizji ucierpiały tylko auta. Kierowca jednego z nich
wjechał na skrzyżowanie na zielonej strzałce, w tym momencie
od placu nadjechała druga ciężarówka.
 07-08-2009. Do szpitala trafiła kobieta, którą potrącił samochód na skrzyżowaniu. Kobieta jechała po ścieżce rowerowej,
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a kierowca volvo skręcał w prawo. Oboje mogli mieć w tamtym
miejscu zielone światło. Rowerzystka z obrażeniami nogi została
odwieziona do szpitala. Pierwszeństwo miała jednak rowerzystka, której powinien ustąpić samochód przejeżdżający warunkowo (na zielonej strzałce).
W raportach Komendy Głównej Policji „Wypadki drogowe w Polsce” jako jedną z przyczyn wymienia się nieprawidłowo działającą
sygnalizację świetlną. Liczba wypadków z tego powodu i ich skutków
w ostatnich latach przedstawiono w tablicy 1. Do końca 2008r. trwał
okres przejściowy, w czasie którego mogły występować zarówno sygnalizacje zgodne z zapisami załącznika nr 3 jak i od niego odbiegające. Od 1 stycznia 2009r. przy ocenie przyczyn wypadków należałoby
sprawdzać także czy organizacja ruchu na skrzyżowaniu jest zgodna
z obowiązującymi przepisami.
Tab. 1. Liczba wypadków spowodowanych nieprawidłowo działającą sygnalizacją świetlną i ich skutki w latach 2006 - 2008

Nieprawidłowo
działająca sygnalizacja świetlna
2006
2007
2008

Wypadki

Zabici

Ranni

-

-

-

2
1

4
1

5. Wnioski
Istnieje pilna potrzeba dostosowania organizacji ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną do przepisów załącznika nr 3. Dotyczy to zwłaszcza:
- zastosowania sygnałów kierunkowych dla skręcających w lewo
na wlotach wielopasowych, w przypadku ruchu z kierunku przeciwnego,
- uporządkowania stosowania sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką, poprzez jego bezkolizyjne
nadawanie.
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DESIGNING OF THE LIGHT SIGNALING – REGULATIONS
IN FORCE FROM 2009 YEAR
Summary
Regulations on technical conditions of traffic signs and signals
issued in 2003 set five years transition period for changes and
adjustments in road traffic schemes to apply road markings, traffic signals and road safety equipment in accordance with those
regulations. The deadline for changes was December 31st 2008.
The key regulations concerning traffic signals which should be
applied, and remarks on the application have been presented in
the paper.
Key words: traffic lights signals, directional light, right turn
on red

PLANUNG VON LICHTSIGNALANLAGEN
– VORSCHRIFTEN, GÜLTIG SEIT 2009
Zusammenfassung

Gemäß der Verordnung des Infrastrukturministers vom 03.
Juli 2003 zu besonderen technischen Anforderungen an Verkehrszeichen und -signale sowie Verkehrssicherheitsausrüstung
und Bedingungen für deren Anordnung an den Straßen waren
Lichtsignalanlagen bis Ende 2008 an die Bestimmungen der o. g.
Verordnung anzupassen. Dargestellt wurden in dem Beitrag die
wichtigsten Bestimmungen, die Einführung der Änderungen in die
Verkehrsorganisation erfordern sowie Bemerkungen zur Einleitung dieser Änderungen.
Schlüsselbegriffe: Lichtsignalanlagen, Fahrtrichtungssignale, „grüner Pfeil“
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WIZJA „0” W KRAJOWYCH I EUROPEJSKICH
NORMATYWACH

Streszczenie

W artykule opisano dane oraz zalecenia z kilku publikacji dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Omówiono wskazania z dostępnych podręczników, tzw. „dobrych praktyk” oraz
zestawiono omówione wielkości z obowiązującymi krajowymi
przepisami.2
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, wizja
„0”, infrastruktura drogowa

1. Wprowadzenie
Pomysł stworzenia polityki wizja „0” narodził się w Szwecji. Wizję
„0” zaprezentowała po raz pierwszy w Szwecji Minister Transportu,
Pani Ines Usmann, w połowie lat 90. Powodzenie rozwiązań wprowadzanych w tym kraju zachęciło inne kraje UE do podjęcia podobnych
działań. Również w Polsce została ona przyjęta jako narzędzie w walce
o poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wizja „0” zakłada przede wszystkim,
że uczestnicy ruchu drogowego popełniają i będą popełniać błędy poruszając się po drogach. Jednak ich błędy nie powinny doprowadzać
do śmierci lub doznania poważnych obrażeń. Oczywiście można się
spierać w kwestii słuszności przyjęcia wizji „0” jako celu. Najważniejszym jednak jej elementem jest to, że ma wpływać na wszystkie osoby
odpowiedzialne za transport jak i na uczestników ruchu. Ma wpływać
1 mgr inż., Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Sp.j., ul. Płk. St. Dąbka 8, 30-732 Kraków, tel.: (012) 652 93 52,
fax.: (012) 652 93 85, kom.: 516 147 403, pmieszkowski@klotoida.pl
2 Artykuł został opublikowany w „Drogownictwie”, nr 6/2009

128

Mieszkowski P.

na ich działania, które w każdej okoliczności powinny być podyktowane nadrzędna zasadą, że wszystko, co robię ma służyć obniżeniu
liczby ofiar na drogach. Bo przecież nawet wówczas, kiedy uda się
obniżyć liczbę ofiar o połowę to warto walczyć, aby za jakiś czas znów
obniżyć ich liczbę nawet o jedną osobę, ponieważ jedyną akceptowalną liczbą ofiar wypadków drogowych powinna być dla każdego z nas
liczba zero.
Wizja „0” to szereg działań, które muszą zostać podjęte dla osiągnięcia celu. Największa odpowiedzialność spoczywa oczywiście na projektantach, którzy kształtują układ drogi. Za projektantów należy jednak rozumieć osoby odpowiedzialne w procesie inwestycyjnym, czyli:
inżynierów, administrację drogową, policję oraz władzę legislacyjną.
Podstawowe działania, które Szwecja podjęła na skutek przyjęcia wizji „0”, to separacja uczestników ruchu poprzez powszechniejsze stosowanie barier rozdzielających przeciwne kierunki ruchu, przebudowa skrzyżowań na formę ronda oraz fizyczne ograniczenie prędkości
w obszarach zabudowanych. Zgodnie ze szwedzkim systemem zmiana
w podejściu do bezpieczeństwa ruchu powinna zaowocować zmianą
w podejściu do rozwiązywanych problemów, w efekcie których otrzymamy spadek liczby ofiar wypadków. Biorąc np. pod uwagę potrzebę
przebudowy skrzyżowania, dwiema podstawowymi metodami są budowa sygnalizacji świetlnej lub budowa ronda. Wybierając konkretne
rozwiązanie należy mieć więc na uwadze, że jeśli celem jest redukcja
liczby zdarzeń drogowych, lepszym rozwiązaniem będzie montaż sygnalizacji, natomiast, jeśli celem jest zmniejszenie przede wszystkim
skutków zdarzeń, to zdecydowaniem bardziej właściwym rozwiązaniem będzie budowa ronda.
Rocznie w krajach UE notuje się około 1 300 000 zdarzeń drogowych, w których ginie około 40 000 osób, a 1 700 000 zostaje rannych
[2]. Konsekwentne wprowadzanie polityki transportowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowało, że w ciągu ostatnich 30 lat pomimo faktu, że natężenie ruchu
wzrosło trzykrotnie, to liczba ofiar śmiertelnych wypadków spadła
o połowę.
Komisja Europejska wskazuje jednak nadal na kilka podstawowych przyczyn ofiar zdarzeń drogowych:
− przekraczanie prędkości przez kierujących (przyczyna około 1/3
zdarzeń),
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− prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
− nie używanie pasów bezpieczeństwa, kasków ochronnych, fotelików dla dzieci,
− niedostateczny poziom bezpieczeństwa, jaki gwarantuje część
pojazdów (badania wskazują, że jeśli w danej klasie samochodów poziom bezpieczeństwa gwarantowany przez najlepszy pojazd zostałby wprowadzony do pozostałych, to liczba ofiar wypadków spadłaby o połowę),
− „czarne punkty” na drogach – dobrze zaprojektowane drogi przyczyniają się zarówno do obniżenia liczby zdarzeń jak i ewentualnej liczby ofiar wypadku,
− nie przestrzeganie zasad czasu pracy przez zawodowych kierowców,
− ograniczenia pola widzenia kierowcy przez nadwozie pojazdu
(około 500 ofiar rocznie).
Powyższe przyczyny zdarzeń wskazują na potrzebę wielobranżowych działań, a osiągnięcie zamierzonego celu będzie możliwe tylko
pod warunkiem komplementarności podjętych działań. W 2003 roku
Komisja Europejska określiła w Programie Poprawy Bezpieczeństwa
Ruchu główne cele podejmowanych działań:
− lepsze szkolenie obecnych i przyszłych uczestników ruchu,
− poprawa bezpieczeństwa czynnego i biernego samochodów,
− kształtowanie infrastruktury drogowej na zasadzie polityki tzw.
„dobrych praktyk” ze szczególnym uwzględnieniem eliminowania „czarnych punktów”.

2. Prędkość jako podstawa bezpieczeństwa ruchu
Jak już wcześniej wspomniano wizja „0” zakłada, że nikt nie powinien ginąć lub doznawać poważnych obrażeń wskutek popełnionego
błędu. Trzeba sobie więc zadać pytanie, co jest czynnikiem decydującym o zakresie doznanych obrażeń w wyniku wypadku. Oczywiście
podstawą jest energia kinetyczna, która wprost wynika z prędkości
pojazdu w trakcie zdarzenia drogowego. Chcąc myśleć o poprawie bezpieczeństwa należy określić więc graniczne wartości prędkości, przy
których każdy z nas ma szansę przeżyć. Zakres „bezpiecznej prędko-
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ści” zależy od rodzaju uczestnika ruchu oraz możliwości wystąpienia
zdarzenia drogowego. I tak przy prędkości 30 km/h pojazdu uderzającego w pieszego, większość pieszych przeżywa, natomiast przy prędkości 50 km/h większość ginie. Jeśli weźmie się pod uwagę osoby poruszające się pojazdami, to przy prędkości 50-70 km/h (w zależności
od rodzaju wypadku) większość pasażerów pojazdów przeżywa wypadek pod warunkiem, że poruszają się pojazdem spełniającym wymogi
bezpieczeństwa [10].
Tablica 1. Zalecane prędkości dopuszczalne w zależności od możliwych
zagrożeń [2]

Warunki ruchu
Możliwość kolizji między pieszymi a pojazdami
Skrzyżowania z możliwością bocznych kolizji pomiędzy
pojazdami
Drogi z możliwością zderzeń czołowych między
pojazdami
Drogi bez możliwości bocznych lub czołowych kolizji
między pojazdami (kolizje tylko z infrastrukturą drogi)

Prędkość
[km/h]
30
50
70
100

Mając na uwadze powyższe zasady „bezpiecznych prędkości” można sformułować kilka prostych zasad kształtowania układów komunikacyjnych, które powinny być podstawą w kształtowaniu układów
komunikacyjnych [12]:
a) niechronieni uczestnicy ruchu nie powinni być wystawieni na
ryzyko kolizji ze zmotoryzowanymi użytkownikami drogi jeśli ich
prędkość przekracza 30 km/h,
b) jeśli punkt a) nie może być spełniony, to należy dokonać trwałej
separacji (budowa podziemnych lub naziemnych przejść dla pieszych) lub zredukować prędkość do 30 km/h,
c) nie dopuszczać do krzyżowania się potoków ruchu pod kątem
900, jeśli ich prędkość przekracza 50 km/h,
d) jeśli punkt c) nie może być spełniony, to należy dokonać trwałej
separacji ruchu lub zredukować prędkość do 50 km/h,
e) nie można dopuścić do ryzyka czołowego zderzenia, jeśli prędkość ruchu przekracza 70 km/h (w przypadku jeśli masy poruszających się pojazdów znacznie się różnią to prędkość nie
powinna przekroczyć 50 km/h),
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f) jeśli punkt e) nie może być spełniony, to należy dokonać trwałej
separacji ruchu (przekrój dwujezdniowy, przekrój 2+1 z rozdzieleniem barierą przeciwnych kierunków ruchu), odseparować lekkie
pojazdy od ciężkich lub zredukować prędkość do 50 km/h,
g) ryzyko kolizji z elementami wokół drogi jest dopuszczalne dla
prędkości do 70 km/h; w przypadku ryzyka najechania na
punktowe elementy zagrożenia ruchu drogowego (słupy, drzewa)
prędkość nie powinna przekraczać 50 km/h,
h) jeśli punkt g) nie może być spełniony, to należy zastosować bariery ochronne lub zredukować prędkość,
Rozpatrując znaczenie prędkości warto sobie także zdawać sprawę,
jak wg danych statystycznych jej zmiana wpływa na liczbę zdarzeń
i ofiar wypadków. Z przeprowadzonych badań w 13 krajach europejskich wynika, że zmniejszenie średniej prędkości pojazdów o 1 km/h
powoduje obniżenie liczby wypadków o 3%, a liczby ofiar o 4 - 6%. Natomiast podwyższenie średniej prędkości o 1 km/h powoduje wzrost
ryzyka wypadków także o 3%, natomiast liczby ofiar już o 6 - 7% [11].
Zestawiając powyższe wielkości z innymi badaniami, które określiły,
że wprowadzenie ograniczenia prędkości o 20 km/h powoduje zmniejszenie średniej prędkości o 4 - 7 km/h, daje to zmniejszenie liczby
ofiar wypadków o 21 - 32%, a przy podwyższeniu prędkości o 20 km/
h zwiększenie liczby o 23 - 47%. Tak więc w ramach działań związanych z kształtowaniem infrastruktury należy się skupić w pierwszej
kolejności na fizycznym wymuszeniu zmniejszenia prędkości pojazdów w zależności od stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz
ryzyka wystąpienia poszczególnych rodzajów zdarzeń drogowych.

3. Znaczenie kształtowania infrastruktury drogowej dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
Drugim z elementów wizji „0” jest tworzenie lub przekształcanie istniejącej infrastruktury drogowej na układy komunikacyjne gwarantujące wyższy stopień bezpieczeństwa ruchu. Poprawę bezpieczeństwa
ruchu można osiągnąć eliminując zagrożenia, jakie stwarza sama infrastruktura, stąd między innymi parametry drogi i jej wyposażenie
powinno w maksymalnym stopniu wpływać na ograniczenie ryzyka
obrażeń.
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Bezpieczna droga powinna opierać się na dwóch ideach: „Self Explaining Road” i „Forgiving Roadside Philosophies”. Pierwszą z nich
można wyjaśnić jako wskazywanie właściwych zachowań kierowcy
poprzez odpowiednie kształtowanie drogi i jej otoczenia. Droga powinna „dawać” kierowcy jasne wskazówki, jaką prędkością ma się poruszać, który pas ruchu wybrać, na co powinien zwrócić szczególną
uwagę, itd. Idea „Forgiving Roadside Philosophies” polega na takim
kształtowaniu korpusu drogi i elementów jej wyposażenia, aby w razie ewentualnego wypadku nie stanowiły one dodatkowego zagrożenia
dla osób znajdujących się w pojeździe, a także pozwoliły uniknąć poważniejszych kolizji w krytycznych sytuacjach.
Z filozofią „Forgiving Roadside Philosophies” wiąże się nierozłącznie
pojęcie tzw. strefy bezpieczeństwa, która powinna być obszarem wolnym od dodatkowych przeszkód, mogących w razie wypadku stwarzać
niebezpieczeństwo. Strefa bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać
na krawędzi zewnętrznego pasa ruchu i charakteryzować się szerokością niezbędną do zatrzymania się pojazdu wypadającego z drogi.
Pas dzielący oraz obszar za poboczem idealnej drogi powinien być więc
płaski i pozbawiony wszelkich niebezpiecznych elementów. Szerokość
strefy bezpieczeństwa zależy najczęściej od natężenia ruchu, prędkości pojazdów oraz geometrii drogi.
Tablica 2. Zależność pomiędzy szerokością strefy bezpieczeństwa, a redukcją liczby wypadków [3]

Szerokość strefy
bezpieczeństwa
[m]

Redukcja liczby wypadków
prosta
[%]

łuk
[%]

1,5

13

9

2,4

21

14

3,0

25

17

3,6

29

19

5,0

35

23

6,0

44

29

Tablica 3. Teoretyczna szerokość [m] strefy bezpieczeństwa [3]
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Kąt opuszczenia drogi
[0]

Pochylenie
[%]
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5
10
15
20
25
30

0
0
0
0
0
0

μ

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Prędkość pojazdu opuszczającego drogę
[km/h]

A
[m/s2]

2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9

50

60

70

80

90

100

110

120

130

1
2
3
4
5
6

2
5
7
9
11
13

4
8
11
15
18
22

5
11
16
22
27
31

7
15
22
29
36
43

10
19
29
38
47
55

12
24
36
47
58
69

15
29
43
57
71
84

17
35
52
69
85
100

Dane z bazy danych o zdarzeniach drogowych wykazują, że przeciętny kąt, pod którym pojazd opuszcza drogę to 50. Ryzyko kolizji
jest największe z obiektami zlokalizowanymi w odległości mniejszej
niż 10 m od krawędzi jezdni. Strefa bezpieczeństwa najczęściej wynosi
6 – 10 m dla prędkości około V=100 km/h. Dla niższych prędkości
powinna wynosić 4,5 - 7,0 m [6].
Drugim elementem związanym z filozofią „Forgiving Roadside Philosophies” jest tzw. „Recover Zone” (strefa ratunkowa). Jest to strefa
w przekroju drogi, która umożliwia kierowcy opuszczającemu właściwy tor jazdy na podjęcie działań zmierzających do powrotu do prawidłowego kierunku jazdy. „Recover zone” nie jest przyjęta tak szeroko
przed wszystkie kraje jak strefa bezpieczeństwa. Funkcjonuje jednak
często pośrednio w obrębie strefy bezpieczeństwa. Szerokość „recover
zone” najczęściej wynosi od 0,5 - 2,0 m. Jednym z przykładów mogą
być utwardzone pobocza drogi. Wiele przeprowadzonych badań wskazuje, że utwardzone pobocza ograniczają liczbę wypadków. Według badań amerykańskich najbardziej efektywną redukcję wypadków można
osiągnąć już przy zastosowaniu poboczy o szerokości 0,6 m (spadek
liczby zdarzeń o 19%). W przypadku poboczy o szerokości 1,8 m osiągano spadek o 47%. Duńskie badania wykazały spadek liczby wypadków o 25% w przypadku poszerzenia poboczy do szerokości 0,5 m.
Według wytycznych europejskich utwardzone pobocza powinny być
stosowane na: głównych drogach jednojezdniowych, zewnętrznych
krawędziach łuków o promieniu R>200 m, naprzeciw skrzyżowania
typu „T” oraz wszędzie tam, gdzie na drodze pojawiają się niechronieni uczestnicy ruchu. Oczywiście należy pamiętać, że zbytnie posze-

134

Mieszkowski P.

rzenie poboczy utwardzonych może spowodować odwrotny skutek od
zamierzonego. Dlatego uważa się, że droga o szerokości jezdni około
10 m (pasy ruchu 3,5 - 3,7 m i obustronne pobocza o szerokości 1,0
- 1,5 m) to wielkość, powyżej której dalsze poszerzenie jezdni spowoduje odwrotny skutek od zamierzonego. Wynika to głównie z faktu, że
duża część przeanalizowanych zdarzeń drogowych wiązała się z opuszczeniem drogi na odległość do 1,2 m, co w przypadku zastosowania
pobocza utwardzonego o szerokości 1,5 m pozwoliło na uniknięcia
wypadku. Równocześnie szerokość 1,0 - 1,5 m nie sprzyja wykonywania manewrów wyprzedzania z wymuszeniem zjechania przez pojazd
wyprzedzany i pojazd jadący z naprzeciwka do zjazdu poza zasadniczy
pas ruchu. Równocześnie należy zaznaczyć, że pobocza nieutwardzone, z racji swojej niskiej przyczepności, nie mogą pełnić roli „Recover
Zone”. Na drogach dwujezdniowych funkcje „Recover Zone” pełni pas
awaryjny. Zaleca się, aby jego szerokość wynosiła 3,0 - 4,0 m. Tymczasem polskie warunki techniczne [1] zalecają szerokość pasa awaryjnego 2,5 m i tylko dla dróg klasy A o Vp=120 km/h dopuszcza się
stosowanie pasa awaryjnego o szerokości 3,0 m. Odwrotna sytuacja
ma miejsce w przypadku poboczy utwardzonych. W §38 określono, że
szerokość pobocza utwardzonego powinna być nie mniejsza niż 2,0 m,
tak więc znacznie więcej niż wymaga tego „Recover Zone”.

4. Jak to robią inni?
Jednym z elementów projektu „Acronym” prowadzonego przez UE
była analiza koncepcji wprowadzenia „strefy bezpieczeństwa” w siedmiu krajach: Szwecji, Finlandii, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii i Kanadzie. Definicja „strefy bezpieczeństwa” we wszystkich siedmiu krajach jest bardzo zbliżona: jest to projektowana, wolna od przeszkód strefa mająca za zadanie redukcję zagrożenia związanego z niekontrolowanym opuszczeniem przez pojazd drogi. Można
wyróżnić pięć głównych kryteriów [9], wg których określa się zakres
„strefy bezpieczeństwa”:
− prędkość projektowa,
− pochylenie skarp,
− typ drogi,
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− natężenie ruchu (choć w Holandii uznano, że ryzyko nie powinno być oceniane przez ilość poruszających się pojazdów),
− parametry techniczne ukształtowania poziomego drogi; w Hiszpanii i Szwecji brana jest też pod uwagę szerokość pasa ruchu.
Tablica 4. Kryteria „strefy bezpieczeństwa” w sześciu krajach europejskich [9]
Szerokość strefy bezpieczeństwa na nasypach na nowych i istniejących drogach (od podstawy skarpy) [m]
Prędkość [km/h]

Natężenie ruchu (SDR)
<1500

−

1500-6000

>6000

120

-

-

6

100

4

4

6

80

2

4

4

60

2

2

4

50

-

-

2

−

brak rozróżnienia pomiędzy
drogami istniejącymi i
nowoprojektowanymi,
klasa drogi nie ma znaczenia

FIN
Szerokość strefy bezpieczeństwa w wykopie (od krawędzi pasa ruchu
[m]
Natężenie ruchu (SDR)
−
brak rozróżnienia pomiędzy
Prędkość [km/h]
drogami istniejącymi i
<1500
1500-6000
>6000
nowoprojektowanymi
120
7
100

5

5

7

80

5

5

5

60

3

5

5

50

-

3

3

Istniejące drogi
130 km/h

F

10 m

Klasa drogi

Nowoprojektowane
drogi

Autostrady

130
km/h

10 m

Autostrady

110
km/h

8,5 m

Autostrady

130
km/h

10 m

Autostrady

110
km/h

8,5 m

110 km/h

8,5 m

130 km/h

10 m

110 km/h

8,5 m

90 km/h

7m

Autostrady

90 km/h

7m

90 km/h

4m

Drogi ekspresowe

90 km/h

7m
8,5 m
7m

110 km/h

4m

Pozostałe drogi

110
km/h

90 km/h

4m

Pozostałe drogi

90 km/h

Istniejące drogi

Nowoprojektowane
drogi

w trakcie oprocowywania

w trakcie
oprocowywania

D
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Klasa drogi
GB

Szerokość

Uwagi

Autostrady

4,5 m

4,8 m dla znaków i obiektów inżynierskich

Inne drogi dwujezdniowe

4,5 m

4,5 m dla znaków i obiektów inżynierskich

Drogi jednojezdniowe

3,5 m

Drogi jednojezdniowe

4,5 m*

* dla dróg z Vp>80 km/h
Pobocze
Prędkość

Szerokość
pasa ruchu

Klasa drogi

zewnętrzne

wewnętrzne

minimum

maksimum

120 km/h

3,5 m

Droga
dwujezdniowa

2,5 m

1-1,5 m*

0,75 m

1,5 m

0,75 m

1,5 m

0,75 m

1,5 m

100 km/h
80 km/h
100 km/h
E

80 km/h
100 km/h
80 km/h
60 km/h
40 km/h
*

Krawędź

3,5 m

Droga
dwujezdniowa

2,5 m

3,5 m

Droga
dwujezdniowa

2,5 m

3,5 m

Droga
ekspresowa

2,5 m

2,5 m

0,75 m

1,5 m

3,5 m

Droga
ekspresowa

2,5 m

2,5 m

0,75 m

1,5 m

3,5 m

Droga
jednojezdniowa

1,5-2,5 m

1,5-2,5 m

0,75 m

1,5 m

3,5 m

Droga
jednojezdniowa

1,5 m

1,5 m***

0,75 m

1,5 m**

3,5 m

Droga
jednojezdniowa

1-1,5 m

1-1,5 m***

0,75 m

1,5 m**

Droga
jednojezdniowa

0,5 m

-

-

-

3,0 m

1-1,5 m
1m

- dla pasów dzielących z barierami poza poboczem
- dla dróg w terenie górzystym z niewielkim natężeniem ruchu
- dla dróg w terenie górzystym z niewielkim natężeniem ruchu, możliwe jest ograniczenie poboczy do
0,5m

**

***

Prędkość
Wysoki
S

Standard
Dobry

−
Niski

110 km/h

>10 m

>6 m

<6 m

90 km/h

>9 m

>4,5 m

<4,5 m

70 km/h

>7 m

>3 m

<3 m

brak rozróżnienia
pomiędzy drogami
istniejącymi i
nowoprojektowanymi

Z tablicy 4 wynika, że szerokość oraz sposób przyjęcia „strefy bezpieczeństwa” w każdym kraju jest określany w inny sposób.
„Recover zone” jest traktowana jeszcze bardziej odmiennie pomiędzy poszczególnymi krajami. Podstawową różnicą jest fakt, że we
Francji i w Niemczech stanowi osobną, samodzielną strefę drogi, natomiast w pozostałych krajach jest fragmentem „strefy bezpieczeństwa”.
Kryteria określające zakres „Recover zone” są podobne jak dla „strefy
bezpieczeństwa” z tym, że większa uwaga kierowana jest na szerokość
pasów ruchu.
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Tablica 5. Szerokość „recover zone” w 7 krajach europejskich [9]
Kraj
FIN
F
D
Nowoprojektowane
-1
3m
-2
autostrady
Istniejące autostrady
-1
-2
Nowoprojektowane
-1
2,5 m
-2
drogi dwujezdniowe
Istniejące drogi
-1
2m
-2
dwujezdniowe
Nowoprojektowane
drogi
-1
2m
-2
jednojezdniowe
Istniejące drogi
-1
1,5 m
-2
jednojezdniowe
1
– nie określa się odrębnie „recover zone”,
2
– w trakcie opracowania,
3
– pas awaryjny,
4
– opaska bitumiczna,
5
– szerokość pasa awaryjnego,
6
– dla Vp=90 km/h,
7
– dla Vp<90 km/h.

GB

NL

E

S

3,3 m3

zmienne5

4m

-1

3,3 m3

zmienne5
0,6 m6
0,3 m7

4m

-1

4m

-1

1 m4

-

4m

-1

1 m4

0,6 m6
0,3 m7

0,5-4 m

-1

1 m4

-

0,5-4 m

-1

1 m4

Autorzy badań starając się je podsumować sformułowali kilka zasad wynikających z doświadczeń krajów objętych analizą. Dla określenia szerokości strefy bezpieczeństwa na istniejących drogach powinno się posługiwać rzeczywistą prędkością miarodajną, natomiast dla
nowych dróg prędkością projektową. Strefa bezpieczeństwa powinna
mieć co najmniej 4,5 m szerokości dla dróg o V=80 km/h. Pas dzielący węższy niż 10 m przy V≥70 km/h trzeba oceniać jako przeszkodę
i wprowadzić np. bariery w pasie dzielącym. Na łukach drogi z uwagi
na większe niebezpieczeństwo wypadnięcia pojazdów oraz niekorzystny kąt kolizji z przeszkodą należy rozważyć szerszą strefę bezpieczeństwa niż na odcinku prostym [6]. Na autostradach można przyjąć, że
rolę „recover zone” będą pełnić pasy awaryjne pod warunkiem jednak
że ich szerokość będzie wynosić 3 – 4 m.
Tablica 6. Ujednolicone szerokości „recover zone” w zależności od dominujących zagrożeń [6]
Zagrożenie w ruchu

Zalecana szerokość
[m]

Niekontrolowana zmiana kierunku jazdy

1,0 - 1,5

Zderzenia czołowe

1,0 - 1,5

Najechania na pojazdy skręcające w lewo

1,0 - 1,5

Zdarzenia z niechronionymi uczestnikami ruchu

0,5 - 1,5
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5. Elementy infrastruktury drogowej jako zagrożenie Brd
Jeśli już określimy niezbędną szerokość „strefy bezpieczeństwa”,
to pozostaje zastanowić się, jakie obiekty występujące wokół jezdni
drogi są niebezpieczne i dlaczego, aby móc je usunąć lub skutecznie
zabezpieczyć.
Obiekty stwarzające niebezpieczeństwo można podzielić na punktowe i liniowe. Kształtując drogi i ich otoczenie należy zwrócić szczególną uwagę na:
a) obiekty punktowe:
− drzewa i pnie drzew,
− słupki i słupy (w tym oświetleniowe),
− skały i głazy,
− podpory obiektów inżynierskich,
− przepusty i ich wloty,
− odcinki początkowe i końcowe barier ochronnych,
b) obiekty liniowe:
− skarpy nasypów i wykopów,
− rowy,
− zbocza skalne,
− mury oporowe,
− ogrodzenia,
− bariery ochronne nie spełniające normy EN 1317.
Według badań programu „Riser” najczęstszymi kolizjami są kolizje
z barierami ochronnymi, drzewami i rowami [3]. Największy procent
ofiar śmiertelnych powodują kolizje z drzewami oraz obiektami typu
znaki drogowe, przepusty, ogrodzenia. W Polsce najechanie na drzewo lub słup stanowi 11% wypadków i powoduje 19% wszystkich ofiar
śmiertelnych [5]!
Tablica 7. Punktowe zagrożenia, które spowodowały ofiary w ludziach
podczas zdarzeń drogowych [3]
Prędkość, przy której uznaje
Średnica
Zagrożenie
się przeszkodę za zagrożenie
Uwagi
[m]
[km/h]
W wielu krajach
Drzewa i pnie drzew
>0,2
40
przyjmuje się Ø>0,1 m
Słupki prowadzące
>0,2
40
Słupy oświetleniowe
>0,2
40
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Słupki i konstrukcje pod
znaki drogowe
Skały i głazy
Przyczółki i filary obiektów
Przepusty
Przejazdy i inne
skrzyżowania
wielopoziomowe
Zakończenia barier
ochronnych

>0,1

40

>0,1
-

50
-

-

-

-

-

Dotyczy zagrożeń
u podstawy nasypu

Zagrożenie

Wysokość/głębokość
[m]

Pochylenie

Prędkość, przy której
uznaje się przeszkodę
za zagrożenie
[km/h]

Tablica 8. Liniowe zagrożenia, które spowodowały ofiary w ludziach podczas zdarzeń drogowych [3]

Skarpy wykopów

>1,0

>1:1

40

Skarpy nasypów

>1,0

>1:1

40

Rowy

>0,75

>1:3

40

Ściany skalne
Mury oporowe
Budynki/ściany
Ogrodzenia
Stare bariery
ochronne
Szpalery drzew
Inne drogi, kolej,
rzeki

50

Uwagi

Dodatkowo wszystkie nasypy
o wysokości >6,0 m
Skały wystające na wysokości
<1,5 m od poziomu jezdni

-

Bariery nie spełniające normu
PN-EN1317

40
-

W niektórych krajach za niebezpieczne uznaje się pasy dzielące o szerokości mniejszej niż 10 m przy prędkości jazdy V>70 km/h
(Wielka Brytania, Finlandia) oraz łuki o promieniach mniejszych od
850 – 1500 m [3]. Ciekawostką że we Francji krawężniki o wysokości
większej niż 0,2 m są uznane za elementy niebezpieczne.
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Tablica 9. Zestawienie potencjalnie niebezpiecznych obiektów w zakresie
drogi na przykładzie siedmiu krajów europejskich [9]
Zagrożenia liniowe
FIN
Rowy
Skarpy wykopu i nasypu
Wały ziemne
Ściany skalne
Mury oporowe
Szpalery drzew

F

0,5 m; >1:3 0,5 m; >1:4
2 m; >1:3
4 m; >1:3
7:1
tak
tak
tak
tak

D

GB

NL

E

S

tak
tak
tak
-

tak
6 m; >1:1
1:1 i >0,75 m
>1:2 i <1,5 m
tak
tak

>1:3
tak
nie
-

tak
>8:1
tak
tak

tak
tak
tak
tak

Zagrożenia punktowe
Drzewa

>10 cm

>10 cm

>7 cm

>50 cm

>8 cm

-

>20 cm

-

-

-

-

-

Budynki

tak

tak

tak

-

tak

-

-

Przyczółki i filary
obiektów

tak

tak

tak

tak

tak

-

tak

-

tak

tak

-

tak

tak

-

tak

h<1,1m

tak

tak

tak

-

tak

Krawężniki

-

>20 cm

>7 cm

-

-

>10 cm

-

Ogrodzenia

-

tak

nie

-

tak

tak

-

Punkty referencyjne

-

tak

tak

-

tak

tak

-

Przepusty

tak

tak

tak

tsk

tak

tak

-

Ścianki czołowe
przepustów

tak

skos 1:2

-

tak

-

skos 1:6

-

Przejazdy pod drogą

-

-

-

tak

-

-

-

Słupki prowadzące

tak

tak

tak

-

-

tak

tak

Konstrukcje wsporcze
znaków

tak

tak

tak

tak

-

tak

-

Słupy stalowe

tak

tak

-

-

-

-

-

Słupy oświetleniowe

tak

tak

tak

tak

-

-

-

-

-

-

Pnie drzew

Tunele
Bariery, balustrady

>15 cm >10 cm

-

tak

-

<10 m od
drogi

tak

tak

-

tak

tak

-

-

Ø>11,4 cm

tak

tak

Ø>15 cm

-

-

-

tak

tak

-

-

-

-

-

tak

-

tak

-

-

tak

tak

Stacje transformatorowe

-

tak

nie

tak

tak

-

tak

Szafy telekomunikacyjne
i energetyczne

-

-

-

tak

-

-

-

Duże słupy oświetleniowe
Sztywne słupki
Słupki znaków
drogowych
Słupy sieci
energetycznych
Skały i głazy
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Inne przeszkody powyżej
poziomu jezdni

-

h>20 cm

h>7 cm

Bariery ochronne
Bariery niespełniające
PN-EN1317

tak

tak

-

-

tak

tak

-

Zakończenia barier

tak

tak

-

-

-

tak

-

Dodatkowe zagrożenia
Kanały i cieki wodne

tak

-

tak

tak

1m

tak

tak

Rzeki

tak

-

-

tak

-

-

-

-

-

-

tak

-

-

-

tak

-

tak

tak

-

tak

tak

-

tak

tak

Zbiorniki wodne
Linie kolejowe

tak

-

tak

<10 m od
drogi

-

-

-

tak

-

-

-

Niechronieni uczestnicy
ruchu

tak

tak

-

-

-

tak

-

Pasy dzielące

tak

-

-

tak

-

-

-

-

R<850 m i
nasyp >3 m

-

R<1500
m

-

Inne drogi
Przejścia podziemne

Łuki

-

-

Drzewa i pnie drzew
O zagrożeniu decyduje w głównej mierze usytuowanie i średnica
pnia drzewa. Krytyczna wielkość średnicy pnia jest różna w poszczególnych krajach. W Niemczech musi być większa niż 0,07 m, w Holandii większa niż 0,08 m, Francji, Szwecji, Finlandii większa niż 0,1 m
a w Wielkiej Brytanii musi przekroczyć 0,5 m, aby uznać drzewo za
obiekt stwarzający niebezpieczeństwo [9]. Dodatkowo należy pamiętać, że pnie drzew wystające ponad 0,2 m nad teren również mogą być
przyczyną poważnych skutków wypadku. Stąd we Francji i Finlandii
usuwa się tego typu przeszkody z obrębu „strefy bezpieczeństwa”. Wg
wyników programu „Acronym” za nie stwarzające niebezpieczeństwa
powinno się uważać drzewa o średnicy do 0,1 - 0,3 m [3].
Słupki i słupy
Paradoksalnie są to najczęściej elementy, które sam projektant
umieszcza w obrębie drogi. Elementy wyposażenia drogi mogą jednak stwarzać niebezpieczeństwo pod warunkiem, że nie są wykonane
w technologii absorbującej energię zderzenia. Do głównych zagrożeń
można tutaj zaliczyć: słupy infrastruktury technicznej, sztywne kon-
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strukcje wsporcze znaków drogowych, reklamy, słupy oświetleniowe,
skrzynki elektryczne, szafy telekomunikacyjne, fundamenty itd.
Co ciekawe, polskie warunki techniczne nie traktują słupów oświetleniowych jako przeszkodę zagrażającą bezpieczeństwu ruchu na drogach klasy G i niższych, niezależnie czy są to konstrukcje podatne
czy klasycznie sztywne. Pomimo tego jednak jako nowe słupy oświetleniowe powinno się stosować tylko i wyłącznie słupy spełniające
normę EN 12767. Istniejące słupy należy systematycznie wymieniać
lub w ostateczności zabezpieczać barierą w stopniu adekwatnym do
położenia w strefie bezpieczeństwa.
Istniejące betonowe słupki ewidencyjne lub prowadzące powinny
zostać usunięte ze strefy bezpieczeństwa lub zamienione na bezpieczniejsze. Tymczasem niedawno na drogach jednego z Zarządów Dróg
Wojewódzkich ustawiono betonowe słupki systemu referencyjnego
bez jakichkolwiek zabezpieczeń w odległości często nie spełniającej
nawet skrajni drogowej.
Słupki i słupy podtrzymujące znaki i tablice drogowe powinny być
umieszczane w miarę możliwości poza strefą bezpieczeństwa. Jeśli nie
ma takiej możliwości ich konstrukcja powinna spełniać zasady pasywnego bezpieczeństwa.
Skały i głazy
W Polsce tego typu niebezpieczeństwa występują stosunkowo
rzadko. Oczywistym jednak jest, że ich obecność w obrębie „strefy
bezpieczeństwa” jest niedopuszczalna. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach można ograniczyć się jedynie do zabezpieczenia obiektu
barierą ochronną. Za niebezpieczne uznaje się obiekty wystające na
wysokość wiekszą niż 0,2 m ponad poziom terenu.
Podpory obiektów inżynierskich
Jako elementy kształtowane przez projektanta na etapie opracowywania lokalizacji podpór i przyczółków należy mieć na względzie przyjęty zakres „strefy bezpieczeństwa”. Nie powinna mieć miejsca sytuacja, w której tego typu przeszkody są lokalizowane na nowych drogach
lub w nowych obiektach w takim miejscu, aby wymagany był montaż
barier ochronnych. Szczególnie niebezpieczną sytuacją jest lokalizowanie podpór w pasach dzielących lub po zewnętrznej stronie łuku.
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Przepusty
Często zaniedbywanym elementem przekroju drogi są przepusty.
Tymczasem są to najliczniejsze obiekty inżynierskie, przez co ryzyko
kolizji jest największe. Podstawą bezpiecznego kształtowania przepustu jest sposób wykonania wlotów i wylotów tak, aby pojazd, który
wypadł z drogi, nie uderzył w elementy przepustu. Pierwszą podstawowym działaniem powinno być ograniczenie dostępności bezpośredniej z przyległego terenu, dzięki czemu zostanie ograniczona liczba
przepustów. Zaleca się, aby przepust (równoległy do drogi) był zlokalizowany na tyle daleko od korpusu drogi, aby pojazdy opuszczające
drogę nie były narażone na kolizje z nim. W zależności od prędkości
ruchu pojazdów odległość tą szacuje się na 4 – 1 0m od podstawy
korpusu drogi [3]. W przypadku konieczności zastosowania przepustu
w bliższej odległości lub bezpośrednio pod korpusem drogi powinno
się stosować tylko i wyłącznie przepusty o ukształtowaniu wlotu dostosowanym do pochylenia skarp.
Bariery ochronne
Lokalizacja, długość oraz kształtowanie odcinków początkowych
i końcowych barier, z racji ich występowania zawsze w miejscach
szczególnie narażonych na kolizję, powinny podlegać szczególnej analizie. Bariery ochronne mogą również stanowić swego rodzaju zagrożenie, jeśli na drodze zastosowano:
− bariery drewniane na drogach o prędkości dopuszczalnej większej niż 90 km/h,
− bariery na sztywnych słupkach stalowych lub słupkach betonowych,
− bariery o niedostatecznie mocnym połączeniu poszczególnych
elementów taśmy (z czasem połączenia ulegają osłabieniu),
− brak zabezpieczeń dla motocyklistów na łukach,
− bariery są przerywane odcinkowo (np. na zjazdach),
− posiadają niewłaściwe ukształtowany fragment początkowy.
Jeśli zachodzi konieczność zastosowania barier ochronnych, to
trzeba zwrócić uwagę na kilka czynników gwarantujących osiągnięcie
zamierzonego celu. Często niedocenianym elementem są fragmenty
początkowe barier. Tymczasem według badań amerykańskich stosunek korzyści do kosztów zastosowania podatnych elementów na fragmentach początkowych barier wynosi 760%.
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Ważnym jest również, aby dobrać odpowiednią długość bariery
ochronnej. Zbyt długa może być stwarzać dodatkowe zagrożenie, zbyt
krótka nie zabezpiecza w pełni przed ryzykiem kolizji z osłanianym
obiektem. Powinno się dobierać barierę mając na uwadze:
− „a” – długość przeszkody,
− „b” – długość odcinka poprzedzającego zależna od prędkości
i kąta pojazdu opuszczającego drogę,
− „c” – długość odcinka następującego po przeszkodzie chroniącego przed uderzeniem w nią pojazdy z przeciwnego pasa ruchu,
− „d” – odcinki początkowe i końcowe.

Rys. 1. Schemat wymiarowania długości barier ochronnych [3]

Długość oznaczona na rys. nr 1 jako „b” zależy głównie od wielkości
kąta pod którym pojazd opuszcza drogę. Można przyjąć, że pojazdy
opuszczają drogę najczęściej pod kątem α=50.

Rys. 2. Schemat wymiarowania długości barier ochronnych [3]

Pewnym problemem są także sytuacje, w których pojazd wypada
z drogi przed układem bariery i poruszając się za nią uderza w przeszkodę. Stąd odcinek poprzedzający przeszkodę powinien również zabezpieczać przed takimi zdarzeniami. Na przykład w przypadku zabezpieczenia przejść lub przejazdów pod drogą dwujezdniową należy

WIZJA „0” W KRAJOWYCH I EUROPEJSKICH NORMATYWACH

145

pamiętać, aby zastosowana bariera zabezpieczała także pojazdy, które
wypadły z drogi w obszar pasa dzielącego na odcinku poprzedzającym
barierę.

Fot. 1. Prawidłowo zabezpieczone przejście pod drogą w obrębie pasa
dzielącego [3]

Pierwszym ze sposobów jest odpowiednie wydłużenie odcinka bariery. Drugim sposobem jest odgięcie względem krawędzi drogi odcinka początkowego. Jednak w tym przypadku należy dobierać typ bariery ze szczególnym uwzględnieniem innego kąta uderzenia pojazdu,
niż ma to miejsce w klasycznym jej usytuowaniu. Dla określenia niezbędnej długości odcinka bariery poprzedzającego przeszkodę można
posłużyć się poniższym wykresem (rys. 3).

Rys. 3. Zależność długości odcinka bariery ochronnej poprzedzającego
przeszkodę „b” [3]
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Linia oznaczająca wielkość minimalną (położona niżej na wykresie)
została określona przy założeniu, że dopuszcza się do kolizji z ochranianym obiektem przy prędkości V≤50 km/h. Linia położona wyżej oznacza
długość, przy której nie dochodzi do kolizji z ochranianym obiektem.
Często ignorowanym problemem jest także oznakowanie tymczasowe w strefach prowadzenia robót drogowych. Podstawowym błędem,
który jest popełniany jest wykorzystywanie barier betonowych, np.
do rozdzielenia przeciwnych kierunków ruchu, przy braku zapewnienia ciągłości bariery. W takim przypadku bariera betonowa nie spełni
swojej roli, a co więcej staje się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu.
Dodatkowo w polskich przepisach brakuje niestety jasnej ścieżki
określającej sposób doboru odpowiedniego typu bariery do rodzaju
drogi, przeszkody, prędkości pojazdów i zagrożenia adekwatnie do
przyjętych w normach europejskich stopniach powstrzymywania. Dobrym przykładem może być stworzony w 2003 roku niemiecki system
oceny (rys. 4):
Obszary o wysokim poziomie
zagro¿enia dla osób trzecich:
- zagro¿enia wybuchem;
- drogi o du¿ym obci¹ ¿eniu
ruchem w obszarach silnie
zurbanizowanych;
- linie szybkich koleji
równolegle do drogi

Obszary o zagro¿eniu dla
osób trzecich:
- drogi o wysokim natê¿eniu
ruchu pieszych i rowerzystów;
- linie kolejowe o natê¿eniu
>30 poci¹ gów/24h równoleg³e
do drogi;
-inne drogi o ŒDR>500P/24h
równoleg³e do drogi

Obszary o wysokim poziomie
zagro¿enia dla u¿ytkowników:
- masywne, stoj¹ ce
przeszkody wzd³u¿ drogi;
- drzewa, lasy, aleje, maszty,
s³upy;
- ekrany akustyczne.

Obszary o zagro¿eniu dla
u¿ytkowników:
- s³upy i maszty o konstrukcji
sztywnej;
- rowy;
-skarpy o wysokoœci h>3m i
pochyleniu >1:3;
- zbiorniki wodne o g³êbokoœci
>1,0m, naturalne cieki wodne

Vp>50km/h

Nie ma
potrzeby
stosowania
bariery

Wysokie ryzyko
"czarnego punktu"

ŒDR (>3,5t) > 3000P/24h

ŒDR (>3,5t) > 3000P/24h

H2

H2

H1

Vp>100km/h

ŒDR (>3,5t) > 3000P/24h

80km/h<Vp<100km/h

ŒDR > 3000P/24h

ŒDR (>3,5t) > 500P/24h

Nie ma
potrzeby
stosowania
bariery
60km/h<Vp<70km/h

Vp>50km/h

H4b

ŒDR > 3000P/24h

H1

N2

Wysokie ryzyko
"czarnego punktu"

ŒDR (>3,5t) > 500P/24h

Nie ma
potrzeby
stosowania
bariery

N2

H1

H1

N2

TAK
Nie ma
potrzeby
stosowania
bariery

NIE

Vp>100km/h
80km/h<Vp<100km/h

ŒDR > 3000P/24h

60km/h<Vp<70km/h

ŒDR > 3000P/24h

N2

Wysokie ryzyko
"czarnego punktu"

N2
Nie ma
potrzeby
stosowania
bariery

Rys. 4. Niemiecki system oceny dotyczący doboru typu barier ochronnych
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W polskich przepisach brak jest również odniesienia do konieczności stosowania dodatkowych elementów zabezpieczających motocyklistów pomimo, że ich kolizje z barierami drogowymi zawsze kończą się
poważnymi obrażeniami. Np. w Słowenii przyjęto zasadę, że dodatkowe zabezpieczenia stosuje się na drogach, na których w sezonie letnim
ilość motocykli jest większa lub równa 2% wielkości ŚDR oraz przez
ostatnie pięć lat wydarzyło się co najmniej pięć wypadków z udziałem
motocyklistów [4].
Skarpy nasypów i wykopów, rowy
Szacuje się, że w około połowie wypadków przyczyną śmierci lub
obrażeń osób poruszających się w pojeździe jest przyjęta geometria
elementów drogi takich jak np. skarpy i rowy. Ponadto powyższe
elementy są najczęściej główną przyczyną wywrócenia się pojazdu,
który opuścił drogę. Świadomi przyczyn możemy w dość prosty sposób ograniczyć skutki zdarzeń drogowych już na etapie projektowania przekroju poprzecznego drogi. Zamiast stosować typową w Polsce
skarpę 1:1,5 można zaprojektować łagodniejsze pochylenie np. 1:3.
W przypadku braku możliwości zwiększenia zajętości terenu należy
niebezpieczne miejsca zabezpieczyć barierami ochronnymi.
W Europie wytyczne co do uznania skarpy za niebezpieczną są niejednolite. Skarpy wykopu uznaje się za niebezpieczne jeśli ich pochylenie jest większe niż 2:3 (Francja) lub 1:3 (Holandia, Niemcy), wysokość jest większa niż 0,50 m (Francja) lub u podstawy zlokalizowany
jest rów lub inne niebezpieczeństwo. Skarpy nasypu mogą stwarzać
zagrożenie jeśli ich wysokość jest większa niż 2,0 m (Finlandia), 4,0 m
(Francja) lub 6,0 m (Wielka Brytania), skarpa posiada pochylenie
większe niż 1:1 (Francja, Wielka Brytania) lub 1:3 (Holandia, Niemcy),
u podnóża skarpy jest głęboki rów lub skarpa jest bliżej niż 4,5 m od
krawędzi pasa ruchu na drogach o prędkości dopuszczalnej większej
niż 80 km/h.
Skarpy drogi można podzielić na skarpy, na których możliwe jest
wyhamowanie pojazdu i powrót na właściwy tor jazdy (>1:4), skarpy,
na których pojazd utrzymuje się na kołach (1:3-1:4) i na skarpy, na
których dojdzie najprawdopodobniej do wywrócenia pojazdu (<1:3).
Dość istotne jest wykończenie skarp, ponieważ źle dobrany grunt lub
błędnie wykonane humusowanie może być przyczyną utknięcia koła
pojazdu i w konsekwencji dachowania pojazdu.
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Wg wytycznych programu „Acronym” skarpy dróg należy kształtować według następujących zasad:
1. Dla głównych dróg o niezbyt dużym natężeniu ruchu i Vp≤70 km/
h:
− nasyp o wysokości <3,0 m – 1:3 lub łagodniejsza,
− nasyp o wysokości ≥3,0 m – skarpy o pochyleniu większym
niż 1:3 powinny być zabezpieczone barierą.
2. Dla głównych dróg o dużym znaczeniu:
− nasyp o wysokości <3,0 m – 1:4 lub łagodniejsza (rowy opływowe o głębokości < 1,0m),
− nasyp o wysokości ≥3,0 m - skarpy o pochyleniu większym
niż 1:3 powinny być zabezpieczone barierą.
Rowy uznawane są za niebezpieczne przy głębokości większej niż
0,50 m (Francja, Finlandia). W Wielkiej Brytanii za niebezpieczne
uznaje się rowy o głębokości większej niż 1,0 m i pochyleniu skarp
wynoszącym 1:1. We Francji, Szwecji i Holandii rowy powinny mieć
skarpy łagodniejsze od pochylenia 1:4 lub 1:3, aby uznać że spełniają
warunki bezpieczeństwa. We Francji zwraca się również uwagę na istniejące umocnienia i progi w dnie rowu. Rowy powinno się więc generalnie kształtować przy głównych drogach jako opływowe o szerokości
dna min. 1,0 m i pochyleniu przeciwskarpy co najmniej 1:2. Dla dróg
o mniejszym znaczeniu, gdzie Vp≤70 km/h również powinno się stosować rowy opływowe. Należy równocześnie pamiętać, iż doświadczenia skandynawskie wskazują, że pojazd jest w stanie przejechać przez
rów o głębokości nie większej niż 1,0 m.
W Polsce można powiedzieć że § 130 warunków technicznych określa polską strefę bezpieczeństwa. Za elementy niebezpieczne uznano
skarpy o pochyleniu większym niż 1:3 dopiero przy wysokości 2,0 m
(drogi klasy A,S) lub 3,5 m, ściany oporowe o wysokości ponad 1,5 m
podtrzymujące nasyp (!), obiekty które znajdują się w odległości od
krawędzi pasa awaryjnego lub pobocza utwardzonego mniejszej niż
1,25 m lub od krawędzi pasa ruchu mniejszej niż 3,5 m (drogi klasy
A,S) lub 2,0 m oraz w odległości 15,0 m lub 10,0 m znajduje się tor
kolejowy, tramwajowy, zalew, urwisko itd. Co jest najbardziej kontrowersyjne dla dróg klasy G i niższych - słupy oświetleniowe są wyłączone z listy obiektów niebezpiecznych! Równocześnie nie ma wymagań
dotyczących konieczności spełnienia przez takie obiekty normy EN
12767. Tak więc strefa bezpieczeństwa w polskich przepisach jest po
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pierwsze niedookreślona, a przede wszystkim obowiązujące przepisy
mogą dać złudną pewność bezpieczeństwa jakie gwarantują.

7. Szczególne działania dla szczególnych uczestników ruchu
Wprowadzając wizję „0” należy podejmować działania zmierzające
do elminowania zagrożeń wszystkich uczestników ruchu także tych,
którzy winni być traktowani inaczej niż pozostali. I tak problemem,
który dopiero w Polsce zaczyna być widoczny jest wzrost natężenia
ruchu motocykli, a co za tym idzie wzrost ilości wypadków z ich udziałem. Chcąc więc obniżać liczbę ofiar wypadków należy zwrócić również
uwagę także na tą grupę użytkowników drogi. Tymczasem w polskich
przepisach dotyczących projektowania i utrzymywania dróg, motocykliści zostali całkowicie pominięci. A przecież należy się spodziewać,
że w najbliższych latach udział motocykli w ruchu będzie stale wzrastał. Jednak wiele wypadków dałoby się równocześnie uniknąć pod
warunkiem prawidłowego kształtowania infrastruktury. Wg danych
z pięciu krajów (Niemcy, Francja, Holandia, Hiszpania, Włochy) około 17% wypadków z udziałem motocykli to wypadki z infrastrukturą
drogi (bariery, słupy oświetleniowe, itd.) lub z przeszkodami naturalnymi wokół drogi (drzewa, skały, itd.). Natomiast infrastruktura drogi była bezpośrednią przyczyną 7,7% zanotowanych wypadków. Największymi zagrożeniami pochodzącymi od drogi jest przede wszystkim
niewłaściwe utrzymanie drogi a także błędy na etapie projektowania
drogi.
Z uwagi na bezpieczeństwo motocyklistów należy szczególnie unikać łuków o zmiennej wartości promienia i słabo rozpoznawalnych.
Myśląc o motocyklistach należy również zdać sobie sprawę, że wysokość ich wzroku jest znacznie wyżej niż kierującego pojazdem (około
1,8 m). Stąd może często dochodzić do sytuacji, w której motocyklista widzi pojazdy, więc może sądzić, że kierujący pojazdami też go
widzą, natomiast osoba kierująca pojazdem go nie widzi. Ze względu
na wielkość motocykli należy również unikać projektowania dodatkowych pasów ruchu do skrętu w prawo z drogi głównej, jeśli na włączeniu z drogi podporządkowanej nie zastosowano pasa włączania.
Na skrzyżowaniach z sygnalizacją należy zapewnić odpowiednią czułość detektorów tak, aby mieć 100% pewność, że będą wykrywać mo-
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tocyklistów. Elementem destabilizującym motocykl może być nagła
zmiana nawierzchni zwłaszcza w strefie zmiany kierunku ruchu lub
hamowania. Szczególnie istotne jest właściwe odwodnienie drogi, tak
aby nie dopuścić do przelewania się strugi w poprzek jezdni oraz lokalizowanie studni kanalizacyjnych poza jezdnią lub jedynie na odcinku
prostym jezdni.
Poważnym problemem są, jak już wcześniej wspomniałem, również bariery ochronne. Są one projektowane przede wszystkim dla jak
najlepszej ochrony podróżujących pojazdami, natomiast w większości
przypadków nie chronią w żaden sposób motocyklistów. Co więcej,
ryzyko poważnych obrażeń wzrasta kilkukrotnie jeśli wypadek motocyklisty miał miejsce na odcinku wyposażonym w bariery. Z tego
powodu należy, w miarę możliwości, stosować bariery o konstrukcji
uniemożliwiającej wpadnięcie przez motocyklistę bezpośrednio pod
taśmę na słupek bariery.

8. Podsumowanie i wnioski
Na koniec powstaje pytanie dotyczące podejścia do nowych dróg
i do istniejących ciągów komunikacyjnych. Zasadniczo, zgodnie z zasadami wizji „0”, nie powinno być różnicy w poziomie bezpieczeństwa
pomiędzy nimi. Jednak na etapie projektowania dróg należy zwrócić
szczególną uwagę na eliminowanie potencjalnych zagrożeń tak, aby
„strefa bezpieczeństwa” pozostawała bez przeszkód. Należy się przede również skupić nad tym, aby wszystkie nowe obiekty były kształtowane z uwzględnieniem „strefy bezpieczeństwa”, a na istniejących
drogach pierwszym krokiem do poprawy sytuacji powinno być właściwe utrzymanie i opracowanie specjalnego raportu diagnozującego
poszczególne zagrożenia. Pomocnym narzędziem byłoby, aby przepisy
z zakresu bezpieczeństwa ruchu obowiązywały oficjalnie a nie stanowiły jedynie wytycznych, do których można się stosować. Nie wszystkie osoby związane z zarządzaniem i projektowaniem dróg będą miały
bowiem chęć, a czasem i okazję, do stałego podnoszenia swojej wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa ruchu. Stąd zasadnym byłoby wprowadzenie pewnych zmian w przepisach, które usankcjonowałyby tworzenie rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia liczby ofiar na
drogach. Jak do tej pory brakuje w Polsce konkretnych przykładów,
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podręcznika „dobrych praktyk” lub wprowadzenia norm do obowiązujących przepisów, co mogłoby pomóc w osiągnięciu stawianych sobie
celów w przyjętej strategii wizji „0”.
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„0” VISION FOR NATIONAL
AND EUROPEAN STANDARDS
Summary

The data and recommendations from some publications referring to road traffic safety have been described in the paper. The
indications from accessible manuals concerning so called “good
practices” have been described and the mentioned values have
been compared with national regulations been in force.
Key words: road .traffic safety, “0” vision, road infrastructure

„0”- VISION IN NATIONALEN
UND EUROPÄISCHEN NORMEN
Zusammenfassung

In dem Beitrag wurden Daten und Empfehlungen aus einigen
Veröffentlichungen über Straßenverkehrssicherheit beschrieben.
Es wurden Hinweise aus verfügbaren Handbüchern, s.g. „guten
Praktiken“ beschrieben und die erörterten Größen wurden mit den
geltenden nationalen Vorschriften zusammengestellt.3
Schlüsselbegriffe: Straßenverkehrssicherheit, „0”-Vision,
Straßeninfrastruktur

3 Dieser Beitrag wurde in „Drogownictwo“ veröffentlicht, Nr. 6/2009l
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PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH,
A BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW

Streszczenie

Oznakowanie pionowe jest jednym z podstawowych środków
regulujących zachowanie kierowcy w trakcie prowadzenia pojazdu. Na terenie Warszawy podjęto przedsięwzięcie, którego celem
było wprowadzenie zmian w istniejącym oznakowaniu pionowym
przejazdów kolejowych, co powinno przyczynić się do lepszej
identyfikacji miejsca niebezpiecznego.
Słowa kluczowe: przejazdy kolejowe, widoczność, folia odblaskowa pryzmatyczna

W 2008 roku na sieci linii kolejowych PKP znajdowało się 13 063
przejazdów kolejowych, z czego:
− 2772 kategorii A,
− 645 kategorii B,
− 1285 kategorii C,
− 8361 kategorii D.
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie, przez przejazd rozumie się skrzyżowanie linii kolejowej z drogą publiczną w jednym poziomie.
− kategoria A – przejazdy użytku publicznego z rogatkami,
− kategoria B – przejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną i z półrogatkami,
1 mgr inż., 3M Poland, nrobak@mmm.com
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− kategoria C – przejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną lub uruchamianą przez pracowników kolei,
− kategoria D – przejazdy użytku publicznego bez rogatek i półrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej.
Zastosowanie odpowiedniego oznakowania pionowego w zależności
od kategorii przejazdu zostało uregulowane w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, a także w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Za organizację ruchu, w szczególności zadania techniczne polegające na umieszczaniu i utrzymaniu
znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, odpowiada
zarząd drogi. Nie dotyczy to umieszczania i utrzymania znaków drogowych pionowych B-32 „stój” z napisem „Rogatka uszkodzona” lub
„Sygnalizacja uszkodzona”, G-2 „sieć pod napięciem”, G-3 „krzyż św.
Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym”, G-4 „krzyż św.
Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym”, a także urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz urządzeń sygnalizacji
świetlnej i dźwiękowej umieszczanych na przejazdach kolejowych,
które realizuje właściwa kolejowa jednostka organizacyjna.
Z raportów opracowanych przez Komendę Główną Policji Biuro Ruchu Drogowego, w 2006 roku na przejazdach kolejowych niestrzeżonych doszło do 87 wypadków, w których zginęło 28 osób, a 126 zostało rannych. Na przejazdach kolejowych strzeżonych odnotowano 33
wypadki, w których zginęło 9 osób, a 38 zostało rannych. W rodzajach
wypadków drogowych zaznaczono 3 wypadki najechania na zaporę
kolejową, w których 3 osoby zostały ranne.
W 2007 roku na przejazdach kolejowych niestrzeżonych doszło
do 78 wypadków, w których zginęło 35 osób a 101 zostało rannych.
Na przejazdach kolejowych strzeżonych odnotowano 30 wypadków,
w których zginęło 10 osób, a 26 zostało rannych. W rodzajach wypadków drogowych zaznaczono 6 wypadków najechania na zaporę kolejową, w których 9 osób zostało rannych.
W 2008 roku na przejazdach kolejowych niestrzeżonych doszło
do 88 wypadków, w których zginęło 31 osób a 113 zostało rannych.
Na przejazdach kolejowych strzeżonych odnotowano 29 wypadków,
w których zginęło 11 osób, a 33 zostało rannych. W rodzajach wypad-
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ków drogowych zaznaczono 7 wypadków najechania na zaporę kolejową, w których 10 osób zostało rannych.1
Wykroczeniami najczęściej popełnianymi na przejazdach kolejowych przez kierowców są:
− niezachowanie szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do
przejazdu i w trakcie jego przekraczania,
− brak reakcji na znak drogowy „STOP”,
− wjazd na przejazd z rogatkami w czasie ich zamykania,
− omijanie „slalomem” półrogatek,
− brak reakcji na sygnalizację świetlną i dźwiękową informującą
o zbliżającym się pociągu.
Analiza wypadków na przejazdach kolejowych zaistniałych w 2007
roku przeprowadzona przez Urząd Transportu Kolejowego wykazała
ponad 2-krotnie większą częstotliwość wypadków (liczba wypadków
na 100 przejazdów danej kategorii) na przejazdach z czynnym zabezpieczeniem (kategoria B – automatyczne półrogatki i sygnalizacja
świetlna oraz kategoria C – sygnalizacja świetlna) w stosunku do przejazdów niestrzeżonych – kategoria D, co świadczy o rażącym nieprzestrzeganiu przepisów o ruchu drogowym przez kierowców.
Urząd Transportu Kolejowego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych wskazał na podjęcie następujących
działań:
− obserwacji, w tym filmowania oraz wzmożonych kontroli przejazdów, na których nagminnie dochodzi do naruszania przepisów,
− oznaczania szczególnie niebezpiecznych przejazdów kolejowych
tablicami informacyjnymi z wyszczególnioną liczbą wypadków
na tych przejazdach oraz liczbą zabitych i rannych,
− zwiększenie tempa modernizacji poprawiających stan techniczny przejazdów oraz urządzeń na tych przejazdach [2]..
Znaki drogowe są jednym z podstawowych środków regulujących
zachowanie kierowcy w trakcie prowadzenia pojazdu. Ich zadaniem
jest ostrzeżenie kierowcy o istniejących bądź potencjalnych zagrożeniach, które mogą wystąpić przed nim na drodze oraz optyczne prowadzenie i informowanie Niezależnie od wymagań, jakie powinny
spełniać wszelkie znaki powinny one mieć następujące specyficzne
cechy:
a) przyciąganie uwagi kierowcy przez:
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− wyróżnianie się znaku lub grupy znaków z tła w taki sposób,
aby kierowca zauważył znak dostatecznie wcześnie, biorąc
pod uwagę prędkość jazdy,
− kierowanie uwagi kierowcy na znak (znaki), który powinien
być odczytany jako pierwszy,
b) czytelność:
− teoretyczna mierzona odległością, z której znak może być odczytany przy nieograniczonym czasie obserwacji,
− praktyczna, mierzona odległością, z której znak umieszczony
w polu ostrego widzenia może być odczytany przy czasie obserwacji rzędu 0,5 do 1,4 s.
c) rozpoznawalność rozumianą jako cechy znaku powodujące jednoznaczną identyfikacji jego znaczenia [3].
Widoczność znaków pionowych jest złożoną funkcją zmiennych
w postaci rozmiaru znaku, stosunku luminancji znaku do luminancji otoczenia (kontrastu), jasności lica znaku (bezwzględnej wartości
luminancji), stopnia złożoności otoczenia znaku oraz rangi informacyjnej znaku, potrzeb informacyjnych kierowcy i jego motywacji
do wyszukiwania tych informacji. W praktyce, tylko niektóre z tych
zmiennych są podatne na działania projektanta znaków czy inżyniera ruchu. Kształty, barwy i treści naniesione na licach znaków są
przedmiotem zapisów normatywnych i nie pozostawiają zbyt wielkiego pola manewru. Możliwość modyfikacji zmiennych zachodzi jedynie
w odniesieniu do rozmiaru znaku, wyboru folii odblaskowej określonego typu, zastosowania dodatkowego tła dla lica znaku zwiększającego jego kontrast z otoczeniem, wyboru wielkości napisów i symboli
(zwiększającego pośrednio rozmiar znaków kierunku i miejscowości)
oraz samej lokalizacji znaku [4].
Jednym z działań podjętych w bieżącym roku była poprawa standardu i stanu oznakowania pionowego na trzech wytypowanych przejazdach kolejowych na terenie Warszawy. Zmiany objęły przejazd kategorii A w ciągu ul. Łodygowej, oraz dwa przejazdy kategorii C w ciągu
ul. Warszawskiej i Baletowej. Celem przedsięwzięcia było wprowadzenie zmian w istniejącym oznakowaniu pionowym, które przyczyni się
do lepszej identyfikacji miejsca niebezpiecznego. W projekcie przewidziano wymianę oznakowania wykonanego z folii kulkowej typu 1 na
znaki wykonane z folii pryzmatycznej.

STANDARDY OZNAKOWANIA PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH...

157

Fot. 1. Oznakowanie pionowe przejazdów wykonane z folii typu 1
(stan sprzed zmiany)

Fot. 2. Oznakowanie pionowe przejazdów wykonane z folii pryzmatycznej
(stan po zmianie)
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Ponadto zaprojektowano i wykonano lica z folii odblaskowo-fluorescencyjnej dla znaków ostrzegawczych A-9 „przejazd kolejowy z zaporami” i A-10 „przejazd kolejowy bez zapór”.

Fot. 3. Znaki ostrzegawcze (stan sprzed zmiany)

Fot. 4. Znaki ostrzegawcze (stan po zmianie)
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Dodatkowo zmiany objęły wykonanie lic z folii odblaskowo-fluorescencyjnej dla znaków G-4 „krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym„ oraz ustawienie znaków G-4 po lewej stronie
ulicy, co przyczyni się do lepszej dostrzegalności miejsca przecięcia
linii kolejowej z ulicą.

Fot. 5. Znaki G-4 (stan sprzed zmiany)

Fot. 6. Znaki G-4 (stan po zmianie)

160

Robak N.

W celu oceny wpływu zmiany oznakowania na zachowanie kierujących przeprowadzono pomiary polegające na sprawdzeniu ilości
kierujących stosujących się do znaku B-20 „stop” zainstalowanego
na przejeździe w ciągu ul. Warszawskiej. Przed zmianą na przejeździe
kolejowym z 789 pojazdów (pomiar w ciągu 1 godz.) zatrzymało się
przed znakiem „stop” 279 pojazdów, co stanowiło 35,4% wszystkich
pojazdów. Bez zatrzymania, naruszając przepisy ruchu drogowego,
przejechało 510 pojazdów, co stanowi 64,6% całości. Po zmianie na
przejeździe kolejowym z 671 pojazdów (pomiar w ciągu 1 godz.) zatrzymało się przed znakiem „stop” 309 pojazdów, co stanowiło 46,1%
wszystkich pojazdów. Bez zatrzymania, naruszając przepisy ruchu
drogowego, przejechały 362 pojazdy, co stanowi 53,9% całości.
Z uwagi na zbyt krótki okres, nie było możliwości porównania wpływu zmiany oznakowania na liczbę zdarzeń drogowych zaistniałych na
poszczególnych przejazdach kolejowych. Większa widoczność i wyróżnialność znaków wykonanych z folii pryzmatycznych może znacznie
przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu dzięki możliwości wcześniejszego zauważenia znaku przez kierowcę, wcześniejszemu rozpoznaniu rodzaju znaku i odczytaniu jego treści. Dzięki temu
wzrośnie zarówno poczucie bezpieczeństwa kierowcy, jego komfort
prowadzenia pojazdu, jak i płynność ruchu.
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STANDARDS OF ROAD SIGN WARNING OF LEVEL
RAILWAY CROSSINGS AND USER SAFETY
Summary
The vertical sign is one of the basic ways of setting the behaviour of driver while driving a car. At the territory of Warszawa it
was undertaken the project, the aim of which is to implement the
changes in existing vertical signs warning of railway crossing. It
should allow to improve the identification of dangerous places.
Key words: level railway crossings, visibility, prismatic reflective foil

NORMEN FÜR KENNZEICHNUNG
VON BAHNÜBERGÄNGEN UND NUTZERSICHERHEIT
Zusammenfassung
Vertikale Kennzeichnung ist eine von den Grundmaßnahmen
zur Regelung des Fahrerverhaltens beim Fahrzeugführen. Auf
dem Gebiet von Warschau wurde ein Projekt eingeleitet, das zum
Ziel die Einführung der Änderungen in der vorhandenen vertikalen Kennzeichnung von Bahnübergängen hatte. Das sollte zur einer besseren Identifikation der gefährlichen Stelle beitragen.
Schlüsselbegriffe: Bahnübergänge, Sichtweite, prismatische
Reflexfolie.
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ZAKRES NIEZBĘDNEJ NOWELIZACJI
PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
DOTYCZĄCYCH DRÓG
Streszczenie

Artykuł zajmuje się problematyką przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg. Wydane w 1999 roku przepisy wymagają szybkiej nowelizacji, ponieważ od czasu ich wydania nie
usuwano zauważonych błędów i wadliwych zapisów. Nie wprowadzano też nowych, sprawdzonych w praktyce rozwiązań. W
artykule przedstawiono strukturę obowiązujących obecnie przepisów i zaproponowano program niezbędnej ich nowelizacji.
Słowa kluczowe: przepisy dotyczące dróg

1. Wprowadzenie
Obowiązujące w drogownictwie przepisy techniczno – budowlane,
których strukturę ilustruje rys. 1, nie są merytorycznie kompletne,
a te, które zostały wydane nie były w ogóle aktualizowane.
W środowisku zawodowym drogowców, zarządców dróg oraz administracji wskazuje się na pilną potrzebę weryfikacji i aktualizacji
rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430), zwanego dalej „Warunkami technicznymi”. „Warunki techniczne” [1] wydane ponad 10 lat temu nie
były ani weryfikowane, ani aktualizowane, co więcej zgłaszane przez
środowisko drogowców usterki, wadliwe zapisy, czy błędy nie były
usuwane. Jakkolwiek w Komentarzu [2] zwrócono uwagę na zauwa1 dr hab. inż., profesor w Politechnice Warszawskiej, Transprojekt – Warszawa, tel. (022) 825 37 27, t.sandecki@il.pw.edu.pl
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żone w „Warunkach technicznych” błędy oraz zapisy, które mogą być
niejednoznacznie interpretowane, czy stanowią źródło konfliktów ze
względu na formę uznaniową, a także wymagają uściślenia, Komentarz wydano w 2002 roku. A przecież z roku na rok buduje się w Polsce coraz więcej dróg i doświadczeń przybywa.

Rys. 1. Struktura przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg
publicznych

To w kompetencji Ministra Infrastruktury leży obowiązek monitorowania wydanych rozporządzeń dotyczących dróg publicznych. Nikt
nie oczekuje, że Ministerstwo samo będzie w stanie wykonać to zadanie. Właściwa realizacja tego zadania wymaga powołania Rady ds.
Przepisów w Departamencie Dróg i Autostrad MI, w skład której powinni wejść przedstawiciele całego środowiska technicznego drogownictwa. Do zadań Rady powinno należeć:
− monitorowanie przepisów technicznych w drogownictwie,
− inicjowanie tworzenia nowych przepisów oraz nowelizacji i doskonalenia lub likwidacji obowiązujących,
− opiniowanie i uzgadnianie projektów przepisów i rekomendowanie Ministrowi,
− zlecanie prac Grupom Roboczym i nadzorowanie ich realizacji.
Rada ta powinna być powołana 10 lat temu, zaraz po wydaniu
pierwszego z trzech obowiązujących przepisów technicznych. Wówczas
przepisy byłyby systematycznie weryfikowane, aktualizowane i doskonalone, a co najważniejsze byłyby natychmiast usuwane zauważone
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błędy. Jeżeli przyjąć za Komisją Europejską, że straty w inwestycjach
budowlanych, wynikające z nieodpowiedniego stanu technicznego
obiektów oddawanych do użytku (usterki, awarie, katastrofy) wynoszą ok. 5% kosztów inwestycji, to łatwo można policzyć ile straciliśmy. Według szacunku GDDKiA wielkość strat spowodowanych przez
błędne przepisy, normy, specyfikacje można w Polsce szacować na
ok. 0,5 miliarda złotych rocznie. A opinia o niskiej jakości i trwałości budowanych dróg w Polsce nie jest tajemnicą. Dobre przepisy
są podstawowym czynnikiem warunkującym dobrą jakość i trwałość
oddawanych do użytkowania dróg. Widoczne jest to przy porównaniu
naszych przepisów i dróg z niemieckimi.
„Warunki techniczne” są obowiązani stosować wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, a więc inwestorzy, projektanci, inspektorzy
nadzoru, kierownicy budów, a także organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz inspekcja nadzoru budowlanego. Formalna
kontrola przebiegu tego procesu zgodnie z „Warunkami technicznymi” odbywa się wielokrotnie. Pierwszy raz projektant musi zapewnić
sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem
zgodności z przepisami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności
lub rzeczoznawcę. Drugi raz, to zewnętrzna kontrola przeprowadzona
przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę oraz przez inspekcję nadzoru budowlanego w czasie budowy i użytkowania drogi. Taka ochrona przebiegu
procesu budowlanego ma na celu zapewnienie właściwego poziomu
jakości dróg publicznych.

2. Dlaczego efekt nie jest zadawalający?
Poziom jakości dróg publicznych jest określony w pierwszej kolejności w „Warunkach technicznych”. To „Warunki techniczne” zawierają szczegółowe przepisy, które zapewniają spełnienie następujących
wymagań podstawowych:
− bezpieczeństwo użytkowania,
− nośność i stateczność konstrukcji,
− bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub
innego miejscowego zagrożenia,
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− ochronę środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleb,
a także wymagań dodatkowych:
− odpowiednie warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem drogi
publicznej,
− niezbędne warunki do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalickich.
Przytoczony zestaw obejmuje w całości wymagania określone w Prawie budowlanym oraz w Dyrektywie UE 89/106. Z uwagi na znaczne
zróżnicowanie cech technicznych i użytkowych dróg (drogi zamiejskie
i ulice od klasy A do D), zagospodarowania i ukształtowania terenu
oraz zakresu wykonywanych robót budowlanych (od budowy nowej
drogi do remontu istniejącej drogi, na który nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę) zastosowano w „Warunkach technicznych” różne formuły wymagań.
W przypadku budowy nowej drogi wymagania podstawowe są sformułowane najczęściej w postaci jednoznacznych nakazów, przy zastosowaniu zwrotu „powinno być” lub zwrotu „należy” albo też z zastosowaniem zwrotu „powinno być nie większe niż” lub „powinno być
nie mniejsze niż”. W pierwszym przypadku oznacza to, że minimalne wymagania muszą być bezwzględnie spełnione, a w drugim przypadku wyboru należy dokonać z określonego przedziału liczbowego.
W praktyce inwestor dąży do ograniczenia kosztów inwestycji oraz
zajętości terenu, co oznacza powszechne stosowanie minimalnych
wartości parametrów. Projektant często nie jest w stanie przeforsować swoich rozwiązań, a w przypadku realizacji inwestycji w systemie
partnerstwa publiczno-prywatnego czy „projektuj i buduj” - niewiele
ma w tym względzie do powiedzenia. W konsekwencji oddawane do
użytkowania drogi mają niezadawalający standard techniczny.
Wyjątki od wymagań określonych dla nowych dróg dopuszcza się
przy:
− Przebudowie lub remoncie istniejącej drogi, np.: § 9 ust.2, § 20
ust.2, § 66 ust.4, § 67 ust.4, § 103 ust.9, § 106 ust.4, § 119
ust.2, § 120 ust.1, § 129 ust.3, § 154,
− trudnych warunkach terenowych lub istniejącym zagospodarowaniu, np.: § 7 ust.2, § 14 ust.5,
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− uspokojeniu ruchu, np.: § 15 ust.1, § 21 ust.5, § 64 ust.2,
− etapowaniu budowy, np.: § 14 ust.6, § 17 ust.7, § 38 ust.3.
Projektanci i inwestorzy sygnalizują jednak zbyt małą liczbę wyjątków. Ocena inwestorów czy projektantów wskazująca na trudności
spełnienia określonych przepisów może być tylko pomocniczą, a nie
decydującą o wprowadzaniu dalszych wyjątków. Podstawowym kryterium musi być ocena merytoryczna wypracowana na podstawie wiedzy technicznej i wyników badań. A wyjątki można dopuścić, jeżeli
spełniają wymagania podstawowe określone w „Warunkach technicznych” w §1 ust. 1, pkt. 3. Projektantom [3, 4] sprawia trudność zapewnienie pochylenia podłużnego nie większego niż 3% na długości
20 m licząc od krawędzi jezdni drogi z pierwszeństwem przejazdu na
wlocie podporządkowanym skrzyżowania (§62 ust. 3). Jest to nakaz
bezwzględny, niezależny od ukształtowania wysokościowego terenu,
intensywności zagospodarowania w otoczeniu skrzyżowania, ukształtowania krzyżujących się dróg, typu skrzyżowania, czy wreszcie zakresu przedsięwzięcia inwestycyjnego (budowa nowego skrzyżowania,
rozbudowa czy przebudowa istniejącego). Wymagania tego często nie
udaje się spełnić w terenie o urozmaiconym ukształtowaniu wysokościowym oraz przy przebudowie czy rozbudowie skrzyżowania. Przy
nieznacznych (<2%) pochyleniach podłużnym i poprzecznym jezdni
drogi z pierwszeństwem przejazdu i kącie przecięcia dróg zbliżonym
do prostego, nawet przy spadku podłużnym do 5% na wlocie podporządkowanym będzie zapewniona stateczność pojazdu członowego
przy skręcie w prawo, a także zatrzymanie tego pojazdu na mokrej
nawierzchni. Ale przy niekorzystnej konfiguracji i większych, ale dopuszczalnych wartościach wymienionych parametrów skrzyżowania
może się okazać, że przy spadku podłużnym większym niż 3% na
wlocie podporządkowanym nie będzie zapewniona stateczność ruchu
pojazdu. Zapis §62 ust. 3 sprawia także trudności interpretacyjne
w przypadku skrzyżowań z ruchem okrężnym i z sygnalizacją świetlną. Można sformułować wymagania przy uwzględnieniu wszystkich
czynników, ale zapis §62 ust. 3 będzie rozbudowany i skomplikowany. A zaleca się uproszczenie „Warunków technicznych”.
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3. Gdzie leży złoty środek?
Podobne komplikacje w niektórych przypadkach sprawia spełnienie wymagań dotyczących:
− wartości dopuszczalnych pochyleń podłużnych zjazdów (§78
i §79),
− wartości dopuszczalnych pochyleń podłużnych chodników (§45),
− obligatoryjnego stosowania łuków wypukłych i wklęsłych, niezależnie od załomu w przekroju podłużnym.
Dotychczasowe doświadczenia stosowania „Warunków technicznych” wskazują na:
− konieczność wyeliminowania oczywistych błędów, niejednoznaczności zapisów i braków,
− zrozumiałości potwierdzonych w praktyce,
− zbyt dużą ich szczegółowość,
− dysproporcję tematyki zamiejskiej i miejskiej oraz zbyt duże
ograniczenia w stosowaniu środków uspokojenia ruchu,
− zbyt dużą liczbę rozstrzygnięć uznaniowych w formie: „w zależności od potrzeb można” (np. §27 ust.1, §28 ust. 1, §119 ust.
1 pkt. 2), „określa zarządca drogi” (np. §55 ust. 1), „dopuszcza
się, o ile nie spowoduje to pogorszenia stanu brd” (np. §9 ust. 2,
§113 ust.5), „w wypadkach uzasadnionych dopuszcza się” (np.
§45 ust. 10, §127 ust. 6), „w szczególnie niebezpiecznych miejscach powinno być” (np. §131 ust. 1), „jeżeli pozwalają na to
warunki miejscowe” (np. §20 ust. 1, §26 ust.1),
− brak pełnej zgodność między zapisami §9, §55 ust.2 (tablica)
i §80 ust.2 (tablica),
− brak obszarowej definicji skrzyżowania i obszaru oddziaływania
skrzyżowania, co wpływa na niejednoznaczność zapisów dotyczących np. lokalizacji zatoki autobusowej za skrzyżowaniem
(§119 ust.1 pkt 2) lub na skrzyżowaniu (§119 ust.2), czy też lokalizacji zjazdów publicznych (§78 ust.1, §113 ust.7, §117 ust.2,
§123 ust.3),
− §113 ust. 10, który powinien odnosić się jedynie do dróg poza
terenem zabudowy,
− brak warunków lokalizowania zjazdów indywidualnych; obecnie
jedynym ograniczeniem są wymagania widoczności (§170 ust. 1
oraz załącznik nr 2),
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− korupcjogenność zapisu w §55 ust.1 pkt 3 i 4, w którym o zakwalifikowaniu zjazdu jako publiczny czy indywidualny decyduje zarządca drogi,
− zbyt rygorystyczny zakaz lokalizacji nowej infrastruktury podziemnej pod istniejącą i docelową jezdnią wszystkich klas ulic
(§140 ust. 8).
Konieczność podjęcia prac nad nowelizacją „Warunków technicznych” wynika także ze względów prawnych. Względy prawne to potrzeba uwzględnienia:
− merytorycznych i kompetencyjnych zmian w ustawach o drogach publicznych, prawie budowlanym, prawie o ruchu drogowym, o ochronie środowiska i prawie o ochronie przyrody, które
nastąpiły po wydaniu „Warunków technicznych”,
− skutków wprowadzenia ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
a w szczególności uproszczenie procedur przygotowania i realizacji inwestycji na drogach,
− norm europejskich oraz rekomendowanych Wymagań Technicznych (rys. 2).

Rys. 2. Otoczenie prawne „Warunków technicznych”

W ciągu ostatnich 10 lat „Warunki techniczne” nie ulegały zmianie, ale ustawy związane z drogami publicznymi były nowelizowane.
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W efekcie pojawiły się braki spójności, a nawet sprzeczności, które
niestety będą musiały być zlikwidowane w przepisie niższego rzędu,
czyli w „Warunkach technicznych”. Ale nie zastanawiano się nad tym,
gdy formułowano zapisy w projektach ustaw, mimo zaleceń GUNB
oraz NIK [7] . Instytut w Politechnice Warszawskiej, w którym pracuję nie miał dostępu do projektu nowelizowanej ustawy o drogach
publicznych. Te niezgodności stanowią teraz źródło konfliktów między
inwestorem, projektantem, organem administracji architektonicznobudowlanej oraz inspekcją nadzoru budowlanego, co wielokrotnie
przyczyniało się do opóźnienia oddania dróg do użytkowania. Z tego
chaosu korzystają często inwestorzy prywatni, kosztem dobra publicznego. Dostosowanie „Warunków technicznych” do znowelizowanych ustaw, moim zdaniem, nie będzie łatwe, gdyż to ustawy skomplikowały stosowane pojęcia, np.: skrzyżowania, zjazdów drogowych,
dostępności drogi i dostępu do drogi.
Działania organów MI oraz GDDKiA rozpoczęte w 2007 roku zmierzające do zakończenia prac merytorycznych nad aktualizacją i weryfikacją trzech przepisów dotyczących dróg publicznych, drogowych
obiektów inżynierskich oraz autostrad płatnych nie przyniosły rezultatów. Przyczyn wstrzymania prac jest kilka, jedną z nich jest brak
pełnego rozeznania skali niezbędnych zmian oraz prawnych i technicznych konsekwencji tych zmian, a także strategii działania i harmonogramu prac. Lansowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów
koncepcja połączenia trzech rozporządzeń dotyczących dróg publicznych, autostrad płatnych i drogowych obiektów inżynierskich w jedno,
likwidacja wielu wymagań oraz częste powołania do Polskich Norm,
nie znalazły akceptacji środowiska drogowców. Likwidację wymagań
należało przeprowadzić bardzo rozważnie, gdyż minister wydając nowe
rozporządzenie musi spełnić wymagania określone w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej (DZ.
U. Nr 100/2002, poz. 908). Należy też uwzględnić to, że zakres uregulowań w innych przepisach oraz normach nie jest także wystarczający i nie można ich przywoływać w przypadku np. wymiarowania
konstrukcji nawierzchni czy urządzeń odwadniających. Trzeba też
uwzględnić to, że nowe rozporządzenie będzie stosowane na drogach
samorządowych, gdzie specjalistów w zakresie dróg nie jest wielu. Zarządcy dróg generalnie nie są przygotowani do oceny i weryfikacji do-
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kumentacji projektowych i zapewnienia jednorodności rozwiązań przy
zbyt ogólnych przepisach techniczno-budowlanych.

4. Proponowany program nowelizacji „Warunków technicznych”
Proponuję, aby nowelizację „Warunków technicznych” wykonać
w dwóch etapach.
Etap I: Założenia do projektu nowelizacji „Warunków technicznych”
1. Analiza „Warunków technicznych”:
a) opracowanie ankiety dotyczącej oceny „Warunków technicznych”, rozprowadzenie w środowisku zawodowym i jej analiza,
b) zlecenie opinii o zakresie niezbędnych zmian „Warunków
technicznych” do wybranych projektantów ulic, dróg zamiejskich, instytutów oraz zarządców dróg,
c) analiza niejednoznaczności zapisów, braków zrozumiałości,
niedociągnięć i błędów,
d) zebranie informacji o najczęściej popełnianych błędach
w projektowaniu i wykonawstwie dróg i sformułowanie zapisów w „Warunkach technicznych” eliminujących lub ograniczających ich dalsze występowanie,
e) ocena przydatności i kompletności zapisów w „Warunkach
technicznych” w odniesieniu do przyjętego obecnie kierunku
przekształceń sieci drogowej w Polsce,
f) zebranie doświadczeń zespołu zajmującego się rozpatrywaniem zgłaszanych do Ministra Infrastruktury wniosków o odstępstwo od „Warunków technicznych”.
2. Opracowanie projektu nowelizacji „Warunków technicznych”.
Nowelizacja tj. zmiana lub korekta każdego z obowiązujących
wymagań (paragrafu) musi być poprzedzona szczegółowym rozpatrzeniem aktualności jego treści pod kątem: legalności, kompletności, brd, nośności i trwałości oraz ochrony środowiska.
Warunkiem zmiany lub korekty powinno być w każdym przypadku merytoryczne uzasadnienie, z przedstawieniem tła i ko-

172

Sandecki T.

nieczności wprowadzenia zmiany oraz wiarygodnej oceny konsekwencji technicznych i ekonomicznych.
3. Opiniowanie projektu nowelizacji „Warunków technicznych”
przez:
a) wyznaczonych projektantów ulic, dróg zamiejskich oraz zarządców dróg,
b) organy przedstawicielskie zarządców dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
c) Wyznaczone stowarzyszenia zawodowe (SITK, TUP, SARP).
Etap II: Prace przygotowawcze do wydania znowelizowanych
„Warunków technicznych”.
Opiniowanie wewnątrzresortowe i międzyresortowe, zgodnie z procedurą ustaloną przez Departament Prawno–Legislacyjny Ministerstwa Infrastruktury. Korekta projektu i wydanie rozporządzenia.
Oczekuje się, że w wyniku nowelizacji znajdą rozwiązanie takie
problemy jak:
− dobór przekroju poprzecznego dróg ekspresowych,
− zwiększenie wysokości skrajni na drogach klasy A, S i GP do
5,0 m,
− uściślenie zasad kształtowania ramp drogowych,
− uszczegółowienie funkcji jezdni zbierająco - rozprowadzających
i jezdni „serwisowych”,
− wskazanie możliwości lokalizacji MOP w węzłach dróg ekspresowych,
− zasady rozbudowy przekroju dróg dwujezdniowych,
− warunki lokalizacji zjazdów publicznych,
− definicja obszaru skrzyżowania, węzła,
− definicja obszaru oddziaływania skrzyżowania, węzła,
− dopuszczenie stosowania przy rozbudowie i przebudowie skrzyżowań krótszych dodatkowych pasów do skrętu w lewo i w prawo,
− lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiązanej z drogą,
− przebudowa dróg z utwardzonymi poboczami na drogi o przekroju 2+1 pasowym,
− aktualizacja wymagań widoczności na drogach, skrzyżowaniach
i przejściach dla pieszych.
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Równolegle z nowelizacją „Warunków technicznych” należy
prowadzić prace nad nowym systemem przepisów techniczno - budowlanych. Bazą wyjściową powinna być koncepcja takiego systemu
opracowana przez PSWNA w 2007 roku [5, 6, 8] na podstawie analizy dotychczasowego stanu w polskim drogownictwie oraz funkcjonowania systemów przepisów technicznych w wybranych krajach UE
o uporządkowanej gospodarce drogowej. W koncepcji tej przedstawiono nową strukturę i hierarchię przepisów technicznych oraz procedury zapewniające ciągłe monitorowanie i doskonalenie systemu.

5. Wnioski
1. Nowelizacja obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych jest zadaniem trudnym, nie tylko ze względu na obszerność problematyki i znaczący postęp w ciągu ostatnich 10 lat
w drogownictwie, ale także formalne zobowiązania wynikające
z konieczności ich notyfikacji w Komisji Europejskiej.
2. Nowelizacja nie może być dziełem autorskim, a musi stanowić
kompromis wypracowany w wyniku żmudnych dyskusji z przedstawicielami biur projektowych, organów przedstawicielskich
zarządców dróg, stowarzyszenia zawodowe, instytuty badawcze
i akademickie, wykonawców. Prace nad nowelizacją rozporządzenia powinny być jawne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych np. w formie internetowego forum dyskusyjnego,
które umożliwi szeroką dyskusję oraz zebranie uwag, postulatów i opinii, a także rozpropaguje projekt rozporządzenia. Jest to
nowoczesny, najtańszy i najefektywniejszy sposób prowadzenia
środowiskowych konsultacji i uzgodnień, umożliwiający uzyskanie szerokiej akceptacji merytorycznej i formalnej zakresu niezbędnych zmian.
3. Nowelizację trzeba zrobić dobrze, bo będzie obowiązywać przez
najbliższe 5 lat. A w ciągu tych 5 lat wybudujemy bardzo dużo
dróg i wszyscy chcemy, by były lepsze niż obecne. Oczekiwaną
jakość można uzyskać jedynie w wyniku wypracowania przez
kompetentny zespół specjalistów lepszego rozporządzenia, opiniowanego i przedyskutowanego w gronie przedstawicieli pro-
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jektantów, pracowników instytutów, zarządców dróg oraz przedsiębiorstw budowlanych.
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THE RANGE OF AN IMPERATIVE AMENDMENT
TO THE TECHNICAL REGULATIONS FOR ROADS
Summary
Technical regulations for roads, issued in the year of 1999,
need to be imperatively amendment as soon as possible. Since
their issue, many false records and entries have not been noticed.
New and thoroughly checked solutions were omitted. The paper
covers a wide variety of necessary amendments to the above mentioned regulations.
Key words: technical regulations for roads

ZAKRES NIEZBĘDNEJ NOWELIZACJI PRZEPISÓW...

UMFANG DER NOTWENDIGEN NOVELLIERUNG
DER BAUTECHNISCHEN VORSCHRIFTEN
FÜR STRASSEN
Zusammenfassung

Dieser Beitrag befasst sich mit den bautechnischen Vorschriften für Straßen. Die im Jahre 1999 erlassenen Vorschriften müssen kurzfristig novelliert werden, weil seit deren Erlassungszeitpunkt viele Fehler und irrtümliche Vorschriften festgestellt worden
sind. Es wurden auch keine neuen, in der Praxis bewährten Lösungen eingeführt. In dem Beitrag wurde die Struktur der zurzeit
geltenden Vorschriften dargestellt und das Programm der notwendigen Novellierung gezeigt.
Schlüsselbegriffe: Straßenbauvorschriften
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ROLA I ZNACZENIE PUBLIC RELATIONS
W DZIAŁANIACH INWESTYCYJNYCH
W INFRASTRUKTURZE
Streszczenie

W powszechnym odbiorze public relations (PR) jest domeną organizacji korporacyjnych. Ponieważ specyfika tej dziedziny plasuje ją pomiędzy działaniami typowego marketingu i funkcjami
rzecznika prasowego PR jest spójnikiem dla obu tych czynności.
Od jego skuteczności zależy zarówno marka komercyjnego przedsiębiorstwa, jak też prestiż i poważanie organizacji sektora publicznego. W prezentowanym materiale zwracamy uwagę tylko na
kilka aspektów PR-wych, które pozwalają zrozumieć istotę tych
działań i zwracają uwagę na fakt, że w funkcjonowaniu każdego
podmiotu należy uwzględnić ten element jako efektywną formę
budowania wizerunku firmy, formę kreowania postrzegania organizacji na zewnątrz i tworzenia dobrych relacji z otoczeniem,
w którym się działa i realizuje określone przedsięwzięcia.
Słowa kluczowe: public relations, media, dialog, biznes, administracja publiczna, społeczeństwo

1. Wprowadzenie
Okazuje się, że poprzestanie tylko na posługiwaniu się argumentami racjonalnymi, merytorycznymi i dowodzącymi istoty realizacji
danych inwestycji jest już działaniem niewystarczającym. Drogowcy
zmagają się z „zielonymi” i z ekologicznym terroryzmem, z tymi, którzy
1 Portal Drogowy www.edroga.pl, BEiPBK „EKKOM” Sp. z o.o., Kraków
2 APM Sp. z.o.o., Bielsko-Biała, www.apm.pl
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boją się o swoją własność, gdy odległe w planach drogi nagle stają się
realnymi przedsięwzięciami oraz z tymi, którzy tylko dlatego są przeciw budowie drogi, aby dla zasady być przeciw. Zatem w obecnych
czasach wręcz niezbędna jest odpowiednia strategia PR-owa oraz aktywne włączenie specjalistów od PR w działania inwestycyjne w infrastrukturze drogowej.

2. Biały i czarny PR
Co to jest public relations (PR)? W Polsce każdy czuje się w tej
dziedzinie specjalistą, ale na dobrą sprawę nikt nie wie dokładnie
o co w tym chodzi. Definicji public relations jest bardzo wiele. Jest to
bowiem dziedzina podlegająca dynamicznym zmianom, choćby wynikającym z rozwoju technik komunikacyjnych czy zasad funkcjonowania rynków gospodarczych. Niemniej pewne elementy definiujące
PR pozostają niezmienne. Pod pojęciem public relations rozumiane
są działania służące budowaniu pozytywnych relacji, tworzeniu przyjaznej atmosfery i pobudzaniu zaufania. PR stosowany jest na świecie dla wsparcia strategicznego rozwoju firmy (przedsięwzięcia, idei,
osoby). PR oznacza działalność długofalową, zaprojektowaną na wiele
lat (i trzeba mieć świadomość, że w wielu przypadkach ta działalność
przynosi efekty dopiero po latach). Na przeciwnym biegunie tego pojęcia niestety funkcjonuje „czarny public relations” oznaczający świadome i zaplanowane działanie informacyjne na szkodę innego podmiotu
(instytucji, organizacji, narodu lub indywidualnego człowieka). Ma na
celu podważenie czyjejś pozycji na rynku, autorytetu, wiarygodności,
wizerunku. Na przykład manipulowanie informacjami podczas kampanii wyborczych. Obecnie, w dobie ekonomicznego załamania gospodarki, może być narzędziem walki konkurencyjnej, w tym pomiędzy
przedsiębiorstwami drogowymi konkurującymi o kontrakty.
Biały PR według Piotra Czarnowskiego (specjalisty, który poznawał zasady PR w wielkich ponadnarodowych koncernach; w 1988r.
odszedł z zawodu dziennikarskiego i zajął się zagadnieniami PR w 1990r. założył pierwszą w Polsce firmę tej branży):
• Prawdziwy PR to uczciwa i profesjonalna komunikacja. Do tego
komunikacja jest o tyle lepsza o ile jest dwustronna, a więc PR
polega nie tylko na mówieniu, ale także, często nawet bardziej,
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na słuchaniu odbiorcy, na pomaganiu mu w zrozumieniu przekazu i jego uwarunkowań. To właśnie komunikacja buduje wizerunek, a co za tym idzie zaufanie odbiorców (klientów, decydentów, partnerów itd).
• PR nie można rozpatrywać jako osobnej dziedziny, w oderwaniu
od innych elementów informacji, w skład których wchodzi także źródło informacji (firma, człowiek, partia, instytucja), często
agencje PR, kanały przekazu informacji (media są często najważniejszym), a także sam odbiorca (indywidualny i opinia publiczna).
• Firma, która komunikuje się profesjonalnie i konsekwentnie
jest dużo bardziej odporna na nieprawdziwe informacje (na tzw.
czarny PR). Dzieje się tak ponieważ dobra, uczciwa, fachowa
i konsekwentna komunikacja pozwala wybudować trwały wizerunek. Wizerunek ten bierze pod uwagę opinia publiczna, a więc
mimo wszystko muszą respektować go także media. Trudniej
jest opublikować bez weryfikacji fałszywą informację o firmie,
o której wiadomo, że jest uczciwa, otwarta dla mediów i przejrzysta dla opinii publicznej. A jeśli nawet taka fałszywa informacja
pojawi się w mediach, to jej odbiór będzie słaby, a zwalczanie
łatwiejsze i szybsze. Profesjonalny PR jest więc najlepszą obroną
przed czarnym PR.

3. Gra na reputację
Co spędza sen z powiek zarządom firm? Dotąd były to: strategia,
innowacja, globalizacja i rozwój technologii. Ale ostatnio pojawiło się
coś nowego. Reputacja firm stała się głównym czynnikiem wpływającym na życie biznesu i organizacji, w tym publicznych. Wiele badań
potwierdza, że marka firmy i jej reputacja to więcej niż 40% jej wartości.
Manfred Schwaiger, niemiecki profesor ekonomii i zarządzania
przedsiębiorstwem, tak podsumował ten popularny ostatnio w świecie korporacyjnym trend: „W ostatnich latach gwałtownie wzrosło
znaczenie i wpływ środków niematerialnych oraz reputacji korporacyjnej. Aby stworzyć sprawne mechanizmy obronne przed konkurencją, wzmocnić przywiązanie klientów, a tym samym konkurencyjność

180

Serbeńska A., Piwowarczyk P.

przedsiębiorstwa, znaczenie środków niematerialnych jest ogromne.
Skuteczne ich kreowanie i wykorzystywanie pozwala firmom kształtować i wpływać na rynki zamiast biernie się do nich dopasowywać”. (…)
Można stwierdzić, że zarówno społeczność naukowców, jaki i większość praktyków uznaje reputację firmy za jeden ze środków niematerialnych, niezwykle rzadkich, cennych, a przede wszystkim trudnych
do naśladowania. Stąd właśnie reputacja jest najlepszym elementem
strategicznym przewagi konkurencyjnej”. Od budowania reputacji nie
są zwolnione jednostki sektora publicznego. Wiele z narzędzi stosowanych w PR już wykorzystują adaptując do specyfiki działań swoich
organizacji.
By zrozumieć istotę obecnych zmian, transformacji systemu społecznego i wziąć w niej udział, należy pozostawić tradycyjne spojrzenie
na public relations, przenieść się w obszary nauki, zarządzania wiedzą oraz jej następstw: zmiany organizacji, zmiany ludzi, kształtowanej kultury, więzi, relacji (human relations). Zmiany te wartościowane
są nową formą kapitału: społecznego, intelektualnego, relacji. Tutaj
również należy poszukiwać wartości, kapitału public relations - zaznacza dr Janusz Biernat z Instytutu Promocji i Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dzielenie się z innymi rozumieniem tego, jakie jest znaczenie organizacji, dokąd ona zmierza, w jakim świecie pragniemy żyć, i jak
uczynić ten świat realnym – daje poczucie więzi, uczestnictwa, współudziału. Odkrywa obszary uczuć, emocji, zaangażowania, chęci bycia,
istnienia we wspólnym świecie. Subiektywny wgląd, intuicje i przeczucia, a także wyznawane idee, wartości, uczucia, umożliwiają, bądź
utrudniają uczestniczenie we wspólnocie.

4. Recepta na media
Amerykańscy specjaliści PR zaznaczają, że pozytywne relacje z mediami są inwestycją w banku publicznej reputacji firmy. Dobre stosunki z mediami są więc dobrym, chociaż nie całkowitym, zabezpieczeniem przed niesprawiedliwymi relacjami mediów oraz narzędziem
w sytuacjach kryzysu. W przypadku działań PR w określeniu „kryzys”
mieszczą się sytuacje, w których podmiot musi zapobiec skutkom negatywnego zdarzenia. Na przykład w drogownictwie może być to ka-
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tastrofa budowlana na realizowanym kontrakcie lub ostre w formie
konflikty z protestującymi ekologami czy lokalnymi społecznościami.
W komunikacji, tak jak na drodze, istnieją reguły, których stosowanie chroni przed poważnymi szkodami, nawet jeśli przytrafi się nieszczęście – twierdzi Bill McKibben (wspólnik w firmie doradczo-komunikacyjnej Great Lakes Group z siedzibę w Buffalo w stanie Nowy
York). Jako jedną z ważnych reguł podkreśla współpracę z mediami
i zaleca z nimi kontakty, szczególnie w sytuacjach grożącego kryzysu i to jak najwcześniej, by uprzedzić jego negatywne skutki. Bill McKibben podkreśla: „Większość dziennikarzy chce przekazywać prawdę.
Szczerość i otwartość zostaną nagrodzone. Jeśli wytworzysz atmosferę
zaufania, to będziesz współpracował z mediami, a media będą współpracowały z tobą. Jeśli coś się wydarzy, ujawnij to natychmiast. To
jest zawsze najcięższa część współpracy z mediami, ale ukrywanie
lub wstrzymywanie informacji sprawi, że media zaczną spekulować
i plotka stanie się faktem. Wtedy zamiast jednego dnia lub tygodnia
nieprzychylnej prasy, media będę kontynuowały śledztwo i wyciągały
nieustannie kolejne sprawy.”
W kontaktach z dziennikarzami Rick Amme (były prezes International Home Furnishing Marketing Association) zaleca:
• „Wiedz, czego będą dotyczyły pytania”. Warto o nie poprosić dziennikarza zwracającego się o rozmowę. To daje czas, aby
przemyśleć odpowiedzi, a nawet podjąć decyzję czy w ogóle należy odpowiadać. Brak przygotowania do odpowiedzi oznacza improwizację, która jest ryzykowna zarówno dla reprezentowanej
organizacji, jak i własnej reputacji.
• „Poznaj pierwsze pytanie zanim zostanie włączona kamera”. W ten sposób można od razu zacząć od trafnego komentarza. Redukuje to również prawdopodobieństwo zaskoczenia niespodziewanym pytaniem (jakkolwiek nie ma skutecznej obrony
przed reporterem, który założył sobie już atak).
• „Załóż, że wszystko co powiesz, zostanie odnotowane od
chwili, gdy reporter przekroczy próg lub zadzwoni”. Reporterzy uważają, że udzielone wypowiedzi można cytować zawsze
i wszędzie. Nawet więc komentarz czy wypowiedź, które nie
zostały przez dziennikarza zanotowane lub nagrane mogą być
przez niego wykorzystane.
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• „Nigdy nie ucinaj rozmów na tematy merytoryczne. Nigdy
nie zachowuj się w sposób swobodny podczas wywiadu. Zawsze pamiętaj, że „pracujesz”. Przypadkowe uwagi są zwykle
bardziej pełne życia, dynamiczne, dosadne i barwne, więc dla
dziennikarzy są cenniejsze, a dla tego, kto je wypowiedział ryzykowniejsze.
• „Rozmawiaj nieoficjalnie tylko z tymi reporterami, których
dobrze znasz; zawsze miej świadomość, kiedy mówisz oficjalnie, a kiedy nie”. Informacje nieoficjalne można przekazywać dziennikarzom znanym i zaufanym, tym którzy się sprawdzili i respektują wypracowane warunki współpracy.
• „Bądź świadom otoczenia i tła, gdy udzielasz wywiadu telewizyjnego; upewnij się, że są odpowiednie do historii lub
poruszanego tematu”. Należy uważać, by nie udzielać odpowiedzi na trudne czy kontrowersyjne pytania w miejscu przypadkowym, nie przystającym do okoliczności sprawy, czy zdarzenia.
• „Mowa ciała, poziom wzroku, ruch gałek ocznych oraz postawa zawsze są ważne dla kamery”. Kontrolując zachowanie
i sposób wyrażania się możesz zyskać przychylność, nawet gdy
poruszany problem jest trudny, a jego rozwiązania kłócą się poglądami odbiorców.
• „Przed kamerą przekazuj swoją wiadomość przez kilka sekund, a potem zatrzymaj się. Pauza będzie punktem montażu”. Długa, szybko wypowiadana i zawierająca szereg informacji
odpowiedź może zaciemnić istotę przekazywanej wiadomości czy
przesłania.
• „Bądź przyjazny wobec fotografów – to od nich zależy, czy
dobrze wypadniesz”. To dotyczy zarówno fotoreporterów wydawnictw prasowych, jak też stacji telewizyjnych.
• „Wiedz, że jak tylko udzielisz wywiadu jednemu dziennikarzowi, przybędą zastępy następnych, więc bądź przygotowany”. W przypadku niektórych zagadnień, a szczególnie o charakterze sensacji, jedna informacja wywołuje lawinę – w ślad
za nią dziennikarze następnych mediów starają się przygotować
własną informację.
• „Nigdy nie myśl, że reporter małej organizacji prasowej się
nie liczy. Jego relacja może zostać zauważona i opublikowana w prasie ogólnokrajowej”. Nawet najbardziej banalny
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i z pozoru nieszkodliwy artykuł w niskonakładowej gazecie może
przedostać się do bardziej masowych mediów i spowodować kłopoty.
• „Nie zwołuj konferencji prasowej bez istotnego uzasadnienia; organizuj ją gdy masz naprawdę ważne wiadomości”.
Konferencje prasowe, które zwoływane były z banalnych powodów, spowodują, że dziennikarze zignorują zaproszenia na kolejne.

5. Dialog społeczny
Community relations to nawiązywanie dialogu ze społecznością lokalną. W obustronnej dyskusji udział powinno brać społeczeństwo
oraz lokalne przedsiębiorstwa, samorządy, władza. W jaki sposób rozmawiać ze społecznością lokalną? Jak nawiązać dialog i czemu może
on służyć?
Sztandarowym przykładami braku komunikacji i dialogu ze społecznością lokalną w Polsce może być awantura wokół Rospudy. Polskie społeczeństwo chce mówić, wyrażać swoje poglądy, poddawać
pomysły, mieć wpływ na miejsce, w którym przebywa i żyje. Samorządy (władze publiczne), niesłusznie, odbierają wskazówki społeczności
jak atak i chęć wytyczenia im drogi „na siłę” – podkreśla Agnieszka
Żelazko, PR manager w Banku Ochrony Środowiska.
Obok oczywistych dóbr materialnych, takich jak godziwe zarobki
czy zapewnienie miejsca pracy, społeczności lokalne oczekują szeregu
działań niematerialnych, a w tym między innymi ochrony środowiska,
standardu otoczenia i infrastruktury.
Coraz częściej społeczności lokalne głośno przeciwstawiają się zakładom czy inwestycjom degradującym środowisko, niezależnie od
tego czy problem jest realny, czy też nie. Społeczność lokalna ma jednak prawo do rzetelnej informacji i należy to prawo uszanować i respektować. Takie podejście opłaca się wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego.
Przedsiębiorstwo/organizacja zamierzając nawiązać dialog ze społecznością lokalną powinno określić podstawowe założenia polityki PR
wobec obywateli. Nawiązanie dobrych relacji nie jest łatwe. Z regu-
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ły koncentruje się na trzech założeniach: informowaniu, wspieraniu
i interakcji.
Społeczności lokalne uzyskały prawo głosu i wyrażania swojej opinii na temat otoczenia, w którym żyją oraz organizacji, które w tym
otoczeniu działają. Niejednokrotnie pomiędzy organizacjami, a społecznościami pojawiają się spory, które w gorszych przypadkach
przyjmują formę protestów i demonstracji obywateli. Aby organizacja
mogła spokojnie funkcjonować w swojej społeczności lokalnej powinna przede wszystkim jasno określić, co społeczność o niej wie i myśli
(jakie jest zdanie społeczności na temat organizacji, co jej się podoba
w firmie, a co ją drażni). Po drugie należy na bieżąco informować obywateli o stanowiskach i poglądach przedsiębiorstwa/organizacji, a po
trzecie – w razie pojawiania się rozbieżności – negocjować i dążyć do
mediacji.
Ten dialog nabrał obecnie szczególnej wagi w konsultacjach społecznych toczących się na różnych etapach przedsięwzięć inwestycyjnych.
Ich prowadzenie jest swoistą sztuką, w której dopiero zdobywamy doświadczenia. W tym dialogu niebagatelne znaczenie mają zarówno nowoczesne technologie komunikacji, jak też media, bo właśnie one służą kreowaniu opinii publicznej, zdobywaniu społecznej przychylności
dla planowanych i realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

ROLE AND IMPORTANCE OF PUBLIC RELATIONS
IN INVESTMENT ACTIVITY IN INFRASTRUCTURE
Summary
It is notorious that public relations (PR) are a domain of corporate organisation. The specificity of that domain locate it between
the activities of typical marketing and the functions of public relations officer and the PR is a conjunction for both of these activities.
Its effectiveness influences not only on a brand of commercial enterprise but prestige and the respect of public sector organisation.
Some aspect of PR that allows to understand the essence of these
activities and they pointed at the fact that in functioning of each
subject it is necessary to include these elements as an effective
form of creation of the image of the firm and for perception of the
organisation on the exterior and creation of good relations with the
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environment where the organisation deals with and executes its
business ventures.
Key words: .public relations, media, dialog, business, public
administration, society

ROLLE UND BEDEUTUNG VON PUBLIC RELATIONS
BEI BAUVORHABEN IN DER INFRASTRUKTUR
Zusammenfassung
Im allgemeinen werden Public Relations (PR) als Domäne der
Körperschaftsstrukturen wahrgenommen. Da dieses Gebiet durch
seine Eigenart zwischen den typischen Marketingmaßnahmen
und Funktionen eines Pressesprechers zu platzieren ist, stellen
die PR ein Bindeglied für beide Tätigkeiten dar. Von der PR - Wirksamkeit hängt sowohl die Marke eines kommerziellen Unternehmens als auch das Prestige und das Ansehen einer Organisation
des öffentlichen Sektors ab. In den präsentierten Unterlagen weisen wir nur auf einige PR- Aspekte hin, die das Verständnis des
Wesentlichen dieser Maßnahmen erlauben und die Tatsache unterstreichen, dass im Handeln jedes Gewerbeträgers dieses Element als effektive Form der Gestaltung des Firmenimages, der Firmenwahrnehmung von außen und Schaffung guter Beziehungen
zu der Umgebung, in der man tätig ist und bestimmte Vorhaben
realisiert, berücksichtigt werden muss.
Schlüsselbegriffe: Public Relations, Medien, Dialog, Geschäft,
öffentliche Verwaltung
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BEZPRZEWODOWY SYSTEM DETEKCJI
MAGNETYCZNEJ

Streszczenie

System Bezprzewodowej Detekcji Pojazdów wykorzystuje
zamontowane pod powierzchnią ziemi sensory magnetyczne do
wykrywania obecności pojazdów. Sensory przekazują informację
o pojazdach drogą radiową do odbiornika, który z kolei przesyła tą informację do sterownika ruchu drogowego. Jeżeli sensory
znajdują się poza zasięgiem odbiornika, stosuje się wzmacniacz,
który będzie pośredniczył w przekazywaniu informacji od sensora. System Detekcji Magnetycznej jest alternatywą dla powszechnie stosowanych innych rodzajów detekcji takich jak pętle indukcyjne lub Wideodetekcja.
Słowa kluczowe: bezprzewodowy, system, detekcja, magnetyczny, sterownik, sygnalizacja świetlna, odbiornik, wzmacniacz

1. Wprowadzenie
Od 2008 roku na skrzyżowaniach w Polsce instalowany jest nowy
system detekcji. Bezprzewodowy System Detekcji Magnetycznej, bo
o nim mowa, stosowany jest nie tylko jako detekcja pojazdów na skrzyżowaniach (detekcja stopowa, detekcja najazdowa, detekcja obecności), ale także na autostradach i drogach szybkiego ruchu (zliczanie
pojazdów, pomiar obecności pojazdów, pomiar prędkości).

1 mgr inż., Peek Traffic Sp. z o.o., ul. Krakowska 60, 32-064 Rudawa, tel. (012) 258 56 96, jaroslaw.studzinski@peektraffic.pl
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2. Architektura systemu
Głównymi elementami detekcji bezprzewodowej są: odbiornik,
wzmacniacz oraz detektor magnetyczny. Detektor montowany jest od
1 do 3 cm pod powierzchnią jezdni i stanowi ekwiwalent dla pętli indukcyjnej. Jego zadaniem jest monitorowanie zmian pola magnetycznego. Po zamontowaniu w jezdni następuje autokalibracja detektora
do nowych warunków otoczenia. Od tej pory czujnik wykryje każdą
zmianę pola magnetycznego w jego najbliższym otoczeniu. Taką zmianę powoduje na przykład przejeżdżający nad detektorem pojazd, co
skutkuje jego wzbudzeniem. Detektor magnetyczny zasilany jest z baterii litowej, a czas jego pracy przewidziany jest na około 10 lat.

a)

b)
Fot. 1. Sensor magnetyczny a) montowany w ziemi, b) wymiary

Informacja o wzbudzeniu detektora przekazywana jest drogą radiową do odbiornika (Access Point) zamontowanego na maszcie sygnalizacji świetlnej lub oświetlenia ulicznego na wysokości od 4 do 12 m.
Odbiornik zbiera informacje aż od 48 detektorów jednocześnie. W zależności od wysokości jego zamontowania, odbiornik wykrywa bezpośrednio detektory znajdujące się w odległości do 60 m od niego.
Jeżeli zachodzi konieczność odbierania sygnału od dalej położonych
detektorów stosuje się wzmacniacz (Repeater). Wzmacniacz, zasilany
z baterii, odbiera sygnał od detektorów po czym przesyła go dalej do
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odbiornika. Maksymalna odległość między odbiornikiem i wzmacniaczem to około 300 m.

Fot. 2. Odbiornik (Access Point), Wzmacniacz (Repeater), Sensor magnetyczny

Odbiornik detekcji magnetycznej jest zasilany ze sterownika za pomocą kabla sieciowego UTP. Każda informacja z odbiornika jest przekazywana do sterownika sygnalizacji świetlnej za pomocą tego samego kabla. Sterownik analizuje informacje od wszystkich detektorów,
a następnie odpowiednio steruje sygnalizacją świetlną tak, aby jazda
przez miasto stała się płynna.
Bezprzewodowy System Detekcji Magnetycznej może współpracować z większością sterowników ruchu drogowego dostępnych na
polskim rynku. Komunikacja odbiornika ze sterownikiem odbywa się
bezpośrednio lub poprzez dodatkowe karty detekcji.
Detekcja magnetyczna działa bezprzewodowo, przekazując informacje drogą radiową, co w dużym stopniu ułatwia budowę sygnalizacji świetlnej już na etapie projektowania (nie ma konieczności projektowania kanalizacji kablowych). Kolejną zaletą jest bardzo krótki czas
montażu jednego detektora (ok. 10 min.) co sprawia, że nawet bardzo
rozbudowany system detekcji może powstać w zaledwie kilka godzin.
Dzięki dużej skuteczności i prostocie montażu System Detekcji
Magnetycznej ma szansę stać się alternatywą dla innych sposobów
detekcji stosowanych w Polsce (np. pętli indukcyjnych i wideodetekcji).
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Fot. 3. Wzmacniacz (Repeater) zamontowany na maszcie

3. Rozmieszczenie elementów detekcji na skrzyżowaniu

Rys. 1. Rozmieszczenie detektorów magnetycznych a) w przypadku pętli
krótkiej (2x2 m) oraz b) długiej (20x1 m) przy zastosowaniu 3 detektorów
c) pętli długiej przy zastosowaniu 2 detektorów

Za pomocą detektorów magnetycznych można realizować zarówno pętle krótkie (stopowe, najazdowe) jak i długie. W przypadku pętli
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krótkiej 2x2 m stosujemy jeden detektor magnetyczny umieszczony
dokładnie pośrodku pętli. W przypadku pętli długiej 20x1 m stosujemy 2 lub 3 detektory magnetyczne. Rozmieszenie detektorów magnetycznych pokazuje rysunek 1.
Jako alternatywę pętli krótkiej (detekcji) i długiej (wydłużającej)
znajdujących się na jednym pasie ruchu można zastosować 2 lub 3
detektory. W takim przypadku przy zastosowaniu 2 detektorów – detektor pierwszy umieszczony w miejscu pętli krótkiej pełni rolę sensora detekcji, zaś drugi detektor umieszczony około 15 – 20 m od
pierwszego pełni rolę sensora wydłużającego fazę.
Odbiornik - Access Point (AP) jest jedyną częścią systemu połączoną ze sterownikiem za pomocą kabla. Do podłączenia AP i sterownika
stosujemy skrętkę telekomunikacyjną UTP lub FTP kat. 5E do użytku zewnętrznego. AP powinien znajdować się niedaleko sterownika
(do 70 m) i być umieszczony na wysokości minimum 4 m na maszcie
wysięgnikowym lub słupie oświetleniowym. W przypadku odległości
wyższej niż 70 m zaleca się zastosowanie wzmacniacza sygnału. W AP
znajduje się nadajnik i odbiornik z anteną kierunkową. Idealne położenie AP to takie, w którym jego detektory magnetyczne i repaeater’y
znajdują się w polu jego widzenia biorąc pod uwagę kąt jego patrzenia
(120° zarówno dla osi pionowej jak i poziomej). AP musi być zatem
ustawiony w taki sposób, aby swym czołem „patrzył” pomiędzy detektory, a repetery z których będzie odbierał sygnał. Przy czym kąt
jego zamocowania należy regulować płynnie tak, aby osiągnąć jak
najlepsze wartości parametrów sygnału od detektorów i RP. Parametrami tymi są RSSI (Radio Signal Strength Indicator) – siła sygnału
radiowego i LQI (Line Quality Indicator) – jakość sygnału radiowego.
Identyczną metodę stosuje się przy montażu RP. Aby monitorować
wartości RSSI i LQI stosujemy się program TrafficDOT dostarczany
na płycie CD wraz z systemem detekcji magnetycznej. Typowe wartości dla siły sygnału (RSSI) to – 50 dBm dla sensorów umieszczonych
blisko odbiornika do 90 dBm dla sensorów znajdujących się dalej.
Wartości jakości sygnału (LQI) powinny zawierać się w przedziale od
44 do 99 – przy czym te powyżej 95 są uznawane za bardzo dobre. Dla
instalacji na skrzyżowaniu wartości te powinny odpowiednio wynosić:
RSSI > -69; LQI >95, zaś dla stacji pomiarowej: RSSI > -79; LQI > 90.
Poniższy rysunek przedstawia przykładowe położenia Access Point’a
i Repeater’a.
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Rys. 2. Przykładowe położenie Access Pointa i Repetera (jeżeli konieczny)

4. Podsumowanie
Dostępne są dwa różne typy detektorów. Detektor oznaczony symbolem T wykrywający obecność pojazdu oraz detektor z symbolem F
posiadający także funkcję zliczania. W najbliższej przyszłości planowane jest wprowadzanie kolejnego typu detektora, którego zadaniem
będzie rozpoznawanie konkretnych pojazdów, co da możliwość monitorowania ich tras i czasów przejazdów np. w aglomeracji miejskiej.
Jeżeli sterownik ruchu drogowego jest podłączony do Internetu,
co w dzisiejszych czasach wydaje się być standardem, pracę całego
systemu można monitorować przez Internet. Daje nam to możliwość
nie tylko obserwacji działania detekcji, ale także zdalnego jej przeprogramowania oraz zmiany ustawień (np. czułość detektora).
Takich niezawodnych instalacji na świecie jest się już ponad 2 000,
głównie w USA i Europie. W Polsce jak dotąd system został zainstalowany na skrzyżowaniach w Warszawie (Marymoncka –Żeromskiego,
Gilarska – Wincentego, Wolska – Młynarska), w Raculi (stacja pomiarów ruchu) oraz w Jankach na skrzyżowaniu DK7 i DK8. Planowane
są kolejne instalacje.
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WIRELESS MAGNETIC DETECTION SYSTEM
Summary

Wireless Magnetic Detection System uses the pavement-mounted magnetic sensors to detect the presence and the movement of
vehicles. The magneto-resistive sensors are wireless, transmitting
their detection data in real-time via low-power radio technology
to a nearby Access Point (or Repeater) that then relays the data
to one or more local or remote traffic management controllers and
systems. Wireless Magnetic Detection System can be used as an
alternative for the cameras or the inductive loops.
Key words: wireless, system, detection, magnetic, traffic controller, traffic lights, access point, repeater

DRAHTLOSES, MAGNETISCHES ERKENNUNGSSYSTEM
Zusammenfassung
Das drahtlose Fahrzeugerkennungssystem nutzt die unter dem
Fahrweg verlegten magnetischen Sensoren zur Fahrzeugerkennung. Die Sensoren übertragen Information über erkannte Fahrzeuge auf dem Funkweg an das Empfangsgerät, das diese Information an das Verkehrssteuergerät weiterleitet. Befinden sich
die Sensoren außerhalb der Reichweite des Empfangsgerätes, so
wird ein Verstärker eingesetzt, über den Informationen an den
Sensor weiter übertragen werden. Das magnetisches Erkennungssystem ist eine alternative Lösung für die allgemein verwendeten
anderen Erkennungssysteme wie Induktionsschleifen oder Videoerkennung.
Schlüsselbegriffe: drahtlos, System, Erkennung, magnetisch,
Steuergerät, Lichtsignalanlagen, Empfangsgerät, Verstärker
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UWARUNKOWANIA PRAWNE DLA ITS W POLSCE
Z UWZGLĘDNIENIEM PRAC NAD DYREKTYWĄ
UNIJNĄ USTANAWIAJĄCĄ RAMY WDRAŻANIA
ITS W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO
W KRAJACH CZŁONKOWSKICH
Streszczenie

Sprawnie funkcjonujący transport drogowy ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego każdego kraju. Jednak nawet
w krajach, które posiadają nowoczesną sieć drogową, systemy
zarządzania ruchem i transportem drogowym często funkcjonują lokalnie i nie są zharmonizowane, co ogranicza korzyści z ich
wykorzystania. Problem ten w skali Unii Europejskiej ma uregulować opracowywana obecnie Dyrektywa (COM(2008) 887), która powstaje z myślą o zapewnieniu kompatybilności, interoperacyjności oraz optymalizacji nakładów na ITS. Niniejszy referat
przybliża zakres zagadnień objętych projektem Dyrektywy i jest
przyczynkiem do dyskusji w jakim zakresie i na jakich zasadach
obecny stan prawny w Polsce umożliwia wdrażanie ITS.
Słowa kluczowe: inteligentne systemy transportowe, dyrektywa, transport drogowy, zarządzanie ruchem, optymalizacja, interoperacyjność

1. Wprowadzenie
Sprawnie funkcjonujący transport drogowy w istotny sposób wpływa na rozwój gospodarczy każdego kraju. Znaczący postęp w zakre1 mgr inż., Ministerstwo Infrastruktury, Konsultant krajowy w Sekretariacie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Audytor BRD,
biegły sądowy z zakresu inżynierii ruchu drogowego, członek założyciel Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu, mwierzchowski@mi.gov.pl,
traffic-system@wp.pl
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sie konstrukcji pojazdów i technik logistycznych przekłada się wzrost
zapotrzebowania na optymalne zarządzanie transportem drogowym
w skali globalnej. W wybranych krajach Unii Europejskiej posiadających rozwiniętą sieć drogową, bazującą głównie na nowoczesnych
autostradach, funkcjonują już obecnie lokalne systemy zarządzania
transportem drogowym. Systemy te nie są jednak zharmonizowane,
a brak możliwości wzajemnego wykorzystania danych ogranicza ich
zasięg terytorialny.
Problem ten w skali Unii Europejskiej uregulować ma opracowywana obecnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy ustanawiająca ramy wdrażania inteligentnych systemów transportowych
w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportu (COM 887/2008). Dokument ten powstaje w ostatnim
momencie umożliwiającym podejmowanie tego typu spójnych inicjatyw w krajach, które dopiero tworzą ramowe programy wdrażania ITS,
oraz w czasie, gdy jeszcze na obecnym etapie można zminimalizować
nakłady na zapewnienie kompatybilności systemów już funkcjonujących.
Szacuje się, że zatory komunikacyjne na drogach Unii Europejskiej
dotyczą 10% sieci drogowej, a ich koszty sięgają rocznie około 0,91,5% unijnego PKB [1]. Ponadto transport drogowy jest odpowiedzialny za 72% związanej z nim emisji dwutlenku węgla, przy czym w latach 1990-2005 odnotowano wzrost emisji o 32% [2]. Mimo, że liczba
ofiar śmiertelnych na drogach Unii Europejskiej zmalała od 2000 r.
o 27% [2], to wciąż jest ona o ok. 6000 wyższa niż cel planowany do
osiągnięcia w latach 2001-2010.
Powyższe problemy stają się jeszcze bardziej istotne wobec perspektywy przewidywanego zwiększenia transportu towarowego o 50%
i pasażerskiego o 35% w okresie roku 2000 do roku 2020.
Głównymi celami polityki UE w zakresie transportu i podróży są
zatem wszelkie działania zmierzające do:
− zmniejszenia emisji zanieczyszczeń,
− zwiększenia wydajności, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii,
− zwiększenia bezpieczeństwa.
Inteligentne systemy transportowe powstają w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w sektorze transportu. Generalnie sprowadza się to zbierania i przetwarzania danych
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o ruchu oraz przekazywania różnorodnych komunikatów uczestnikom tego ruchu w celu zoptymalizowania transportu i zapewnienia
mu bezpieczeństwa. Tego rodzaju zastosowania są opracowywane dla
różnych rodzajów transportu, z myślą także o wzajemnych powiązaniach między nimi (na platformach intermodalnych).
Na potrzeby różnych rodzajów transportu tworzone są programy:
− SESAR – w zakresie transportu lotniczego,
− RIS – w zakresie żeglugi śródlądowej,
− ERTMS – w zakresie transportu kolejowego, wraz z aplikacją dla
przewozów towarowych TAF-TSI,
− SafeSaeNet – w zakresie żeglugi morskiej, wraz z systemem monitorowania i informacji o ruchu statków VTMIS oraz wdrażanymi systemami automatycznej identyfikacji AIS i śledzenia ruchu
statków LRIT.
W dziedzinie transportu drogowego przykładem inteligentnych systemów transportowych są systemy kontroli i zarządzania miejskim
ruchem ulicznym i ruchem autostradowym oraz elektroniczne systemy pobierania opłat i systemy nawigacyjne.
Z uwagi na brak europejskich ram dla wzajemnych połączeń pomiędzy poszczególnymi systemami niejednokrotnie brak m.in. możliwości zharmonizowania istniejących już systemów miejskich i zamiejskich na terenie jednego kraju członkowskiego UE (np. w Austrii).
Inicjatywa stworzenia jednolitych ram systemowych dla wszystkich
krajów UE jest zatem ze wszech miar słuszna.

2. Dziedziny priorytetowe
W wyniku opinii m.in. zainteresowanych stron sektora prywatnego i publicznego z poszczególnych krajów członkowskich UE wybrano sześć dziedzin priorytetowych, zakładając, że aplikacje ITS, które mają być wdrożone w perspektywie krótko- lub średniookresowej,
będą dostateczne dopracowane, wystarczająco interoperacyjne i zdolne do spełnienia roli katalizatora w całej Europie. Są to następujące
dziedziny priorytetowe (obszary działania):
− nr 1 - optymalne wykorzystanie danych dotyczących dróg, ruchu drogowego i podróży,
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− nr 2 - ciągłość usług ITS w zakresie zarządzania ruchem drogowym i transportem towarowym w europejskich korytarzach
transportowych i aglomeracjach miejskich,
− nr 3 – bezpieczeństwo ruchu drogowego,
− nr 4 – integracja pojazdów z infrastrukturą transportową,
− nr 5 – bezpieczeństwo i ochrona danych oraz kwestie odpowiedzialności,
− nr 6 – współpraca i koordynacja europejskich ITS.
Dla każdej z powyższych dziedzin (obszarów działania) określone
są wstępne harmonogramy czasowe dotyczące poszczególnych etapów
realizacji celów. Sięgają one roku 2014. Przykładowo dla priorytetu
nr 1 optymalizacja gromadzenia i udostępniania danych dotyczących
dróg, prognoz dla ruchu drogowego, przepisów prawnych i zalecanych
tras (w szczególności dla samochodów ciężarowych) nastąpić ma do
końca 2012r. proces ten ma poprzedzać m.in. pełna dostępność do
aktualnych map cyfrowych.
W ramach priorytetu nr 2 na lata 2012-2014 zaplanowano wdrożenie spójnego elektronicznego systemu poboru opłat drogowych (dyrektywa 2004/52/WE), co będzie dużym wyzwaniem dla strony polskiej z racji choćby budowy archaicznego systemu poboru opłat na
…budowanych dopiero autostradach!!! Czy stać nas obecnie na inwestycje tego typu?
Może pora na „męską decyzję” o zaniechaniu budowy PPO, tam,
gdzie ich jeszcze koncesjonariusze nie zdążyli wybudować, na rzecz
wdrażania systemu elektronicznego? Sytuacja jest poważna i niemal
analogiczna, jak w przypadku budowy terminali granicznych, które
po wejściu Polski do UE świecą pustkami i nie wiadomo, jak je zagospodarować (m.in. nowy terminal w Zwardoniu, który nigdy nie został
otwarty).
Strona polska aktywnie uczestniczy w Pracach Grupy Roboczej
Rady Europy ds. Zagadnień Międzygałęziowych w Transporcie (H04).
Kolejne posiedzenia przybliżają osiągnięcie kompromisu w opracowaniu ostatecznego tekstu Dyrektywy. W tym miejscu powstaje kolejne
pytanie, czy obecny stan prawny w Polsce umożliwia wdrażanie ITS,
a jeśli tak, to na jakich zasadach i w jakim zakresie?
Odpowiedź na to pytanie jest dość skomplikowana i niestety niejednoznaczna. W obowiązujących w naszym kraju aktach prawnych brak
jest jakiegokolwiek odniesienia wprost do problematyki ITS. Znoweli-
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zowana w 2008r. ustawa o drogach publicznych (po uchwaleniu ustawy z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie ustawy o drogach publicznych
oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 218/2008, poz. 1391) daje np.
możliwość stosowania elektronicznych systemów poboru opłat, ale jedynie w odniesieniu do pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 3,5 t i autobusów (dodany pkt 3 do art.13 ust.1). W ustawie nie
ma natomiast jakiejkolwiek wzmianki o tym, kto i w jaki sposób ma
określić warunki techniczne, które taki system powinien spełniać.
W konsekwencji może zostać wprowadzony dowolny system (pod
warunkiem, że będzie elektroniczny!!!), który może mieć na tyle zamkniętą strukturę, że np. współpracuje jedynie ze ściśle określonym
typem urządzenia rejestrującego i w przyszłości nie będzie możliwości
współpracy z systemem przyjętym w całej UE. Sięgając dalej w przyszłość nie wyobrażam sobie ponadto funkcjonowania PPO na polskich
autostradach, gdzie wszystkie „ciężarówki” i autobusy przejeżdżają
swobodnie przez bramki rejestrujące, a samochody osobowe, motocykle, itp. oczekują w kolejkach, aby uiścić opłatę gotówką (być może
już w euro) lub kartą płatniczą. Jako przyszły użytkownik nie chcę
takich autostrad!
Odnośnie inteligentnych systemów sterownia ruchem funkcjonujących i wprowadzanych aktualnie w kilku miastach w Polsce sytuacja wygląda podobnie – praktycznie, poza nielicznymi wyjątkami, brak
możliwości rozbudowy przyjętych systemów z wykorzystaniem urządzeń współpracujących z innymi systemami i brak możliwości wzajemnego wykorzystania zbieranych danych o ruchu.
Nie lepiej jest z narzędziami wspomagającymi ITS – znakami i sygnałami o charakterze dynamicznym, umożliwiającymi komunikowanie
się z użytkownikami dróg. Zapisy rozporządzeń wynikających z delegacji ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym”
(Dz.U. nr 108/2005, poz. 908 - tekst jednolity) są bardzo ogólnikowe,
a w niektórych przypadkach wręcz kuriozalne:
• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury Oraz Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków
i sygnałów drogowych obowiązujących w ruchu drogowym (Dz.
U. nr 170 z dnia 12 października 2002r. poz.1393) nie określa
możliwych do stosowania wzorów symboli znaków o zmiennej
treści, obowiązujących w ruchu drogowym. Jedynie w § 1 ust.
3. w punkcie 1 ogólnie zapisano, że na drogach stosuje się znaki
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pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych – rozporządzenie nie wskazuje zatem użytkownikom dróg odniesienia
wprost do możliwości wystąpienia na drodze znaków o zmiennej
treści (jest jedynie mowa o znakach pionowych świetlnych), nie
wskazuje też wprost możliwości ich stosowania przez służby zarządzające ruchem.
Efekt: użytkownik drogi może jedynie… kojarzyć znaczenie
wyświetlanych przez takie znaki symboli z symbolami znaków
tradycyjnych, a brak zapisów odnośnie ich znaczenia (nadrzędne
w stosunku do tradycyjnych, równoznaczne, czy tylko „zalecane”) może w skrajnym przypadku powodować ich ignorowanie.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181) powinno uszczegółowić
zakres stosowania … „znaków pionowych świetlnych” (cytat
z poprzedniego rozporządzenia) dopuszczonych do stosowania
na drogach, ale oprócz innego nazewnictwa wprowadza dalsze
niespójności:
* załącznik nr 1 p. 1.6. : (cyt.)… „Znaki o zmiennej treści są
uzupełnieniem znaków stałych o niezmiennej treści i formie”.
Mogą występować w dwóch odmianach:
- rysunku ciągłym (możliwość wyświetlania 3-5 symboli
o barwie i wymiarach zgodnych ze znakami stałymi),
- w postaci nieciągłej (możliwe są symbole lub napisy, przy
czym barwy są „… odwrotnością barw znaków stałych”).
Powyższe sformułowania są niezrozumiałe w praktyce (np.
jaki kolor jest „odwrotnością” czerwonego, bądź żółtego, czy niebieskiego ?)
Niezrozumiałe są też dalsze zapisy:
* Znaki o rysunku ciągłym: mogą być odblaskowe lub … odblaskowe podświetlane, przy czym dla odblaskowych podświetlanych należy zapewnić równomierność luminancji – rozporządzenie nie precyzuje, czego dotyczą zasadnicze różnice,
można jedynie domyślać się, że znaki odblaskowe podświet-
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lane są dodatkowo … oświetlane, ale jakim źródłem światła i
po co, tego „prawo” nie precyzuje,
* Znaki świetlne o rysunku nieciągłym: mogą odpowiadać barwą i kształtem odpowiednim znakom pionowym, ale
mogą też …. im nie odpowiadać ! Możliwe jest zastosowanie
form uproszczonych (cokolwiek to oznacza) i zmiana barw:
tła z białego lub żółtego na czarny i symboli z czarnego na
biały lub żółty. Ponadto obrzeża znaków zakazu i ostrzegawczych są czerwone, pozostałych mogą być barwy niebieskiej
w połączeniu z dowolną inną barwą stosowana na znakach
drogowych – rozporządzenie dopuszcza więc daleko idącą dowolność w tym zakresie, co w praktyce oznacza możliwość zastosowania różnorodnych rozwiązań dla jednej drogi.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września
2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(Dz. U. nr 177 z dnia 14 października 2003r. poz.1729) umożliwia zarządzanie ruchem z wykorzystaniem znaków o zmiennej treści (§ 2, ust. 1,pkt.2), jednak narzędzia użyte w tym celu
przez organ zarządzający ruchem (znaki i tablice tekstowe) mogą
być nie w pełni zrozumiałe przez użytkowników dróg (np. treść
obowiązująca, czy zalecana ?). Zamierzony efekt może zatem być
trudny do osiągnięcia.

3. Wnioski
Aby skutecznie zarządzać ruchem na polskich drogach za pomocą
nowoczesnych technologii niezbędne są daleko idące zmiany prawne
wprowadzające m.in. definicję znaków o zmiennej treści (Prawo o ruchu drogowym), możliwe barwy tych znaków i ich konfiguracje (rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów obowiązujących w ruchu
drogowym) oraz doprecyzowujące warunki techniczne w odniesieniu
do norm obowiązujących w UE.
Ponadto wskazane są zapisy umożliwiające stosowanie zaawansowanych rozwiązań ITS, które aktualnie są już w Polsce coraz częściej
stosowane, bo... nie są zabronione! Odbywa się to z dużą dowolnoś-
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cią w zakresie zarówno założeń systemu, jak i materiałów (technologii)
stosowanych do jego obsługi.
Przysłowiowym „światełkiem w tunelu” jest przywołana na wstępie
opracowywana aktualnie i dalece zaawansowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie wdrażania inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego
oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportu, która zobowiąże
m.in. kraje członkowskie do wdrażania jednolitych procedur w zakresie ITS i tworzenia baz danych w sposób umożliwiający ich wykorzystanie w przyszłości przez system uniwersalny. Czy warto zatem
wprowadzać obecnie jakiekolwiek „półśrodki”? Warto podjąć dyskusję
na ten temat.
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LEGAL CONDITIONS OF ITS IMPLEMENTATION
INCLUDING THE WORKS UNDER DIRECTIVE DEFINING
THE FRAMEWORKS FOR ITS IMPLEMENTATION
IN THE FIELD OF ROAD TRAFFIC IN MEMBER STATES
Summary
Effectively functioning road transport has a key meaning for
economic development in each country. Although even country
that possess modern road network, traffic management systems
very often operate like local ones and they are not harmonised
what limited the advantages of their usage. This problem is going
to be solved in new Directive (COM(2008) 887), which is now elaborated and takes into account compatibility, interoperability and
optimisation of the founds for ITS. Some problems undertaken in
the project of Directive have been described in the paper and they
could become a contribution for discussion what is the range and
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what are the rules of current legal status that allow to implement
ITS.
Key words: intelligent transportation system, directive, road
transport, traffic management, optimisation, interoperability

RECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN FÜR IVS
IN POLEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER ARBEITEN
AN DER EU–RICHTLINIE ZUR FESTLEGUNG
EINES RAHMENS FÜR DIE EINFÜHRUNG VON IVS
IM STRAßENTRANSPORT DER MITGLIEDSSTAATEN
Zusammenfassung
Ein reibungsloser Straßentransport ist von entscheidender Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung eines jeden Staates.
Aber sogar in den Staaten mit einem modernen Straßennetz funktionieren Verkehrs- und Straßentransportmanagementsysteme oft
nur auf Lokalebene und sind nicht harmonisiert, wodurch deren
Nutzungsvorteile beeinträchtigt werden. Nun soll dieses Problem
im Rahmen der Europäischen Union durch die Richtlinie KOM
(2008) 887 bewältigt werden, an der man noch arbeitet. Dabei
gilt es, die Kompatibilität und die Kohärenz zu bestehenden IVS
sicherzustellen sowie die Aufwendungen für diese Systeme zu optimieren. Das gegenständliche Referat bringt das ganze Spektrum
von Problemen näher, die im Richtlinieentwurf enthalten sind und
bildet einen Ansatz zur Diskussion, in welchem Umfang und nach
welchen Grundsätzen der gegenwärtige Rechtsstand in Polen die
Umsetzung von IVS möglich macht.
Schlüsselbegriffe: intelligente Verkehrssysteme (IVS), Richtlinie, Straßenbeförderung, Verkehrsmanagement, Optimierung,
Kohärenz.
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ZASTOSOWANIE MINI RONDA JAKO METODY
POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I USPOKOJENIA
RUCHU DROGOWEGO NA PRZYKŁADZIE
MIASTA CHORZOWA
Streszczenie

W artykule omówiono doświadczenia Miejskiego Zarządu Ulic
i Mostów w Chorzowie wynikające ze stosowania mini rond jako
metody poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dokonano porównania mini ronda z wyspą środkową wyniesioną (brukowaną) i eksperymentalnego mini ronda z wyspą środkową wykonaną za pomocą oznakowania poziomego grubowarstwowego.
Artykuł zawiera opis wad i zalet stosowanych rozwiązań oraz
zwraca uwagę na problemy społeczne wynikające z wdrażania
nietypowych rozwiązań komunikacyjnych.
Słowa kluczowe: mini rondo, uspokojenie ruchu, poprawa
bezpieczeństwa, wyspa środkowa, brukowana wyspa środkowa,
edukacyjna rola mediów w brd, malowane mini rondo, oznakowanie grubowarstwowe, najezdniowe elementy odblaskowe, ruch
okrężny

1. Wprowadzenie
Jedną z najważniejszych cech opisujących układ drogowy w przestrzeni miast jest duża gęstość miejsc krzyżowania się kierunków ru1 mgr inż., Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie, tel. (032) 241 12 70, p.wojtala@mzuim.chorzow.pl
2 mgr inż., Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, Inżynier Ruchu, tel. (032) 241 12 70, b.bernad@mzuim.chorzow.pl
3 mgr inż., Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, Starszy Specjalista ds. Inżynierii Ruchu, tel. (032) 241 12 70, m.trybek@mzuim.chorzow.pl
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chu pojazdów, czyli skrzyżowań ulic. Ze względu na swój charakter są
one częstym miejscem występowania zdarzeń drogowych. Są również
źródłem ograniczeń przepustowości ciągów ulic, co przekłada się na
sprawność miejskiego układu komunikacyjnego.
W przypadku skrzyżowań o bardzo dużym i w miarę równomiernym
obciążeniu wlotów najsensowniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie sygnalizacji świetlnej do sterowania ruchem pojazdów i pieszych.
Dodatkowe możliwości stwarza zastosowanie sygnalizacji świetlnej
akomodacyjnej, która dostosowuje się do warunków ruchu, a w okresach pozaszczytowych jej funkcjonowanie nie powoduje bezsensownej
straty czasu w oczekiwaniu na sygnał zielony, gdy na pozostałych
wlotach nie ma pojazdów.
Doskonale sprawdzającym się rozwiązaniem sterowania ruchem
na skrzyżowaniach w warunkach miejskich są małe ronda. Poza bezsprzeczną poprawą bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach (redukcja punktów kolizji z 32 do 8), małe ronda skuteczne uspokajają ruchu
drogowy i działają przez całą dobę jak dobrze zaprogramowana sygnalizacja akomodacyjna (bez konieczności ponoszenia kosztów eksploatacji sygnalizacji). Ich wadą jest często wysoki koszt przebudowy
istniejącego skrzyżowania, zwłaszcza koszt przebudowy infrastruktury podziemnej. Decyzja o przebudowie tradycyjnego skrzyżowania
na małe rondo musi być oczywiście poprzedzona szczegółową analizą
uwzględniającą m.in. rozkład i wielkość natężenia ruchu na wlotach,
strukturę rodzajową pojazdów, odległość od sąsiednich skrzyżowań
itp. Budowa małego ronda np. zbyt blisko innego skrzyżowania przy
jednoczesnym dużym udziale samochodów ciężarowych na którymś
z wlotów – może skutecznie sparaliżować ruch na tym rondzie.
Poza opisanymi wyżej przypadkami rozwiązań sterowania ruchem
na skrzyżowaniach ulic układu podstawowego – gdzie natężenie ruchu jest duże lub bardzo duże – w miastach występuje znaczna ilość
skrzyżowań na ulicach układu uzupełniającego (ulice dojazdowe,
osiedlowe, wewnątrz dzielnicowe). Krzyżujące się ulice mają zazwyczaj
bardzo podobne przekroje, przenoszą podobne potoki ruchu, mają
podobne znaczenie komunikacyjne. W przypadku, gdy podporządkowanie na danym ciągu ulicznym na kolejnych skrzyżowaniach ulega
zmianie okazuje się, że mimo poprawnego oznakowania pionowego
i poziomego – kierowcy wymuszają pierwszeństwo, co zazwyczaj skutkuje groźnymi wypadkami (fot. 1).
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Fot. 1. Zdarzenie drogowe na jednym ze skrzyżowań ulic w Chorzowie

Skrzyżowania tego typu nie kwalifikują się do budowy sygnalizacji świetlnej, a ich geometria i okoliczna zwarta zabudowa zazwyczaj
uniemożliwiają przebudowę na małe rondo. W tego typu przypadkach
dobrym rozwiązaniem może okazać się mini rondo – czyli rondo o średnicy zewnętrznej od 14,0 m do 22,0 m z wyspą przejezdną. Średnica
środkowej wyspy przejezdnej określona w rozporządzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) zawiera się w przedziale od 3,0 – 5,0 m, natomiast wytyczne projektowania
skrzyżowań (cz. II, ronda, GDDP 2001) podają wielkości z zakresu
4,0 – 10,0 m. W warunkach rzeczywistych sprawdzają się wielkości
środkowej wyspy przejezdnej określone w wytycznych – bowiem rondo
o średnicy zewnętrznej 22,0 m i wyspie przejezdnej o średnicy 5,0 m –
praktycznie przestaje spełniać funkcje uspokojenia ruchu (szerokość
pasa ruchu na obwiedni wynosi 8,5 m i przejazd przez takie rondo na
wprost nie wymaga zmiany toru jazdy).
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2. Dlaczego mini rondo?
Mini ronda od lat stosowane są w wielu krajach Europy jako skuteczny środek poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu drogowego zarówno na drogach dojazdowych i osiedlowych, jak i na drogach
zbiorczych. W Polsce mini ronda wciąż należą do rzadkości – zarządcy
dróg często boją się „eksperymentowania”, a kierowcy nie za bardzo
rozumieją funkcję środkowej wyspy przejezdnej. Częstym komentarzem jest poddawanie w wątpliwość tego rozwiązania, bo przecież autobusy i samochody ciężarowe nie mieszczą się na rondzie i jeżdżą po
wyspie. Tymczasem mini ronda mają bardzo wiele zalet:
− poprawiają bezpieczeństwo ruchu redukując czterokrotnie ilość
punktów kolizji na tradycyjnym, czterowylotowym skrzyżowaniu,
− powodują uspokojenie ruchu, co jest szczególnie pożądane na
drogach osiedlowych i dojazdowych,
− nie stanowią utrudnienia dla komunikacji zbiorowej lub dla
ewentualnych przejazdów pojazdów ciężarowych,
− można je zastosować na skrzyżowaniach, na których brak miejsca wyklucza budowę małego ronda,
− koszty budowy mini ronda są kilkukrotnie niższe od kosztów
budowy małego ronda lub budowy sygnalizacji świetlnej.
Jest rzeczą oczywistą, że mini rondo nie jest rozwiązaniem uniwersalnym i przed podjęciem decyzji o zmianie organizacji ruchu na
skrzyżowaniu na mini rondo należy uwzględnić kilka czynników tj.:
− stopień i równomierność obciążenia wlotów – przy bardzo dużym
natężeniu ruchu lub dominującej jednej relacji – przebudowa
skrzyżowania na mini rondo może nie mieć wpływu na poprawę
sytuacji ruchowej,
− wielkość udziału w strukturze ruchu pojazdów ciężarowych
i autobusów – zbyt duży udział pojazdów o znacznych ciężarze
i gabarytach może powodować szybką degradację przejezdnej
wyspy środkowej wykonywanej najczęściej z kostki granitowej,
− rzeczywiste prędkości rozwijane na ulicach dolotowych – brak
czynników wymuszających zmniejszenie prędkości przed skrzyżowaniem może powodować trudności w „postrzeganiu” mini
ronda i wymuszanie pierwszeństwa oraz przejazdy przez wyspę
na wprost,

ZASTOSOWANIE MINI RONDA JAKO METODY POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I...

209

− geometrię ulic dolotowych w planie i profilu – mini rondo powinno być dobrze widoczne z każdego kierunku i nie powinno być
wykonywane na skrzyżowaniach ze znacznym pochyleniem.

3. Doświadczenia chorzowskie w stosowaniu mini rond
Prowadząc analizę układu drogowego miasta pod kątem poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pod kątem poprawy przepustowości stwierdziliśmy, że poza skrzyżowaniami ulic układu zasadniczego (na których w większości ruch kierowany jest sygnalizacją świetlną) w mieście występuje wiele innych skrzyżowań problemowych na
ulicach o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym. Skrzyżowania te
można podzielić na dwie grupy:
− skrzyżowania, na których jedynie w godzinach szczytu komunikacyjnego dochodzi do znacznego spiętrzenia kolejki pojazdów
w relacjach podporządkowanych; skrzyżowania te nie kwalifikują się do wprowadzenia sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej, a ich lokalizacja w zwartej zabudowie miejskiej
nie pozwalała na przebudowę na małe rondo,
− skrzyżowania, na których nie występuje zbyt duże natężenie ruchu, mimo to dochodzi na nich do wielu kolizji wynikających
z wymuszenia pierwszeństwa i nadmiernej prędkości samochodów na drodze z pierwszeństwem; skrzyżowanie te również nie
kwalifikują się do przebudowy na małe rondo ze względu na
brak miejsca, a niewielkie natężenie ruchu nie uzasadnia budowy sygnalizacji świetlnej.
Po szczegółowej analizie układu geometrycznego i warunków ruchowych postanowiliśmy wprowadzić na niektórych tego typu skrzyżowaniach zasadę ruchu okrężnego z wykorzystaniem mini ronda.
Pierwsze mini rondo na terenie Chorzowa zostało wykonane w ramach
modernizacji odcinka ulicy Gałeczki, gdzie obok innych elementów
uspokojenia ruchu (złamanie osi jezdni, azyle dla pieszych, powierzchnie wyniesione) jedno ze skrzyżowań przebudowano na mini rondo.
Dokonano tego na skrzyżowaniu trójwlotowym typu „T” o znacznym
udziale relacji lewoskrętnych na wlotach. Średnica zewnętrzna ronda
ma 20 m, zaś średnica przejezdnej wyspy centralnej – 8 m. Wyspę
centralną wykonano z kostki brukowej granitowej z zastosowaniem
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krawężnika kamiennego. Maksymalne wyniesienie wyspy centralnej
wynosi 10 cm. Dla podkreślenia obrysu wyspy zastosowano szklane
najezdniowe elementy odblaskowe (zob. fot. 2).

Fot. 2. Najezdniowe elementy odblaskowe

Budowa mini ronda pozwoliła na osiągnięcie zakładanego celu,
czyli uspokojenia ruchu na kierunku mającym do tej pory pierwszeństwo przejazdu oraz spowodowała znaczne ułatwienie włączenia się
do ruchu pojazdom z wlotu do tej pory podporządkowanego. Wśród
wielu pozytywnych opinii na temat zrealizowanej modernizacji pojawiały się także głosy, kwestionujące wielkość ronda i przejezdność wyspy. Można było usłyszeć wówczas następujące sądy: „co to za rondo,
że autobus się nie mieści i musi jeździć po wyspie” albo „kierowcy nie
jadą po obwiedni ronda, ale na wprost przez wyspę i wcale nie zwalniają”. Niektórzy kierowcy wręcz twierdzili, że „nie bardzo wiadomo,
czy to jest rondo, bo wyspy nie widać tak, jak na normalnym małym
rondzie”.
Po wybudowaniu mini ronda, w trakcie prowadzonych obserwacji
zachowań kierowców, stwierdzono, że istotnie niewielki odsetek kierowców przejeżdżał przez rondo na wprost lub prawie na wprost, nie
przejmując się istnieniem wyspy centralnej i oznakowaniem piono-
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wym o ruchu okrężnym. Jak zauważyliśmy, kierujący pojazdami nie
całkiem stosującymi się do ruchu okrężnego, byli głównie ludźmi młodymi, dla których wyniesiona wyspa centralna była raczej atrakcją niż
przeszkodą oraz taksówkarze i różni przedstawiciele handlowi, często
stosujący własny styl jazdy po mieście.

4. Eksperyment chorzowski – malowane mini rondo
Po przeprowadzeniu remontu kolejnej ulicy w Chorzowie narodził
się pomysł, aby na jednym ze skrzyżowań zastosować mini rondo
w „wersji angielskiej”, czyli z białą malowaną wyspą centralną. Rozwiązanie takie nie jest zupełnie sprzeczne z obowiązującymi w Polsce
wytycznymi projektowania mini rond, w których kładzie się nacisk
przede wszystkim na kontrastowość wyspy w stosunku do nawierzchni jezdni ronda. Wydaje się, że biały kolor wyspy na czarnym tle nawierzchni bitumicznej jest bardzo kontrastowy. Za wyborem takiego
rozwiązania przemawiały następujące argumenty:
− na skrzyżowaniu dominująca jest relacja w lewo (z ulicy podporządkowanej) i kolizyjna – na wprost (z pierwszeństwem przejazdu),
− wyremontowanie nawierzchni jezdni przyległych ulic spowodowało wzrost prędkości rzeczywistej w relacji na wprost i tym samym wzrost zagrożenia wypadkowego,
− ścisła zabudowa wokół ronda oraz ograniczenia finansowe wykluczały budowę małego ronda czy też budowę sygnalizacji
świetlnej,
− wprowadzenie ruchu okrężnego z wyspą centralną malowaną
było możliwe do realizacji w zasadzie od zaraz, bez utrudnień
w ruchu związanych z budową wyspy wyniesionej (objazdy dla
komunikacji zbiorowej, zmiana lokalizacji przystanków, objazdy
dla ruchu ciężarowego itd.),
− mini rondo „malowane” okazało się około trzykrotnie tańsze od
mini ronda z brukowaną wyspą centralną.
Przyjmując takie rozwiązanie, dokonaliśmy szczegółowej analizy
wad i zalet zastosowania wyspy malowanej zamiast użycia popularnej
wyspy wyniesionej (wykonanej z kostki brukowej). Zasadniczym celem zastosowania wyniesionej wyspy brukowanej na mini rondzie jest
– poza wyznaczeniem toru ruchu okrężnego – zniechęcenie kierowców

212

Wojtala P., Bernad B., Trybek M.

samochodów osobowych do przejeżdżania ronda na wprost. Biorąc
pod uwagę fakt, że wyniesienie wyspy na mini rondzie w najwyższym
punkcie nie może przekroczyć 12 cm – stopień zniechęcenia w efekcie
i tak zależy od woli i zdyscyplinowania kierowców, co mieliśmy okazję
obserwować na typowym mini rondzie opisanym wcześniej.
Wyniesione wyspy na mini rondach budowane są najczęściej z szarej kostki kamiennej obudowanej kamiennym krawężnikiem. Wybór
takiego materiału uwarunkowany jest przede wszystkim uzyskaniem
odpowiedniej wytrzymałości wyspy przy częstych jej najazdach przez
pojazdy ciężarowe. Wyspy muszą być wykonane wyjątkowo starannie,
gdyż koła pojazdów ciężarowych przy skręcaniu powodują często wyrywanie kostki brukowej z wyspy. Ponadto wyspy z szarej kostki są
słabo widoczne, szczególnie w warunkach nocnych. Z tego też względu
na pierwszym mini rondzie w Chorzowie – mimo dobrego oświetlenia
ulicznego – zastosowaliśmy dodatkowo szklane najezdniowe elementy
odblaskowe wokół wyniesionej wyspy.
Nie podlega dyskusji fakt, że wyspa malowana w mniejszym stopniu
niż wyspa wyniesiona zniechęca do przejazdu przez rondo na wprost,
a jej „skuteczność” zależy w dużej mierze od zdyscyplinowania kierowców. Należy jednak pamiętać, że zasadę przejazdu przez skrzyżowanie określa oznakowanie pionowe (w tym przypadku znak A–7 „ustąp
pierwszeństwa przejazdu” i znak C–12 „ruch okrężny”). Z kolei oznakowanie poziome jest jedynie uzupełnieniem zasady ruchu okrężnego,
wskazującym tor jazdy, podobnie jak linie prowadzące, czy kanalizujące ruch na tradycyjnych skrzyżowaniach. Malowane wyspy na mini
rondzie są stosunkowo dobrze widoczne, ich wyznaczenie nie wymaga
naruszania nawierzchni jezdni i nie zakłóca warunków odwodnienia
ulicznego na skrzyżowaniu.
Nasze eksperymentalne mini rondo wykonaliśmy w technologii
grubowarstwowej, strukturalnej, dodatkowo oznakowując wyspę po
obwiedni szklanymi najezdniowymi elementami odblaskowymi, co
znacznie poprawiło czytelność wyspy w nocy. Na pasie ruchu mini
ronda zostały naniesione strzałki, wskazujące kierunek jazdy po rondzie (wzorem rozwiązań angielskich). Nadto oznakowano też wyspy
najazdowe na wlotach – w takim zakresie, w jakim pozwalała na to
szerokość jezdni (zob. fot. 3).
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Fot. 3. Mini rondo na skrzyżowaniu ulic Granicznej, Karpackiej i Czempiela w Chorzowie

Po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu i zakończeniu malowania wyspy na mini rondzie natychmiast przeprowadzono obserwację
zachowań kierowców. Zdecydowana większość kierowców (tj. ok. 80 %)
„od zaraz” prawidłowo przejeżdżała przez skrzyżowanie, paru kierowców było zaskoczonych rozwiązaniem (co objawiało się dłuższym postojem przed wjazdem na skrzyżowanie), a niewielka część kierowców
(ok. 10%) nie przejmowała się zasadą ruchu okrężnego i przejeżdżała
po namalowanej wyspie. Tę ostatnią grupę – podobnie jak w przypadku poprzedniego ronda – stanowili przede wszystkim ludzie młodzi,
bądź przedstawiciele handlowi. Przeprowadzone obserwacje pozwoliły
wysnuć wniosek, że sposób wykonania przejezdnej wyspy centralnej
na mini rondzie nie wpływa w sposób znaczący na liczbę niezdyscyplinowanych kierowców samochodów osobowych upraszczających sobie
przejazd przez mini rondo. Natomiast zastosowanie wyspy malowanej
(zamiast brukowanej) istotnie obniża koszty i upraszcza zamianę kolizyjnego skrzyżowania czterowlotowego na dużo bezpieczniejsze mini
rondo.
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5. Mini rondo jako skuteczny środek uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa
Kolejne mini rondo na terenie Chorzowa wybudowano na skrzyżowaniu dróg lokalnych, gdzie mimo niezbyt dużego natężenia ruchu
często dochodziło do kolizji i wypadków. Pomimo poprawnego i czytelnego oznakowania skrzyżowania (dobrze widoczne znaki B–20, linia
bezwarunkowego zatrzymania P–12) kierowcy poruszający się drogą
podporządkowaną wymuszali pierwszeństwo. Tłumaczyli się nieuwagą, gdyż poruszali się ulicą, która na poprzednich skrzyżowaniach
miała pierwszeństwo przejazdu. Dodatkowym problemem były częste
przypadki przekraczania dozwolonej prędkości przez kierowców poruszających się ulicą z pierwszeństwem przejazdu.
Po analizie warunków ruchowych i geometrycznych podjęto decyzję o przebudowie skrzyżowania na mini ronda o średnicy zewnętrznej 15,0 m i środkowej wyspie przejezdnej o średnicy 5,0 m. Koszt
przebudowy był niewielki, gdyż obejmował jedynie wybudowanie wyniesionej wybrukowanej wyspy środkowej i wykonanie oznakowania
poziomego (fot. 4).

Fot. 4. Zmodernizowane skrzyżowanie ulic 11–go Listopada i Pudlerskiej
w Chorzowie
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Przebudowa skrzyżowania przyniosła następujące efekty:
− poprawiła czytelność skrzyżowania,
− poprawiła bezpieczeństwo ruchu – obecnie szczególną uwagę
musi zachować każdy kierujący zbliżający się do skrzyżowania,
− wyniesiona, wybrukowana wyspa środkowa wymusiła spowolnienie ruchu na drodze mającej do czasu przebudowy pierwszeństwo przejazdu (dodatkowo w odległości ok. 100 wybudowano wyniesione przejście dla pieszych).
Mini rondo wybrano również jako optymalne rozwiązanie przy
przebudowie skrzyżowania ulic typu T z nietypowym kątem wlotów
i dominującą jedną z relacji. Zastosowanie mini ronda umożliwiło –
dysponując niewielkim terenem – przebudowanie skrzyżowania tak,
aby osiągnąć usprawnienie obsługi wlotów przy jednoczesnym uspokojeniu ruchu (fot. 5).

Fot. 5. Mini rondo na skrzyżowaniu ulic Inwalidzkiej i Maronia w Chorzowie

6. „Edukacyjna” rola mediów
Polska wciąż zajmuje jedno z pierwszych niechlubnych miejsc
w statystyce wypadków w Europie. W działaniach podejmowanych
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w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na polskich drogach trudno
nie zwrócić uwagi na pewien paradoks. Z jednej strony poszukuje
się efektywnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu,
sprawdzonych i stosowanych w krajach o niskim współczynniku wypadkowości, z drugiej zaś strony – stosunkowo niewiele robi się, by te
rozwiązania zastosować i upowszechnić w Polsce. Trzeba przyznać, że
w naszym kraju wszelkie nowości w zakresie inżynierii ruchu przyjmują się dosyć opornie. Przykładem może być historia małych rond.
Pierwsze małe ronda wybudowane w Rybniku wywołały ostrą krytykę zarówno kierowców, jak i mediów, łącznie z postulatem odebrania uprawnień projektantowi. Nie pomagały argumenty, że we Francji
małe ronda funkcjonują od wielu lat i wydatnie wpływają na poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach. Podobne reakcje towarzyszyły pierwszym próbom wprowadzania na polskich drogach elementów uspokojenia ruchu – azyli, szykan czy wyniesionych
przejść. Z punktu widzenia przeciętnego kierowcy wszystko, co utrudnia ruch na drodze lub wymaga zmniejszenia prędkości, jest odbierane negatywnie. I tutaj powinna otwierać się przestrzeń dla edukacyjnej roli mediów.
Na przykładzie chorzowskiego eksperymentu z malowanym mini
rondem mamy podstawy twierdzić, że wprowadzając nowe rozwiązania z zakresu inżynierii ruchu nie do końca można liczyć na pomoc
mediów w ich propagowaniu, a nawet na obiektywną i merytoryczną
ich ocenę.
Reakcja mediów na malowane mini rondo w Chorzowie sprowadzała się zasadniczo do ośmieszenia rozwiązania bez próby dotarcia
do istoty wprowadzonej zmiany organizacji ruchu. Co gorsza – manipulowano faktami pokazując np. autobus przejeżdżający przez wyspę środkową z komentarzem, że rondo jest za małe. Mimo usilnych
starań z naszej strony nie zamieszczono ani jednej (!) merytorycznej
wypowiedzi na temat zasad funkcjonowania mini ronda. Ekspertami
w reportażach i felietonach byli natomiast przypadkowi przechodnie
lub panie handlujące na pobliskim targowisku krytykujący „dziwne”
rondo. I chyba nadal nic się nie zmieniło w tej sferze, mimo że mini
rondo sprawdza się doskonale – od dwóch lat nie było tam poważnych
kolizji, a rondo dwukrotnie bez większych problemów przejęło ruch
objazdowy o bardzo dużym natężeniu (przed przebudową tworzyły się
tam kilkusetmetrowe zatory).
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7. Podsumowanie
Liczne programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zakładają zmniejszenie liczby wypadków, jednak arsenał dopuszczonych
prawem środków umożliwiających zarządcom dróg osiągnięcie tego
celu jest niezwykle skromny. Środki uspokojenia ruchu, takie jak np.
mini ronda, szykany, wyniesione przejścia dla pieszych lub wyniesione skrzyżowania, złamania osi jezdni itp. (poza wąskim środowiskiem
osób zajmujących się środkami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego) są mało znane i propagowane. Obserwując polskie drogi można odnieść wrażenie, że jedynym powszechnie stosowanym rozwiązaniem, wymuszającym ograniczenia prędkości, są progi zwalniające,
które zresztą mają coraz więcej przeciwników wśród mieszkańców posesji sąsiadujących z nimi.
Przykłady rozwiązań zagranicznych wciąż stanowią jedynie ciekawostkę, a zarządcy dróg ze względu na brak jednoznacznych i spójnych
zapisów w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. (w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach) raczej
obawiają się eksperymentowania na tym polu.

Application of THE mini-roundabout
as a method of improving safety and traffic
calming on CASE of the city of Chorzów
Summary
The subject of our interest are experiences of Roads and Bridges Maintenance Management for Urban Areas in Chorzów in dealing with mini-roundabouts as a method of improving the road
traffic safety.The authors of the article thoroughly describes the
mini-roundabouts with the paved raised traffic island in comparison to experimental mini-roundabouts with horizontal multilayered
marks.The paper considers good and bad examples of mini-roundabouts and provides an insight into the public problems with introducing the new untypical transport solutions.
Key words: mini-roundabouts, traffic calming, road traffic safety improvement, paved raised traffic island
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ANWENDUNG DES MINI-KREISELS ALS METHODE
ZUR VERBESSERUNG DER SICHERHEIT
UND BERUHIGUNG DES STRAßENVERKEHRS
AM BEISPIEL DER STADT CHORZOW
Zusammenfassung
In dem Beitrag wurden Erfahrungen des Städtischen Straßenund Brückenamtes in Chorzow nach der Einführung der Mini-Kreisel als Methode zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr
dargestellt. Es wurden verglichen: ein Mini-Kreisel mit einer erhöhten (gepflasterten) Mittelinsel und ein Experimentier – MiniKreisel mit einer Mittelinsel, ausgeführt mithilfe einer horizontalen
dickschichtigen Markierung. Der Beitrag enthält die Beschreibung
von Vor- und Nachteilen der angewendeten Lösungen und weist
auf die aus der Einführung von untypischen Verkehrslösungen
entstandenen, gesellschaftlichen Probleme hin.
Schlüsselbegriffe: Mini-Kreisel, Verkehrsberuhigung, Verbesserung der Sicherheit, Mittelinsel, gepflasterte Mittelinsel, Rolle
der Massenmedien bei Propagierung der Straßenverkehrssicherheit, Mini-Kreisel mit Farben beschichtet, dickschichtige Markierung, Reflexelemente auf der Fahrbahn, Kreisverkehr
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EFEKTYWNOŚĆ WDROŻEŃ BRD
NA WYBRANYCH ODCINKACH
DRÓG KRAJOWYCH MAŁOPOLSKI

Streszczenie

W artykule poddano analizie zmiany liczby zdarzeń drogowych na dwóch, przebudowanych w ostatnich latach, odcinkach
dróg krajowych w Małopolsce. Spróbowano również oszacować
korzyści, jakie przeniosły owe modernizacje w kontekście poprawy bezpieczeństwa. Analizowano także, czy zastosowane środki uspokojenia ruchu przyniosły efekt w postaci zmniejszenia się
prędkości pojazdów i jak przekłada się to na poziom brd.
Słowa kluczowe: brd, prędkość, analiza efektywności

1. Wprowadzenie
W celu sprawdzenia efektywności projektowanych przez nas rozwiązań, zwłaszcza pod kątem poprawy brd, poddaliśmy analizie zrealizowane projekty na sieci dróg krajowych województwa małopolskiego. Do analizy wybrano inwestycje oddane do użytku co najmniej kilka lat temu, by baza pozyskanych danych o zdarzeniach drogowych
była wystarczająca do wyciągnięcia trafnych wniosków. Porównaniu
stanu sprzed i po realizacji poddano głównie bezpieczeństwo ruchu
drogowego, wyrażone przez liczbę wypadków, kolizji, zabitych i rannych, ale również różnicę w prędkościach pojazdów na analizowanych
odcinkach dróg, w związku z zaprojektowanymi zmianami w ich przekroju poprzecznym oraz zastosowanymi środkami uspokojenia ruchu
1 mgr inż., Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. j., ul. płk. Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków, tel. (012) 297 28 96, swyrwa@klotoida.pl
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w postaci korekt w oznakowaniu pionowym i poziomym oraz zaprojektowanych urządzeń brd.

2. Przebudowa drogi krajowej nr 47 na odcinku od km 1+500
do km 2+400 w miejscowości Chabówka
Pierwszym zrealizowanym i poddanym analizie projektem była
„Przebudowa drogi krajowej nr 47 na odcinku od km 1+500 do km
2+400 w miejscowości Chabówka”. Projekt był opracowywany w 2004
roku, a zrealizowany został jesienią tego samego roku. Miał on na celu
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez polepszenie parametrów technicznych drogi oraz korekty organizacji ruchu.
Droga krajowa nr 47 na przedmiotowym odcinku charakteryzuje
się następującymi parametrami:
• klasa drogi:		
GP 2/2,
• droga: 			
dwujezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
• prędkość projektowa: Vp=60 km/h,
• prędkość miarodajna Vm=80 km/h,
• przekrój 		
drogowy o szerokości jezdni 9,50m (łuki),
• nawierzchnia: 		
jezdnia bitumiczna,
• pobocza:		
bitumiczne o szerokości 2,00 m,
					
gruntowe o szerokości 0,60‑2,00 m,
• opaska			
bitumiczna o szerokości 0,50 m,
• pas dzielący		
szerokości 3,20‑5,00 m.
Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 47 jest sklasyfikowany
jako droga klasy GP i posiada przekrój 2×2 – dwujezdniowy (jezdnia
prawa dla kierunku do Zakopanego ‑ kierunek zgodny z kilometrażem, jezdnia lewa dla kierunku do Krakowa – kierunek przeciwny
do kilometraża), dwupasowy. Poprzedza go jednak na kierunku do
Zakopanego odcinek o przekroju 1×2 ‑ jednojezdniowy, dwupasowy,
charakteryzujący się brakiem możliwości wyprzedzania na odcinku
około 10 km. Pojawia się więc w miejscu o dużym zapotrzebowaniu na
wyprzedzanie, nieco ponad półkilometrowy odcinek drogi o przekroju
2x2 (patrz fot. 1), kończący się dwoma łukami poziomymi o promieniach kolejno 125 m i 120 m. Promienie te są dość niewielkie jak dla
drogi o tej klasie technicznej i takim przekroju poprzecznym, choć
należy zaznaczyć, że są to parametry zgodne z obowiązującymi prze-
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pisami. Na kierunku przeciwnym, czyli do Krakowa, przedmiotowe
dwa łuki poziome poprzedzone są natomiast ponad sześćsetmetrową
prostą o średnim pochyleniu podłużnym około ‑7,5 %, która również
zachęca do rozwijania dużych prędkości. Głównym celem projektu
stało się więc podkreślenie czytelności łuków poziomych oraz próba ograniczenia na nich rzeczywistej prędkości pojazdów. W rejonie
pierwszego łuku poziomego zlokalizowane są ponadto skrzyżowania
(dla każdej z jezdni osobne) z łącznicami drogi wojewódzkiej nr 958.
Skrzyżowania te działają wyłącznie „na prawoskręty” lecz pozbawione
są zarówno pasów włączania jak i wyłączania. Miejsce to przedstawiono na fot. 2.

Fot. 1. Widok w kierunku Zakopanego na zmianę przekroju jednojezdniowego na dwujezdniowy oraz na prostą poprzedzającą łuki poziome (zdjęcie sprzed przebudowy)
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Fot. 2. Widok w kierunku Krakowa na pierwszy łuk poziomy, poprzedzającą go prostą oraz skrzyżowania z łącznicami drogi wojewódzkiej nr 958
(zdjęcie sprzed przebudowy)

Po analizie danych wejściowych oraz zaobserwowanych problemów,
w opracowaniu zaproponowano:
− uszorstnienie nawierzchni poprzez sfrezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 3,5 cm i ułożenie warstwy ścieralnej
z SMA 0/12,8 o grubości 3,5 cm z asfaltem modyfikowanym
DE80 B i grysami o wskaźniku polerowalności PSV minimum
68,
− przebudowę wlotu łącznicy drogi wojewódzkiej nr 958, znajdującej się po prawej stronie drogi krajowej nr 47, w celu poprawy
kąta włączenia z drogi podporządkowanej,
− wykonanie chodnika i bariery w miejscu utwardzonego pobocza w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się
wzdłuż drogi krajowej 47 oraz w celu podkreślenia dostrzegalności łuku poziomego i poprawy optycznego prowadzenia drogi,
− remont poboczy i pasa dzielącego mające poprawić odwodnienie,
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− w celu podkreślenia dostrzegalności łuku poziomego i poprawy
optycznego prowadzenia drogi wprowadzono punktowe elementy
odblaskowe na jezdni oraz tablice prowadzące U-3a na tle z folii
III generacji, pryzmatycznej, odblaskowej, fluorescencyjnej, barwy żółto-zielonej, pracujące w systemie fali świetlnej,
− zaprojektowanie dwóch fotoradarów wraz ze znakami pionowymi uprzedzającymi o ich obecności, które miały wymusić na kierowcach ograniczenie prędkości przed łukami,
− również w celu podkreślenia dostrzegalności łuków poziomych
i poprawy optycznego prowadzenia drogi, na obydwu kierunkach, po zewnętrznych stronach łuków poziomych, na odcinkach gdzie występują bariery energochłonne, przewidziano zamontowanie na nich czerwonych nakładek prowadzących pokrytych folią odblaskową III generacji,
− dla podkreślenia niebezpiecznego odcinka drogi, zaprojektowano
znaki ostrzegawcze A‑4 „niebezpieczny zakręt – pierwszy w lewo”
i A‑30 „inne niebezpieczeństwa” z tabliczkami T‑15 „tabliczka
wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską
nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu” oraz znaki
B‑33 ograniczające prędkość do 60km/h zaprojektowane na
niestandardowej folii III generacji, pryzmatycznej, odblaskowej,
fluorescencyjnej, koloru żółto‑zielonego.
Po przedstawieniu Inwestorowi wstępnego projektu przebudowy
wraz z jego spodziewanymi kosztami, część zaprojektowanych elementów została przesunięta do II etapu realizacji, o niesprecyzowanym terminie wykonania. Elementów tych nie udało się niestety zrealizować do dziś, a były to m.in.:
− ustawienie fotoradarów,
− montaż punktowych elementów odblaskowych,
− zastosowane tablice prowadzące posiadają tło z folii pryzmatycznej, fluoroscencyjnej, lecz nie są to znaki aktywne pracujące
w systemie fali świetlnej – jak przewidywał pierwotny projekt,
− nie wymieniono znaków B‑33 na posiadające tło z niestandardowej folii.
Na fot. 3, 5 i 7 przedstawiono stan drogi przed przebudową, natomiast na fotografiach o numerach 4, 6 i 8 pokazano te same miejsca,
lecz około dwa lata po wykonaniu prac modernizacyjnych.
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Fot. 3. Widok sprzed przebudowy na km około 1+500 w kierunku Zakopanego

Fot. 4. Widok po przebudowie na km około 1+500 w kierunku Zakopanego
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Fot. 5. Widok sprzed przebudowy na km około 1+650 w kierunku Zakopanego

Fot. 6. Widok po przebudowie na km około 1+650 w kierunku Zakopanego
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Fot. 7. Widok sprzed przebudowy na km około 2+300 w kierunku Krakowa

Fot. 8. Widok po przebudowie na km około 2+300 w kierunku Krakowa
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Z uzyskanych danych przeciwpoślizgowych wg SOSN wynika, że
przed przebudową przedmiotowy odcinek drogi oceniono jako klasę
C, tj. stan niezadowalający, oznaczający nawierzchnię ze znaczącymi uszkodzeniami, wymagającą zaplanowania remontu. Po realizacji
uzyskano szorstkość na poziomie klasy B, czyli stan zadowalający,
dopuszczający występowanie sporadycznych uszkodzeń, lecz opisujący nawierzchnię jako niewymagającą remontu. Nie udało się zatem
uzyskać klasy A. Z rozmów z przedstawicielami GDDKiA wynika, że
SMA jest bardzo odporna na koleinowanie, ale niestety własności
przeciwpoślizgowe nie są jej mocną stroną i uzyskanie klasy A jest
bardzo trudne.
Jako dane wejściowe do projektowania posłużyły nam między innymi wyniki wykonanych pomiarów prędkości. Miejsca pomiarów dla
każdego z kierunków zlokalizowano tuż przed pierwszym z łuków poziomych – odpowiednio dla kierunku do Krakowa w km 1+450, a dla
kierunku do Zakopanego w km 2+050. Pomiary dokonano w sposób
pośredni poprzez pomiar czasu przejazdu pojazdów na odcinku drogi
o pomierzonej długości bazy – oscylowała ona każdorazowo w granicach 100 m, a następnie dla każdego z pojazdów obliczono jego
prędkość jako iloraz długości bazy i odnotowanego czasu przejazdu.
Pomiarom poddano wyłącznie pojazdy w ruchu swobodnym, przy
dobrej słonecznej pogodzie i suchej nawierzchni jezdni. Dodatkowo
w każdym z miejsc pomiaru dokonano dwukrotnie, tj. osobno w godzinach przedpołudniowych i osobno po południu. Wykonując pomiar
mierzono czas przejazdu na każdym z pasów ruchu z osobna, dzieląc
pojazdy na osobowe i ciężarowe. Pomiary dla samochodów osobowych
dokonywano co najmniej dla stu przedstawicieli tej grupy pojazdów,
a dla ciężarowych co najmniej dla trzydziestu. Na wewnętrznym pasie
ruchu, na kierunku do Krakowa nie udało się zgromadzić tak licznej grupy pomiarów dla pojazdów ciężarowych, gdyż pas wewnętrzny,
służący do wyprzedzania, bardzo rzadko wybierany jest przez znacznie wolniejsze samochody ciężarowe.
Pomiary prędkości powtórzono około rok po oddaniu przebudowanej drogi do użytku. Pomiarów dokonano w analogiczny sposób jak
rok wcześniej, o podobnej porze roku i bardzo zbliżonych warunkach
pogodowych, a nawet przez tą samą osobę.
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Tablica 1. Zestawienie wyników pomiarów prędkości w Chabówce

Dla każdego z dwóch miejsc pomiarowych, osobno dla pomiaru
przed (rok 2004) i po (rok 2005) modernizacji obliczono takie parametry jak:
•
Vśr – prędkość średnią [km/h],
•
σ–
odchylenie standardowe prędkości [km/h],
•
k–
współczynnik zmienności,

EFEKTYWNOŚĆ WDROŻEŃ BRD NA WYBRANYCH ODCINKACH DRÓG...

229

V85 – 85 % kwantyl prędkości [km/h]
Vmin – odnotowaną prędkość minimalną, [km/h]
Vmax – odnotowaną prędkość maksymalną [km/h].
Zestawienie powyższych parametrów uzupełnione o prędkość dopuszczalną na tym odcinku drogi (punkty pomiarowe znajdują się
poza terenem zabudowanym, lecz dla obydwu kierunków prędkość
została ograniczona znakami B‑33 do 60 km/h) przedstawiono w tablicy 1. Tablica ta zawiera obliczone wartości dla każdego z pasów ruchu z osobna (pasem wewnętrznym nazwano pas ruchu przy pasie
dzielącym, natomiast jako zewnętrzny pas od strony pobocza) oraz
dla obydwu razem, a także podział na samochody osobowe, ciężarowe
i obie te grupy pojazdów wspólnie.
Pierwszą rzucającą się w oczy rzeczą, są znaczne dysproporcje
pomiędzy prędkością dopuszczalną, a prędkościami pomierzonymi.
Widać to już nie tylko po prędkościach maksymalnych (odnotowano
prędkość ponad 150 km/h, czyli przekroczenie prędkości dopuszczalnej o 150 %, a także liczne przekroczenia prędkości 100 km/h!), czy
po 85 % kwantylu prędkości, ale również po prędkości średniej, która
to dla obydwu pasów ruchu i grup pojazdów przekraczała prędkość
dopuszczalną od 5 do blisko 30 km/h. Poza tym prędkość średnia
była większa od prędkości dopuszczalnej już nie tylko na wewnętrznym (szybszym) pasie ruchu, ale również na pasie zewnętrznym, a ponadto zdarzało się również, że przekraczała prędkość dopuszczalną
w grupie pojazdów ciężarowych.
Porównując wyniki pomiarów przed i po modernizacji drogi, można
dojść do wniosku, że prędkość pojazdów uległa niewielkiej zmianie.
Zastosowane środki niestety nie skłoniły kierowców do wolniejszej
jazdy. Jeśli można mówić o zmianie prędkości, to należy raczej odnotować jej niewielki wzrost. Zarówno prędkość średnia, maksymalna
jak i minimalna dla obydwu pasów ruchu i grup pojazdów są porównywalne – raz nieco wyższa w 2004 roku, raz w 2005. Podobnie jest
z odchyleniem standardowym i współczynnikiem zmienności. Dość
wyraźnie natomiast widać zwiększenie się V85 – dla obydwu pasów
ruchu i grup pojazdów w jednym przypadku wartość ta spadła o niespełna 3 km/h, ale w pozostałych trzech odnotowano jej wzrost o: 9,
20 i ponad 35 km/h.
Można zatem stwierdzić, że nie udało się skłonić kierowców do zmiany prędkości na niższą. Wydawać by się więc mogło, że nie osiągnięto
•
•
•
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zamierzonego celu – zamiast ograniczenia prędkości w celu zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych odnotowano jej zwiększenie. Przeczą
temu jednak statystyki. W tablicy 2 zamieszczono zestawienie liczby
kolizji, wypadków, rannych i zabitych za lata 1999 – 2008, pozyskane
od Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Na szaro zaznaczono
lata 2003 i 2004, gdyż w latach 1999 – 2002 przedmiotowy odcinek
drogi funkcjonował jako jednojezdniowa, a końcówką roku 2004 (czyli po około dwóch latach funkcjonowania jako droga dwujezdniowa)
poddano go modernizacji celem poprawy brd.
Tablica 2. Zestawienie liczby kolizji, wypadków, rannych i zabitych za
lata 1999 – 2008
Lata

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Liczba kolizji:

20

10

4

8

25

22

3

5

-

1

Liczba wypadków:

2

-

1

-

2

2

1

-

-

-

Liczba rannych:

3

-

2

-

3

2

1

-

-

-

Liczba zabitych:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Patrząc na dane widać po pierwsze, że przebudowa drogi z jednojezdniowej na dwujezdniową wpłynęła bardzo znacząco na pogorszenie
stanu brd, a po drugie, że po jej modernizacji w 2004 roku udało się
osiągnąć bardzo znaczącą poprawę stanu bezpieczeństwa. Co prawda
zdarzeń nie udało się zupełnie wyeliminować, ale zamiast powyżej 20
kolizji za lata 2003‑2004, w latach 2005‑2006 odnotowano ich średnio 2,25, co oznacza ponad dziesięciokrotny spadek ich liczby. Tylko
w ciągu dwóch lat doszło do 4 wypadków, a po wprowadzeniu zaprojektowanych zmian przez 4 kolejne lata odnotowano tylko jeden (ośmiokrotny spadek), podobnie rzecz się ma z liczbą rannych ‑ w ciągu
dwóch lat pięciu, a następnie przez cztery kolejne tylko jeden (dziesięciokrotny spadek). Należy również zwrócić uwagę, iż zarówno jedyny
wypadek po modernizacji, jak i jedyna osoba ranna została odnotowana w roku 2005, czyli bezpośrednio po wprowadzeniu zmian, co można wiązać ze starymi nawykami kierowców i ich nieprzyzwyczajeniem
się do wprowadzonych zmian. Statystyki pokazują również znaczną
poprawę stanu brd nie tylko w stosunku do lat 2003‑2004, ale również do wcześniejszego okresu, kiedy to przedmiotowy odcinek drogi
funkcjonował jako jednojezdniowy.
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Choć nie udało się ograniczyć prędkości, wprowadzone zmiany
w postaci zwiększenia szorstkości nawierzchni oraz poprawy dostrzegalności niebezpiecznego odcinka drogi a w szczególności samych łuków poziomych dały oczekiwane efekty.
Przedmiotowa przebudowa wg kosztorysu inwestorskiego wyceniona została na nieco ponad 462 tys. złotych. Zapewne udało się ją
wykonać taniej, gdyż nie wszystkie z wycenianych elementów zostały zrealizowane. Przyjmując koszt kolizji na 40 tys. złotych, wypadku
na 70 tys. złotych, a osoby rannej na poziomie 200 tys. złotych, okazuje się, że średnioroczne koszty zdarzeń za lat 2003‑2004 wynosiły
1 580 tys. złotych, natomiast dla lat 2004‑2008 tylko 157,5 tys. złotych, co daje około dziesięciokrotną różnicę. Co prawda koszty zdarzeń
przyjęte do szacunków odzwierciedlają raczej dzień dzisiejszy i nie powinno się ich przypisywać wprost do lat poprzednich, a w pierwszym
roku po realizacji odnotowano znacznie więcej zdarzeń niż wynika to
z przyjętej do obliczeń średniej za lata 2005‑2008, niemniej jednak
z tych zgrubnych szacunków wynika, iż inwestycja zwróciła się trzykrotnie już w pierwszym roku po realizacji. Przykład ten pokazuje, że
warto analizować odcinki dróg wytypowane jako szczególnie niebezpieczne, a następnie inwestować w środki mające w tych miejscach
poprawić stan brd.

3. Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku od km 723+998,50
do km 725+962,00 oraz odcinka drogi krajowej nr 28 w rejonie skrzyżowania z DK nr 7 w m. Skomielna Biała od km
64+500,00 do km 65+050,00
Drugim zrealizowanym i poddanym analizie projektem była „Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku od km 723+998,50 do km
725+962,00 oraz odcinka drogi krajowej nr 28 w rejonie skrzyżowania
z DK nr 7 w m. Skomielna Biała od km 64+500,00 do km 65+050,00”.
Projekt i sama przebudowa wykonywane były w systemie zaprojektuj‑wybuduj w roku 2004, z podziałem na dwa odcinki, pierwszy wymieniony został powyżej, natomiast drugi obejmował fragment drogi
krajowej nr 7 na odcinku od km 727+176 do km 729+100. Drugi odcinek został poddany odnowie w zasadzie bez wprowadzania na nim
zmian w stosunku do stanu istniejącego. Na pierwszym natomiast,
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przy współpracy na linii Inwestor – Wykonawca – Projektant udało się
wprowadzić pewne korekty. Miedzy innymi dokonano zmian w programie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu obydwu dróg krajowych
oraz poprawiono niweletę jego wlotów podporządkowanych (wloty
DK nr 28), dostosowując spadki podłużne do wymagań normatywu.
W związku z tym, że droga krajowa nr 7 na przedmiotowym odcinku
przechodzi przez ścisłe centrum Skomielnej Białej, w celu ograniczenia prędkości pojazdów przejeżdżających przez tą miejscowość, wprowadzono również zmiany w przekroju poprzecznym drogi. Na odcinku początkowym i końcowym zamiast dwóch pasów ruchu po 4,50 m
wprowadzono dwa węższe pasy ruchu po 3,50 m każdy, a pozostałe
2,00 m zagospodarowano jako pobocze bitumiczne oddzielone od pasów ruchu linią krawędziową o szerokości 24 cm. Rozwiązanie to pokazano schematycznie na rys. 1.

Rys. 1. Zmiany w przekroju poprzecznym drogi wprowadzone w celu ograniczenia prędkości pojazdów

Na rys. 2 przedstawiono przekrój typowy jaki zastosowano na części środkowej przebudowanej drogi krajowej nr 7. W związku z dużą
dostępnością, zaprojektowano tu dwa pasy ruchu po 3,75 m każdy,
a pośrodku nich wybrukowany pas o szerokości 3,25 m, umożliwiający pojazdom skręcającym w lewo (do posesji), swobodne oczekiwanie
na dogodną lukę w potoku nadrzędnym, bez tamowania ruchu.

Rys. 2. Przekrój typowy zastosowany na części środkowej przebudowywanej drogi

By uniemożliwić wyprzedzanie z wykorzystaniem pasa środkowego, co kilkadziesiąt metrów, w miejscach w których nie występo-
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wały zjazdy, został on rozdzielony dziesięcioma wyspami wysokimi.
Niestety nie do końca udało się wprowadzić w życie zaprojektowane
rozwiązania i zamiast wybrukowanego pasa środkowego powstał pas
o nawierzchni bitumicznej, a z dziesięciu wysp wysokich w jego ciągu
wykonane zostały tylko trzy: na jego początku, końcu i dodatkowo
jedna pośrodku, stanowiąca wyspę azylu dla przejścia dla pieszych.
Pozostałe wysepki zostały wyznaczone oznakowaniem poziomym (jako
powierzchnie wyłączone z ruchu znakami P‑21), podobnie zresztą jak
i sam pas środkowy, co widać na fot. 12.
Na fot. 9, 11 i 13 przedstawiono stan drogi przed przebudową, a na
fotografiach o numerach 10, 12, i 14 pokazano te same miejsca lecz
około dwa lata po wykonaniu prac modernizacyjnych. Fot. 9 i 10 zostały wykonane na odcinku początkowym, przebudowanym wg schematu pokazanego na rys. 1, fot. 11 i 12 przedstawiają odcinek środkowy wykonany wg schematu zamieszczonego na rys. 2, a fot. 13 i 14
odcinek końcowy, zrealizowany wg przekroju typowego zamieszczonego na rys. 1.

Fot. 9. Widok sprzed przebudowy na km około 724+100 w kierunku Zakopanego
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Fot. 10. Widok po przebudowie na km około 724+100 w kierunku Zakopanego

Fot. 11. Widok sprzed przebudowy na km około 724+800 w kierunku Zakopanego
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Fot. 12. Widok po przebudowie na km około 724+800 w kierunku Zakopanego

Fot. 13. Widok sprzed przebudowy na km około 725+470 w kierunku Krakowa
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Fot. 14. Widok po przebudowie na km około 725+470 w kierunku Krakowa

Podobnie jak miało to miejsce dla DK nr 47 w Chabówce również
i tu pomierzono prędkość przed przystąpieniem do prac projektowych oraz około rok po zakończeniu przebudowy. Pomiary wykonano
w trzech miejscach, dla każdego z kierunków z osobna, z podziałem na
samochody osobowe i ciężarowe. Tak samo jak w Chabówce były one
realizowane w sposób pośredni, czyli poprzez pomiar czasu przejazdu
na około stumetrowym odcinku drogi, przy analogicznej liczebności
dla każdej bazy: minimum 100 pojazdów osobowych i minimum 30
pojazdów ciężarowych dla jednego kierunku. Pomiary wykonano każdorazowo po południu, przez tą samą osobę, o podobnej porze roku
i w zbliżonych warunkach pogodowych. Po wykonaniu pomiarów, dokonano obliczeń tych samych parametrów pomierzonych prędkości
jak miało to miejsce dla analizowanego odcinka DK nr 47. Uzyskane
wyniki uzupełnione o prędkość dopuszczalną w miejscach pomiarów
zestawiono w tablicy 3.
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Tabela nr 3. Zestawienie wyników pomiarów prędkości w Skomielnej Białej

Km 724+800 znajduje się w centrum Skomielnej Białej i został on
przebudowany wg schematu zamieszczonego na rys. nr 2, czyli poprzez wytworzenie dodatkowego pasa środkowego dla relacji skrętu
w lewo. Km 724+150 znajduje się na wjeździe do miejscowości od
strony Krakowa, natomiast km 725+450 na wjeździe od strony Zakopanego i obydwa te miejsca zostały przebudowane wg przekroju typowego zamieszczonego na rys. nr 1, czyli poprzez zawężenie pasów
ruchu do 3,50 m.
Z wyników przedstawionych w tabeli wynika wyraźnie, że udało
się w tym przypadku osiągnąć widoczne uspokojenie ruchu. Ograniczenie prędkości widać w postaci zmniejszenia się prędkości średniej,
maksymalnej oraz V85. Osiągnięto wyraźny efekt w środkowym punkcie pomiarowym (a byłby prawdopodobnie jeszcze większy gdyby pas
środkowy został wykonany jako brukowany, natomiast wszystkie wysepki kanalizujące wykonano w krawężnikach wysokich, a nie tylko
w malowaniu) – dla obydwu kierunków, jak również w pozostałych
dwóch punktach pomiarowych dla potoków pojazdów wjeżdżających do
miejscowości. Co prawda prędkości średnie po przebudowie są nadal
większe od dopuszczalnej (w środkowym punkcie pomiarowym o około
10‑15 km/h, a na wlotach do miejscowości o około 15‑20 km), ale widać wyraźną poprawę w stosunku do stanu sprzed modernizacji. Dość
ciekawą wydaje się prawidłowość większego zmniejszenia prędkości
średniej i V85 przez kierowców pojazdów osobowych niż ciężarowych.
Świadczyć to może o tym, że kierowcy pojazdów osobowych są znacz-
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nie bardziej podatni na działania mające wpływać na uspokojenie ruchu, niż zawodowi kierowcy pojazdów ciężarowych. Można również
zaobserwować, że po przebudowie powiększyły się niestety nieco wartości prędkości średniej, maksymalnej i V85 na wylotach z miejscowości. Pokazuje to jednak, iż zastosowane środki spełniają swoje zadanie
i poprzez zmiany w przekroju poprzecznym udało się osiągnąć efekt
zmniejszenia prędkości przy przejeździe przez centrum miejscowości.
Niepokoi nieco fakt, że po przebudowie drogi niemal we wszystkich
przypadkach powiększeniu uległy zarówno odchylenie standardowe,
jak i współczynnik zmienności. Jest to niestety niekorzystny efekt,
świadczący o zwiększeniu się w potoku ruchu dysproporcji w prędkości pojazdów, co na ogół ma niekorzystny wpływ na brd.
W tablicy 4 zestawiono dane o zdarzeniach jakie miały miejsce na
przedmiotowym odcinku DK nr 7 na przestrzeni lat 1999‑2008. Dane
te pozyskano dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.
Tabela nr 4. Zestawienie liczby kolizji, wypadków, rannych i zabitych za
lata 1999 – 2008
Lata

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Liczba kolizji:

10

6

11

23

26

22

14

13

17

16

Liczba wypadków:

3

3

4

12

8

4

2

4

4

2

Liczba rannych:

5

3

8

19

12

11

2

3

7

1

Liczba zabitych:

-

-

-

2

7

-

-

2

-

1

Z powyższych liczb wynika, że na stosunkowo krótkim odcinku
drogi (około 2,0 km) doszło tu do dużej liczby zdarzeń, w tym tych
najtragiczniejszych, w wyniku których poszkodowani ponieśli śmierć.
Po przebudowie, czyli od roku 2005 wypadków i kolizji jest znacznie mniej niż we wcześniejszym okresie, zwłaszcza jeśli by za punkt
odniesienia brać 3 ostatnie lata przed modernizacją, kiedy to odnotowano znacznie więcej zdarzeń niż w latach 1999‑2001. Można zatem powiedzieć, że zastosowane środki nie tylko ograniczyły prędkość
pojazdów, ale przełożyły się również na zmniejszenie liczby zdarzeń.
Jeśli by porównywać stan brd po przebudowie w stosunku do trzech
ostatnich lat przed jej wykonaniem widać, że liczba zdarzeń spadła
o około połowę. Co prawda w Skomielnej Białej nie udało się uzyskać
tak korzystnego wyniku jak miało to miejsce przy wcześniej opisy-
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wanej przebudowie w Chabówce i liczba odnotowywanych zdarzeń po
przebudowie wciąż jest dość duża, a w statystykach nadal figurują
niestety wypadki z ofiarami śmiertelnymi, trzeba jednak mieć na uwadze, że w tym przypadku środki poprawy brd wprowadzano niejako
przy okazji przebudowy drogi, natomiast w przypadku DK nr 47 przebudowa miała na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa.
W tym przypadku pokuszono się również o oszacowanie uzyskanych korzyści w wyniku zmniejszenia się liczby zdarzeń. Koszty kolizji, wypadków i rannych przyjęto analogicznie jak miało to miejsce we
wcześniej opisywanym przypadku. Jako koszt ofiary śmiertelnej przyjęto 1 mln zł. Średnia liczba kolizji za lata 1999‑2004 wyniosła 16,33,
liczba wypadków 5,67, liczba rannych 9,67, a liczba zabitych 1,50.
Analogiczne wartości dla okresu po przebudowie (czyli lat 2005‑2008)
wynoszą kolejno: 15,00, 3,00, 3,25 i 0,75. Z powyższych liczb wynika,
że w zasadzie jedynie w liczbie kolizji nie udało się osiągnąć znacznej poprawy, pozostałe wartości są wyraźnie mniejsze. Obliczony na
podstawie powyższych wielkości średnioroczny koszt zdarzeń sprzed
przebudowy wynosi 4 483 mln zł, natomiast analogiczna wartość dla
okresu po modernizacji jest o ponad połowę mniejsza: 2 210 mln zł.
Wykonanie projektu i samej przebudowy obydwu odcinków kosztowało 5 933 tys zł. Dzieląc tą liczbę proporcjonalnie do długości przebudowanej drogi dla odcinka I i II, można łatwo obliczyć, że koszt odnowy
analizowanego fragmentu drogi (odcinka I) wynosił około 3 360 mln zł.
Z szacunków tych wynika więc, że tylko w kontekście korzyści osiągniętych pod względem poprawy brd, przebudowa ta zwróciła się już po
około 1,5 roku. Należy tu podkreślić, że gdyby za okres sprzed przebudowy wziąć ostanie 3 lata, a nie jak przyjęto w obliczeniach ostanie
6, wynik ten byłby o wiele korzystniejszy.

4. Podsumowanie
Myślę, że z opisanych przykładów widać wyraźnie, że planując
przebudowy warto pochylić się nad problemem brd. Poprawa stanu
bezpieczeństwa nie jest na pewno tak widoczna jak sama odnowa nawierzchni drogi, chodników czy choćby oznakowania, ale jak pokazują
statystyki może być bardzo efektywna. Daje ona zarówno bardzo wy-

240

Wyrwa Sz.

mierne korzyści, jak również te, nie dające się oszacować – możliwość
uniknięcia: bólu, cierpienia, kalectwa czy śmierci.

EFFICIENCY OF ROAD TRAFFIC SAFETY
IMPROVEMENTS AT SELECTED SECTIONS
OF NATIONAL ROADS IN MALOPOLSKA
Summary

The changes of the volumes of road events on two reconstructed sections of national roads in Malopolska in last two years
have been analysed in the paper, It have been undertaken the
affords to estimate advantages that had been given by the modernisation in the context of safety improvement. It have been also
analysed whether the applied means of traffic calming brought
the suspected effects of decreasing the speed of cars and what
level of road traffic safety had been achieved.
Key words: road traffic safety, speed, analysis of efficiency

EFFEKTIVITÄT
DER STRASSENVERKEHRSSICHERHEIT,
EINGEFÜHRT AUF AUSGEWÄHLTEN ABSCHNITTEN
DER STAATSSTRAßEN IN DER WOIWODSCHAFT
MALOPOLSKA
Zusammenfassung
In dem Beitrag wurde die geänderte Anzahl der Verkehrsvorfälle auf zwei, in den letzten Jahren umgebauten, Abschnitten
der Staatsstraßen in Malopolska analysiert. Es wurde auch ein
Versuch unternommen, sich einen Überblick über die im Sicherheitskontext durch diese Modernisierungen gebrachten Nutzen zu
verschaffen. Außerdem wurde analysiert, ob verwendete Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung die beabsichtigte Wirkung, d.h.
Verringerung der Fahrzeuggeschwindigkeit mit sich gebracht haben und welchen Einfluss dieser Faktor auf die Straßenverkehrssicherheit hat.
Schlüsselbegriffe: Straßenverkehrssicherheit, Geschwindigkeit, Effektivitätsanalyse.
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ROZWIĄZANIA DLA INNYCH NIŻ
RUCH SAMOCHODOWY KATEGORII
UCZESTNIKÓW RUCHU W STREFACH
I NA CIĄGACH RUCHU USPOKOJONEGO

Streszczenie

Niniejszy artykuł omawia zagadnienia ruchu i rozwiązań infrastruktury dla innych niż ruch samochodowy kategorii uczestników ruchu w strefach i na ciągach ruchu uspokojonego. Celem
artykułu jest przedstawienie powyższego zagadnienia, które jest
bardzo ważne z punktu widzenia poprawności funkcjonowania
rozwiązań uspokojenia ruchu, gdyż spójne rozwiązanie obsługi
komunikacyjnej wszystkich kategorii uczestników ruchu w znaczący sposób przyczynia się do efektu synergii, jaki może generować uspokojenie ruchu, jak również przyczyniać się do zmniejszenia uciążliwości ruchu miejskiego i poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu oraz stanu przestrzeni publicznej. W artykule omówiono zagadnienia ruchu pieszego, rowerowego środków transportu
publicznego oraz pojazdów służb miejskich i ratunkowych oraz
samochodów dostawczych.
Słowa kluczowe: uspokojenie ruchu, ruch pieszy, rowerowy,
komunikacja publiczna, zaopatrzenie, służby ratownicze i komunalne

1. Wprowadzenie
Niniejszy artykuł omawia zagadnienia ruchu i rozwiązań infrastruktury dla innych niż ruch samochodowy kategorii uczestników
1 Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
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ruchu w strefach i na ciągach ruchu uspokojonego. Celem artykułu
jest przedstawienie powyższego zagadnienia, które jest bardzo ważne
z punktu widzenia poprawności funkcjonowania rozwiązań uspokojenia ruchu, gdyż spójne rozwiązanie obsługi komunikacyjnej wszystkich kategorii uczestników ruchu w znaczący sposób przyczynia się
do efektu synergii, jaki może generować uspokojenie ruchu, jak również przyczyniać się do zmniejszenia uciążliwości ruchu miejskiego.
W artykule omówiono zagadnienia ruchu pieszego, rowerowego środków transportu publicznego oraz pojazdów służb miejskich i ratunkowych oraz samochodów dostawczych.

2. Definicja uspokojenia ruchu
Uspokojenie ruchu jest koncepcją urbanistyczną, która wywarła
i wywiera istotny wpływ na kształtowanie struktur przestrzennych
i systemów transportowych obszarów zurbanizowanych końca XX
wieku. Idea uspokojenia ruchu jest koncepcją urbanistyczno - komunikacyjną, która już od ćwierć wieku rozwijana jest miastach i aglomeracjach europejskich i która coraz więcej wdrożeń w obszarach zabytkowych w miastach. Uspokojenie ruchu jest to „uporządkowanie
i dostosowanie komunikacyjnego sposobu obsługi obszaru do jego
podstawowych funkcji i charakteru użytkowego, kulturowego i ekologicznego”[1].
Uspokojenie ruchu zdefiniować można jako „rozwiązanie o charakterze organizacyjnym, budowlanym i prawnym, zmniejszające uciążliwości ruchu samochodowego przez nakładane na niego ograniczenia
i zmianę obsługi komunikacyjnej wybranych obszarów”[12]. Środki
uspokojenia ruchu mogą mieć charakter rozwiązań planistycznych i
strukturalnych, szczegółowych rozwiązań elementów dróg i organizacji ruchu. Przez wprowadzenie rozwiązań uspokojenia ruchu można
osiągnąć cele związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu jak i uporządkowaniem przestrzeni ruchu, poprawą walorów krajobrazu miejskiego,
warunków środowiskowych, ułatwieniem komunikacji wewnętrznej”.
Jest, więc to koncepcja, która ze względu na swój interdyscyplinarny charakter i ochronę zabudowy przed negatywnym oddziaływaniem
motoryzacji jest szczególnie celowa do wdrożenia w strukturach przestrzennych zabytkowych zespołów urbanistycznych.
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Przez uspokojenie ruchu należy rozumieć „działalność zmierzającą
za pomocą różnego rodzaju środków (zwanych też często szykanami)
do spowolnienia ruchu przechodzącego przez miejscowość, a w efekcie
tego do zmniejszenia liczby wypadków. Zmniejszenie liczby wypadków
jest efektem nie tylko spowolnienia, ale też zastosowania takich środków, które powodują „zaakcentowanie” punktów niebezpiecznych”
[5].
Uspokojenie ruchu jest próbą osiągnięcia równowagi między ruchem pojazdów i każdym innym użytkownikiem ulicy: pieszymi, rowerzystami, ludźmi prowadzącymi business i mieszkańcami, jak to
określa Amerykański Instytut Inżynierów Transportu [4]. Uspokojenie
ruchu powoduje zmiany w klasyfikacji ulic, inhalację barier i innych
fizycznych środków zmniejszających prędkość ruchu lub/i ograniczających natężenie ruchu tranzytowego w aspekcie bezpieczeństwa ulicy, czytelności i innych publicznych celów [17].
Wyjątkowe możliwości uspokojenia ruchu tkwią w interdyscyplinarności koncepcji i nowatorskim podejściu integrującym różne dziedziny działalności urbanistycznej, w tym: komunikacyjnej, przestrzennej, środowiskowej, społecznej i funkcjonalnej. Spójne i kompleksowe
uwzględnianie różnorodnych aspektów daje efekt synergii, dzięki któremu efekty wdrażanych rozwiązań są zwielokrotniane. Uspokojenie
ruchu może być stosowane w różnych skalach przestrzennych obszarów zurbanizowanych oraz w obszarach o różnych funkcjach. Swoimi
walorami funkcjonalnymi obszaru, w których jest stosowane przywraca skalę zagospodarowania przyjazną człowiekowi.

3. Ruch pieszy
Uspokojenie ruchu jest formą promocji ruchu pieszego i nadania
priorytetu tej formie przemieszczeń. Stworzenie przyjaznych warunków dla pieszych polega na podniesieniu stanu bezpieczeństwa ruchu
tej kategorii uczestników ruchu i stworzeniu warunków promujących
ruch pieszy przez:
- wyznaczanie stref i ciągów wyłącznego ruchu pieszego,
- poszerzanie chodników,
- wyznaczenie przejść dla pieszych, w tym również z pierwszeństwem w stosunku do ruchu samochodowego,
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- lokalizację na ciągach pieszych ławek dla odpoczynku i innych
urządzeń obsługi pieszych,
- aranżacji ciągów pieszych elementami małej architektury,
- wprowadzaniu informacji kierunkowej dla pieszych.
Wymagania dla rozwiązań uspokojenia ruchu w aspekcie ruchu
pieszego wg doświadczeń niemieckich przedstawiono w tablicy 1.
Wynika z nich, że poprawa stanu brd ruchu pieszego, jak również
nadanie priorytetu tej formie przemieszczania się powinno odbywać
się środkami organizacyjno – technicznymi przez obniżenie prędkości
ruchu oraz wykorzystywanie wszelkiego rodzaju działań wyznaczających i poszerzających powierzchnie dla ruchu pieszego, z jednoczesnymi działaniami ograniczającymi agresję parkowania.
Tablica 1. Wymagania dla ruchu pieszego [10]
Cele i zadania wobec ruchu pieszego
*

*

Wnioski dla uspokojenia ruchu

Bezpieczne przekraczanie ulic
podporządkowanych na całych ich
długościach

*
*

Bezpieczne przechodzenie na
wyznaczonych przejściach przez drogi z
pierwszeństwem przejazdu

*

*

*
*

Na chodnikach i w rejonie przejść
usuwanie utrudnień dla pieszych np. w
postaci zaparkowanych pojazdów

*
*

*

Obniżenie prędkości ruchu
Wyznaczenie stref zamieszkania
(znakiem D40)
Rozbudowa obszaru przeznaczonego dla
pieszych
Dopasowanie do danej sytuacji środki
budowlane na przejściach (wysepka,
brukowanie częściowe, systemy świetlne,
itd.)
Łatwo zauważalne znakowanie
Wystarczająca szerokość chodnika (min.
2m)
Utrzymanie miejsc na przejście dla
pieszych w stanie nadającym się do
przejścia zwłaszcza w miejscach o dużej
potrzebie parkowania przy pomocy
słupków, oznakowania, itd.
Ewentualne opracowanie koncepcji
zapewnienia dostatecznej liczby miejsc
do parkowania

*

Rozbudowanie i domknięta sieć
komunikacji pieszej

*

Domknięcie ewentualnych luk

*

Drogi z możliwie mała ilością
skrzyżowań, także drogi dla pieszych
niezależnie od dróg dla innych
uczestników ruchu w obszarach
mieszkaniowych mieszkalnych

*

Odpowiednie połączenia wewnątrz stref
mieszkaniowych
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Dotyczy to przede wszystkim miejsc o ograniczonej szerokości, aby
nie były wykorzystywane przez parkujące pojazdy. Stosowane w tych
strefach rozwiązania można uznać za nadające priorytet pieszym. Ciekawe, niekonwencjonalne rozwiązania dla ruchu pieszego na skrzyżowaniach ulic w strefach ruchu uspokojonego zastosowane w zabytkowym centrum Chambéry przedstawiono na fot. 1. Rozwiązania te
pokazują, w jaki sposób można w nadać priorytet tej grupie uczestników w stosunku do ruchu samochodowego i rowerowego w obszarze
intensywnego ruchu pieszego. Polega to m.in. na wyniesieniu tarczy
skrzyżowania i przejść dla ruchu pieszego w stosunku do niwelety ulic
dochodzących do skrzyżowania.
Na przejściach ruch kołowy podporządkowany jest ruchowi przez
zastosowanie znaków poziomych „ustąp pierwszeństwa przejazdu
(przejścia)” oraz nowatorskiej formy oznakowania poziomego przejść
– namalowanych na nawierzchni sylwetek pieszych.

Fot. 1. Chambéry – przejście dla pieszych na skrzyżowaniu w zabytkowym
centrum. [fot. autora]

Inne rozwiązania techniczne powszechnie stosowane w celu promocji ruchu pieszego, to:
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- wprowadzanie nawierzchni przejść dla pieszych o innej fakturze
i/lub odmiennym kolorze niż nawierzchnia jezdni dla ruchu kołowego,
- zmniejszenie długości drogi przejścia dla pieszych,
- wyrównywanie poziomu chodnika z poziomem przejścia,
- tworzenie wewnątrz stref ruchu uspokojonego stref wyłącznego
ruchu pieszego, ewentualnie z dopuszczonym z ograniczeniami
ruchem pieszym.
Wyznaczanie stref i ciągów ruchu pieszego w obszarach ruchu
uspokojonego, ma na celu podniesienie wartości funkcjonalno – przestrzennych i kompozycyjnych tych obszarów jako przestrzeni publicznych. Tworzenie stref i ciągów pieszych ma miejsce przede wszystkim
w obszarach ruchu uspokojonego o funkcji centralnej i w obszarach
zabytkowych, których walory turystyczno – krajoznawcze oraz zabudowy zachęcają lub wręcz wymuszają wyłączanie fragmentów o najcenniejszych walorach z ruchu samochodowego.

4. Ruch rowerowy
Uspokojenie ruchu jest formą promocji ruchu przyjaznych nadania
priorytetu ruchowi rowerowemu. Na podstawie wielu doświadczeń zagranicznych [4,8,9,10,11,13–16,18] można stwierdzić, że stworzenie
przyjaznych warunków dla podróży rowerami polega przede wszystkim na:
- integracji ruchu rowerowego z ruchem samochodowym przez
wprowadzenie ograniczeń dozwolonej prędkości ruchu do poziomu zmniejszającego zagrożenie wypadkowe tych dwóch najsłabszych uczestników ruchu,
- wprowadzeniu w niektórych wypadkach segregacji poziomej
w formie wydzielenia tras dla rowerów i pieszych równolegle do
jezdni w formie ścieżek lub pasów dla rowerów i chodników,
- wprowadzeniu roweru na chodniki i przekształcenie ich w ciągi
pieszo – rowerowe,
- wprowadzaniu informacji kierunkowej dla rowerzystów.
Uspokojenie ruchu w odniesieniu do ruchu rowerowego daje możliwość zastąpienia lub znacznego ograniczenia infrastruktury liniowej dla ruchu rowerowego, tj. ścieżek rowerowych lub wydzielonych
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pasów ruchu rowerowego, ze względu na wprowadzone ograniczenia
prędkości do max. 30 km/h. Zauważyć należy, że samo ograniczenie
prędkości do max. 30 km/h oraz ukształtowanie przekrojów ulicznych w sposób wymuszający ograniczenie na kierowcach tej prędkości sprawia, że są to warunki ruchu sprzyjające rowerzystom. Już
samo ograniczenie prędkości ruchu do prędkości odpowiadającej
charakterystyce funkcjonalnej roweru jako środka lokomocji stwarza
naturalną i realną przesłankę do większego niż dotychczas i bezpieczniejszego wykorzystania roweru (rys. 1).

Rys. 1. Kryteria wydzielania infrastruktury dla rowerów, a strefy ruchu
uspokojonego [3, 6]

Wprowadzając uspokojenie ruchu równocześnie poprawiamy warunki bezpieczeństwa ruchu dla innych uczestników ruchu, w tym
przede wszystkim dla rowerzystów i oszczędzamy na kosztownej infrastrukturze liniowej dla tej kategorii uczestników ruchu. W związku
z powyższym ścieżki rowerowe, wydzielone ścieżki rowerowe oraz pasy
dla rowerów w strefach ruchu uspokojonego można pozostawić na kierunkach przemieszczeń, szczególnie na ciągach drogowo – ulicznych
o dozwolonej prędkości ruchu do 50 km/h, które stanowią główne
kierunki przemieszczeń rowerowych oraz gdy chce się nadać priorytet
dla ruchu rowerowego. Wymagania w zakresie prowadzenia ruchu rowerowego w strefach ruchu uspokojonego na podstawie doświadczeń
niemieckich zestawiono w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania dla ruchu rowerowego w strefach i na ciągach ruchu uspokojonego [10]
Wymagania dla ruchu rowerowego

Wnioski dla uspokojenia ruchu

W strefach uspokojonych i strefach ograniczenia prędkości do 30 km/h
*

Bezpieczeństwo w ruchu, brak spychania
na pobocze przez pojazdy silnikowe

*

Szerokość
jezdni
uniemożliwiająca
wyprzedzanie rowerów przy jednoczesnym
ruchu z przeciwka

*

Środki budowlane dla bezpieczeństwa

*

Zniesienie
obowiązku
korzystania,
w
przypadku
równoległych
dróg
rowerowych na chodniku (ewentualne
oznakowanie: „droga dla pieszych – wolna
dla rowerów”)

Na drogach z pierwszeństwem
*

Bezpieczeństwo przy manewrach skrętu i
na węzłach dróg z pierwszeństwem

*

Bezpieczeństwo w ruchu pobocznym

*

Zaznaczony pas rowerowy

*

Zaznaczony skręt w lewo, albo pas skrętu
dla rowerów przed linią Stop ruchu
zmotoryzowanego

*

Budowlane zabezpieczenie ważnych
obszarów skrzyżowań i przejść

Wszystkie drogi
*

Brak przeszkód w jezdni

*

Eliminacja złego parkowania na drogach

*

Atrakcyjne drogi rowerowe (możliwe na
poziomie ulicy)

*

Brak nagłych zwężeń lub zmian kierunku
jazdy

*

Rozbudowana i domknięta sieć dróg
rowerowych

*

Zamknięcie luk w sieci dróg rowerowych
ewentualne
poprowadzenie
ruchu
rowerowego drogami wewnątrz stref
ruchu uspokojonego

Oznakowanie, hierarchia dróg
*

Możliwości parkowania rowerów

Osobne oznakowanie
*

Atrakcyjne, bezpieczne i łatwo dostępne
stojaki dla rowerów

Z powyższej tablicy wynika, że w odniesieniu do ruchu rowerowego
strefy i ciągi ruchu uspokojonego powinny poprawiać bezpieczeństwo
ruchu oraz zapewniać możliwość poruszania się tej kategorii uczestników ruchu na ulicach ruchu uspokojonego, co oznacza minimalizację i eliminowanie w możliwie jak największym stopniu przeszkód
w jezdniach. Wprowadzanie przeszkód i zmianę poziomu jezdni, m.in.
przez budowę progów zwalniających, korzystne bardzo w aspekcie
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ograniczania prędkości ruchu samochodowego, może być czynnikiem negatywnie oddziaływującym na warunki ruchu rowerowego.
W związku z tym konieczne jest wprowadzanie rozwiązań o charakterze consensusu tak, aby można było osiągnąć redukcję prędkości
ruchu samochodowego i jednocześnie nie pogarszać warunków ruchu
rowerowego.
Można to osiągnąć przez odpowiednią konstrukcję progów z pozostawieniem wolnych, nie wyniesionych pasów o szerokości m.in. ok.
40 ÷ 80 cm, umożliwiających swobodny ruch rowerów. Innym rozwiązaniem jest łagodne kształtowanie przejazdów przez progi zwalniające
i skrzyżowania2. Priorytet ruchowi rowerowemu na ulicach stycznie
dochodzących do zabytkowego centrum Chambéry uzyskano przez realizację wydzielonej dwukierunkowej drogi rowerowej. Wewnątrz zabytkowego centrum umożliwiono ruch po wszystkich ulicach, w tym
pod prąd na ulicach jednokierunkowych dla ruchu samochodowego
oraz po większości ciągów pieszych.
W centrum San Sebastian, będącym również strefą ruchu uspokojonego, na ulicach jednokierunkowych wyznaczono dwukierunkowe
pasy ruchu rowerowego na jezdniach, lub na wybranych ulicach wyznaczono ścieżki rowerowe poza jezdniami. Typowym jednak rozwiązaniem w strefach ruchu uspokojonego jest ruch rowerów z ruchem
samochodowym po wspólnej jezdni. Drogi rowerowe dochodzą stycznie do obszarów będących strefami ruchu uspokojonego, po czym
bezpiecznie wprowadzane są na ulice o ograniczonej prędkości.
Inną formą priorytetu dla ruchu rowerowego są kontrabasy na ulicach jednokierunkowych.
Nieco inna sytuacja dotyczy ciągów ruchu uspokojonego usytuowanych w ciągach dróg tranzytowych przechodzących przez miasta
i miejscowości. Wydzielenie ruchu rowerowego z jezdni ma na celu
jednoczesne nadanie priorytetu dla tej kategorii pojazdów oraz relatywne upłynnienie ruchu wolnego. Ma to szczególne znaczenie, jeśli
prędkość ruchu jest obniżona do 40 km/h, a małe szerokości pasów
ruchu na jezdni uniemożliwiałyby wyprzedzanie. Rozwiązania prowadzenia ruchu i infrastruktury rowerowej w przekrojach ciągów drogowo – ulicznych ilustruje przykłady z miast holenderskich pokazane
na fot. 2 i 3.

2 Najlepiej, gdy rampy wjazdowe na wyniesione skrzyżowania i progi zwalniające kształtowane są w formie sinusoidy.
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5. Komunikacja publiczna
Poprawa warunków ruchu i nadanie priorytetu środkom komunikacji publicznej w strefach ruchu uspokojonego jest jedną z metod uspokojenia ruchu. Poprawia się obsługę transportową i nadaje
się priorytet komunikacji zbiorowej w uspakajanych obszarach, jako
rekompensatę za wprowadzane ograniczeń dla samochodów indywidualnych. Linie komunikacji publicznej wprowadzane są do wnętrz
obszarów i penetrują niedostępne lub dostępne w ograniczonym zakresie odcinki ulic.

Fot. 2. Doorn (Holandia) - priorytet dla rowerów w formie wydzielonej
ścieżki rowerowej na drodze tranzytowej centrum miasta w strefie ruchu
uspokojonego [fot. autora]

Fot. 3. Hilversum (Holandia) – jednokierunkowe ścieżki rowerowe wzdłuż
jednokierunkowej obwodnicy centrum (50 km/h) [fot. autora]
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Nadanie priorytetu dotyczy praktycznie wszystkich mechanicznych
środków komunikacji zbiorowej, w tym przede wszystkim autobusów
oraz tramwajów. Oprócz wprowadzania pojazdów do wnętrz uspakajanych obszarów, wyznacza się pasy ruchu pod prąd w stosunku do
ruchu samochodowego, torowiska tramwajowe oraz autobusy prowadzi się po wspólnej powierzchni z ruchem pieszym i rowerowym. Na
ulicach o ograniczonej dostępności dla autobusów i rowerów wyznacza się „bramy” (rys. 5), przez co ulice te dostępne są tylko dla ww.
środków lokomocji oraz dla rowerów.
W kontekście warunków ruchu środków komunikacji publicznej w strefach ruchu uspokojonego zwraca uwagę stosowanie taboru przystosowanego do wąskich często ulic oraz do łuków o małych
promieniach na skrzyżowaniach. W tym celu wykorzystuje się często
autobusy krótkie o długości do 10 m oraz kilkunastoosobowe busy.
Wymagania w zakresie transportu zbiorowego w przypadku stosowania środków uspokojenia ruchu przedstawiono w tablicy 3. Z zestawionych wymogów wynika, że środki uspokojenia ruchu nie powinny
negatywnie wpływać na komfort, prędkości i bezpieczeństwo ruchu
pojazdów komunikacji zbiorowej.
Należy tak dobierać rozwiązania, aby stosowane środki redukcji
prędkości dla ruchu samochodów nie utrudniały przemieszczeń i nie
powodowały ograniczeń prędkości pojazdów komunikacji zbiorowej.
Przykłady prawidłowych rozwiązań dla ruchu środków komunikacji
zbiorowej w przekrojach uspokajanych ulic, ilustrujących omówione
powyżej kwestie, pokazano na fot. 4 i 5.

Fot. 4. Amersfoort (Holandia) - priorytet dla ruchu środków komunikacji
publicznej w strefie ruchu uspokojonego – „brama” dla ruchu autobusowego [fot. autora]

252

Zalewski A.

Fot. 5. Douai (Francja) – ulica autobusowa Plac d’Armes – stan 2004 [fot. autora]

Tablica 3. Wymogi transportu zbiorowego w przypadku stosowania środków uspokojenia ruchu
Wymogi transportu zbiorowego
*

Komfort jazdy

Skutki dla uspokojenia ruchu
Unikanie:
* ostrych zmian kierunków jazdy na trasie
* gwałtownych zmian poziomu jezdni
* zasady pierwszeństwa prawej strony przed lewą
* zwężeń (bezpieczeństwo szerokości mniejszej niż 6 m
jezdni (przy częstym mijaniu innych autobusów))

*

Prędkość

Wyrównanie możliwych strat czasu przez:
* równoczesne środki przyśpieszające dla komunikacji
miejskiej
* skumulowanie budowlanych środków uspokojenia
ruchu w okolicach przystanków komunikacji miejskiej

*

Bezpieczeństwo

Specjalne środki zabezpieczające wymijanie w okolicach
przystanków

We wspomnianym powyżej Chambéry, w zabytkowym centrum,
zrealizowano centralny przystanek komunikacji zbiorowej w tym samym mieście, co jest ciekawym rozwiązaniem z tego względu, że przystanek wykorzystuje istniejący wcześniej pas środkowy ulicy (fot. 6).
Dla nadania priorytetu komunikacji publicznej, poprawy warunków
i bezpieczeństwa przesiadania się pasażerów w aspekcie zwiększenia korzystających z tej formy przemieszczania się dokonano zmian
w organizacji ruchu. Na Bulwarze Kolonialnym, bo tak nazywa się
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omawiana ulica, odwrócono kierunki ruchu – prawostronnego na
lewostronny. Ustawiono wiaty z punktami sprzedaży biletów, informacją dla pasażerów, toaletami i automatami napojami. W efekcie
pasażerowie uzyskali możliwość przesiadania się „drzwi w drzwi”, bez
konieczności przechodzenia przez jezdnię. Dla zapewnienia priorytetu
w ruchu na wybranych ulicach wprowadzono rozwiązanie wydzielonego pasa dla autobusów na ulicy jednokierunkowej dla samochodów
osobowych (fot. 7).

Fot. 6. Chambéry – Bulwar Kolonialny - przystanek przesiadkowy „wyspowy” na pasie środkowym [fot. Mairie de Chambéry]

Fot. 7. Chambéry – priorytet dla komunikacji zbiorowej w zabytkowym
centrum [fot. Mairie de Chambéry]
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Fot. 8. Chambéry - rozwiązania dla ruchu rowerowego w zabytkowym centrum [fot. autora]

Równocześnie podjęto działania organizacyjne w układzie komunikacji publicznej, w tym:
 zmieniono układ linii, wprowadzając układ linii średnicowych
z przejazdem przez przystanek centralny,
 wprowadzono skoordynowany rozkład stałych odjazdów wszystkich linii o tej samej porze z kilkuminutowym uprzednim postojem na przystanku,
 wprowadzono taryfę biletową umożliwiającą przesiadanie.
Efektem podjętych działań był wzrost udziału podróży komunikacją zbiorową z 5 %, przed wprowadzeniem tych rozwiązań, do 18 % po
ich wprowadzeniu. Zauważyć należy, że zmiana kierunków ruchu na
Bulwarze Kolonialnym spowodowała konieczność zmian kierunków
ruchu i innych elementów organizacji ruchu na ulicach sąsiednich.
Metodami i środkami uspokojenia ruchu można tak zorganizować
przestrzeń publiczną, aby zapewniony był dość dobry standard obsługi komunikacyjnej i aby były warunki do funkcjonowania zaplanowanej strefy pieszej.

6. Zaopatrzenie i obsługa ruchu towarowego
Możliwość realizacji zaopatrzenia i obsługi ruchu towarowego
w obszarach, w których wprowadzono uspokojenie jest warunkiem
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nieodzownym zapewnienia ich funkcjonowania. Zakres wprowadzanych ograniczeń wobec tych kategorii uczestników ruchu jest z reguły mniejszy niż wobec ruchu samochodowego. Pojazdy zaopatrzenia
mają z reguły prawie nieograniczoną dostępność. Dla ruchu pojazdów
zaopatrzenia udostępniane są również wydzielone pasy ruchu autobusowego prowadzone pod prąd na ulicach jednokierunkowych. Samochody zaopatrzenia mają często również zagwarantowany prawnie
i fizycznie wjazd do stref wyłączonych z kołowego i przeznaczonych
wyłącznie dla pieszych, przy czym dozwolona dostępność do tych obszarów lub ich części, poza ulicami ogólnie dostępnymi ogranicza się
do wyznaczonych godzin.
Ma to miejsce przede wszystkim w godzinach nocnych i porannych,
kiedy jest realizowane zaopatrzenie sklepów, gastronomii i innych instytucji wymagających obsługi towarowej. Ze względu na ograniczoną
szerokość ulic i związane z tym utrudnieni relacji skrętnych, wykorzystywane środki lokomocji powinny mieć ograniczone gabaryty, aby
móc bez przeszkód poruszać się w przestrzeni ulicznej. Przykład sieci połączeń dostępnych dla zaopatrzenia w obsłudze komunikacyjnej
w zabytkowym centrum jednej z ulic w centrum San Sebastian przedstawiono na fot. 9.

Fot. 9. San Sebastian – tablica informacyjna dostępności strefy ruchu
uspokojonego w centrum miasta dla ruchu dostawczego [fot. autora]
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7. Sieć ulic dla służb ratowniczych i komunalnych
Zagadnienie dostępności sieci ulic dla służb ratowniczych i komunalnych jest elementem zapewnienia funkcjonowania każdego rodzaju
obszaru, w tym również obszaru, w którym wprowadzono strefę ruchu
uspokojonego. Wymagania niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja)
przedstawia tablica 5.
Z zawartego w tej tablicy zestawienia wynika, że jezdnie powinny
charakteryzować się w miarę możliwości gładką nawierzchnią, umożliwiającą przemieszczanie się pojazdów ww. kategorii bez przeszkód,
szerokością jezdni gwarantującą przejazd pojazdów ratowniczych oraz
wygodny dojazd pod wejścia do budynków i konieczność zapewnienia
dostatecznej powierzchni przed wysokimi budynkami dla ustawienia
samochodu pożarniczego z drabiną3.
Tablica 4. Wymogi służb ratowniczych w przypadku stosowania środków
uspokojenia ruchu
Wymagania ratownictwa i straży pożarnej
*

W miarę możliwości gładka nawierzchnia

*

Wystarczająca szerokość jezdni dla
pojazdów ratowniczych w akcji

*

Dobry dojazd pod wejścia do budynków,

*

przed wysokimi budynkami wystarczająca
ilość miejsca dla samochodu z drabiną

Wnioski dla uspokojenia ruchu
*

Unikanie nagłych wzniesień oraz
stromych brukowań

*

Zapobieganie złemu parkowaniu poprzez
środki budowlane i kontrole w miejscach
o wzmożonej potrzebie parkowania

*

Sprawdzenie indywidualne (przy
wykorzystaniu przepisów budowlanych)

Dla zabezpieczenia możliwości dojazdu do każdego z budynków
powinny być wprowadzone ograniczenia w parkowaniu w niedozwolonych miejscach, co realizuje się środkami fizycznymi i kontrolami
tych miejsc. Wymagania w stosunku do ruchu służb komunalnych są
podobne jak w stosunku do możliwości zaopatrzenia i służb ratowniczych.

3 W warunkach polskich zagadnienia dróg przeciwpożarowych reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
16.06.2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139), wg którego minimalna
szerokość drogi przeciwpożarowej powinna wynosić 3,6 m, a szerokość jezdni 3,0m. Droga powinna mieć trwałą nawierzchnię i być pozbawiona przeszkód stałych.
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8. Uwagi końcowe
Przedstawione powyżej zagadnienia ruchu i infrastruktury komunikacyjnej dla innych niż ruch samochodów kategorii uczestników ruchu wskazują, że aby uzyskać pożądane efekty wprowadzenia uspokojenia ruchu w strefach i ciągach drogowych kompleksowo i spójnie
uwzględnić ich potrzeby. Rozwój infrastruktury oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla pojazdów komunikacji zbiorowej oraz
rowerów w obszarach ruchu uspokojonego stanowi potencjalną szansę zmniejszenia uciążliwości komunikacyjnych powodowanych ruchem samochodowym i jest jednocześnie realną alternatywą transportową. Nadanie priorytetu w ruchu określonym kategoriom uczestników ruchu, w tym przede wszystkim pieszym i rowerzystom stanowi
formę dodatkowego zwiększenia stanu bezpieczeństwa ruchu, który
ze względu na wprowadzane ograniczenia prędkości do 20 – 50 km/h
jest potencjalnie wyraźnie wyższy niż w wypadku klasycznych rozwiązań infrastruktury drogowo – ulicznej.
Doświadczenia miast wykorzystujących uspokojenie ruchu w obsłudze transportowej centrów i terenów mieszkaniowych wskazują na
dużą różnorodność wykorzystywanych form organizacyjnych oraz infrastrukturalnych. Oznacza to, że na każdy przykład strefy i ciągu,
gdzie planuje się wprowadzenie uspokojenia ruchu, należy patrzeć
indywidualnie z punktu widzenia całości funkcjonowania rozwiązania i stosować sprawdzone rozwiązania typowych środków techniczno
– organizacyjnych.
Należy oczekiwać, że nadchodząca II dekada XXI wieku w miastach
i na polskich drogach będzie dalszym krokiem w zakresie poprawy
stanu bezpieczeństwa ruchu oraz tworzenia ulic i dróg bardziej przyjaznych środowiskowo. Dokona się to m.in. przez kompleksowe i spójne wdrażanie rozwiązań uspokojenia ruchu.
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SOLUTIONS FOR OTHER TRAFFIC PARTICIPANTS
THEN CAR TRAFFIC IN TRAFFIC CALMING ZONES
AND ITINERARIES
Summary
The questions on traffic and solutions of infrastructure for other
traffic participants then car traffic in traffic calming zones and
itineraries have been presented in paper. The aim of the paper is
presentation of this problem - very important from the point of view
of correctness of functionality of traffic calming solutions. In this
form of traffic service of all categories of traffic participants in significant way contributes to obtain the synergy effect. – reduction
of arduousness of urban traffic, improvement of road traffic safety
and quality of urban space. In paper questions concerned to pedestrian, bicycle, pubic transport traffic, as well as circulation of
urban service and rescue vehicles were discussed.
Key words: traffic calming, pedestrian traffic, bicycle traffic,
public transport, supply, rescue vehicles, urban service
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LÖSUNGEN FÜR VERKEHRSTEILNEHMER
(AUSGENOMMEN PKW) IN DEN ZONEN
UND STRAßENZÜGEN DES BERUHIGTEN VERKEHRS
Zusammenfassung
In diesem Beitrag wurden Fragen des Verkehrs und der Infrastrukturlösungen für andere Verkehrsteilnehmer als Fahrzeugverkehr in den Zonen und Straßenzügen des beruhigten Verkehrs betrachtet. Der Beitrag soll die obige Frage darstellen, die
im Hinblick auf das richtige Funktionieren der Lösungen für die
Beruhigung des Verkehrs sehr wichtig ist, weil eine einheitliche
Lösung der Verkehrsbedienung für alle Verkehrsteilnehmer in einem bedeutenden Maße zum Synergieeffekt beiträgt, welcher die
Verkehrsberuhigung generieren kann, als auch zur Verringerung
der Beschwerlichkeit des Stadtverkehrs und Verbesserung des
Stands der Verkehrssicherheit und des öffentlichen Raumes beitragen kann. In dem Beitrag wurden auch Fragen des Verkehrs
von Fußgängern, Fahrrädern, öffentlichen Verkehrsmitteln sowie
Fahrzeugen der Stadt- und Rettungsdienste sowie Lastkraftwagen besprochen.
Schlüsselbegriffe: Verkehrsberuhigung, Fußgängerverkehr,
Fahrradverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, Versorgung,
Rettungsdienst, Stadtdienst.
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ANALIZA WPŁYWU KRZYWYCH
PRZEJŚCIOWYCH NA PRĘDKOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO DRÓG NA PODSTAWIE
STUDIÓW W SYMULATORZE JAZDY

Streszczenie

Prezentowane w niniejszej pracy badania są częścią projektu
naukowo-badawczego (Grant MNiSW nr N N509 2078 33), dotyczącego zasad geometrycznego projektowania dróg i ich otoczenia w aspekcie poprawy bezpieczeństwa dróg. Badania eksperymentalne przeprowadzono w symulatorze jazdy w laboratorium
CRISS, w Włoskim Międzyuczelnianym Centrum Naukowo-Badawczym Bezpieczeństwa Dróg w Rzymie. Uzyskane w efekcie
realizacji projektu wyniki dotyczą zarówno weryfikacji eksperymentalnej metody badawczej, jak również zależności pomiędzy
projektowymi parametrami dróg zamiejskich i bezpieczeństwem
jazdy, wynikającym z percepcji kierowców w czasie jazdy oraz
z przyjmowanej prędkości jazdy. Celem prezentowanej tu części badań jest wyjaśnienie przyczyn niebezpiecznych zachowań
kierowców podczas pokonywania łuków. Do najważniejszych
wyników należy rozpoznanie efektywności klotoidy. Wyniki badań przeprowadzonych w środowisku symulatora jazdy położyły nowe światło na percepcyjne i behawioralne aspekty klotoid
jako krzywych przejściowych, ujawniając bardziej bezpieczne zachowania kierowców podczas negocjowania łuków z klotoidami.
Analizy potwierdziły również efektywność obydwu wskaźników
eksperymentalnych, patologicznego dyskomfortu i dyspersji toru
jazdy, które ukazują ważne zależności pomiędzy projektowymi
parametrami dróg i zachowaniami kierowców podczas jazdy,
1 dr inż., Politechnika Krakowska, Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego I Grafiki Inżynierskiej, tel. (012) 62829 95, lzakowsk@pk.edu.pl
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wskazując na wzrost zagrożenia bezpieczeństwa jazdy wraz ze
wzrostem kategorii drogi i ze wzrostem krzywizny łuku. Uzyskane zależności dotyczące parametrów projektowych łuków drogowych, w szczególności krzywych przejściowych, warte są podkreślenia, gdyż mogą mieć zasadniczy wpływ na tworzenie bardziej
bezpiecznego systemu transportu.
Słowa kluczowe: geometryczne projektowanie dróg, symulator jazdy, łuki poziome, krzywe przejściowe, percepcja, prędkość,
patologiczny dyskomfort, dyspersja trajektorii, bezpieczeństwo

1. Wprowadzenie
Krytycznym punktem projektowania dróg zamiejskich i bezpieczeństwa dróg jest ocena właściwości percepcyjnych łuków drogowych.
Wypadki drogowe występują częściej na łukach poziomych niż na prostych odcinkach dróg, z powodu zwiększonych wymagań występujących na łukach zarówno dla kierowców jak i dla pojazdów.
Ponad 50 procent wypadków, do których dochodzi na drogach zamiejskich, również w Polsce, stanowią zdarzenia na łukach drogowych
z udziałem pojedynczych pojazdów. Przyczyny wysokiej częstotliwości
występowania wypadków na łukach nie są w pełni rozpoznane, jednak w ostatnich latach wielu badaczy wskazuje, że istotną rolę odgrywać mogą czynniki percepcyjne (Carsten, 2002; Shinar, D., 2007).
Typowe inżynierskie metody poprawy bezpieczeństwa dróg pozostaną
względnie mało skuteczne, jeżeli nie będą uwzględniały wszystkich
potencjalnych wpływów na zachowania kierowców i nie będą skierowane na użytkownika.
Proces percepcji łuków drogowych ma charakter złożony (Żakowska, 1999), a zatem wymaga badań o charakterze interdyscyplinarnym, uwzględniającym szeroki zakres współzależnych czynników pochodzących od drogi, od jej otoczenia i od czynników zewnętrznych takich jak światło, pogoda, zachowania kierowcy, i wielu innych. Wcześniejsze badania autorki i studia literatury z zakresu percepcji łuków
drogowych i bezpieczeństwa jazdy na łukach (Żakowska, 1999, 2001,
2005) pozwoliły na wyciągnięcie szeregu wniosków dotyczących efektywności stosowanych metod badawczych. Nowoczesne metody wizualizacji komputerowej mogą stanowić efektywne narzędzie do analizowania poprawności percepcyjnej projektowanej drogi i wynikające-
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go z niej poziomu bezpieczeństwa jazdy, o ile zostaną wypracowane
procedury ich stosowania. Do dziś niewiele systematycznych badań
empirycznych prezentuje wyniki porównawcze zachowań kierowców
w czasie pokonywania łuków drogowych o różnych parametrach.
Podejście badawcze bazujące na stosowaniu symulatorów jazdy
jest na obecnym poziomie rozwoju technologii najbardziej obiecującą metodą sprawdzania zachowań kierowców i bezpieczeństwa jazdy
na etapie projektowania drogi. Symulatory jazdy umożliwiają rozważanie i analizowanie wpływu różnorodnych parametrów i zmiennych
projektowych mających wpływ na bezpieczeństwo drogi (Allen et al.,
1998; Bella, 2005). Wyniki prowadzonych dotychczas badań potwierdzają hipotezę, iż metody analiz dróg wykorzystujące symulatory jazdy uwzględniają czynniki ludzkie. W tym kontekście rekomendowane
jest komputerowe generowanie wirtualnego środowiska drogi i jego
analizowanie na bazie studiów zachowań kierowców w warunkach symulatora jazdy.

2. Eksperyment badawczy
Dla przebadania efektywności klotoidy jako krzywej przejściowej
łuków poziomych pod względem ich percepcji i bezpieczeństwa, zaprojektowano badania eksperymentalne na bazie parametrów projektowych trzech kategorii dróg zamiejskich charakterystycznych dla Polski. Parametry geometryczne poziomych łuków oraz charakterystyki
zagospodarowania i otoczenia dróg odpowiadały standardom projektowym i praktyce wykonawczej.
Badania zmierzają do wyjaśnienia przyczyn niebezpiecznych zachowań kierowców podczas pokonywania łuków, a w konsekwencji
do wypracowania zaleceń projektowych wspomagających bezpieczeństwo jazdy, zgodnie z koncepcją Self Explaining Roads (SER), czyli
„samo wyjaśniających się dróg”.
Symulator CRISS
Badania eksperymentalne przeprowadzono w symulatorze jazdy
w laboratorium CRISS, w Włoskim Międzyuczelnianym Centrum Naukowo-Badawczym Bezpieczeństwa Dróg w Rzymie. System symula-
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tora został szczegółowo przetestowany i zbadany pod względem przydatności do badań nad bezpieczeństwem dróg (Benedetto, C., 2002).
Urządzenie składa się z czterech sieciowych komputerów i z trzech
innych współpracujących systemowo. Jeden komputer generuje obrazy, dwa inne komputery przetwarzają i przekazują ruchomy obraz
w rzeczywistym czasie jazdy, a czwarty z nich przetwarza równania
ruchu. Systemy współpracujące to układ sterowania kierownicą, pedały hamulca, sprzęgła i gazu oraz automatyczna skrzynia biegów.
System sterowniczy przekazuje kąt skrętu kierownicy do modelu osi
napędowej, gdzie przetwarzane są informacje w postaci komend przekazywanych do układu przetwarzania ruchomego obrazu. Pedały hamulca, gazu i sprzęgła sterowane są indywidualnie za pomocą sensorów optycznych, przekazujących informacje o ich dokładnych pozycjach do oprogramowania systemu. Automatyczna skrzynia biegów
umieszczona jest w tym samym pojemniku, w którym umieszczone są
sensory podłączone do oprogramowania. Oprogramowanie zezwala na
przełączenie układu z manualnej na automatyczną skrzynię biegów.
Symulator wbudowany jest w seryjny samochód osobowy (rys.1),
co wspomaga podczas eksperymentu wrażenie naturalności środowiska prowadzenia pojazdu na rzeczywistej drodze. Obraz drogi wraz
z jej otoczeniem jest prezentowany na trzech ekranach, umożliwiając
obserwację otoczenia w granicach kąta poziomego 135°. Środowisko
akustyczne otoczenia drogi i ruchu dociera z głośników umieszczonych w samochodzie, symulując dźwięki towarzyszące kierowcy na
drodze. Biblioteka dźwięków obejmuje obok odgłosów pojazdów w czasie jazdy, wybrane sygnały środowiska naturalnego i inżynierskiego
drogi.

Rys. 1. Symulator CRISS
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Symulator CRISS umożliwia modelowanie drogi zgodne z tradycyjną praktyką projektowania dróg oraz z zasadami inżynierii drogowej.
Możliwe jest również modelowanie drogi dowolnie małymi segmentami, dla uzyskania niestandardowych rozwiązań geometrycznych.
Metoda
31 kierowców przebadano w warunkach symulatora jazdy, przy
czym każdy odbył trzy jazdy testowe na odcinkach reprezentujących
trzy różne kategorie dróg. Każdy z odcinków testowych skomponowany był z dwudziestu różnych łuków poziomych przedzielonych prostym
odcinkiem drogi i zorganizowanych w losowy sposób. Dane wyjściowe
z jazdy w wirtualnym środowisku były zapisywane przez system symulatora jako miary obiektywne, po czy poddawane były procedurze
walidacji i analizowane.
Zmienne zależne badań w symulatorze jazdy
Podstawową zmienną była prędkość jazdy, wyrażana jako średnia
prędkość na łuku, prędkość dojazdu do łuku (mierzona w miejscu
początkowym stałej krzywizny łuku) i prędkość w środku łuku poziomego. Inne analizowane zmienne to (rozrzut toru jazdy) dyspersja
trajektorii (DT) i patologiczny dyskomfort (PD).
Dyspersja trajektorii (DT)
DT jest zaawansowanym wskaźnikiem określającym w sposób ilościowy odchylenie toru jazdy kierowcy (tv) od idealnej trajektorii ruchu (ta) na łuku poziomym. Im większa jest wartość wskaźnika DT,
tym trudniejsza jest dla kierowcy percepcja geometrii drogi i w konsekwencji trudniejsza jazda po łuku. Wskaźnik odchylenia toru jazdy wyrażany jest polem oznaczonym na rys. 2 pomiędzy torem jazdy
kierowcy na łuku, a idealną trajektorią ruchu i jest obliczany według
równania (1)

(1)
gdzie:
- tv(s) jest aktualnym torem jazdy kierowcy (usytuowanie linii podłużnej wyznaczonej osią poruszającego się pojazdu w odniesieniu do linii dzielącej drogę),
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ta jest przeciętną pozycją podłużnej linii toru jazdy kierowców na
łuku
- L jest długością łuku.
Wskaźnik DT obliczony wg wzoru (1) podzielono przez długość łuku
L, dla ułatwienia porównania dyspersji trajektorii pomiędzy łukami o
różnej długości.
-

Rys. 2. Dyspersja trajektorii, DT

Patologiczny dyskomfort (PD)
Utworzenie wskaźnika patologicznego dyskomfortu oparte jest na
następującym założeniu teoretycznym: kierowca jadący samo-wyjaśniającą się drogą przyjmuje poprawną i bezpieczną trajektorię jazdy,
a występujące przyspieszenie dośrodkowe zależne jest tylko od Geometrii drogi w łuku. Jeżeli zatem kierowca dokonuje w czasie jazdy
korekty toru jazdy innej niż wynika to z Geometrii drogi, to droga nie
jest samo-wyjaśniająca się, a zatem może być niebezpieczna. Jeżeli
przyspieszenie dośrodkowe nie wynika tylko z geometrii drogi w łuku,
oznacza to, iż kierowca dokonuje korekty toru jazdy.
Powtarzające się zmiany przyspieszenia dośrodkowego na odcinku łuku o stałej krzywiźnie wskazują na chwilowe zmiany toru jazdy
dokonywane przez kierowcę w czasie negocjowania łuku (rys.3), co
można uznać za wskaźnik braku komfortu jazdy.
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Wskaźnik patologicznego dyskomfortu PD obliczono dla każdego
analizowanego łuku na jego odcinku o stałej krzywiźnie, a więc z pominięciem ewentualnych odcinków krzywych przejściowych, według
wzoru (2)

(2)
gdzie:
- atj to przyspieszenie dośrodkowe (zanotowane przez system symulatora dla każdego kierowcy w każdej chwili),
- vj to średnia prędkość jazdy uzyskana przez kierowcę na łuku,
- ρj promień łuku,
- L długość łuku.
PD odpowiada polu powierzchni pomiędzy wykresem przyspieszenia dośrodkowego, jakie uzyskał kierowca w czasie jazdy na łuku,
a wykresem teoretycznego przyspieszenia na długości łuku o stałej
krzywiźnie, co przedstawiono na rys. 3.
Dla ułatwienia porównania patologicznego dyskomfortu występującego na różnych łukach, podzielono wskaźnik PD przez długość łuku L.

Rys. 3. Patologiczny dyskomfort, PD

Wskaźnik patologicznego dyskomfortu był prezentowany i omawiany we wcześniejszych opracowaniach (Benedetto, A., et al., 2005,
2006; Calvi and D’Amico, 2006), w których uzyskano wysoki współczynnik jego korelacji z wypadkami na łukach. Ponadto przeprowa-
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dzono testy weryfikacji wskaźnika PD w badaniach terenowych przy
użyciu samochodu wyposażonego w instrumenty pomiarowe (Casolo,
2008), które wykazały jego pozytywną korelację z wypadkowością na
testowych odcinkach dróg.
Zmienne niezależne
Zmiennymi niezależnymi manipulowanymi w trakcie eksperymentu były parametry przekroju poprzecznego dróg trzech kategorii, parametry geometryczne łuków poziomych oraz charakterystyki otoczenia
dróg.
Wprowadzono następujące poziomy zmiennych niezależnych:
• trzy poziomy kategorii dróg, odpowiadające polskim standardom
projektowym, a mianowicie: drogi klasy Z, G i S. Każdej kategorii odpowiada inna prędkość projektowa, funkcja i geometria
przekroju poprzecznego; poszczególne kategorie dróg oznaczono
następująco:
A. Z (Vd=50km/h), droga jednojezdniowa dwupasowa, 2 x
2.75 m, pobocza nieutwardzone, obecna malowana linia osiowa, brak oznaczonych linii krawędzi drogi,
B. G (Vd=70 km/h), droga jednojezdniowa dwupasowa, 2 x
3.25 m + 2 x 1.50 utwardzone pobocza, obecne malowane
linie osiowa i krawędziowe jezdni,
C. S (Vd=100 km/h), droga dwujezdniowa 2 x (2 x 3.50 m + 2 m
utwardzone pobocza + 0.5 m pas awaryjny) z jezdniami oddzielonymi pasem zieleni o szerokości 2-3 m.
• trzy poziomy krzywizny łuków poziomych (promienie łuków
300 m, 500 m i 1000 m),
• dwa zwroty łuków (lewy i prawy),
• dwa poziomy obecności krzywych przejściowych (łuki z klotoidami jako krzywymi przejściowymi i bez).
Uczestnicy
W badaniach uczestniczyło 31 wolontariuszy (26 mężczyzn i 5 kobiet) w wieku od 21 do 29 lat. Rekrutację uczestników przeprowadzono wśród studentów Wydziału Nauk Inżynierii Lądowej Uniwersytetu
Roma Tre w Rzymie we Włoszech, poprzez bezpośredni kontakt. Wszyscy uczestnicy badań posiadali ważne włoskie prawo jazdy i doświadczenie w prowadzeniu samochodu średnio 5,9 lat (w zakresie od 3 do
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10 lat). Średnia liczba przejechanych kilometrów w ostatnim roku to
13050 km (w zakresie od 1000 do 25000 km). Uczestnicy nie mieli
wad wzroku i nie uczestniczyli wcześniej w badaniach w symulatorze
jazdy. Czworo uczestników brało udział wcześniej w jeździe samochodem badawczym w warunkach terenowych. Czwórka uczestników odczuwała lekki ból głowy w trakcie jazdy próbnej w symulatorze.
Scenariusz
Opracowano trzy scenariusze badawcze (typ A, B i C) reprezentujące trzy kategorie dróg odpowiadające polskim standardom projektowym (A dla drogi klasy Z i prędkości projektowej 50 km/h; B dla drogi
klasy G i prędkości projektowej 70 km/h; C dla drogi klasy S i prędkości projektowej 100 km/h). Każdy scenariusz składał się z dwudziestu łuków poziomych (o promieniach 300, 500 i 1000 metrów)
oddzielonych prostymi odcinkami drogi. Pierwszy odcinek prosty miał
długość 1000 metrów, aby umożliwić kierowcą dojazd do pierwszego
łuku z prędkością swobodnej jazdy na wirtualnej drodze danego typu.
Kolejne odcinki proste były różnej długości, przy czym na drogach
wyższej kategorii zastosowano dłuższe proste niż na drogach niższych
kategorii (300 metrów w scenariuszu A, 400 metrów w scenariuszu B
i 500 metrów w scenariuszu C). Odcinki proste pomiędzy sąsiadującymi krzywoliniowymi odcinkami dróg miały za zadanie zapobiec wpływowi elementów poprzedniej krzywej na percepcję kierowcy podczas
jazdy kolejnym łukiem.

A: scenario representing Z class road

B: scenario representing G class road

C: scenario representing S class road

Rys. 4. Przykładowe obrazy scenariuszy A, B i C trzech kategorii dróg
analizowanych w badaniach

Dla każdego z trzech scenariuszy A, B i C utworzono geometrycznie
odwrotny wariant drogi (przedstawiający powrotną trasę jazdy, a więc

270

Żakowska L.

od końcowego do początkowego miejsca wirtualnej przestrzeni). Tym
sposobem scenariusz typu A uzyskał dwa warianty, A1 i A2, identyczne pod względem ilościowym a stanowiące odbicie lustrzane scenariusza A. Tak samo utworzono warianty B1 i B2 dla scenariusza B
oraz C1 i C2 dla scenariusza C. Sekwencję łuków i charakterystyki
scenariuszy wariantów 1 i 2 przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Charakterystyki łuków poziomych zastosowanych w scenariuszach A, B i C
Scenariusze
A1, B1, C1

Charakterystyki łuków
Długość
[m]
393

Promień
Widoczność Klotoida
[m]
500

tak

tak

Scenariusze
A2, B2, C2

Numer
kodowy łuku

Zwrot

Numer kodowy
łuku

Zwrot

1

prawy

1

lewy

237

300

tak

tak

2

lewy

2

prawy

524

1000

nie

nie

3

prawy

3

lewy

237

300

nie

tak

4

prawy

4

lewy

262

500

tak

nie

5

lewy

5

prawy

524

1000

tak

nie

6

lewy

6

prawy

393

500

nie

tak

7

prawy

7

lewy

157

300

nie

nie

8

lewy

8

prawy

393

500

tak

tak

9

lewy

9

prawy

157

300

tak

nie

10

prawy

10

prawy

157

300

tak

nie

11

lewy

11

prawy

524

1000

tak

nie

12

prawy

12

lewy

262

500

nie

nie

13

prawy

13

lewy

237

300

nie

tak

14

lewy

14

prawy

393

500

nie

tak

15

lewy

15

prawy

262

500

tak

nie

16

prawy

16

lewy

237

300

tak

tak

17

prawy

17

lewy

262

500

nie

nie

18

lewy

18

prawy

157

300

nie

nie

19

prawy

19

lewy

524

1000

nie

nie

20

lewy

20

prawy

Procedura
Badania pilotażowe, które poprzedziły cykl zasadniczy badań symulacyjnych, doprowadziły w ramach projektowania eksperymentu
badawczego do wypracowania szczegółowej procedury dla weryfikacji
i analiz projektu.

ANALIZA WPŁYWU KRZYWYCH PRZEJŚCIOWYCH NA PRĘDKOŚĆ I...

271

Zgodnie z procedurą eksperymentalnych badań w symulatorze jazdy CRISS (Benedetto, A. et al., 2002; Benedetto, C., 2002), uczestnicy
wyrażali na wstępie pisemną zgodę na udział w badaniach, po czym
odbywali treningowy przejazd w symulatorze jazdy. Przejazdy eksperymentalne zajmowały kierowcom ok. 60 minut, obejmując trzy sesje
symulacji i niezbędne przerwy po każdej sesji. Przejazdy eksperymentalne dla każdego uczestnika składały się z trzech odrębnych jazd (po
ok. 10 minut każda – zależnie od przyjmowanej prędkości), pomiędzy
którymi kierowca wysiadał z samochodu dla uniknięcia przeciążenia
i dla wypoczynku. Przerwa wykorzystana była każdorazowo na udzielenie odpowiedzi na pytania w ankiecie, dotyczące charakterystyk
przejechanego odcinka drogi. Uczestnicy mieli też możliwość uzyskać
w tym czasie ewentualne dalsze wyjaśnienia, a w przypadku złego
samopoczucia mogli zrezygnować z kolejnych etapów jazd eksperymentalnych.
Po zakończeniu każdej sesji przejazdu eksperymentalnego następowało zapisywanie danych wyjściowych w systemie komputerowym
symulatora, które następnie poddano analizom statystycznym. Uzyskane odpowiedzi w ankietach zapisywane były w odrębnym arkuszu i
poddawane analizom statystycznym wraz z danymi wyjściowymi charakterystyk jazdy.
Badania prowadziło, obok autorki, dwóch przeszkolonych pracowników CRISS, którzy czuwali nad sprawną pracą systemu komputerowego, a także nad właściwą prezentacją wirtualnych obrazów
badawczych, ich sekwencją, długością przerw pomiędzy przejazdami,
jednocześnie współpracując z uczestnikami udzielając instrukcji, wyjaśnień i pomocy w czasie badań.

3. Analiza wyników
Wpływ krzywych przejściowych (klotoid) na percepcję i bezpieczeństwo łuków
Analiza wpływu krzywych przejściowych na percepcję i bezpieczeństwo łuków poziomych została przeprowadzona dla dwóch poziomów
krzywizny łuków, a mianowicie dla łuków o promieniach R = 300 m
i R = 500 m. Nie uwzględniono w badaniach krzywych przejściowych
dla łuków o promieniach R = 1000 m, ze względu na ograniczenia
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czasu przejazdu symulacyjnego (w więc długości wirtualnej drogi),
który w przypadku wprowadzenia do scenariusza tych łuków wykraczałby poza określony limit gwarantujący wygodną jazdę (Benedetto,
C., 2002). Krzywe przejściowe nie zawsze są stosowane w praktyce
projektowej przy łukach poziomych o promieniach 1000 metrów, co
wspomogło decyzję o rezygnacji z wprowadzenia ich do badań.
Dla porównania wpływu krzywych przejściowych na percepcję łuków obliczono trzy wskaźniki dla wszystkich analizowanych łuków
(z klotoidami i bez klotoid), a mianowicie średnią prędkość jazdy, PD
i DT, mierząc ich wartości na całej długości łuku o stałej krzywiźnie.
Wyniki zestawiono w tablicy 2, przy czym dla porównania wskaźników
patologicznego dyskomfortu i dyspersji trajektorii przedstawiono ich
wartości dzielone przez długość łuku (PD/L i DT/L).
Tabela 2. Zestawienie średnich prędkości i wskaźników PD oraz TD dla
każdego łuku w trzech scenariuszach A, B i C
Krzywa
nr

Scenariusz A
Vśr
[km/h]

PD/L
[m/s2]

Scenariusz B
DT/L
[m]

Vśr
[km/h]

PD/L
[m/s2]

Scenariusz C
DT/L
[m]

Vśr
[km/h]

PD/L
[m/s2]

DT/L
[m]

R1

90.88

0.105

0.094

97.06

0.127

0.110

108.53

0.122

0.122

R2

88.86

0.145

0.066

91.76

0.180

0.107

103.10

0.269

0.108

R3

97.76

0.133

0.134

97.96

0.101

0.168

110.10

0.125

0.201

R4

85.80

0.152

0.097

87.99

0.127

0.108

99.40

0.227

0.104

R5

91.30

0.166

0.104

95.86

0.192

0.168

108.23

0.263

0.264

R6

99.87

0.134

0.120

105.29

0.136

0.149

116.05

0.136

0.178

R7

95.39

0.127

0.091

96.17

0.111

0.104

108.89

0.138

0.146

R8

85.02

0.247

0.120

88.01

0.316

0.148

99.92

0.450

0.276

R9

88.37

0.130

0.084

96.05

0.127

0.121

114.40

0.149

0.120

R10

83.06

0.245

0.137

89.02

0.342

0.162

99.99

0.452

0.282

R11

82.58

0.262

0.111

86.76

0.340

0.218

99.54

0.466

0.275

R12

99.99

0.142

0.142

102.39

0.161

0.173

114.40

0.160

0.195

R13

90.02

0.182

0.159

91.85

0.196

0.159

104.09

0.232

0.241

R14

87.27

0.140

0.078

89.29

0.152

0.105

103.22

0.253

0.055

R15

93.78

0.114

0.070

95.34

0.101

0.082

110.06

0.146

0.103

R16

95.35

0.233

0.135

96.43

0.257

0.199

108.61

0.271

0.219

R17

85.41

0.198

0.080

88.07

0.148

0.109

105.71

0.329

0.054

R18

91.17

0.175

0.102

91.94

0.157

0.130

104.01

0.245

0.198

R19

86.10

0.265

0.141

85.53

0.289

0.158

99.72

0.436

0.254

R20

96.45

0.104

0.107

97.91

0.096

0.107

110.66

0.124

0.141
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Na wykresach (rys. 5, 6 i 7) zestawiono wartości Vśr, PD i TD dla
łuków o promieniach 300 i 500 metrów z klotoidami i bez klotoid dla
scenariuszy typu A, B i C. Wyniki prezentują 90% poziom ufności.
Analiza średnich prędkości jazdy na odcinkach łuków o stałej krzywiźnie (rys. 5) 300 m i 500 m ukazuje tą samą zależność: łuki z krzywymi przejściowymi są pokonywane z większymi prędkościami niż łuki
bez krzywych przejściowych. Ta zależność jest mocniejsza przy większych promieniach łuku i wzrasta wraz ze wzrostem kategorii drogi.
Powodem podejmowania większych prędkości na łukach poprzedzonych krzywymi przejściowymi jest prawdopodobnie lepsza percepcja
tych łuków, pozwalająca na dojazd do łuku bez nadmiernego hamowania i w konsekwencji umożliwiająca szybszą jazdę na łuku.
Najmocniejszy efekt obecności klotoidy ukazały wyniki analiz
wskaźników patologicznego dyskomfortu (rys. 6) i dyspersji trajektorii
(rys. 7). Obydwa wskaźniki, PD i TD, uzyskały znacząco niższe wartości dla łuków z krzywymi przejściowymi na wszystkich kategoriach
dróg i na obydwu poziomach krzywizny. Wyniki analizy dyspersji trajektorii potwierdzają efektywność stosowania krzywych przejściowych,
wykazując lepszą percepcję łuków poprzedzonych klotoidami, skoro
kierowcy w znacznie mniejszym stopniu dokonują korekty toru jazdy
na tych łukach, niż na łukach bez klotoid. Im mniejszy jest promień
łuku, tym większe jest zróżnicowanie wskaźników PD (65% - 111%
dla R=300, natomiast 20% - 82% dla R=500). Tak a więc mocniejszy
jest efekt klotoidy w przypadku łuków o dużych krzywiznach (R=300),
których percepcja jest trudniejsza dla kierowców. Jednak również
w przypadku jazdy na łukach o promieniach 500 metrów patologiczny dyskomfort istotnie wzrasta, gdy łuki nie są poprzedzone krzywymi
przejściowymi i wzrasta dyspersja toru jazdy (o 31% dla scenariusza
A, 57% dla B i 86% dla C). Ujawnione zależności wzrostu wartości
wskaźników efektywności i percepcji klotoidy stanowią ważne wyniki
badawcze, potwierdzające zasadność stosowania krzywych przejściowych na wszystkich poziomach promieni łuków jako wymogu (a nie
tylko zalecenia) w przepisach projektowania dróg.
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Rys. 5. Porównanie średnich prędkości jazdy na łukach o promieniach
300 m i 500 m z klotoidami i bez klotoid, dla scenariuszy typu A, B i C

Rys. 6. Porównanie wartości wskaźników patologicznego dyskomfortu
jazdy na łukach o promieniach 300 m i 500 m z klotoidami i bez klotoid,
dla scenariuszy typu A, B i C
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Rys. 7. Porównanie wartości wskaźników dyspersji trajektorii jazdy na
łukach o promieniach 300 m i 500 m z klotoidami i bez klotoid, dla scenariuszy typu A, B i C

4. Wnioski
Na obecnym etapie rozwoju technologii i wiedzy, symulator jazdy
jest najbardziej efektywnym narzędziem badań i studiów bezpieczeństwa nowo projektowanych dróg.
Istotnym wstępnym wynikiem badawczym jest potwierdzenie,
w efekcie procedury walidacji, iż przyjęta metoda badawcza jest poprawna i przydatna do studiów zależności pomiędzy projektowymi parametrami dróg, a zachowaniami kierowców związanymi z bezpieczeństwem jazdy. Symulator jazdy jest efektywnym narzędziem do oceny
takich behawioralnych czynników projektowych parametrów dróg jak
prędkość jazdy i tor jazdy. Przyjęta eksperymentalna metoda walidacji
próby badawczej (kierowców) i scenariusza (wirtualnej przestrzeni ruchomych obrazów dróg i ich otoczenia) pozwala stwierdzić, że możliwe
jest w badaniach symulacyjnych uniknięcie wpływu niepożądanych
elementów na wyniki badań. Ważnym aspektem zastosowanej metody
badań w laboratorium symulatora jazdy jest potwierdzona wynikami
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badawczymi możliwość dokonywania systematycznych studiów relacji pomiędzy projektowymi parametrami dróg, a reakcją kierowców na
te parametry podczas jazdy.
Wyniki badań obejmują relacje pomiędzy geometrycznymi parametrami dróg (liczba pasów ruchu, szerokość jezdni, wielkość krzywizny
łuku poziomego, obecność krzywych przejściowych), a zachowaniami
kierowców warunkującymi bezpieczeństwo jazdy.
Do najważniejszych wyników należy rozpoznanie efektywności klotoidy. Ujawnione na bazie badań przeprowadzonych w środowisku symulatora jazdy zależności położyły nowe światło na percepcyjne i behawioralne aspekty klotoid jako krzywych przejściowych, ujawniając
bardziej bezpieczne zachowania kierowców podczas negocjowania łuków z klotoidami.
Badania potwierdziły również efektywność obydwu wskaźników
eksperymentalnych, patologicznego dyskomfortu i dyspersji toru jazdy, które ukazują ważne zależności pomiędzy projektowymi parametrami dróg i zachowaniami kierowców podczas jazdy, wskazując na
wzrost zagrożenia bezpieczeństwa jazdy wraz ze wzrostem kategorii
drogi i ze wzrostem krzywizny łuku.
Uzyskane zależności dotyczące parametrów projektowych łuków
drogowych, w tym obecności krzywych przejściowych warte są podkreślenia, gdyż mogą mieć zasadniczy wpływ na tworzenie bardziej
bezpiecznego systemu transportu.
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ANALYSIS OF TRANSITION CURVES EFFECT
ON DRIVING SPEED AND ROAD SAFETY BASED
ON THE STUDY IN DRIVING SIMULATOR
Summary
This study presents part of the research project (Grant MNiSW
N N509 2078 33) which deals with geometrical aspects of spatial
road design that enhance road safety. The main aim was to test
the driver’s behavior and speed effects of driving through rural
roads of different categories and geometric parameters (width and
number of driving lanes, curvatures, horizontal curves with and
without transition curves). The laboratory experiment, pilot studies and the main experimental works were conducted at driving
simulation laboratory of Italian Interuniversity Research Centre of
Road Safety, CRISS. Analysis presented in the paper are focusing
on relations between experimental variables and driver’s behavior
related to driving speed and other advanced behavioral indicators
connected to driving trajectory, speed choice, risk perception and
curve geometry. An important aspect of this simulation method is
that it allows a systematic study of relationships between road
design parameters and driving behavior, which is very difficult
to organize in on-site studies. Regarding road curve perception,
the major finding deals with the effectiveness of the clothoid as
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a transition curve. The results of this experimental study in driving simulator put in light the perceptual and behavioral effects of
clothoids as transition curves during curve negotiation, presenting
safer behavior on curves with clothoids, than with curves without them. Both experimental indicators, pathologic discomfort and
trajectory dispersion, shows an important relationship between
road design parameters and driving behavior on road curves, presenting the increase of risk with road category increase coupled
with decreasing curve radius. The general conclusion of this study
results is that advanced techniques of visualization and simulation of road environment can disclose the relationships between
design road parameters and behavioral aspects important for creating safer transportation systems.
Key-words: road design, driving simulator, horizontal curves,
transition curves, perception, driving speed, pathologic discomfort,
trajectory dispersion, safety

ANALYSE DES EINFLUSSES DER ÜBERGANGSKURVEN
AUF GESCHWINDIGKEIT UND STRASSENSICHERHEIT
AUF DER GRUNDLAGE DER STUDIE
IM FAHRSIMULATOR
Zusammenfassung
Die in diesem Beitrag präsentierten Untersuchungen sind ein
Teil des wissenschaftlichen Forschungsprojekts (Zuschuss des
Ministeriums für Wissenschaft und Hochschulwesen Nr. N N509
2078 33) über geometrische Grundsätze für die Planung von
Straßen und deren Umgebung in Hinsicht auf die Verbesserung
der Verkehrssicherheit. Die experimentellen Untersuchungen wurden im Fahrsimulator des Laboratoriums CRISS (Italienisches
Interuniversitäres Forschungszentrum für Verkehrssicherheit) in
Rom durchgeführt. Die erzielten Ergebnisse betreffen sowohl die
Verifikation der experimentellen Forschungsmethode als auch die
Beziehung zwischen Planungsparametern von Vorortstraßen und
Fahrsicherheit, die sich aus der Perzeption durch den Fahrer beim
Fahrzeugführen und aus der Fahrgeschwindigkeit ergibt. Die hier
präsentierten Untersuchungen sollen die Ursachen für gefährliche
Verhaltensweisen der Fahrer beim Kurvennehmen erklären. Zu
den wichtigsten Ergebnissen gehört Erkennung der Effektivität
der Klothoide. Die im Fahrsimulator durchgeführten Untersuchungen haben ein neues Licht auf perzeptive und behavioristische
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Aspekte der Klothoiden als Übergangskurven geworfen, indem
mehr sichere Verhaltensweisen der Fahrer beim Negoziieren der
Kurven mit Klothoiden entdeckt wurden. Die Analysen haben
auch die Effektivität der beiden experimentellen Indikatoren, der
pathologischen Unbehaglichkeit und Bahndispersion bestätigt,
die wichtige Beziehungen zwischen den geplanten Straßenparametern und Verhaltensweisen der Fahrer während der Fahrt
zeigen. Sie weisen darauf hin, dass mit der höheren Straßenkategorie und engeren Kurve die Gefährdung der Fahrsicherheit
steigt. Betonenswert sind die erzielten Beziehungen in Bezug auf
Planungsparameter von Kurven, insbesondere von Überganskurven, weil sie einen grundsätzlichen Einfluss auf Schaffung eines
sichereren Verkehrssystems haben können.
Schlüsselbegriffe: geometrische Straßenplanung, Fahrsimulator, horizontale Kurven, Übergangskurven, Perzeption, Geschwindigkeit, pathologische Unbehaglichkeit, Trajektoriedispersion, Sicherheit.
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OSŁONY ENERGOCHŁONNE CERTYFIKOWANE
ZNAKIEM CE ORAZ TERMINALE JAKO
BEZPIECZNE ZAKOŃCZENIA DROGOWYCH
BARIER OCHRONNYCH

1 SAFEROAD, Włocławek, j.moryc@saferoad.pl
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Dla 4 różnych poziomów prędkości i 5 zakresów szerokości jest dostępnych
aż 20 modeli QuadGuard™ CEN

50 km/h

80 km/h

100 km/h

110 km/h

3-bay systems

5-bay systems

6-bay systems

8-bay systems

4

8-zatokowy system QG CEN zabezpiecza pasażerów podróżujących z prędkością 110 km/h podczas
zderzenia czołowego i bocznego.

Długość:

7.97 m

6-zatokowy system QG CEN zabezpiecza pasażerów podróżujących z prędkością 100 km/h podczas
zderzenia czołowego i bocznego.

Długość:

6.13 m

5-zatokowy system QG CEN zabezpiecza pasażerów podróżujących z prędkością 80 km/h podczas
zderzenia czołowego i bocznego.

Długość:

5.22 m

3-zatokowy system QG CEN zabezpiecza pasażerów podróżujących z prędkością 50 km/h podczas
zderzenia czołowego i bocznego.

Długość:

3.40 m
5
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QuadGuard CEN system wykorzystuje do
pochłaniania energii zderzenia specjalne wkłady
absorpcyjne otoczone stalową ramą, przeponami
oraz panelami osłonowymi Quad-BeamTM .

panele osłonowe

przepony
6

Podczas zderzenia czołowego, system składa się
teleskopowo , a wymienne wkłady absorpcyjne pochłaniają
energię.
7
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PODCZAS ZDERZENIA CZOŁWEGO NIE WYSTĘPUJE
ODŁĄCZANIE SIĘ ELEMENTÓW SYSTEMU !
8

QG CEN system jest sztywny-bocznie, ponieważ jego jednoszynowa konstrukcja nie
dopuszcza do poważnych deformacji, które mogą wystąpić podczas uderzenia
bocznego.

Podczas uderzenia bocznego system bezpiecznie przekierowuje pojazd na właściwy
tor jazdy.

9
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Wkłady absorpcyjne zapewniają ochronę nawet przy
ekstremalnych temperaturach i warunkach
atmosferycznych.

12

panele przejściowe
pozwalają na łagodne i
bezpieczne połączenie
osłony z dowolnym typem
bariery
13
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Po uderzeniu czołowym często wymianie podlegają jedynie
wkłady absorpcyjne

Elastyczny nos
osłony

14

QuadGuard™ CEN - system wytrzymały i niezawodny:

17
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QuadGuard™ CEN po uderzeniu samochodu ciężarowego

18

Po zderzeniu…

19
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OPCJE INSTALACJI:
• nawierzchnia betonowa
• płyta betonowa/fundament
• nawierzchnia bitumiczna

Wybrane instalacje w Europie

Austria

23
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Hungary

24

Norway

25
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Sweden

26

Ireland

England

Scotland

27
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Quest CEN

Osłona energochłonna certyfikowana
znakiem CE

przekierowująca, dwukierunkowa osłona
energochłonna dla prędkości 80 km/h,
100 km/h i 110 km/h

1

QUEST CEN

3 różne modele Quest CEN, które przeszły z sukcesem obszerny program testów kwalifikujących
według europejskich (EN 1317-3) oraz amerykańskich (NCHRP 350) standardów zabezpieczają
poziomy prędkości od 70 km/h do 110 km/h.
NCHRP 350 Tests performed on Quest

EN 1317-3 Tests performed on Quest
Vehicle
mass

Impact speed

Impact angle and point of
impact

TC 1.1.100

900 kg

100 km/h

0 on nose

TC 2.1.100

900 kg

100 km/h

0 ¼ offset

TC 1.3.110

1500 kg

110 km/h

0 on nose

TC 3.3.110

1500 kg

110 km/h

15 on nose

TC 4.3.110

1500 kg

110 km/h

15 on side

TC 5.3.110

1500 kg

110 km/h

165 on side

Impact angle
and point of
impact

Vehicle mass

3-30

820 kg

100 km/h

0 on nose

3-31

2000 kg

100 km/h

0 on nose

3-32

820 kg

100 km/h

15 on nose

3-33

2000 kg

100 km/h

15 on nose

3-36

820 kg

100 km/h

15 B.L.O.N.

3-37

2000 kg

100 km/h

15 B.L.O.N.

3-38

2000 kg

100 km/h

20 on side

3-39

2000 kg

100 km/h

160 on side

On 110 km/h system

On 110 km/h parent for 110 km/h level

Test

Impact
speed

Test

On 100 km/h system for 100 km/h level

On 80 km/h system

TC 1.2.100

1300 kg

100 km/h

0 on nose

2-30

820 kg

70 km/h

0 on nose

TC 4.2.100

1300 kg

100 km/h

15 on side

2-31

2000 kg

70 km/h

0 on nose

2-32

820 kg

70 km/h

15 on nose

On 80 km/h system for 80 km/h level
TC 1.2.80

1300 kg

80 km/h

0 on nose

2-33

2000 kg

70 km/h

15 on nose

TC 4.2.80

1300 kg

80 km/h

15 on side

2-36

820 kg

70 km/h

15 B.L.O.N.

2-37

2000 kg

70 km/h

15 B.L.O.N.

2-38

2000 kg

70 km/h

20 on side

2-39

2000 kg

70 km/h

160 on side

2
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QUEST CEN 110 (model no. TD110CEN610)
Kwalifikowany jako spełniający zarówno europejską
normę EN 1317-3 dla 110 km/h oraz
amerykańską normę NCHRP 350 dla 100 km/h

QUEST CEN 100
(model no. TD100CEN610)
Kwalifikowany jako spełniający europejską
normę EN 1317-3 dla100 km/h

QUEST CEN 80 (model no. TD80CEN610)
Kwalifikowany jako spełniający zarówno europejską
normę EN 1317-3 dla 80 km/h oraz amerykańską normę NCHRP 350 dla 70 km/h

3

Quest CEN 80 model

Quest CEN 100 / 110 model

UWAGA:
modele Quest 100 oraz
Quest 110 wyglądają
identycznie
4
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Quest CEN 100 oraz Quest CEN 110

5

Quest CEN 80 model
Krótszy od modeli 100 i 110 z 3 zatokami zamiast 4

6
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wymiary

QUEST

110 km/h system

100 km/h system

80 km/h system

Długość efektywna

7.22 m

7.22 m

5.37 m

Długość
systemowa
(zawiera płytę
kotwiącą)

8.31 m

8.31 m

6.48 m

Szerokość
systemowa

61 cm

61 cm

61 cm

wysokość

81 cm

81 cm

81 cm

waga

660 kg

656 kg

498 kg
7

Jak działa ramka profilująca
Wewnątrz ramki profilującej znajdują się 4 żeberka. Gdy podczas uderzenia
rurowa prowadnica jest przeciskana przez ramkę profilującą, jej wstępnie
profilowany odcinek przechodzi przez ramkę płynnie, a znajdująca się dalej
nieprofilowana część prowadnicy jest zgniatana przechodząc przez żeberka
ramki absorbując w ten sposób energię uderzenia.
Nieprofilowana część prowadnicy

Ramka
profilująca

Wstępnie profilowany odcinek prowadnicy

8
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Dodatkowa ramka profilująca,

tylko w modelu Qest 110 system

Ramka profilująca prowadnicy głównej występuje
we wszystkich modelach Quest CEN – system

9

kotwienie

Kotwy do betonu

Kotwy do asfaltu

10
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Instalacja w Chile po
uderzeniu

11

Jeśli zamawiający chce
skorzystać z Quest w miejscu o
wysokim ryzyku częstych
wypadków, upewnij się, że płyta
kotwiąca jest na tyle duża, aby
mogła być wykorzystana w
przyszłości dla QuadGuard w
przypadku opcji zamiany systemu
na bardziej efektywny

12
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Quest CEN - właściwości

• zabezpiecza wąskie przeszkody
• zabezpieczając przeszkody szerokie musi być zakończony
elementem przejściowym o końcach obróconych ku dołowi
• miejsca o niskim współczynniku wypadkowości –
mniej niż 1 zderzenie pełnej skali na rok
• miejsca o niewysokim natężeniu ruchu

19

20
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24
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Quest CEN - osłona
energochłonna
certyfikowana znakiem CE!
Quest CEN jako
dwustronny Terminal?

25
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ABC Terminal

1

Najbardziej niebezpiecznymi częściami barier są ich
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Nasze rozwiązanie na bezpieczne
zakooczenie barier?

309
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ABC Terminal
Składa się ze stalowej bariery energochłonnej pełniącej rolę szyny prowadzącej
zakooczonej nakierowującą poduszką zderzeniową, osadzonej na
dwuelementowym słupku stalowym (dolny i górny, połączone stalowym
trzpieniem ścinanym podczas uderzenia)

5

ABC Terminal
Podczas uderzenia czołowego siła osiowa ścina stalowy trzpieo słupka powodując
rozłączenie górnej od dolnej części słupka
Pochłanianie energii odbywa się poprzez tarcie i odkształcenia na szynie
prowadzącej podczas poślizgu.

6
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ABC Terminal
Podczas uderzenia bocznego dolny i górny słupek zostały zaprojektowane tak aby
pozostawały połączone razem ze sobą dając boczne podparcie szynie prowadzącej i
umożliwiając bezpieczne przekierowanie uderzającego w nią pojazdu.

7

Po uderzeniu czołowym

8
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ENV pr 1317- 4 Table 1

ABC Terminal został z sukcesem przetestowany uzyskując klasę P4,
najwyższy poziom wg normy ENV pr 1317-4, kwalifikujący go do
stosowania dla prędkości 110km/h

P4 version (110 km/h)
wykorzystuje 8 słupków
długośd: 12.36m

P3 version (100 km/h)
wykorzystuje 6 słupków
długośd: 9.70m

P2 version (80 km/h)
wykorzystuje 4 słupki
długośd: 7.03m

9
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ABC Terminal dostępny jest w wersji
lewo i prawostronnej

15
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ABC Terminal po instalacji

ABC Terminal po instalacji
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ABC Terminal po instalacji

ABC Terminal po instalacji
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MEANDRY PROJEKTOWANIA
W prezentacji poruszono problemy, z jakimi boryka się projektant opracowujący projekty inwestycji drogowych. Podano przykłady niewłaściwych postanowień i braków w obowiązujących aktach
prawnych, przykłady niewłaściwych postępowań inwestorów, a także instytucji mających wpływ na przebieg procesu projektowania. Na
przykładach omówiono błędne, niezgodne z obowiązującym prawem,
interpretowanie prawa przez instytucje mające niebagatelny wpływ
na problematykę pozwoleń na budowę i wydawania decyzji ZRID oraz
terminowość realizowania zamówień. Zagadnienie prezentowane jest
w kilku zasadniczych blokach tematycznych, łączących się jednak
w całość:
• prawo,
• inwestor,
• urzędnik,
• projektant,
• wnioski.
Prezentacja, choć nie wyczerpuje wszystkich problemów, wpisuje
się w coraz bardziej głośny nurt dyskusji o konieczności uporządkowania prawa regulującego złożony proces projektowania i realizacji
inwestycji drogowych.

1 Autostrada II Sp. z o.o., Katowice
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TM-VIA Sp. z o.o., Kraków
ul. Balicka 100
30-950 Kraków

Fot. 1. Remont Południowego Autostradowego Obejścia Krakowa W. Sidzina

1 Prezes TM-VIA Sp. z o.o., ul. Balicka 100, 30-950 Kraków, 012 661 53 90, www.tmvia.pl
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Fot. 2. Remont Południowego Autostradowego Obejścia Krakowa W. Sidzina

Fot. 3. Remont Południowego Autostradowego Obejścia Krakowa W. Sidzina

TM-VIA Sp. z o.o., Kraków, ul. Balicka 100, 30-950 Kraków
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Fot. 4. Remont Południowego Autostradowego Obejścia Krakowa W. Sidzina

Fot. 5. Flota TM-VIA Sp. z o.o. Renault Master
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Fot. 6. Remont Południowego Autostradowego Obejścia Krakowa W. Balice I

Fot. 7. Zabezpieczenie na czas usunięcia usterek W. Zakopiański Kraków

TM-VIA Sp. z o.o., Kraków, ul. Balicka 100, 30-950 Kraków

Fot. 8. Remont Autostrady A-4 Katowice – Kraków odcinek N-1

Fot. 9. Remont Autostrady A-4 Katowice – Kraków odcinek N-12
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Fot. 10. Remont Autostrady A-4 Katowice – Kraków odcinek N-11P

Fot. 11. Remont Autostrady A-4 Katowice – Kraków odcinek N-9

TM-VIA Sp. z o.o., Kraków, ul. Balicka 100, 30-950 Kraków

Fot. 12. Remont Autostrady A-4 Katowice – Kraków odcinek N-9

Fot. 13. Remont Autostrady A-4 Katowice – Kraków PPO Balice
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Fot. 14. Remont Autostrady A-4 Katowice – Kraków obiekty mostowe nr
43 i 44

Fot. 15. Remont Autostrady A-4 Katowice – Kraków odcinek N-11P

