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1. Podstawa i przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza możliwych zmian geometrii skrzyżowania 

ulic 3 Maja, Estrady oraz Arkuszowej w Mościskach w powiecie warszawskim zachodnim w 

gminie Izabelin. Analiza została wykonana na zlecenie Urzędu Gminy Izabelin i przedstawia 

stan obecny oraz rozpatrywane warianty inwestycyjne, mające na celu poprawę warunków 

ruchu na skrzyżowaniu. 

 
Analizę wykonano przy użyciu specjalistycznego oprogramowania firmy PTV – VISSIM 10, 

na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego oraz inwentaryzację własną.  

 

2. Opis stanu istniejącego 

 

1.1. Lokalizacja, zagospodarowanie przestrzenne 

 

Skrzyżowanie objęte analizą zlokalizowane jest w powiecie warszawskim zachodnim 

w Gminie Izabelin, w bliskim sąsiedztwie z m. st. Warszawa. Skrzyżowanie leży w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 898 o przebiegu wschód – zachód w obszarze objętym 

analizą. Droga wojewódzka stanowi główne połączenie miejscowości Izabelin oraz 

przyległych mniejszych miejscowości z Warszawą co powoduje, iż jest istotnym ele-

ment układu drogowego analizowanego obszaru. Zagospodarowanie terenów przy-

ległych do skrzyżowania stanowią w przeważającej części domy jednorodzinne. W 

bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowanie, po północno wschodniej stronie pomiędzy 

ul. Arkuszową a północnym odcinkiem ul. Estrady zlokalizowana jest szkoła podsta-

wowa. 

Skrzyżowanie składa się z ulic jednojezdniowych wyposażonych w jeden pas ruchu 

dla każdego kierunku. Na każdym z wlotów funkcjonuje przejście dla pieszych. Orga-

nizację ruchu wyznacza sygnalizacja świetlna. Skrzyżowanie nie jest skanalizowane, 

nie występują pasy ruchu dedykowane konkretnemu kierunkowi jazdy. 

 

 

1.2. Warunki ruchu – stan obecny 

 

Inwentaryzacja stanu obecnego wykazała znaczne utrudnienia w ruchu na 

skrzyżowaniu ul. 3 Maja - ul. Arkuszowej – ul. Estrady. Znaczne natężenia ruchu w 

godzinach szczytu porannego oraz szczytu popołudniowego znajdują 
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odzwierciedlenie w chwilowych zatorach ruchu, wpływają negatywnie na czas 

przejazdu i bezpieczeństwo uczestników ruchu. 

 

W dn.22.03.2017 r. tj. w środę został wykonany pomiar ruchu drogowego na 

przedmiotowym skrzyżowaniu. Pomiar ruchu pozwolił zidentyfikować godziny 

charakteryzujące się największymi natężeniami ruchu. Na poniższych kartogramach 

ruchu przedstawiono wyniki pomiaru. 

 

Rysunek 1. Wyniki pomiaru ruchu – godzina szczytu porannego 

 

Źródło: Biuro Prac Inżynierskich Sp, z o,o. 
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Rysunek 2. Wyniki pomiaru ruchu – godzina międzyszczytowa 

 
Źródło: Biuro Prac Inżynierskich Sp, z o,o, 
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Rysunek 3. Wyniki pomiaru ruchu – godzina szczytu popołudniowego 

 
Źródło: Biuro Prac Inżynierskich Sp, z o,o, 
 

 

Przeprowadzony pomiar ruchu godzinę szczytu porannego identyfikuje pomiędzy 

godziną 7:30 – 8:30 natomiast godzinę szczytu popołudniowego w godzinie 16:00 – 

17:00. 

W godzinach szczytowych, zarówno szczytu porannego jak i popołudniowego, 

zaobserwowano strumień pojazdów powoli poruszających się lub formujących się w 

chwilowe kolejki na poszczególnym wlocie. Długość kolejek oraz czas zatrzymania 

uzależniony jest głównie od liczby pojazdów skręcających w lewo – dotyczy do 

każdego z wlotów. Natężenia ruchu rozdzielają się stosunkowo równomiernie na 

wszystkie wloty skrzyżowania. Kierunkami ruchu charakteryzującymi się znaczącymi 

potokami ruchu są: 
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• w godzinie szczytu porannego: 

- kierunek północ – południe – 416 pojazdów umownych w kierunku południowym 

oraz 254 pojazdy umowne w kierunku północnym; 

- kierunek wschód – zachód – 258 pojazdów umownych w kierunku wschodnim oraz 

210 pojazdów umownych w kierunku zachodnim;    

- lewoskręt z kierunku wschodniego w ulicę Estrady północ – 252 pojazdy umowne  

- lewoskręt z kierunku zachodniego w ulicę Estrady południe – 208 pojazdów 

umownych; 

• w godzinie szczytu popołudniowego: 

- kierunek północ – południe – 446 pojazdów umownych w kierunku południowym 

oraz 420 pojazdów umownych w kierunku północnym; 

- kierunek wschód – zachód – 200 pojazdów umownych w kierunku wschodnim oraz 

312 pojazdów umownych w kierunku zachodnim;    

- lewoskręt z kierunku wschodniego w ulicę Estrady północ – 234 pojazdy umowne  

- lewoskręt z kierunku zachodniego w ulicę Estrady południe – 174 pojazdy umowne 

W godzinach międzyszczytowych nie zauważono istotnych zakłóceń w płynności 

ruchu.  

W ramach przedstawionego pomiaru ruchu wykonano również pomiar natężenia 

ruchu pieszego. Wyniki pomiaru przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 1 Pomiar ruchu pieszych 

przejście przez ulicę: 

środa 22.03.2017 Estrady od                    
Wólki Węglowej 

Estrady od ulicy 
Radiowej 

3 Maja                   
z Mościsk 

Arkuszowej                           
od ulicy Wólczyńskiej 

okres pomiaru osoby/h osoby/h osoby/h osoby/h 

pomiar poranny  104 28 16 56 

pomiar południowy 8 16 16 28 

pomiar popołudniowy 8 16 8 24 

Źródło: Biuro Prac Inżynierskich Sp, z o,o, 
 

Na podstawie powyższych danych o natężeniu pojazdów oraz pieszych zbudowano 

model ruchu wykorzystując oprogramowanie firmy PTV – VISSIM 10, który posłużył 

do oceny warunków ruchu oraz stanowił punkt wyjścia do dalszych analiz, których 

celem było wskazanie optymalnego rozwiązania, służącego poprawie warunków 

ruchu w badanej lokalizacji. Opis modelu wraz z informacją o jego kalibracji 

przedstawiono w kolejnych rozdziałach opracowania. 
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3. Model ruchu - stanu istniejącego, kalibracja 

 

1.3. Budowa modelu - kalibracja 

 

Przedstawione badania ruchu posłużyły do budowy modelu mikrosymulacyjnego, 

który pozwolił dokonać oceny panujących warunków ruchu w stanie istniejącym. 

Model ruchu powstał w programie służącym do analiz ruchu drogowego w skali mikro 

– VISSIM 10. Budowa modelu zakładała kodowanie poszczególnych wlotów 

skrzyżowania wraz z nadaną prędkością ruchu wynoszącą 50km/h, zgodną z 

organizacją ruchu zastaną na badanym obszarze. W ramach opracowania 

wygenerowano 3 modele ruchu w odniesieniu do przedstawionych wyników pomiaru 

ruchu tj: 

- model ruchu godziny szczytu porannego 7:30 – 8:30; 

- model ruchu godziny międzyszczytowej 11:30 – 12:30; 

- model ruchu godziny szczytu popołudniowego 16:00 – 17:00. 

W ramach niniejszego projektu zbudowano model ruchu przedstawiający 

analizowane skrzyżowanie, który został poddany kontroli natężeń, tak aby natężenia 

ruchu  w modelu odpowiadały natężeniom pomierzonym w przedstawionym badaniu 

ruchu. Kontrola natężeń została wykonana w oparciu o badanie współczynnika GEH.  

Metoda kalibracji przy użyciu wyznaczania statystycznego współczynnika GEH jest 

metodą aprobowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i 

rekomendowaną przez administrację drogową w Wielkiej Brytanii. Współczynnik 

GEH wyznaczany jest wg następującego wzoru: 

 

 

 
Gdzie: 

E – natężenie na odcinku z modelu ruchu [poj./godz.] 

V – natężenie na odcinku z pomiaru ruchu [poj./godz.] 

 

Kalibracja polegała na porównaniu natężenia uzyskanego w wyniku rozkładu ruchu w 

modelu z natężeniem uzyskanym w pomiarze ruchu na tożsamym odcinku sieci 

drogowej. Odcinek uznaje się za poprawnie skalibrowany, jeżeli wskaźnik GEH 

będzie mniejszy niż 5 dla badanej pary natężeń.  
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Na rysunku poniżej przedstawiono kształt modelu, wykorzystanego do dalszych 

obliczeń. 

Rysunek 4. Model skrzyżowania  

 
Źródło: opracowanie własne, 

 
 
 

1.4. Model stanu istniejącego 

 

Na poniższych ilustracjach przedstawiono model ruchu stanu istniejącego. 

Przedstawione ilustrację stanowią fotografię szczytowego momentu symulacji ruchu 

na skrzyżowaniu w odpowiednio godzinie szczytu porannego, godzinie 

międzyszczytowej oraz godzinie szczytu popołudniowego. 
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Rysunek 5. Model ruchu – godzina szczytu porannego 7:30 – 8:30  

 
Źródło: opracowanie własne, VISSIM 
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Rysunek 6. Model ruchu – godzina międzyszczytowa 11:30 – 12:30  

 
Źródło: opracowanie własne, VISSIM 
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Rysunek 7. Model ruchu – godzina szczytu popołudniowego 16:00 – 17:00  

 
Źródło: opracowanie własne; VISSIM



W tabeli poniżej przedstawiono wyniki kalibracji modelu. 
 
Tabela 2 Wyniki kalibracji modelu 

Wariant 0 

L.p. Wlot  AM Peak IP PM Peak 

    pomiar model GEH pomiar model GEH pomiar model  GEH 

1 3 Maja - w lewo 252 244 0,51 146 145 0,08 234 226 0,53 

2 3 Maja - prosto 258 255 0,19 198 194 0,29 200 194 0,43 

3 3 Maja - w prawo 8 7 0,37 54 55 0,14 8 8 0,00 

4 Arkuszowa - w prawo 88 83 0,54 56 56 0,00 80 84 0,44 

5 Arkuszowa - prosto 210 188 1,56 220 217 0,20 312 310 0,11 

6 Arkuszowa - w lewo 208 191 1,20 138 134 0,34 174 173 0,08 

7 Estrady N - w prawo 110 101 0,88 148 146 0,16 164 158 0,47 

8 Estrady N - prosto 416 389 1,35 300 298 0,12 446 441 0,24 

9 Estrady N - w lewo 20 18 0,46 78 77 0,11 53 52 0,14 

10 Estrady S -  w prawo 170 168 0,15 104 98 0,60 158 153 0,40 

11 Estrady S - prosto 254 254 0,00 302 290 0,70 420 416 0,20 

12 Estrady S - w lewo 20 20 0,00 48 47 0,15 20 19 0,23 
Źródło: opracowanie własne 

 

Podobnie jak w pomiarach ruchu godziny szczytu porannego i popołudniowego 

charakteryzują się znacznym natężeniem ruchu, samochody poruszają się powoli, 

występują chwilowe zatory głównie powstające na skutek blokowania poprzez 

samochody skręcające w lewo, muszące przepuścić potok samochodów jadących z 

przeciwka. Opisana sytuacja dotyczy każdego z wlotów na skrzyżowanie. 

 

W tabeli poniżej przedstawiono wyniki analizy przepustowości skrzyżowania 

wyrażone w Poziomie Swobody Ruchu wyliczone wg metody HCM 2010 wraz ze 

średnią długością kolejki oraz średnim czasem opóźnienia na pojazd. 

 

Tabela 3 Warunki panujące na skrzyżowaniu – stan istniejący 

Godzina szczytu porannego 

Wariant: LOS  
(Level of Service – 
Poziom Swobody 

Ruchu) 

średnia długość kolejki 
[m] 

średnia strata czasu na 
pojazd 

[s] 

Wariant 0 LOS_F 258,3 85,55 

Godziny międzyszczytowe 

Wariant 0 LOS_C 27,78 34,75 

Godzina szczytu popołudniowego 

Wariant 0 LOS_E 252,15 77,22 
Źródło: opracowanie własne 
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Metoda oceny Poziomu Swobody Ruchu HCM2010 (The American Highway 

Capacity Manual of 2010) różni się od metody opisanej w instrukcji wydanej przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dla obliczania przepustowości 

skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Metoda HCM2010 charakteryzuje się 

mniejszymi przedziałami opóźnień definiujących poziom swobody ruchu, co czyni tę 

metodę bardziej restryksyjną. W tabelach poniżej przedstawiono graniczne straty 

czasu dla poszczególnych poziomów swobody ruchu dla metody HCM 2010 oraz 

metody GDDKiA.  

 

Tabela 4 Graniczne straty czasu dla poszczególnych poziomów swobody ruchu – Metoda HCM2010 

LOS - Poziom 
Swobody  

Ruchu 

HCM2010 

 
Średnia strata czasu 

LOS_A <10s 

LOS_B 10s - 20s 

LOS_C 20s - 35s 

LOS_D 35s - 55s 

LOS_E 55s - 80s 

LOS_F powyżej 80s 

Źródło: opracowanie własne 
 
 
 

Tabela 5 Graniczne straty czasu dla poszczególnych poziomów swobody ruchu – GDDKiA 

Poziom 
Swobody 
Ruchu 

 
Warunki ru-

chu 

GDDKiA 

graniczna strata czasu 

I bardzo dobre ≤ 20,0s 

II dobre 20,1s - 45,0s 

III przeciętne 45,1s - 80,0s 

IV niekorzystne powyżej 80s 

Źródło: opracowanie własne instrukcji obliczania GDDKiA „Metoda Obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją 
świetlną” 
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4. Warianty inwestycyjne 

 

W ramach przedmiotowej opracowania analizie poddano trzy warianty inwestycyjne: 

 

Wariant nr 1 –zakłada budowę skrzyżowania skanalizowanego z wydzielonymi 

pasami do skrętu w lewo na wszystkich wlotach; sygnalizacja świetlna dwufazowa; 

Rysunek 8. Model ruchu – Wariant nr 1 oraz Wariant nr 3 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wariant nr 2 – zakłada budowę skrzyżowania skanalizowanego o ruchu okrężnym; 

Rysunek 9. Model ruchu – Wariant nr 2 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Wariant nr 3 – zakłada budowę skrzyżowania skanalizowanego z wydzielonymi 

pasami do skrętu w lewo na wszystkich wlotach identycznie ja w przypadku wariantu 

nr 1, lecz z sygnalizacją trójfazową – odrębna faza do skrętów w lewo z wlotów 

wschodniego i zachodniego. 

 

Schemat przedstawiający wariant nr 3 przedstawiono na rysunku nr 8. 

 

Dla powyższych wariantów przeprowadzono symulację ruchu bazującą na 

założeniach wykorzystanych w budowie modelu stanu istniejącego lecz przy 

zmienionej geometrii skrzyżowania jak w wariantach opisanych powyżej. 

 

5. Wyniki analiz wariantów inwestycyjnych 

 

Ocenę poszczególnych wariantów inwestycyjnych wykonano poprzez porównanie 

poziomów swobody ruchu na skrzyżowaniach po uwzględnieniu zmian geometrii i 

organizacji ruchu, porównanie średniej długości kolejek oraz średnich strat czasu w 

przeliczeniu na jeden pojazd. Ponadto w załączeniu do opracowania dodano 

fotografię sytuacji ruchowej w danym wariancie w momencie szczytowym symulacji 

oraz filmy z symulacji ruchu (również dla momentu szczytowego danej badanego 

wariantu i godziny). 

 

 

Wariant 1 

Godzina szczytu porannego 

Zmiana geometrii skrzyżowania wpłynęła pozytywnie na warunki ruchu na 

skrzyżowaniu. Poziom swobody ruchu kształtuje się na poziomie C, średnia długość 

kolejki wynosi 10,2m (przy założeniu 6 metrów na pojazd, średnią długość kolejki 

szacuje się na ok. 2 pojazdy). Pojazdy poruszają się płynnie, wciąż występują 

chwilowe zatory wpływające na spowolnienie ruchu, w szczególności na wlotach 

północnym i południowym (ul. Estrady). Jednakże są to utrudnienia chwilowe, nie 

przekraczające wartości krytycznych. Średnie straty czasu na pojazd wynoszą 

23,52s. 
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Godzina międzyszczytowa 

Podobnie jak w przypadku wariantu bezinwestycyjnego, panujące warunki na 

skrzyżowaniu można określić jako dobre, poziom swobody ruchu z poziomu C 

zmienił się na poziom B, charakteryzujący lepsze warunki ruchu i mniejsze straty 

czasu na pojazd. Średnia długość kolejki wyniosła 5,81m a średnia strata czasu na 

pojazd wynosi 17,41s.  

 

Godzina szczytu popołudniowego 

Wyniki symulacji dla godziny szczytu popołudniowego również wskazują na poprawę 

warunków ruchu z poziomu E w wariancie bezinwestycyjnym do poziomu C, który 

charakteryzuje się istotnie mniejszymi stratami czasu na pojazd. W W1 w godzinie 

szczytu popołudniowego w dalszym ciągu można zaobserwować chwilowe 

zakłócenia w płynności ruchu, w szczególności na wlotach północnym i południowym. 

Zaobserwowano również chwilowe spowolnienia na wlocie z kierunku wschodniego, 

niemniej jednak mają one charakter okresowy i trwają stosunkowo niewielki okres 

czasu. Średnia długość kolejki wyniosła 21,81 m a średnia strata czasu na pojazd 

wyniosła 20,68s. 

 
 
Wariant 2 

Godzina szczytu porannego 

Przeprowadzona symulacja ruchu nie wskazuje na występowanie zakłóceń w 

płynności ruchu. Nie zaobserwowano występowania kolejek na wlotach. Średnie 

straty czasu na pojazd wynoszą 14,93s co pozwala określić poziom swobody ruchu 

na poziomie B. Średnia długość kolejki wyniosła 4,2 m. 

 

Godzina międzyszczytowa 

W godzinie międzyszczytowej w Wariancie nr 2 również nie odnotowano zakłóceń w 

płynności ruchu na analizowanym skrzyżowaniu. Ruch odbywa się swobodnie, bez 

występowania kolejek. Średnie straty czasu na pojazd wyniosły 5,09s, poziom 

swobody ruchu kształtuje się poziomie B a średnia długość kolejki wyniosła 5,13m. 
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Godzina szczytu popołudniowego 

Symulacja ruchu dla godziny szczytu popołudniowego również wskazuje na znaczną 

poprawę warunków ruchu. Średnie straty czasu na pojazd wyniosły 8,94s, co 

pozwala określić poziom swobody ruchu na poziomie A.  

 
 
Wariant 3 

Godzina szczytu porannego 

Wyniki przeprowadzonej symulacji ruchu w W3 wskazują na zwiększenie strat czasu 

w zestawieniu z podobnym w konstrukcji skrzyżowania wariancie nr 1 oraz 

nieznaczne pogorszenie warunków ruchu. Odnotowano chwilowe spiętrzenia ruchu 

powodujące kolejki, w szczególności na relacji w lewo z ul. 3 Maja. Średnie straty 

czasu na pojazd w skali całego skrzyżowania wynoszą 36,83s, co determinuje 

określenie warunków ruchu na poziomie D. Średnia długość kolejki wyniosła 24,9m. 

 

Godzina międzyszczytowa 

W godzinie międzyszczytowej w wariancie nr 3 również nie odnotowano istotnych 

zakłóceń w płynności ruchu na analizowanym skrzyżowaniu. Ruch odbywa się 

płynnie, średnie straty czasu na pojazd wyniosły 23,38s, poziom swobody ruchu 

kształtuje się na poziomie C a średnia długość kolejki wyniosła 17,6m. 

 

Godzina szczytu popołudniowego 

W godzinie szczytu popołudniowego, podobnie jak w szczycie porannym 

odnotowano chwilowe zakłócenia ruchu, w szczególności na wlocie z ul. Arkuszowej. 

Poziom swobody ruchu określono na poziomie C, przy stratach czasu w wysokości 

33,68s na pojazd. Średnia długość kolejki wyniosła 21,81m 
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W tabelach poniżej przedstawiono wyniki symulacji ruchu w odniesieniu do całego 

skrzyżowania. Wartości zostały uśrednione dla wszystkich wlotów. 

Tabela 6 Ocena warunków ruchu dla poszczególnych wariantów – godzina szczytu porannego 

Rok 2017 Godzina szczytu porannego 

 
Wariant: 

LOS  
(Level of Service – 
Poziom Swobody 

Ruchu) 

 
średnia długość kolejki 

średnia strata czasu na po-
jazd 

Wariant 0 LOS_F 258,3 85,55 

Wariant 1 LOS_C 10,2 23,52 

Wariant 2 LOS_B 4,2 14,93 

Wariant 3 LOS_D 24,9 36,83 
Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 7 Ocena warunków ruchu dla poszczególnych wariantów – godzina międzyszczytowa 

Rok 2017 Godziny międzyszczytowe 

 
Wariant: 

LOS  
(Level of Service – 
Poziom Swobody 

Ruchu) 

 
średnia długość kolejki 

średnia strata czasu na po-
jazd 

Wariant 0 LOS_C 27,78 34,75 

Wariant 1 LOS_B 5,81 17,41 

Wariant 2 LOS_A 0,35 5,09 

Wariant 3 LOS_C 17,60 23,38 
Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 8 Ocena warunków ruchu dla poszczególnych wariantów – godzina szczytu popołudniowego 

Rok 2017 Godzina szczytu popołudniowego 

 
Wariant: 

LOS  
(Level of Service – 
Poziom Swobody 

Ruchu) 

 
średnia długość kolejki 

średnia strata czasu na po-
jazd 

Wariant 0 LOS_E 252,15 77,22 

Wariant 1 LOS_C 10,18 20,68 

Wariant 2 LOS_A 1,46 8,94 

Wariant 3 LOS_C 21,81 33,68 
Źródło: opracowanie własne 

 
 
W kolejnych tabelach przedstawiono również średnie straty czasu, średnie długości 

kolejek oraz poziom swobody ruchu dla każdego z badanych wariantów z tym, że 

uwzględniono podział na poszczególne wloty. Uszczegółowienie wyników pozwoli 

zaobserwować wpływ badanych zmian na każdy z wlotów do skrzyżowania, w tym 

również na nowobudowane pasy dla relacji skręcających w lewo. 
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Wariant nr 1 
 
Tabela 9. Wariant 1 -  Ocena warunków ruchu dla poszczególnych wariantów z podziałem na wloty do skrzyżowania – 
godzina szczytu porannego 

Godzina szczytu porannego - Wariant 1 - Rok 2017 

kierunek LOS  
(Level of Service 

– Poziom 
Swobody Ruchu) 

średnia długość 
kolejki 

średnia strata 
czasu na pojazd 

ul. 3 Maja w lewo LOS_C 12,97 33,81 

ul. 3 Maja prosto/w prawo LOS_B 6,58 17,93 

ul. Estrady (północ) w lewo LOS_C 0,5 29,98 

ul. Estrady (północ) prosto/w prawo LOS_C 29,91 26,51 

ul. Arkuszowa w lewo LOS_C 7,78 26,39 

ul. Arkuszowa prosto/w prawo LOS_B 7,71 15,83 

ul. Estrady (południe) w lewo LOS_D 0,53 38,47 

ul. Estrady (południe) prosto/w prawo LOS_C 15,44 20,05 

Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 10. Wariant 1 - Ocena warunków ruchu dla poszczególnych wariantów z podziałem na wloty do skrzyżowania – 
godzina międzyszczytowa 

Godzina międzyszczytowa - Wariant 1 - Rok 2017 

kierunek LOS  
(Level of Service 

– Poziom 
Swobody Ruchu) 

średnia długość 
kolejki 

średnia strata 
czasu na pojazd 

ul. 3 Maja w lewo LOS_B 2,58 16,53 

ul. 3 Maja prosto/w prawo LOS_B 4,12 10,11 

ul. Estrady (północ) w lewo LOS_C 1,73 25,73 

ul. Estrady (północ) prosto/w prawo LOS_B 14,48 18,41 

ul. Arkuszowa w lewo LOS_B 2,63 17,00 

ul. Arkuszowa prosto/w prawo LOS_B 6,12 14,76 

ul. Estrady (południe) w lewo LOS_C 0,82 30,14 

ul. Estrady (południe) prosto/w prawo LOS_B 13,64 19,22 

Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 11. Wariant 1 -  Ocena warunków ruchu dla poszczególnych wariantów z podziałem na wloty do skrzyżowania – 
godzina szczytu popołudniowego 

Godzina szczytu popołudniowego - Wariant 1 - Rok 2017 

kierunek LOS  
(Level of Service – 
Poziom Swobody 

Ruchu) 

średnia długość 
kolejki 

średnia strata 
czasu na pojazd 

ul. 3 Maja w lewo LOS_C 6,87 24,33 

ul. 3 Maja prosto/w prawo LOS_B 3,52 15,92 

ul. Estrady (północ) w lewo LOS_C 1,09 32,4 

ul. Estrady (północ) prosto/w prawo LOS_C 29,92 23,04 

ul. Arkuszowa w lewo LOS_B 4,05 18,03 

ul. Arkuszowa prosto/w prawo LOS_B 11,03 16,52 

ul. Estrady (południe) w lewo LOS_D 0,42 35,04 

ul. Estrady (południe) prosto/w prawo LOS_C 24,52 22,78 
Źródło: opracowanie własne 
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Wariant nr 2 
 
Tabela 12. Wariant 2 -  Ocena warunków ruchu dla poszczególnych wariantów z podziałem na wloty do skrzyżowania – 
godzina szczytu porannego 

Godzina szczytu porannego - Wariant 2 - Rok 2017 

kierunek LOS  
(Level of Service – 
Poziom Swobody 

Ruchu) 

średnia długość ko-
lejki 

średnia strata cza-
su na pojazd 

ul. 3 Maja w lewo LOS_D 10,24 30,75 

ul. 3 Maja prosto/w prawo LOS_C 4,73 29,44 

ul. Estrady (północ) w prawo LOS_A 0,01 1,3 

ul. Estrady (północ) prosto/w lewo LOS_A 2,24 8,22 

ul. Arkuszowa w lewo LOS_B 0,55 14,16 

ul. Arkuszowa prosto/w prawo LOS_C 14,74 22,42 

ul. Estrady (południe) w prawo LOS_A 0,09 3,29 

ul. Estrady (południe) prosto/w lewo LOS_A 0,94 6,86 

Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 13. Wariant 2 -  Ocena warunków ruchu dla poszczególnych wariantów z podziałem na wloty do skrzyżowania – 
godzina międzyszczytowa 

Godzina międzyszczytowa - Wariant 2 - Rok 2017 

kierunek LOS 
(Level of Service – 
Poziom Swobody 

Ruchu) 

średnia długość ko-
lejki 

średnia strata cza-
su na pojazd 

ul. 3 Maja w lewo LOS_A 0,04 6,35 

ul. 3 Maja prosto/w prawo LOS_A 0,14 5,66 

ul. Estrady (północ) w prawo LOS_A 0,01 1,04 

ul. Estrady (północ) prosto/w lewo LOS_A 0,69 5,25 

ul. Arkuszowa w lewo LOS_A 0,03 5,62 

ul. Arkuszowa prosto/w prawo LOS_A 0,94 8,06 

ul. Estrady (południe) w prawo LOS_A 0 1,47 

ul. Estrady (południe) prosto/w lewo LOS_A 0,92 5,47 

Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 14. Wariant 2 -  Ocena warunków ruchu dla poszczególnych wariantów z podziałem na wloty do skrzyżowania – 
godzina szczytu popołudniowego 

Godzina szczytu popołudniowego - Wariant 2 - Rok 2017 

kierunek LOS  
(Level of Service – 
Poziom Swobody 

Ruchu) 

średnia długość ko-
lejki 

średnia strata cza-
su na pojazd 

ul. 3 Maja w lewo LOS_C 1,27 17,2 

ul. 3 Maja prosto/w prawo LOS_B 0,68 12,29 

ul. Estrady (północ) w prawo LOS_A 0,01 1,70 

ul. Estrady (północ) prosto/w lewo LOS_B 7,26 13,83 

ul. Arkuszowa w lewo LOS_A 0,05 8,30 

ul. Arkuszowa prosto/w prawo LOS_A 0,71 5,02 

ul. Estrady (południe) w prawo LOS_A 0,03 1,94 

ul. Estrady (południe) prosto/w lewo LOS_A 1,46 6,42 

Źródło: opracowanie własne 
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Wariant nr 3 
 
Tabela 15. Wariant 3 -  Ocena warunków ruchu dla poszczególnych wariantów z podziałem na wloty do skrzyżowania – 
godzina szczytu porannego 

Godzina szczytu porannego - Wariant 3 - Rok 2017 

kierunek LOS  
(Level of Service – 
Poziom Swobody 

Ruchu) 

średnia długość ko-
lejki 

średnia strata cza-
su na pojazd 

ul. 3 Maja w lewo LOS_D 26,46 51,76 

ul. 3 Maja prosto/w prawo LOS_D 14,92 30,9 

ul. Estrady (północ) w lewo LOS_D 0,62 38,28 

ul. Estrady (północ) prosto/w prawo LOS_D 43,58 37,52 

ul. Arkuszowa w lewo LOS_D 12,48 37,47 

ul. Arkuszowa prosto/w prawo LOS_D 25,21 42,52 

ul. Estrady (południe) w lewo LOS_D 0,66 42,29 

ul. Estrady (południe) prosto/w prawo LOS_C 17,44 22,77 

Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 16. Wariant 3 -  Ocena warunków ruchu dla poszczególnych wariantów z podziałem na wloty do skrzyżowania – 
godzina międzyszczytowa 

Godzina międzyszczytowa - Wariant 3 - Rok 2017 

kierunek LOS  
(Level of Service – 
Poziom Swobody 

Ruchu) 

średnia długość ko-
lejki 

średnia strata czasu 
na pojazd 

ul. 3 Maja w lewo LOS_C 6,65 28,85 

ul. 3 Maja prosto/w prawo LOS_C 8,68 21,66 

ul. Estrady (północ) w lewo LOS_C 2,13 32,51 

ul. Estrady (północ) prosto/w prawo LOS_B 14,92 18,75 

ul. Arkuszowa w lewo LOS_C 5,76 27,25 

ul. Arkuszowa prosto/w prawo LOS_C 11,59 24,4 

ul. Estrady (południe) w lewo LOS_D 1,47 36,27 

ul. Estrady (południe) prosto/w prawo LOS_C 15,07 22,07 

Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 17. Wariant 3 -  Ocena warunków ruchu dla poszczególnych wariantów z podziałem na wloty do skrzyżowania – 
godzina szczytu popołudniowego 

Godzina szczytu popołudniowego - Wariant 3 - Rok 2017 

kierunek LOS  
(Level of Service – 
Poziom Swobody 

Ruchu) 

średnia długość ko-
lejki 

średnia strata cza-
su na pojazd 

ul. 3 Maja w lewo LOS_C 12,89 33,02 

ul. 3 Maja prosto/w prawo LOS_C 14,33 26,14 

ul. Estrady (północ) w lewo LOS_D 1,4 40,34 

ul. Estrady (północ) prosto/w prawo LOS_C 43,71 30,44 

ul. Arkuszowa w lewo LOS_C 5,88 34,8 

ul. Arkuszowa prosto/w prawo LOS_D 69,99 46,64 

ul. Estrady (południe) w lewo LOS_D 0,6 45,5 

ul. Estrady (południe) prosto/w prawo LOS_C 31,98 28,93 

Źródło: opracowanie własne 
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6. Podsumowanie 

 
 
Przyjęta metodyka opracowania zakładała porównanie wariantów inwestycyjnych ze 

stanem obecnym, przedstawionym jako wariant 0. W tym celu skonstruowano 12 

modeli przedmiotowego skrzyżowania odwzorowujących w możliwie 

najdokładniejszym stopniu warunki panujące na skrzyżowaniu w stanie istniejącym 

oraz planowane zmiany w infrastrukturze skrzyżowania. Zgodnie z przeprowadzoną 

symulacją poziom swobody ruchu w stanie obecnym w godzinie szczytu porannego 

osiągnął najniższa wartość – F, co jest jednoznaczne ze znaczącymi stratami czasu 

w przeliczeniu na pojazd (85,55 s) oraz występowaniu kolejek i braku płynności w 

ruchu. Warunki ruchu w godzinie szczytu popołudniowego nieznacznie różnią się od 

wyników przedstawionych dla godziny szczytu porannego – poziom swobody ruchu 

kształtuje się na poziomie E a straty czasu w przeliczeniu na pojazd wynoszą 77,22s. 

W związku z powyższym można stwierdzić, iż panujące warunki ruchu w godzinach 

szczytowych osiągają wartości nieakceptowalne, utrudniają przejazd przez 

skrzyżowanie  

i niekorzystnie wpływają zarówno na komfort jak i bezpieczeństwo użytkowników.  

Zaproponowane zmiany geometrii i organizacji ruchu w każdym z analizowanych 

wariantów wpłynęły korzystnie na warunki ruchowe podnosząc przepustowość 

skrzyżowania, zmniejszając długość kolejek oraz poprawiając czasy przejazdu. 

Przeprowadzone symulacje ruchu wskazują wariant nr 2, jako najkorzystniejszy w 

świetle poprawy warunków ruchu. Średnia strata czasu w najmniej korzystnym 

momencie – godzinie szczytu porannego – wyniosła 14,93s, co determinuje poziom 

swobody ruchu na poziome B. W pozostałych analizowanych godzinach średnie 

straty czasy osiągają wartości pozwalające na wyznaczenie poziomu swobody ruchu 

na wyższych poziomach: A – dla godziny międzyszczytowej oraz również A dla 

godziny szczytu popołudniowego. Na niekorzyść wariantu nr 2 wpływa bliska 

lokalizacja szkoły podstawowej i konieczność funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, 

przynajmniej w zakresie przejść dla pieszych. Funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej 

w sąsiedztwie ronda o ruchu skanalizowanym wpływa niekorzystnie na 

przepustowość takiego rozwiązania, wypaczając idee prowadzenia ruchu okrężnego 

oraz sprowadzając przedstawione rozwiązanie do funkcji skrzyżowania z 

sygnalizacją świetlną.  
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Drugim w kolejności wariantem, w kontekście poprawy warunków ruchu na 

skrzyżowaniu ul. 3 Maja – ul. Arkuszowej – ul. Estrady jest wariant nr 1. 

Przeprowadzone symulacje ruchu wskazują na poziom swobody ruchu na poziomie 

C dla godzin szczytów komunikacyjnych oraz B dla godziny międzyszczytowej. 

Średnie straty czasu w zależności od godziny symulacji kształtują się w przedziale 20 

– 24s. Należy wspomnieć, iż określenie swobody ruchu oparto o metodę HCM2010, 

która jest metodą bardziej restrykcyjną. Osiągnięte straty czasu w W1 w przypadku 

metody GDDKiA pozwoliłyby opisać warunki ruchu jako dobre (PSR II) – tabela  

nr 5. Średnia długość kolejek w W1 kształtuje się w granicach 10m, co przy 

założeniu, iż średnia długość pojazdu wynosi 6m pozwala określić długość kolejki na 

poziomie 2 pojazdów. W przypadku W1 zastosowany  program sygnalizacji świetlnej 

jest programem dwufazowym, relacje lewoskrętne dopuszczone są do ruchu łącznie 

z relacjami na wprost z kierunku przeciwnego.   

Wariant 3 osiągnął najmniej korzystne wyniki pod względem poprawy warunków 

ruchu na analizowanym skrzyżowaniu. Geometria wariantu nr 3 jest zbieżna z 

wariantem  

nr 1, przy czym zastosowano sygnalizacje trójfazową. Konieczność umiejscowienia 

trzeciej fazy w sygnalizacji wpłynęła niekorzystnie na czas przejazdu z każdego 

wlotu, wpływając jednocześnie niekorzystnie na długość kolejek.  

Biorąc pod uwagę zarówno warunki ruchu jak i bezpieczeństwo proponowanych 

rozwiązań (bardzo istotne w świetle bezpośredniego sąsiedztwa szkoły podstawowej) 

jako wariant najkorzystniejszy rekomenduje się wariant nr 1. 

 
Występujące w stanie istniejącym zakłócenia w brak ruchu, formowanie się kolejki o 

znacznej długości oraz straty czasu, klasyfikujące panujące warunki ruchu na 

najniższego poziomu F uznano, iż niezależnie od realizacji w przyszłości inwestycji 

drogowych w postaci przedłużenia ul. Sikorskiego do ul. Woyciechowskiego oraz 

budowy trasy S7, konieczne są inwestycje poprawiające płynność ruchu w obszarze 

objętym analizą. Bezpośrednie sąsiedztwo szkoły wymusza zastosowanie rozwiązań, 

które zapewnią  drożność przyległego układu drogowego oraz podniosą 

bezpieczeństwo jego uczestników 
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