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ZASADY PROJEKTOWANIA JEZDNI GŁÓWNYCH
➢ Ogólne kryteria projektowania

➢ Przekrój poprzeczny

➢ Rozmieszczenie jezdni głównych (usytuowanie wysokościowe)

ZASADY PROJEKTOWANIA ŁĄCZNIC I JEZDNI ZBIERAJĄCO –ROZPROWADZAJĄCYCH
➢ Zasady ogólne

➢ Parametry projektowe łącznic i jezdni zbierająco – rozprowadzających

➢ Prędkość do projektowania

➢ Przekrój poprzeczny

➢ Plan sytuacyjny

➢ Przekrój podłużny

Zakres części 2 Wytycznych projektowania węzłów



ZASADY PROJEKTOWANIA WYJAZDÓW I WJAZDÓW 

(z jezdni głównych i jezdni z-r)
➢ Wyjazdy

➢ Wjazdy

ZASADY PROJEKTOWANIA ODCINKÓW PRZEPLATANIA
➢ Funkcje i ogólne uwarunkowania kształtowania odcinków przeplatania

➢ Typowe rozwiązania odcinków przeplatania i ich parametry geometryczne

➢ Zakres stosowania typowych rozwiązań odcinków przeplatania

SKRZYŻOWANIA W OBSZARZE WĘZŁA
➢ Uwarunkowania projektowania skrzyżowań jako elementów węzłów

➢ Typowe skrzyżowania w węzłach WB i WC

➢ Wymagania w projektowaniu łącznic stanowiących wloty skrzyżowań w węzłach typu WB i WC

➢ Podstawowe parametry geometryczne skrzyżowań w węzłach typu WB i WC



Wymaganą liczbę pasów na jezdniach głównych określa się na podstawie analizy

warunków ruchu, przy czym należy zachować równowagę między liczbą pasów na

jezdniach głównych i na łącznicach. Należy przestrzegać następujących zasad:

➢ Przy wjazdach liczba pasów ruchu na jezdni głównej po

połączeniu dwóch potoków ruchu nie powinna być mniejsza

niż suma wszystkich pasów ruchu na łączących się drogach

minus jeden, lub może być równa sumie wszystkich pasów

ruchu na łączących się drogach.

➢ Przy wyjazdach liczba pasów na jezdni głównej przed

wyjazdem powinna być równa sumie liczby pasów na jezdni

głównej za wyjazdem i liczby pasów na wyjeździe minus

jeden.

➢ Dopuszcza się przy wyjazdach liczbę pasów na jezdni

głównej przed wyjazdem równą sumie liczby pasów na jezdni

głównej za wyjazdem i liczby pasów na wyjeździe w

przypadku:

• wjazdów z łącznicy pośredniej, które występują po

wyjazdach na łącznicę pośrednią,

• przy wyjazdach między blisko siebie rozmieszczonymi

węzłami (w obrębie węzła zespolonego).

➢ Na jezdniach głównych nie dopuszcza się redukcji

jednocześnie więcej niż jednego pasa ruchu.



Możliwe usytuowanie wysokościowe jezdni głównych w obszarze węzła



Prędkość do projektowania

Parametry łącznicy należy tak

dobierać, aby:

➢ Zapewnić wymaganą widoczność na

zatrzymanie

➢ Zapewnić dostatecznie wczesną

widoczność punktów rozdziału i połączeń

potoków ruchu na łącznicy

➢ Zachować między punktami rozdziału

kierunków ruchu odległości nie mniejsze

niż wynikające z czasu reakcji kierowców

oraz czasu czytania oznakowania

➢ Zapewnić płynność optyczną łącznicy

➢ Zapewnić przejezdność i bezpieczeństwo

ruchu



Przekrój poprzecznyP1

P2

P3

P4

➢ Stosuje się następujące, typowe przekroje

łącznic:

• Przekrój typu P1 - jednokierunkowy, jednopasowy z

opaskami o szerokości 0,5 i 1,0 m

• Przekrój typu P2 - jednokierunkowy, dwupasowy z

opaskami o szerokości 0,5 m

• Przekrój typu P3 - jednokierunkowy, dwupasowy, z

jednostronną opaską o szerokości 0,5 m

i jednostronnym poboczem umocnionym pełniącego

funkcję pasa awaryjnego o szerokości 2,0 m

• Przekrój typu P4 - dwukierunkowy, dwupasowy z

opaskami o szerokości 0,5 m

➢ W przypadku jezdni zbierająco –

rozprowadzających należy stosować

przekroje P1, P2 lub P3.

Poszerzenia jezdni łącznicy – przy R mniejszym 

niż 150 m (P1 - ???)



Plan sytuacyjny

Zaleca się stosowanie wartości promieni łuków w planie dla łącznic 

pośrednich nie mniejszych niż:

➢ 50 m dla łącznic węzłów na drogach klasy A i S

➢ 40 m dla łącznic, które są jednocześnie łącznicami wyjazdowymi z dróg klasy A 

i S  i wjazdowymi na drogi klasy GP i niższe,

➢ 35 m dla łącznic, które są jednocześnie łącznicami wyjazdowymi z dróg klasy 

GP oraz niższych  i wjazdowymi na drogi klasy A i S.



Przekrój podłużny



Wyjazdy z jezdni głównej



Wyjazd z równoległym pasem wyłączania powinien mieć:

➢ Szerokość pasa ruchu taką samą, jak szerokość bezpośrednio do niego przylegającego pasa ruchu

jezdni głównej. W trudnych warunkach może być ona zmniejszona do 3,5 m, jeśli prędkość do

projektowania w obszarze węzła jest większa od 80 km/h, i 3,0 m w pozostałych przypadkach,

➢ Pas awaryjny o szerokości 2,0 m lub opaskę o szerokości co najmniej 0,5 m, w zależności od tego,

który z elementów występuje na łącznicy,

➢ Pobocze gruntowe o szerokości umożliwiającej umieszczenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i

innych. Jeśli nie występuje pas awaryjny, to łączna szerokość opaski i pobocza gruntowego nie

może być mniejsza niż 2,0 m,

➢ Odcinek zwalniania Lzw o długości nie mniejszej niż wyznaczona ze wzoru:

𝐿𝑧𝑤 =
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V1 - prędkość na początku odcinka zwalniania, przyjmowaną jako 0,75 prędkości do projektowania w obszarze węzła

(jezdni głównej) [km/h],

V2 - prędkość do projektowania łącznicy, jezdni zbierająco-rozprowadzającej lub jezdni głównej, do której prowadzi wyjazd

[km/h],

d - opóźnienie przyjmowane przy zwalnianiu przez pojazd (nie więcej niż 1,5 m/s2 w przypadku dróg klasy A i S, a w

przypadku dróg pozostałych klas nie więcej niż 2,0 m/s2),

i - pochylenie jezdni głównej z której następuje zjazd [%].



Przykłady długości odcinka zwalniania w zależności od prędkości do projektowania 

jezdni głównej i prędkości do projektowania łącznicy – założenie d = 1,5 m/s2



Powiązanie  typowych rozwiązań wyjazdów z typem przekroju 

poprzecznego łącznicy lub jezdni zbierająco- rozprowadzającej

Warunki stosowania typowych rozwiązań wyjazdów z 

równoległymi pasami wyłączania z jezdni głównej 



Wyjazdy z łącznic i jezdni zbierająco-

rozprowadzającej

Wyjazd z łącznic i jezdni zbierająco-rozprowadzających

może następować poprzez:

1) Równoległy pas wyłączania,

2) Rozwidlenie powstałe przez oddzielenie jednego z

pasów ruchu od łącznicy lub jezdni zbierająco-

rozprowadzającej,

3) Połączenie rozwiązań wymienionych w pkt. 1 i 2.



Wjazdy
Schematy typowych wjazdów na jezdnię główną 

Schematy typowych wjazdów na jezdnię główną 

dopuszczonych warunkowo 

Schemat redukcji liczby pasów ruchu za pomocą 

oznakowania poziomego na wjeździe W2



Wjazd z równoległym pojedynczym pasem włączania powinien mieć:

➢ Szerokość pasa ruchu taką samą, jak szerokość bezpośrednio do niego przylegającego pasa ruchu jezdni

głównej. W trudnych warunkach może być ona zmniejszona do 3,5 m, jeśli prędkość do projektowania w

obszarze węzła jest większa od 80 km/h i do 3,0 m w pozostałych przypadkach

➢ Pas awaryjny o szerokości 2,0 m lub opaskę o szerokości co najmniej 0,5 m, w zależności od tego, który z

elementów występuje na łącznicy

➢ Pobocze o szerokości umożliwiającej umieszczenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i innych elementów

wyposażenia węzła. Jeśli nie występuje pas awaryjny, to łączna szerokość opaski i pobocza nie powinna być

mniejsza niż 2,0 m

➢ Odcinek przyspieszania Lp o długości nie mniejszej niż wyznaczona ze wzoru:

𝐿𝑝 =

𝑉2
3,6

2

−
𝑉1
3,6

2

2 𝑎 ± 0,1 ∗ 𝑖

V1 - prędkość na początku odcinka przyspieszania równa prędkości do projektowania łącznicy lub jezdni zbierająco-rozprowadzającej, z której

następuje wjazd [km/h];

V2 - prędkość na końcu pasa przyspieszania przyjmowaną jako 0,75 prędkości do projektowania w obszarze węzła (jezdni głównej) [km/h];

a – parametr przyspieszania pojazdu. Wartość tego parametru może być ustalana indywidualnie w nawiązaniu do lokalnych uwarunkowań, ale nie

więcej niż 1,2 m/s2, z zaleceniem przyjmowania mniejszych wartości przy prędkości do projektowania w obszarze węzła większej od 120 km/h;

i - pochylenie jezdni głównej na którą następuje wjazd [%]
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Długość odcinka przyspieszania w zależności od prędkości do projektowania jezdni 

głównej i prędkości do projektowania łącznicy – przy założeniu a = 1,2 m/s2



Minimalne długości wspólnej krawędzi L0 wjazdów na jezdnie główne

Powiązanie  typowych rozwiązań wjazdów z typem przekroju poprzecznego łącznicy lub 

jezdni zbierająco rozprowadzającej



Wjazdy na łącznice i jezdnie zbierająco-

rozprowadzające

Odległość od zakończenia nosa wyspy wjazdu WŁ2 do nosa

wyspy kolejnego wjazdu nie może być mniejsza niż 150 m w

przypadku łącznicy o przekroju P3 i 300 m w przypadku

łącznicy o przekroju P2

Wjazd na łącznicę i jezdnię zbierająco-

rozprowadzającą może następować poprzez:

1) Równoległy pas włączania,

2) Dodanie pasa ruchu w przekroju łącznicy lub jezdni

zbierająco-rozprowadzającej,

3) Połączenie rozwiązań wymienionych w pkt. 1 i 2.



Wymagania widoczności na wjazdach

Pole widoczności przy zbliżaniu się do pasa włączania

Pole widoczności na długości pasa włączania



Zasady projektowania odcinków 
przeplatania

Odcinki przeplatania na jezdni głównej z

jednym pasem ruchu na łącznicy tworzącej

strefę przeplatania PJGa

Odcinki przeplatania na jezdni głównej z

dwoma pasami ruchu na łącznicy tworzącej

strefę przeplatania PJGb

Odcinki przeplatania na jezdni zbierająco-

rozprowadzającej o przekroju P1 i łącznicy o

przekroju P1 tworzącej strefę przeplatania PJa

Odcinki przeplatania na jezdni zbierająco-

rozprowadzającej o przekroju P1 i łącznicy o

przekroju P2 tworzącej strefę przeplatania PJb



Wyznaczanie wartości minimalnej długości odcinka przeplatania Lp 







Skrzyżowania w obszarze węzła





Wymagania w projektowaniu łącznic stanowiących wloty skrzyżowań w węzłach 

typu WB i WC

Ustalając minimalną długość łącznicy należy brać pod uwagę nie tylko różnicę wysokości pomiędzy

zjazdem z jezdni głównej i wlotem skrzyżowania, ale także konieczność zapewnienia na wlocie

skrzyżowania strefy akumulacji mieszczącej kolejkę pojazdów, przy następujących założeniach:

➢ Uwzględnienie strefy akumulacji mieszczącej miarodajną długość kolejki pojazdów wyznaczaną zgodnie z

dostępnymi metodami oceny warunków ruchu,

➢ Pomiędzy początkiem łącznicy określonym w miejscu końca odcinka zwalniania na pasie wyłączania, a końcem

miarodajnej kolejki należy zapewnić co najmniej odcinek zwalniania od prędkości równej prędkości do

projektowania łącznicy do zatrzymania (rys. 8.3.1) o długości Lzw:

𝐿𝑧𝑤 =

𝑉𝑑𝑝ł
3,6

2

2 𝑑 ± 0,1 ∗ 𝑖

gdzie:

Vdpł - prędkość do projektowania łącznicy lub prędkość dopuszczalna, jeśli wprowadzone jest ograniczenie prędkości [km/h]

d - opóźnienie przyjmowane przy zwalnianiu przez pojazd. Wartość tego opóźnienia może być ustalana indywidualnie w

nawiązaniu do lokalnych uwarunkowań, ale nie więcej niż 2,0 m/s2

i - pochylenie łącznicy [%]



Minimalne wartości odcinka zwalniania Lzw przy dojeździe do skrzyżowania dla założonej 

wartości opóźnienia d = 2,0 m/s2

Odcinek zwalniania przed odcinkiem akumulacji



Załącznik



Dziękuję za uwagę


