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Dane Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za rok 2018



Bezpieczna zapora Saferoad

Innowacyjne rozwiązanie chroniące życie użytkowników dróg oraz osób wykonujących prace 

na drogach.



Bezpieczna zapora Saferoad

Długość strefy buforowej (samochód 2000 kg):

Połowa dozwolonej prędkości + 10 metrów:

• 100 km/h = 50+10 = 60 metrów

• 80 km/h = 40+10 = 50 metrów

Zapora występuje w 3 opcjach (840 kg):

• Saferoad 100 z matą: wys. 1,05 m, szer. 3,10 m

• Saferoad 80 z matą: wys. 1,05 m, szer. 2,10 m

• Saferoad 80 bez maty: wys. 1,05 m, szer. 3,10 m

• minimalizuje negatywne skutki wjechania na zamkniętą część pasa drogowego

• w razie zdarzenia wyhamowuje samochód jadący z nadmierną prędkością

• zapewnia zachowanie większego odstępu od miejsca wykonywania prac remontowych 

lub budowlanych

• zapewnia bezpieczeństwo kierowcom pojazdów i pracownikom pracującym na 

zamkniętej części pasa drogowego.



Bezpieczna zapora Saferoad
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Zapora została przetestowana zderzeniowo w szwedzkim instytucie VTI

Bezpieczna zapora Saferoad
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Bezpieczna zapora Saferoad



TTMA – energochłonne poduszki zderzeniowe

Zarządzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

23 grudnia 2020 roku od 1 stycznia 2023 roku wprowadza bezwzględny obowiązek 

stosowania energochłonnych mobilnych poduszek zderzeniowych.



TTMA – energochłonne poduszki zderzeniowe

Saferoad od wielu lat z powodzeniem stosuje zgodne z normą NCHRP 350 poduszki 

zderzeniowa TTMA Vorteq Trailer na rynku skandynawskim. Teraz produkt ten będzie 

oferowany także w Polsce.
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• Dzięki swojej mobilności urządzenie TTMA może być zastosowane na różnych 

samochodach – nie ma konieczności dedykowania konkretnych pojazdów

• TTMA może być zamontowane do samochodu o masie własnej nie mniejszej niż 4500 kg

• TTMA skutecznie wyhamowuje pojazdy poruszające się z prędkością 100 km/h

TTMA – energochłonne poduszki zderzeniowe
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TTMA – energochłonne poduszki zderzeniowe



Tymczasowe bariery separacyjne

Obecnie na polskich drogach stosuje się zarówno elementy U-21, jak i tymczasowe bariery 

separacyjne. Decyzja o sposobie separacji ruchu dwukierunkowego należy do Zarządcy drogi.



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity z dnia 9 września 

2019 roku) w załączniku nr 4 (punkt 7.1) wskazuje na stosowanie bariery tymczasowej zgodnej 

z normą EN 1317.

Tymczasowe bariery separacyjne



Tymczasowe bariery separacyjne – problemy prawne



Źródło: Załącznik do Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych

Zgodnie z normą EN-1317-2, poziom powstrzymywania T1 oraz T2 dotyczy jedynie samochodów 

o DMC 1300 kg (duża część samochodów osobowych przekracza tę wartość). Jedynie poziom T3

w sposób skuteczny powstrzymuje samochody cięższe niż 1300 kg DMC. Zwróćmy uwagę, że tylko  

samochody o DMC powyżej 3,5 tony stanowią niemal 30% całego ruchu.

Tymczasowe bariery separacyjne – dopasowanie parametrów



Klasy poziomów szerokości pracującej Poziomy szerokości pracującej (m)

W1 W ≤ 0,6 m

W2 W ≤ 0,8 m

W3 W ≤ 1,0 m

W4 W ≤ 1,3 m

W5 W ≤ 1,7 m

W6 W ≤ 2,1 m

W7 W ≤ 2,5 m

W8 W ≤ 3,5 m

Źródło: Załącznik do Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych

Szerokość pracująca bariery określa poziom ilości miejsca, jaką bariera zajmuje po uderzeniu, wraz

z jej deformacją. Mając na uwadze, że szerokość pasa ruchu na drogach klasy GP, S i A wynosi od 3,0 

do 3,75 m, a średnia szerokość samochodu osobowego od 1,8 do 2,0 to szerokość pracująca bariery nie 

powinna być wyższa niż W2.

Tymczasowe bariery separacyjne – dopasowanie parametrów



Tymczasowe bariery separacyjne - zachowanie się bariery T1W3

Pozostaje 2,5 m

Przykładowe zachowanie się bariery o parametrach T1W3 

T1 samochód osobowy 1300 kg prędkość 80 km/h - Toyota Yaris, Renault Clio, Skoda Fabia

W3 – wymagane maksymalne odkształcenie bariery ≤ 1m

Pas ruchu  

3,5 m

Bariera  0,5 m

Pas ruchu  

2,5 m

Pas ruchu  

3,5 m



Pas ruchu  

3,5 m

Bariera  0,24 m

Pas ruchu  

3,5 m

Pas ruchu  

2,76 m

Pozostaje od 3,30 do 3,10 m

Przykładowe zachowanie się bariery o parametrach T3W2 w przypadku uderzenia 

samochodu osobowego 1300 kg (uzyskany wynik T1W1)

T1 samochód osobowy 1300 kg prędkość 80 km/h - Toyota Yaris, Renault Clio, Skoda Fabia

W1 – wymagane maksymalne odkształcenie bariery ≤ 0,6m

Tymczasowe bariery separacyjne - zachowanie się bariery T3W2



Pas ruchu  

3,5 m

Bariera  0,5 m

Pas ruchu  

3,5 m

Pas ruchu  

2,5 m

Przykładowe zachowanie się bariery o parametrach T1W3 w przypadku uderzenia 

samochodu ciężarowego 10 tonowego (uzyskany wynik T3W8)

T1 samochód ciężarowy 10 000 kg prędkość 70 km/h

W8 – wymagane maksymalne odkształcenie bariery ≤ 3,5 m

Pozostaje 2,5 m

Tymczasowe bariery separacyjne –zachowanie się bariery T1W3



Pas ruchu  

3,5 m

Bariera  0,24 

m

Pas ruchu  

3,5 m

Pas ruchu  2,76 

m

Pozostaje 1,96 m

Przykładowe zachowanie się bariery o parametrach T3W2 

T3 samochód ciężarowy 10000 kg prędkość 70 km/h 

W2 – wymagane maksymalne odkształcenie bariery ≤ 0,8m

Tymczasowe bariery separacyjne - zachowanie się bariery T3W2



Bariera T1W3 w praktyce – czy chroni uczestników ruchu?
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Bariera T1W2 w praktyce – czy chroni uczestników ruchu?



Bariera T1W2 w praktyce – czy chroni uczestników ruchu?



Poziom T3 i szerokość pracująca W2 to bezpieczeństwo na drogach

Na poniższym zdjęciu bariera o poziomie T3W2 po uderzeniu na odcinku najazdowym przez 

autokar o DMC 20000 kg pod kątem około 15 stopni. Pomimo uderzenia przez pojazd znacząco 

przewyższający typ dla badania TB41 (poziom T3), bariera nie pozwoliła na przejechanie na 

drugą jezdnię, skutecznie zapobiegając zdarzeniu drogowemu. 

Zdjęcia wykonano na autostradzie A4 we wrześniu 2019 roku.



Poziom T3 i szerokość pracująca W2 to bezpieczeństwo na drogach

Grupa Saferoad, w swoich działaniach kierując się przede wszystkim bezpieczeństwem 

uczestników dróg, rekomenduje stosowanie tymczasowych barier separacyjnych spełniających 

kryterium poziomu powstrzymywania T3, szerokości pracującej W2 oraz poziomu 

intensywności zdarzenia ASI A.

Dlaczego?

- poziom T3 swoim zakresem działania obejmuje samochody o DMC 10000 kg, dzięki temu 

skutecznie chroni przed uderzeniem samochodów o DMC poniżej 10000 kg które stanowią 

bardzo dużą część ruchu na polskich drogach (prawie 70% na Polskich drogach to 

samochody o DMC poniżej 10000 kg),

- mając na uwadze szerokość samochodów osobowych i szerokość pasów ruchu, szerokość 

pracując nie powinna być wyższa niż W2 (≤ 0,8 m),

- bariery o poziomie T3 są szeroko stosowane w krajach całej Europy, doświadczonych

w zakresie bezpieczeństwa ruchu, gdzie infrastruktura drogowa rozwijana jest od wielu lat.



Dlaczego do separacji ruchu należy stosować barierę?
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Dlaczego nie należy stosować U-21 do separacji ruchu?



Dlaczego nie należy stosować U-21 do separacji ruchu?



Dlaczego do separacji ruchu należy stosować barierę?



Aleksander Glowania, Dyrektor ds. oznakowania pionowego

tel. 532 239 080, mail: aleksander.glowania@saferoad.pl


