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Poprawa BRD w okresie 2001-2011 



Poprawa BRD w okresie 2001-2011 



Poprawa BRD w okresie 2001-2011.Ilosc zabitych 
w przeliczeniu na przejechane km 



DzU nr 43 a VGU (Væg och gators 
utformning)-zmiany w czasie

DzU nr 43 wydany 02.03.1999i od tej pory w niezmienionej formie

VGU Szwecja
-08.1984 «Trafikleder på landsybgd» –zbior przepisow dot. projektowania 
drog
-05.2004 «Veg och gators utformning»- wydanie pierwsze
-12.2012 «Veg och gators utformning»- wydanie drugie

VGU Norwegia –zmiany w Wytycznych tylko w 2012r

04.12.12: Håndbok 206: Nye deler: 0 (erstatter den gamle), 8, 9, 22 og 23.
09.11.12: Håndbok 138 Modellgrunnlag
05.11.12: Håndbok 211 Avfallshåndtering - ny utg.
31.10.12: Håndbok 111 Drift og vedlikehold av riksveger - ny utg.
08.10.12: Håndbok 274 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger - ny utg.
20.09.12: Håndbok 213 HMS ved arbeid i vegtunneler - ny utg.
17.09.12: Håndbok 050 Trafikkskilt -ny utg.
25.01.12: Håndbok 051: engelsk utgave.
20.01.12: Håndbok 231: Rekkverk - ny utg.
13.01.12: Håndbok 157: Ferjestatistikk for 2010
03.01.12: Håndbok 051: Arbeid på og ved veg - noen smårettinger foretatt
02.01.12: Håndbok 048: ny utg. - Trafikksignalanlegg



DzU nr 43 a VGU (Væg och gators utformning)
konstrukcja skrzyzowan



Analiza krzywej koszowej



Analiza krzywej koszowej



Analiza krzywej koszowej-konsekvencja za 
«szerokiego» skrzyzowania



Dz.U nr 43 - konstrukcja skrzyzowan 



VGU  -konstrukcja skrzyzowan



DzU nr 43 a VGU (Væg och gators utformning)
konstrukcja rond

Wg wyliczen norweskich kazde rondo 
zastepujace skrzyzowanie 
jednopoziomowe ”generuje” rocznie 
ok 1,13mln NOK
(ok.620 tys PLN) w postaci 
”zaoszczedzonych tzw kosztow 
spolecznych” .Sredni koszt budowy 
ronda w Polsce to 2-5 mln/zl.



Konsekwencje roznic w zapisie dot 
promieni zwen. i wewn. rond 



Konsekwencje zlych przepisow.
Rondo we Wroclawiu



Brak warunku wygiecia i konsekwencje
«Rondo» oddane w 12.2012 w Sianowie wybudowane przez PZD 
Koszalin



Rondo-kropla. Brak konstrukcji w Dz.U 43



Karo z kroplami



Rondo -kropla



Rondo-kropla



Czy kombinacja swiatel mijania+swiatel 
przeciwmgielnych jest wlasciwa?
Art. 30. 
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach 
zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, 
a ponadto: 
kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:

włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,
poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie 
wyprzedzania lub omijania;

kierujący innym pojazdem niż pojazd, o którym mowa w pkt 1, jest obowiązany:
włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,
korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie 
wyprzedzać innego pojazdu.

2. Obowiązek używania świateł, o którym mowa w ust. 1, dotyczy kierującego pojazdem także podczas 
zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. 
3. Kieruj ący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona 
przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie 
poprawy widoczności kieruj ący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.



Swiatla przeciwmgielne+mijania wg 
przepisow szwedzkich.

Kierowca ktory uzywatylko swiatel miajania traci zawszena odleglosci widocznosci w przypadku spotkania z samochodem 
ktory uzywa swiatel mijania razem ze swiatlami przeciwmgielnymi.Zasada obowiazuje rowniez w przypadku gdy swiatla 
przeciwmgielna sa ustawione  prawidlowo.
Kierowca ktory uzywa swiatel mijania razem ze swiatlami przeciwmgielnymi rowniez traci na odleglosci widocznosci w 
przypadku spotkania z  samochodem z identycznie wlaczonymi swiatlami.



W Szwecji  nie ma“zielonej strzalki “
jednoczesnie ze swiatlem czerwonym. 

”Zielona strzalka”

6. 2. 1. 3. Stosowanie sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym 
strzałką
Sygnał dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką, wyświetlany przez 
sygnalizator S-2, stosuje się, jeżeli w czasie, gdy nadawany jest sygnał czerwony ogólny, 
istnieje możliwość ruchu pojazdów skręcających w prawo lub w lewo pod warunkiem 
zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i pojazdom, dla których wyświetlany jest w tym 
czasie sygnał zielony. 

Pytanie? Ktore kraje zezwalaja na “zielona 
strzalke “ bedaca w kolizji z ruchem pieszym? 



”Zielona strzalka”.Zaprzeczenie warunkowi 
widocznosci na skrzyzowaniu



Odwolanie znaku zakazu

DZIENNIK USTAW Z 2002 R. NR 170 POZ. 1393 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWN ĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

(Dz. U. z dnia 12 października 2002 r.)

§ 32.1. Znak B-42 "koniec zakazów" oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami: B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.
2. Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki B-25, B-26, B-29, B-33, B-35, B-36, B-37 i B-38 nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec 
zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej 
znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.



Polska: brak instrukcji oznakownia robot 
drogowych!!!!!



Wnioski

1.Bezpieczeństwo ruchu drogowego w krajach skandynawskich w znacznej mierze zależy od ciągle 
aktualizowanych przepisów technicznych przez zespoły robocze składające się zarówno z 
praktyków, jak i teoretyków. Przeciwieństwem tej sytuacji są polskie przepisy techniczne (w 
zasadzie jedynie Dz. U. Nr 43), które zawierają szereg błędów i nieścisłości. Ponadto są to przepisy 
bardzo przestarzałe i zdeaktualizowane.

2.Przepisy techniczne w Polsce muszą być aktualizowane przez specjalistów krajowych przy 
udziale doświadczonych specjalistów zagranicznych. Możliwe jest przeniesienie znacznej części
badz calosci rozwiązań skandynawskich do praktyki polskiej pod warunkiem, że będą one 
stosowane konsekwentnie przez wszystkich zarządców dróg.

3.Niezbędne jest przywrócenie w Polsce odpowiedniej funkcji wytycznych i instrukcji w praktyce 
projektowej z jednoczesnym odejściem od pojedynczego i przestarzałego z licznymi błędami 
dokumentu, jakim jest Dz. U. Nr 43.

4.Należy jak najszybciej powołać grupę ds. zmian przepisów technicznych, której zadaniem będzie 
wariant A:  częściowa implementacja rozwiązań np. skandynawskich do warunków polskich.

wariant B:  calkowita implementacja Wytycznych zagranicznych np.szwedzkich z korekta 
uwzgledniajaca          warunki polskie



Mysl ogolna

Niech chleb pieka piekarze, kielbasy i szynki 
robia masarze a drogami niech zajma sie 
drogowcy!



Pytania?


