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B e z p i e c z e ń s t w o  i  i n ż y n i e r i a  r u c h u  d r o g o w e g o

O pro jek to wa niu bez piecz nych dróg
Nowe trendy w projektowaniu i zarządzaniu drogami były tematem 77. Seminarium KLIR
w Rybniku. Honorowy patronat nad kwietniowym spotkaniem sprawował prezydent miasta, 
Adam Fudali. 

Wy po sa że nie dróg wy ba cza ją -
cych błę dy kie row ców by ło
pierw szym te ma tem po ru sza -

nym pod czas se mi na rium. W to za gad -
nie nie uczest ni ków spo tka nia wpro wa -
dził prof. Ma rian Tracz z Po li tech ni ki
Kra kow skiej. Kon cep cja dróg wy ba cza -
ją cych po wsta ła prze szło 10 lat te mu
w ra mach po szu ki wa nia no wych spo -
so bów zwięk sze nia bez pie czeń stwa ru -
chu. Cho dzi ło o ta kie pro jek to wa nie
dróg i ich wy po sa ża nia, by zre du ko wać
skut ki ta kich błę dów kie row ców jak za -
śnię cie, brak kon cen tra cji, czy nie od po -
wied nio do bra na pręd kość. Od po wied -
nie pro jek to wa nie w ta kich przy pad -
kach po zwa la unik nąć wy pad ku lub
zmniej szyć je go skut ki. 

Kon cep cja dróg wy ba cza ją cych
mo że obej mo wać po nad 10 roz wią -
zań i środ ków, jed nak w ostat nim

okre sie na cisk kła dzie się przede
wszyst kim na pro jek to wa nie i wy po -
sa że nie oto cze nia jezd ni. Zwy kłe wy -
po sa że nie dro gi mo że być nie bez -
piecz ne dla użyt kow ni ków, któ rzy

opusz czą jezd nię. Dla te go kon cep cja
dróg wy ba cza ją cych prze wi du je sto -
so wa nie po le wej stro nie jezd ni: opa -
sek i pa sów dzie lą cych, pod pór obiek -
tów, na to miast po pra wej m.in.: opa -
sek, pa sów awa ryj nych, po bo czy po -
kry tych na wierzch nią i grun to wych,
skarp, ro wów i prze ciw skarp i innych. 

Na te mat ryb nic kich in we sty cji dro -
go wych, ich zna cze nia dla ru chu
tran zy to we go na przy kła dzie bu do wy
Re gio nal nej Dro gi Ra ci bórz -Pszczy na
na od cin ku Ryb nik -Żo ry mó wił Ja nusz
Ko per, peł no moc nik pre zy den ta Ryb -
ni ka. Przed się wzię cie to ma na ce lu
uspraw nie nie ko mu ni ka cji w sub re -
gio nie ryb nic kim, ale ta kże znacz ne
zwięk sze nie atrak cyj no ści in we sty cyj -
nej mia sta. Dłu gość pla no wa nej dro gi
Pszczy na -Ra ci bórz, w gra ni cach ad -
mi ni stra cyj nych Ryb ni ka to 14,3 km.

Uczestnicy Seminarium w Rybniku
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Janusz Koper – pełnomocnik prezydenta Rybnika i Tomasz Borowski – prezes KLIR
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Do ce lo wo po wsta nie 6 wę złów, 14 wia duk tów i 2
mo sty. Sza cun ko we kosz ty bu do wy dro gi to oko -
ło 700 mln zł. – Oczy wi ście mia sto nie jest w sta -
nie zre ali zo wać tak po tę żnej in we sty cji wła sny mi
si ła mi, dla te go czy nio ne bę dą in ten syw ne sta ra nia,
by uzy skać ze wnętrz ne źró dła fi nan so wa nia – po -
wie dział przed sta wi ciel mia sta. 

Z ko lei o kon cep cji re wi ta li za cji ulic Po wstań -
ców Ślą skich, So bie skie go i pla cu Ja na Paw ła II,
któ ra po wsta ła w 2012 ro ku mó wił Ma rek Waw -
rzy niak z Biu ra Pro jek tów TOP -PRO JECT. – Jest
ona pró bą prze ciw sta wie nia się od pły wo wi kon -
su men tów z ob sza ru uzna wa ne go nie gdyś za ści -
słe cen trum Ryb ni ka – stwier dził. Pod sta wo wym
za da niem sta ło się więc opra co wa nie stra te gii,
w wy ni ku któ rej na stą pi ło by przy cią gnię cie do re -
wi ta li zo wa nej czę ści mia sta jak naj więk szej licz by
miesz kań ców i osób przy jezd nych, a ta kże po -
now ne za in te re so wa nie pry wat nych in we sto rów
tym ob sza rem.

Pod czas kwiet nio we go spo tka nia in ży nie ro wie
ru chu za po zna li się ta kże z in for ma cja mi przed sta -
wia ny mi pod czas ubie gło rocz nej kon fe ren cji SITK
w Kra ko wie, po świę co nej mo de lo wa niu pod ró ży
i pro gno zo wa niu ru chu. Spra woz da nie z te go wy -
da rze nia przed sta wił człon kom Sto wa rzy sze nia
KLIR je go se kre tarz, Piotr Gra czyk. Jed nym z te ma -
tów, któ re oma wiał by ła pro po zy cja wy ma gań dla
pro gno zo wa nia ru chu w kra jo wym sys te mie 
za rzą dza nia ru chem au tor stwa dr. inż. To ma sza
Dy bi cza. 

Pod czas se mi na rium KLIR oma wia no ta kże
zmia ny wpro wa dzo ne do usta wy Pra wo o ru chu
dro go wym i ak tów wy ko naw czych do ty czą ce
zna ków i sy gna łów dro go wych w la tach 2010-
2012. Na ten te mat mó wił Grze gorz Mu cha z Mi -
ni ster stwa Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki
Mor skiej. 

(Wię cej na te ma ty po ru sza ne pod czas se mi na -
rium mo żna prze czy tać w in for ma to rze za miesz -
czo nym na stro nie in ter ne to wej www.klir.pl).

EWA FERT
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