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PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Raport przedstawia wyniki opracowania pt.: „Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul.
Górczewskiej / Dywizjonu 303” Opracowanie zostało wykonane przez biuro projektowo-konsutingowe
TransEko Sp.j. na zlecenie Ingka Centres Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jankach przy ul. Plac Szwedzki
3, 05 - 090 Raszyn.
W ramach opracowania wykonano:
-

uzupełniające badania ruchu, na układzie ulic w sąsiedztwie planowanej inwestycji w zakresie
niezbędnym do wykonania prognoz ruchu;

-

analizę i ocenę zagospodarowania terenu w otoczeniu obszaru analizy;

-

rozpoznanie i ocenę obecnego i przyszłego zagospodarowania przestrzennego oraz układu
komunikacyjnego (rodzaj zabudowy, układ ulic, transport zbiorowy, organizacja ruchu) pod
kątem analiz i prognoz ruchu;

-

założenia do prognoz ruchu dla roku 2024 i 2034;

-

prognozy ruchu drogowego dla porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego;

-

modele symulacji ruchu w obszarze analizy, dla analizowanych wariantów

-

analizę warunków ruchu w sieci komunikacyjnej z punktu widzenia wydolności układu drogowoulicznego;

-

wnioski z przeprowadzonej analizy.
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STAN ISTNIEJĄCY
Układ drogowy
Skrzyżowanie Ks. Janusza/Obozowa zlokalizowane jest na terenie Warszawy w dzielnicy Wola (w
północno zachodnim rejonie). Schemat lokalizacji inwestycji zlokalizowany jest na rys. poniżej.

ANALIZOWANE
SKRZYŻOWANIE

Rys. 2.1 Schemat lokalizacji skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza.
(źródło: opracowanie własne, © autorzy OpenStreetMap)

Podstawowy układ drogowo-uliczny w analizowanym obszarze stanowią:
− drogi główne ruchu przyspieszonego (GP): Trasa Armii Krajowej
− drogi główne (G): ul. Górczewska (DW580)
− drogi zbiorcze (Z): ciąg Obozowa/Dywizjonu 303, Ciołka oraz Deotymu
Pozostałe ulice stanowią ulice lokalne (L) i dojazdowe (D).
W pasie dzielącym ul. Obozowej zlokalizowane jest torowisko tramwajowe, a w północno zachodnim
narożniku zlokalizowana jest pętla tramwajowa Koło.

Pomiary ruchu
Pomiary ruchu wykonano 13 marca 2018r. (wtorek) podczas dwóch godzin w szczycie porannym i
popołudniowym (7.00 – 8.00 i 16.00 – 17.00) w interwałach 15 – minutowych. Do pomiarów użyto kamer
MioVision rejestrujących pojazdy. Przykład obrazu rejestrowanego przez kamerę przedstawiono na rys.
2.3.
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Pomiary przeprowadzono na skrzyżowaniach:
1. Księcia Janusza / Obozowa / Dywizjonu 303,
2. Obozowa / Ciołka / Dalibora,
3. Ciołka / Newelska / Ożarowska.

1

2

3

Rys. 2.2 Skrzyżowania na których wykonano pomiary ruchu.
(źródło: opracowanie własne, © autorzy OpenStreetMap)

Rys. 2.3 Skrzyżowanie Obozowa / Ciołka / Dalibora obraz zarejestrowany przez kamery MioVision.
(źródło: opracowanie własne)
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Pomiary wykonano z rozróżnieniem struktury ruchu na:
•
•
•
•
•
•

motocykle (Motorcycles),
samochody osobowe (Cars),
samochody dostawcze (Light Goods Vehicles),
autobusy (Buses),
samochody ciężarowe (Single-Unit Trucks),
samochody ciężarowe z przyczepą/ naczepą (Articulated Trucks).

Szczegółowe wyniki pomiarów ruchu przedstawiono w postaci tabelarycznej w tabl. 2.1 - tabl. 2.3 oraz
na rys. 2.4 - rys. 2.5 natomiast wyniki z podziałem na poszczególne kategorie pojazdów dołączono w
postaci plików Excela do niniejszego raportu.
Tabl. 2.1 Wyniki pomiarów ruchu - skrzyżowanie Księcia Janusza / Obozowa / Dywizjonu 303 [P/h].
ul.Księcia Janusza
wlot N
Godz.

w praw o na w prost w lew o

ul.Księcia Janusza
wlot S

ul.Obozowa
wlot E
zaw rotka w praw o na w prost w lew o

zaw rotka w praw o na w prost w lew o

ul.Dywizjonu 303
wlot W
zaw rotka w praw o na w prost w lew o

zaw rotka

7:00-8:00

8

60

285

0

160

357

20

6

32

77

75

0

281

911

0

0

16:00-17:00

9

41

144

0

460

758

13

2

30

129

141

0

78

483

0

0

(źródło: opracowanie własne)
Tabl. 2.2 Wyniki pomiarów ruchu - skrzyżowanie Obozowa / Ciołka / Dalibora [P/h].
ul.Dalibora
wlot N
Godz.

w praw o na w prost w lew o

ul.Ciołka
wlot S

ul.Obozowa
wlot E
zaw rotka w praw o na w prost w lew o

zaw rotka w praw o na w prost w lew o

ul.Obozowa
wlot W
zaw rotka w praw o na w prost w lew o

zaw rotka

7:00-8:00

11

2

1

0

1

494

90

13

55

2

14

0

101

1153

8

4

16:00-17:00

21

3

3

0

3

1128

56

11

71

2

58

0

48

622

10

7

(źródło: opracowanie własne)
Tabl. 2.3 Wyniki pomiarów ruchu - skrzyżowanie Ciołka / Newelska / Ożarowska [P/h].
ul.Ciołka
wlot N
Godz.

w praw o na w prost w lew o

ul.Ciołka
wlot S
zaw rotka w praw o na w prost w lew o

ul.Newelska
wlot W
zaw rotka w praw o na w prost w lew o

zaw rotka

7:00-8:00

52

106

32

1

15

40

46

1

147

131

34

0

16:00-17:00

37

61

10

0

10

108

86

0

54

33

24

0

(źródło: opracowanie własne)

Rys. 2.4 Wyniki pomiarów ruchu, szczyt poranny [P/h].
(źródło: opracowanie własne, © autorzy OpenStreetMap)
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Rys. 2.5 Wyniki pomiarów ruchu, szczyt popołudniowy [P/h].
(źródło: opracowanie własne, © autorzy OpenStreetMap)

PLANY ROZWOJOWE
Plany rozwojowe dotyczące podstawowego układu drogowego zawarte są w Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy (SUiKZP). Studium zasadniczo odnosi
się do ulic zbiorczych i wyższych klas. W stosunku do stanu istniejącego SUiKZP zakłada istotny rozwój
układu drogowo ulicznego w analizowanym obszarze zarówno w odniesieniu do dróg wyższego rzędu
jak i niższego.
SUiKZP zakłada utrzymanie ulicy Obozowej jako ulicy klasy zbiorczej (Z) oraz Górczewskiej w klasie
ulicy głównej (G). Dodatkowo planuje się w bezpośrednim sąsiedztwie budowę drogi wyższego rzędu
Trasę N-S w standardzie Gp oraz budowę nowego połączenia drogowo-ulicznego ul. Górczewskiej z
Dywizjonu 303 w standardzie klasy zbiorczej (Z).
Rys. na kolejnej stronie przedstawia wytyczne dot. przebiegu i klasyfikacji układu drogowego wynikające
ze SUiKZP.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

„Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul. Górczewskiej / Dywizjonu 303”

8

Rys. 3.1. Fragment SUiKZP z zaznaczoną nieistniejącą ulicą klasy Z, stanowiącą łącznik ul. Dywizjonu 303 z
ul. Górczewską. (Źródło: SUiKZP m.st. Warszawy)

Przedmiot analizy
Konieczność przebudowy skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa wynika z przebudowy torowiska
tramwajowego w ciągu ul. Obozowej oraz realizacji nowego połączenia drogowo-ulicznego. Nowa ulica
stanowi realizację założeń obowiązującego obecnie SUiKZP m. st. Warszawy (fragment rys. we
wcześniejszym rozdziale). Przyśpieszenie prac nad jej realizacją wynika bezpośrednio z utrudnień
ruchu występujących na ul. Górczewskiej zarówno tych obecnych jak i przyszłych jakie będą
występować w kolejnych latach w związku z budową II linii metra. Zamknięcia na ul. Górczewskiej
powodują rozlewanie się ruchu na ulice nie przystosowane do prowadzenia ruchu tranzytowego co
wpływa negatywnie nie tylko na warunki ruchu w obszarze oddziaływania zamknięć związanych z
budową II linii metra ale również prowadzi do degradacji przestrzeni oraz zwiększenia uciążliwości
systemu transportowego dla mieszkańców.
Pierwsze spotkania w sprawie możliwości budowy nowego łącznika ul. Górczewskiej z ul. Dywizjonu
303 miały miejsce już w 2016 roku w Biurze Drogownictwa i Komunikacji (obecnie Biuro Polityki
Mobilności i Transportu) w ramach tego spotkania BDiK1 zobowiązało się do przekazania wstępnych
wytycznych w zakresie budowy nowego połączenia. Kolejne spotkania miały miejsce w BFEiPR2 oraz
ZMID3 które doprowadziły do przyjęcia projektu porozumienia z miastem (obecnie następuje jego
procedowanie). W pierwszej połowie 2018 roku miały miejsce kolejne spotkania w wyniku których
nastąpił wybór wariantu realizacji nowego połączenia drogowego, jedocześnie zwrócono uwagę na
konieczność zweryfikowania dotychczasowego planowanego rozwiązania skrzyżowania Ks.
Janusza/Obozowa planowanego w ramach Przebudowy ul. Obozowej (PM-ID.720.73.2017.PJA(16)
DW1120//18 pismo z dnia 31.072018). Konieczność weryfikacji dotychczasowo planowanego
rozwiązania skrzyżowania Ks. Janusza/ Obozowa wynika m.in. z analiz przeprowadzonych w ramach

BDiK- Biuro Drogownictwa i Komunikacji obecnie Biuro Polityki Mobilności i Transportu
BFEiPR- Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
3
ZMID- Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
1
2
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opracowania pt. „Koncepcja przebiegu „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu
303 w Warszawie (etap III)” wykonanego w czerwcu w 2018 roku.
W powyższym opracowaniu podłączenie Nowego łącznika zostało zarekomendowane wg poniższego
rys. tj. włączenie Ks. Janusza do Nowego łącznika na prawe skrętu, a podłączenie Nowego łącznika do
ul. Obozowej następuje w śladzie istniejącego obecnie wlotu Ks. Janusza. Dla roku 2021 zakłada się
organizację ruchu tak jak jest to w staniej istniejącym natomiast w 2031 roku został uwzględniony projekt
Tramwajów Warszawskich (przebudowa ul. Obozowej wraz z Torowiskiem) zakładający w tym miejscu
rondo. Schematy powyższych rozwiązań przedstawiono na rys. poniżej.

Rys. 4.1 Schemat podłączenie Nowego łącznika do ul. Obozowej dla roku 2021 wg rekomendowanego wariantu
w opracowaniu pt. : „Koncepcja przebiegu „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w
Warszawie (etap III)” wykonanego w czerwcu w 2018 roku.
(źródło: „Koncepcja przebiegu „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie
(etap III)” wykonanego w czerwcu w 2018 roku.)
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Rys. 4.2 Schemat podłączenie Nowego łącznika do ul. Obozowej dla roku 2031 wg rekomendowanego wariantu
w opracowaniu pt. : „Koncepcja przebiegu „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w
Warszawie (etap III)” wykonanego w czerwcu w 2018 roku.
(źródło: „Koncepcja przebiegu „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie
(etap III)” wykonanego w czerwcu w 2018 roku.)

Przeprowadzone analizy dla roku 2031 (rozwiązanie skrzyżowania Obozowa/Nowy łącznik w postaci
ronda) w ramach opracowania pt.: „Koncepcja przebiegu „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami
Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie (etap III)” wykonanego w czerwcu w 2018 roku. wykazały
bardzo złe warunki ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Ks. Janusza/Nowy łącznik i w konsekwencji w
całym obszarze analizy (średnie długości kolejek w ciągu ul. Obozowej przekraczały 400m (swoim
zasięgiem obejmowały sąsiednie skrzyżowania)). Widok kolejek pojazdów na wlotach skrzyżowania
Obozowa/Nowy łącznik przedstawiony jest na rys. na kolejnej stronie.
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Rys. 4.3 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/ Obozowa. Widoczna kolejka pojazdów na wschodnim i
południowym wlocie skrzyżowania, szczyt popołudniowy, rok 2031.
(źródło: „Koncepcja przebiegu „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie
(etap III)” wykonanego w czerwcu w 2018 roku.)

Wstępne rekomendacje w zakresie możliwości rozwiązania skrzyżowania Obozowa/Nowy łącznik/ Ks.
Janusza poprawiające warunki ruchu przedstawiono we wnioskach opracowania („Koncepcja przebiegu
„łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie (etap III)”
wykonanego w czerwcu w 2018 roku). Jako wariant do dalszych analiz zarekomendowano
skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną- wskazując na to rozwiązanie jako na wariant umożliwiający
zapewnienie prawidłowego przepływu ruchu w tym rejonie (zarówno ruchu samochodowego jak i
tramwajowego). Rozwiązanie to zostało zaakceptowanie przez Tramwaje Warszawskie z rekomendacją
dalszej analizy.
Przedmiotem analizy niniejszego opracowania jest zatem projekt przebudowy skrzyżowania
Obozowa/Nowy łącznik/ Ks. Janusza w sytuacji wybudowania nowego łącznika oraz przebudowy ulicy
Obozowej wraz ze zmianą kierunku ruchu tramwajowego na pętli Koło. Poniższe opracowanie
uwzględnia wyniki przeprowadzonych analiz w ramach wcześniejszych opracowań, stanowiąc ich
kontynuację i uszczegółowienie w zakresie skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza/ Nowy łącznik.
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PROGNOZY RUCHU
Kalibracja modelu ruchu
W analizach wykorzystano model transportowy MTAW 2016, wersja z lipca 2017 r., który został
zaktualizowany i skalibrowany. Na podstawie modelu ruchu dla stanu istniejącego zbudowano modele
prognostyczne, z uwzględnieniem założeń dotyczących planowanych zmian w sieci drogowej oraz
założeń demograficznych dla okresu prognozy.
W obszarze analizy, model podróży uszczegółowiono i dodatkowo skalibrowano z wykorzystaniem
wykonanych pomiarów ruchu. Zweryfikowano typy i parametry odcinków modelu sieci, podłączenia
rejonów komunikacyjnych oraz wielkości generowanego ruchu. Wprowadzono informacje o organizacji
ruchu na czas budowy II linii metra, która ma istotny wpływ na rozkład ruchu w obszarze analizy. W
wyniku wykonanych zabiegów osiągnięto zadowalającą zgodność otrzymywanych wyników
modelowania w odniesieniu do wyników pomiarów natężenia ruchu. Sprawdzenie kalibracji modelu
wykonano na podstawie metodyki wyznaczania statystycznego wskaźnika GEH na odcinkach sieci
drogowej. Metodyka ta jest rekomendowana przez administrację drogową w Wielkiej Brytanii i opisana
w oficjalnym podręczniku do projektowania dróg i mostów (the Design Manual for Roads & Bridges,
Hiways Agency), a także zalecana do stosowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
w Polsce. Wskaźnik GEH jest formą rozkładu chi-kwadrat, który jest rozkładem zmiennej losowej.
Wskaźnik dla poszczególnych odcinków GEH liczony jest następującego wzoru:
(𝐸 − 𝑉)2
𝐺𝐸𝐻 = √
(𝐸 + 𝑉)/2
gdzie:
E – natężenie ruchu na odcinku w modelu [P/h]
V – natężenie ruchu na odcinku z pomiarów ruchu [P/h].
(Źródło: the Design Manual for Roads & Bridges, Hiways Agency).

Poprawność funkcjonowania modelu sprawdzono w 36 punktach kontrolnych. Uznaje się, że
model jest dobrze skalibrowany, gdy wskaźnik GEH jest mniejszy niż 5 na co najmniej 85% procentach
łącznej liczby analizowanych odcinków. Zgodność modelu ruchu z wynikami pomiarów ruchu
przedstawiono w tabelach poniżej a na rys. na kolejnych stronach przedstawiono wyniki rozkładu ruchu
w obszarze analizy na modelu sieci drogowej w godzinach szczytu porannego i popołudniowego.
Tabl. 5.1. Wyniki kalibracji modelu ruchu – ruch drogowy, godzina szczytu porannego.
Odcinek

Pomiar
[P/h]

Model
[P/h]

1 Dywizjonu 303

Wrocławska - Księcia Janusza

1192

1188

0.12

2 Dywizjonu 303

Księcia Janusza - Wrocłwska

440

350

4.53

3 Księcia Janusza

Obrońców Tobruku - Obozowa

353

452

4.93

4 Księcia Janusza

Obozowa - Obrońców Tobruku

237

221

1.06

5 Obozowa

Księcia Janusza - Ciołka

543

476

2.97

6 Obozowa

Ciołka - Księcia Janusza

1234

1319

2.38

7 Księcia Janusza

Newelska - Obozowa

184

95

7.54

8 Księcia Janusza

Obozowa - Newelska

361

321

2.17

9 Obozowa

Ciołka - Deotymy

598

530

2.86

10 Obozowa

Deotymy - Ciołka

1222

1215

0.20

11 Ciołka

Newelska - Obozowa

75

94

2.07

12 Ciołka

Obozowa - Newelska

191

260

4.59

Nr

Ulica
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13 Newelska

Księcia Janusza - Ciołka

312

298

0.80

14 Newelska

Ciołka - Księcia Janusza

98

76

2.36

15 Ciołka

Klecka - Newelska

102

56

5.18

16 Ciołka

Newelska - Klecka

254

276

1.35

17 Ożarowska

Ciołka - Deotymy

178

168

0.76

18 Dywizjonu 303 (APR)

Wrocławska - Księcia Janusza

1185

1188

0.09

19 Dywizjonu 303 (APR)

Księcia Janusza - Wrocłwska

361

350

0.58

20 Powstańców Śląskich (APR)

Górczewska - Pełczyńskiego

1231

1390

4.39

21 Powstańców Śląskich (APR)

Pełczyńskiego - Górczewska

902

1092

6.02

22 Połczyńska (APR)

Powstańćów Śląskich - Studzienna

2291

2389

2.03

23 Połczyńska (APR)

Studzienna - Powstańców Śląskich
(źródło: opracowanie własne)

1434

1301

3.60

Tabl. 5.2. Wyniki kalibracji modelu ruchu – ruch drogowy, godzina szczytu popołudniowego.
Nr

Ulica

Odcinek

Pomiar
[P/h]

Model
GEH [-]
[P/h]

1 Dywizjonu 303

Wrocławska - Księcia Janusza

561

643

3.34

2 Dywizjonu 303

Księcia Janusza - Wrocławska

908

909

0.03

3 Księcia Janusza

Obrońców Tobruku - Obozowa

194

206

0.85

4 Księcia Janusza

Obozowa - Obrońców Tobruku

589

547

1.76

5 Obozowa

Księcia Janusza - Ciołka

1233

1250

0.48

6 Obozowa

Ciołka - Księcia Janusza

659

747

3.32

7 Księcia Janusza

Newelska - Obozowa

300

255

2.70

8 Księcia Janusza

Obozowa - Newelska

132

149

1.43

9 Obozowa

Ciołka - Deotymy

1198

1240

1.20

10 Obozowa

Deotymy - Ciołka

707

843

4.89

11 Ciołka

Newelska - Obozowa

132

156

2.00

12 Ciołka

Obozowa - Newelska

108

45

7.20

13 Newelska

Księcia Janusza - Ciołka

111

137

2.33

14 Newelska

Ciołka - Księcia Janusza

123

151

2.39

15 Ciołka

Klecka - Newelska

204

195

0.64

16 Ciołka

Newelska - Klecka

115

54

6.64

17 Ożarowska

Ciołka - Deotymy

53

17

6.09

18 Dywizjonu 303 (APR)

Wrocławska - Księcia Janusza

571

643

2.92

19 Dywizjonu 303 (APR)

Księcia Janusza - Wrocłwska

786

909

4.23

20 Powstańców Śląskich (APR)

Górczewska - Pełczyńskiego

937

990

1.71

21 Powstańców Śląskich (APR)

Pełczyńskiego - Górczewska

1503

1531

0.72

22 Połczyńska (APR)

Powstańćów Śląskich - Studzienna

1850

1882

0.74

23 Połczyńska (APR)

Studzienna - Powstańców Śląskich
(źródło: opracowanie własne)

2363

2274

1.85

Uzyskane wyniki potwierdzają dobre funkcjonowanie modelu. Warunek GEH<5 został osiągnięty w 87%
punktów kalibracyjnych. Różnice w wartościach natężeń ruchu są dopuszczalne i wynikają z
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odwzorowywania w modelu uogólnionych zachowań komunikacyjnych użytkowników systemu (w skali
roku) i dokładności danych opisujących zagospodarowanie przestrzenne. Należy pamiętać, że wyniki
pomiarów stanowią fotografię stanu systemu w pojedynczych dniach i z określoną specyfiką.

Rys. 5.1 Rozkład ruchu dla stanu istniejącego – rok 2018, godzina szczytu porannego [P/h].
(źródło:openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 5.2. Rozkład ruchu dla stanu istniejącego – rok 2018, godzina szczytu popołudniowego [P/h].
(źródło:openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

15

„Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul. Górczewskiej / Dywizjonu 303”

16

Rys. 5.3 Rozkład ruchu w rejonie analizy dla stanu istniejącego – rok 2018, godzina szczytu porannego [P/h].
(źródło:openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 5.4. Rozkład ruchu w rejonie analizy dla stanu istniejącego – rok 2018, godzina szczytu popołudniowego
[P/h]. (źródło:openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Prognozy ruchu
Prognoza popytu na transport określa przyszłą liczbę podróży, której można się spodziewać w wyniku
zmian w układzie drogowym, zmian społeczno-ekonomicznych i przestrzennych oraz środków
podjętych w celu realizacji polityki transportowej. Jednym z podstawowych czynników determinujących
popyt na transport są prognozy demograficzne.
Jako materiały źródłowe do opracowania prognoz ruchu wykorzystano dane o rejonach
komunikacyjnych udostępnione w dniu 27.07.2018 przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu jako
aktualizacja danych do modelu MTAW 2016. Nowe dane obejmowały dwa okresy: 2017 i 2050.
Według tych danych liczba ludności w granicach administracyjnych Warszawy w 2017 roku była na
poziomie 1 758 tys. Liczba uwzględnia osoby mieszkające w Warszawie tymczasowo - studenci,
pracownicy firm. itp. W danych o rejonach komunikacyjnych zawarto także informacje o docelowej
liczbie mieszkańców – przyjęto, że w roku 2050 liczba ludności w Warszawie będzie na poziomie 2 423
tys. mieszkańców. Z uwag na fakt, że analizy wykonano dla roku 2024 i 2034, przyjęto dla tych
horyzontów liczbę mieszkańców Warszawy interpolując dostępne dane. Tym samy przyjęto
odpowiednio: 1 818 tys. mieszkańców w roku 2024 i 1 859 tys. mieszkańców w roku 2034 .
Model sieci transportowej dla okresu prognozy zbudowano uwzględniając zmiany, wynikające z
rozwoju infrastruktury drogowej i transportu publicznego. Przyjęto założenia zgodnie z harmonogramem
rozwoju systemu transportowego Warszawy przygotowanym w ramach Warszawskiego Badania Ruchu
2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu, i zaktualizowanym w styczniu 2018r. Rozwój układu
drogowo-ulicznego dla całego miasta dla trzech horyzontów czasowych (2024 r., 2034 r.) przedstawiono
na rys. na kolejnych stronach.
Do oszacowania generacji ruchu z centrum handlowego Wola Park wykorzystano badania ruchu
zawarte w opracowaniu pt. "Badania potencjałów ruchotwórczych wybranych obiektów handlowych w
Warszawie" wykonanego przez firmę Pracownia Planowania Układów Komunikacyjnych SYSTEM w
2013r. Na podstawie charakterystyk obiektów i sumy ruchu dojazdowego i wyjazdowego obliczono
wskaźniki generacji odpowiadające powierzchni handlowej i ilości miejsc parkingowych.
Tabl. 5.3. Generacja ruchu i wskaźniki generacji dla wybranych galerii handlowych w Warszawie w szczycie
popołudniowym.
Galeria
Handlowa

Powierzchnia
handlowa [m2]

Liczba miejsc
parkingowych

Arkadia

110 000

G. Mokotów

Pomiar generacji ruchu [P/h]
Wjazd

Wyjazd

Razem

4 660

1 345

1 218

2 563

62 300

2 400

834

725

1 559

Wola Park

73 000

3 500

1 045

803

1 848

G. Bemowo

35 000

1 400

671

403

1 074

Klif

18 500

850

227

299

526

Targówek

50 100

1 790

1 380

1 306

2 686

Ursynów

49 000

1 822

971

819

1 790

(źródło: opracowanie własne)

W analizach ruchu przyjęto analogiczne natężenia ruchu związanego z centrum handlowym jak w
wykonanych pomiarach. W godzinie szczytu porannego 7:00-8:00 założono że centrum handlowe nie
funkcjonuje.
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Rys. 5.5. Schemat układu drogowo-ulicznego w skali całego miasta przyjęty w 2024roku.
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 5.6. Schemat układu drogowo-ulicznego w skali całego miasta przyjęty w 2034 roku.
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Prognozy ruchu wykonano dla następujących scenariuszy rozwoju:
• Wariant W1 – zakładający wszystkie relacje na wschodnim wlocie ul. Obozowej na
skrzyżowaniu z Nowym łącznikiem (ul. Księcia Janusza)
• Wariant W2 - zakładający brak lewoskrętu na wschodnim wlocie ul. Obozowej na skrzyżowaniu
z Nowym łącznikiem (ul. Księcia Janusza)
Prognozy ruchu w skali całego miasta do poszczególnych horyzontów czasowych i obu szczytów
komunikacyjnych przedstawiono na rys. poniżej.
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Rys. 5.7. Prognoza natężenia ruchu w skali całego miasta w roku 2024, szczyt poranny.
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 5.8. Prognoza natężenia ruchu w skali całego miasta w roku 2024, szczyt popołudniowy.
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 5.9. Prognoza natężenia ruchu w skali całego miasta w roku 2034, szczyt poranny.
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 5.10. Prognoza natężenia ruchu w skali całego miasta w roku 2034, szczyt popołudniowy.
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Na kolejnych stronach przedstawiono wyniki prognoz ruchu.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

23

„Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul. Górczewskiej / Dywizjonu 303”

24

Rys. 5.11. Prognoza natężenia ruchu w roku 2024, szczyt poranny - wariant W1 [P/h].
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 5.12. Kartogram ruchu na skrzyżowaniu ul. Obozowej z Nowym łącznikiem (ul. Księcia Janusza) w roku
2024, szczyt poranny -wariant W1 [P/h].
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 5.13. Prognoza natężenia ruchu w roku 2024, szczyt poranny - wariant W2[P/h].
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 5.14. Kartogram ruchu na skrzyżowaniu ul. Obozowej z Nowym łącznikiem (ul. Księcia Janusza) w roku
2024, szczyt poranny -wariant W2[P/h].
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 5.15. Prognoza natężenia ruchu w roku 2024, szczyt popołudniowy - wariant W1 [P/h].
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 5.16. Kartogram ruchu na skrzyżowaniu ul. Obozowej z Nowym łącznikiem (ul. Księcia Janusza) w roku
2024, szczyt popołudniowy -wariant W1 [P/h].
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

„Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul. Górczewskiej / Dywizjonu 303”

27

Rys. 5.17. Prognoza natężenia ruchu w roku 2024, szczyt popołudniowy - wariant W2[P/h].
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 5.18. Kartogram ruchu na skrzyżowaniu ul. Obozowej z Nowym łącznikiem (ul. Księcia Janusza) w roku
2024, szczyt popołudniowy -wariant W2[P/h].
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 5.19. Prognoza natężenia ruchu w roku 2034, szczyt poranny - wariant W1 [P/h].
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 5.20. Kartogram ruchu na skrzyżowaniu ul. Obozowej z Nowym łącznikiem (ul. Księcia Janusza) w roku
2034, szczyt poranny -wariant W1 [P/h].
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 5.21. Prognoza natężenia ruchu w roku 2034, szczyt poranny - wariant W2[P/h].
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 5.22. Kartogram ruchu na skrzyżowaniu ul. Obozowej z Nowym łącznikiem (ul. Księcia Janusza) w roku
2034, szczyt poranny -wariant W2[P/h].
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 5.23. Prognoza natężenia ruchu w roku 2034, szczyt popołudniowy - wariant W1 [P/h].
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 5.24. Kartogram ruchu na skrzyżowaniu ul. Obozowej z Nowym łącznikiem (ul. Księcia Janusza) w roku
2034, szczyt popołudniowy -wariant W1 [P/h].
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 5.25. Prognoza natężenia ruchu w roku 2034, szczyt popołudniowy - wariant W2[P/h].
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 5.26. Kartogram ruchu na skrzyżowaniu ul. Obozowej z Nowym łącznikiem (ul. Księcia Janusza) w roku
2034, szczyt popołudniowy -wariant W2[P/h].
(Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Wykonane prognozy ruchu wykazały, że brak lewoskrętu na wlocie wschodnim skrzyżowania Nowy
łącznik (ul. Księcia Janusza)/ Obozowa nie wpływa istotnie na zmianę natężeń ruchu na skrzyżowaniu,
natężenie ruchu na wlocie Obozowej w szczycie popołudniowym w wariancie W1 (z lewoskrętem) w
2024 roku wynosi 855 P/h z czego 55 P/h skręca w lewo a w wariancie W2 (bez lewoskrętu) 845 P/h; w
2034 roku w W1 860 P/h z czego 100P/h skręca w lewo a w W2 845 P/h. Nieco większe różnice w
natężeniu zidentyfikowano w szczycie porannym w 2024 roku natężenie na wlocie wschodnim wynosi
510 P/h z czego 60 P/h skręca w lewo a w wariancie W2 (bez lewoskrętu) 460 P/h; w 2034 roku w
W1 560 P/h z czego 80P/h skręca w lewo a w W2 500 P/h.
W szczycie popołudniowym natężenie ruchu na Nowym łączniku Górczewska/Obozowa wynosi od 335
P/h do 465 P/h (w zależności od wariantu i roku) a w porannym od 485 P/h do 585 P/h (w zależności
od wariantu i roku. Zauważono, że wariant W1 (z lewoskrętem) lepiej dociąża nową ulicę (planowany
łącznik Górczewska- Obozowa). W wariancie W1 w porównaniu do wariantu W2 następuje wzrost
natężenia ruchu na nowej ulicy o 8-11% (w zależności od roku) w szczycie porannym i o 16-24% (w
zależności od roku) w szycie popołudniowym.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz funkcje jaką pełni ulica Obozowa (zbierającą rozprowadzającą)
zdecydowano się na dalszą analizę wyłącznie wariantu W1- który nie ogranicza dostępności w
analizowanym obszarze, przez co nie następuje sztuczne wydłużanie ścieżek podróży oraz lepiej
dociążając nowy łączniki. Przy czym w sytuacji gdyby przeprowadzona analiza mikrosymulacyjna
wykazała brak możliwości poprawnej obsługi wszystkich relacji wg W1 zostanie ona zastąpiony
wariantem W2 (bez możliwości skrętu w lewo z ul. Obozowej w Nowy łącznik). Wyniki prognoz ruchu
oraz wstępne propozycje rozwiązania skrzyżowania Nowy łącznik/ Ks. Janusza /Obozowa były
konsultowane w TW. Główne rekomendacje sformułowane przez TW dotyczyły możliwości poprawy
efektywności sterowania sygnalizacją świetną na powyższym skrzyżowaniu. W dalszej części
opracowania prócz analizy mikrosymulacyjnej wykonano również optymalizacje programu sygnalizacji
świetlnej z wykorzystaniem programu TRASYT.

Rys. 5.27 Organizacja ruchu na skrzyżowaniu wg wariantu W1, przyjęta do dalszej analizy (VISSIM i TRANSYT).
(źródło: opracowanie własne)
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KOMPUTEROWA SYMULACJA RUCHU
Metodyka symulacji ruchu
Symulacje ruchu wykonano w programie Vissim niemieckiej firmy PTV. Program ten umożliwia
wykonywanie analiz warunków ruchu drogowego z uwzględnieniem uwarunkowań, takich jak:
konfiguracja pasów ruchu, struktura rodzajowa pojazdów, wpływ sygnalizacji świetlnej, przebieg i
lokalizacja przystanków linii komunikacji zbiorowej itd. Funkcje i narzędzia programu czynią go bardzo
użytecznym narzędziem dla oceny różnych rozwiązań alternatywnych opartych na inżynierii ruchu4.
W zastosowanej metodyce analiz symulacyjnych ruch drogowy wprowadzono do modelu w postaci:
−
−
−

zewnętrznych generatorów ruchu, odpowiadających za doprowadzenie ruchu do wlotów obszaru
analizy (z obszaru zewnętrznego w stosunku do obszaru analizy),
wewnętrznych generatorów ruchu, odpowiadających za doprowadzenie ruchu do sieci drogowej z
mikrorejonów komunikacyjnych położonych wewnątrz obszaru analizy,
linii transportu zbiorowego.

Oprócz ruchu samochodowego, komunikacji autobusowej odwzorowano ruch pieszy (ciągi piesze w
obrębie skrzyżowań, przejścia dla pieszych wraz z azylami i fragmentami chodników w rejonie jezdni).
Modele sieci drogowej zbudowano w postaci zbioru odcinków z przypisanymi atrybutami, pozwalającymi
na odwzorowanie:
−
−
−

planowanej organizacji ruchu w tym programów sygnalizacji świetlnej z zachowaniem rzeczywistych
odległości między skrzyżowaniami,
liczby i szerokości pasów ruchu,
układu wszystkich relacji skrętnych.

W zakresie funkcjonowania transportu zbiorowego przyjęto założenia jak w wariancie
rekomendowanym w opracowaniu pt.: „Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do
jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie
negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie w latach 2018-2021
przy budowie drugiego etapu odcinka wschodnio-północnego (3 stacje) oraz budowie drugiego etapu
odcinka zachodniego (5 stacji + stacja techniczno-postojowa) II linii metra na funkcjonowanie układu
drogowego i transportowego w Warszawie Warszawa 2018r.5 Organizację ruchu na skrzyżowaniach (w
tym programy sygnalizacji świetlnej) przyjęto zgodne z danymi przekazanymi przez ZDM w Warszawie,
Wydział Sygnalizacji w dn. 09.05.2018 na podstawie pisma przekazanego przez ZDM w dn.11.05.20186.

Analiza warunków ruchu z wykorzystaniem modeli symulacyjnych jest zalecana przez instrukcje obliczeniową
GDDKiA „Metody obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną” w przypadkach dużego
zatłoczenia (występujące np. w godzinach szczytów komunikacyjnych) oraz w innych przypadkach
charakterystycznych w których klasyczna metoda obliczeniowa nie jest w stanie odzwierciedlić jego specyfiki.
5
Z ewentualnymi niewielkimi korektami wynikającymi z przyjętych wariantów analizy.
6
Ewentualne korekty organizacji ruchu proponowane w ramach rekomendowanych wariantów przedstawiono przy
omawianiu szczegółowych założeń przyjętych dla poszczególnych wariantów, niemniej przekazana dokumentacja
stanowiła podstawę a jej ewentualna korekta wynikała z istotnych zmian w rozkładach ruchu prognozowanego w
stosunku do stano obecnego/przed rozpoczęciem budowy metra.
4
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ZAKRES ANALIZY
SKRZYŻOWANIA
OBOZWA/ KS.
JANUSZA

Rys. 6.1 Zakres analizy skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza na tle większego obszaru w tym planowanego
nowego podłączenia drogowo-ulicznego (połączenie ul. Górczewskiej z ul. Obozową).
(źródło: opracowanie własne)

W ramach analiz mikrosymulacyjnych, zgodnie z wnioskami z prognoz ruchu, wykorzystano wariant W1
tj. wariant zakładający funkcjonowanie lewoskrętu na wlocie wschodnim skrzyżowania Obozowa/Nowy
łącznik/Ks. Janusza. Wariant zakładający likwidację lewoskrętu na wschodnim wlocie skrzyżowania
Nowy łącznik/Ks. Janusza /Obozowa został odrzucony na wstępnym etapie analizy.
Do dalszej analizy na skrzyżowaniu Nowy łącznik/Ks. Janusza /Obozowa przyjęto zatem następują
organizację ruchu:
− dla wlotu północnego (Ks. Janusza) przyjęto dwa pasy ruchu, w tym: jeden do jazdy na wprost
i skrętu w prawo, drugi do skrętu w lewo;
− dla wlotu wschodniego (Obozowa) przyjęto trzy pasy ruchu, w tym: jeden do jazdy na wprost i
skrętu w prawo, drugi do jazdy na wprost i trzeci do skrętu w lewo;
− dla wlotu południowego (Nowy łącznik) przyjęto dwa pasy ruchu, w tym: jeden do jazdy na
wprost i skrętu w prawo, drugi do skrętu w lewo;
− dla wlotu zachodniego (Dywizjonu 303) przyjęto dwa pasy ruchu, w tym: jeden do jazdy na
wprost, drugi do skrętu w prawo.
Dla szczytu porannego przeanalizowano jeden wariant rozwiązania zakładający program sygnalizacji
świetlnej o długości cyklu 90 s, natomiast dla szczytu popołudniowego przeanalizowano dwa warianty
programu sygnalizacji świetlnej o długości cyklu 90 s i 120 s. Schematy organizacji ruchu przyjęty w
mikrosymulacji ruchu (w tym przyjęte algorytmy programów sygnalizacji świetlnej) przedstawiono na
kolejnych stronach. W załączniku 1 przedstawiono szczegółową geometrię przebudowy skrzyżowania

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

„Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul. Górczewskiej / Dywizjonu 303”

Obozowa/Nowy łącznik/Ks.
mikrosymulacyjnych.

Janusza,

zgodną

z
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Analizę mikrosymulacyjną wykonano zatem dla:
− roku 2024 dla szczytu porannego,
− roku 2024 dla szczytu popołudniowego (długość cyklu sygnalizacji świetlnej 90 s),
− roku 2024 dla szczytu popołudniowego (długość cyklu sygnalizacji świetlnej 120 s),
− roku 2034 dla szczytu porannego,
− roku 2034 dla szczytu popołudniowego (długość cyklu sygnalizacji świetlnej 90 s),
− roku 2034 dla szczytu popołudniowego (długość cyklu sygnalizacji świetlnej 120 s).

Rys. 6.2 Schemat organizacji ruchu na skrzyżowaniu Nowy łącznik/Ks. Janusza /Obozowa.
(źródło: opracowanie własne)
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Schematy sygnalizacji świetlnej dla poszczególnych wariantów przedstawiono poniżej.
Program sygnalizacji świetlnej przyjęty dla szczytu porannego dla roku 2024 i 2034 analizy. Długość
cyklu 90 s.

(źródło: opracowanie własne)
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Program sygnalizacji świetlnej przyjęty dla szczytu popołudniowego dla roku 2024 i 2034 analizy.
Długość cyklu 90 s.

(źródło: opracowanie własne)
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Program sygnalizacji świetlnej przyjęty dla szczytu popołudniowego dla roku 2024 i 2034 analizy.
Długość cyklu 120 s.

(źródło: opracowanie własne)
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Kalibracja modelu symulacyjnego
W celu weryfikacji modelu symulacyjnego przeprowadzono porównanie wyników uzyskiwanych w
modelu mikrosymulacyjnym (VISSIM) z pomiarami ruchu jakie wykonano w obszarze analizy.
Sprawdzenie prawidłowości modelu wykonano zgodnie z metodyką wyznaczania statystycznego
wskaźnika GEH na odcinkach sieci drogowej- podobnie jak w przypadku modelu makro. Proces
kalibracji przeprowadzono w 8 charakterystycznych punktach kontrolnych w modelu, kalibrację
przeprowadzono osobno dla dwóch szczytów komunikacyjnych (szczyt poranny i popołudniowy), dwóch
horyzontów czasowych i dwóch wariantów organizacji ruchu (tylko dla szczytu popołudniowego.
Lokalizacje punktów pomiarowych i wyniki kalibracji przedstawiono na rysunkach i w tabelach poniżej.
Tabl. 6.1 Wyniki kalibracji modelu dla szczytu porannego dla roku 2024.

punkt kalibracyjny
1
2
3
4
5
6
7
8

visum
195
260
450
60
265
70
330
650

vissim
204
261
432
63
294
78
345
648

GEH
0,64
0,06
0,86
0,38
1,73
0,93
0,82
0,08

(źródło: opracowanie własne)

Tabl. 6.2 Wyniki kalibracji modelu dla szczytu popołudniowego dla roku 2024, program sygn.90 s.

punkt kalibracyjny
1
2
3
4
5
6
7
8

visum
210
160
800
55
605
155
125
375

vissim
234
147
774
57
615
150
111
399

GEH
1,61
1,05
0,93
0,27
0,40
0,40
1,29
1,22

(źródło: opracowanie własne)
Tabl. 6.3 Wyniki kalibracji modelu dla szczytu porannego dla roku 2024, program sygn.120 s.

punkt kalibracyjny
1
2
3
4
5
6
7
8

visum
210
160
800
55
605
155
125
375

vissim
234
156
795
54
651
147
117
411

GEH
1,61
0,32
0,18
0,14
1,84
0,65
0,73
1,82

(źródło: opracowanie własne)
Tabl. 6.4 Wyniki kalibracji modelu dla szczytu porannego dla roku 2034.

punkt kalibracyjny
1

visum
205

vissim
213

GEH
0,55
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2
3
4
5
6
7
8

245
480
80
260
40
255
675

237
456
84
297
51
255
675

0,52
1,11
0,44
2,22
1,63
0,00
0,00

(źródło: opracowanie własne)
Tabl. 6.5 Wyniki kalibracji modelu dla szczytu popołudniowego dla roku 2034, program sygn.90 s.

punkt kalibracyjny
1
2
3
4
5
6
7
8

visum
260
130
760
100
645
115
105
415

vissim
255
141
711
111
636
111
93
432

GEH
0,31
0,94
1,81
1,07
0,36
0,38
1,21
0,83

(źródło: opracowanie własne)
Tabl. 6.6 Wyniki kalibracji modelu dla szczytu porannego dla roku 2034, program sygn.120 s.

punkt kalibracyjny
1
2
3
4
5
6
7
8

visum
260
130
760
100
645
115
105
415

vissim
255
138
735
105
672
108
96
450

GEH
0,31
0,69
0,91
0,49
1,05
0,66
0,90
1,68

(źródło: opracowanie własne)

Rys. 6.3 Schemat lokalizacji punktów kalibracyjnych w modelu mikrosymulacynym.
(źródło: opracowanie własne)
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Dla wykonanych modeli mikrosymulacyjnych (dla dwóch szczytów komunikacyjnych i trzech wariantów
rozwojowych) warunek GEH<5 został osiągnięty we wszystkich przypadkach w 100% punktów
kalibracyjnych. Uzyskane wyniki (GEH>85%) potwierdzają dobre funkcjonowanie modelu. Różnice w
wartościach natężeń ruchu są dopuszczalne i wynikają z odwzorowania w modelu uogólnionych
zachowań komunikacyjnych użytkowników systemu.

Wyniki mikrosymulacji ruchu
Symulacje ruchu wykonano dla trzech wariantów rozwojowych i dwóch szczytów komunikacyjnych
(szczytu porannego i popołudniowego dnia powszedniego). Mikrosymulacje ruchu wykonano dla 60
minut szczytu porannego i 60 min szczytu popołudniowego (Analysis Period równe 60 min.) Wyniki
analiz przedstawiono w formie:
−

Filmów z mikrosymulacji ruchu obrazujących w sposób dynamiczny warunki ruchu w całym
analizowanym układzie drogowym (tj. skrzyżowania i odcinki miedzy skrzyżowaniami). Na
filmach przedstawiono warunki ruchu w okresie symulacji pomiędzy 1200 s a 2400 s szczytu
porannego co odpowiada przedziałowi czasu 7:20-7:40; w szczycie popołudniowym 16:2016:40. Filmy zapisano na płycie CD załączonej do opracowania.

−

Map obrazujących średnie prędkości pojazdów (transportu indywidualnego) na sieci
występujące w układzie drogowo- ulicznym w okresie symulacji 1200 s- 2400 s 7 (co odpowiada
w szczycie porannym przedziałowi czasu 7:20-7:40 natomiast w szczycie popołudniowym
16:20- 16:40) w podziale na 10m segmenty i pasy ruchu.

−

Graficznych schematów z naniesionymi wartościami strat czasu dla poszczególnych
wlotów skrzyżowań. Są to średnie straty czasu poniesione w kolejce przez wszystkie pojazdy
przekraczające przekrój pomiarowy (te same przekroje, które zostały użyte do kalibracji
modelu), w okresie symulacji 1200 s- 2400 s (co odpowiada w szczycie porannym przedziałowi
czasu 7:20-7:40 natomiast w szczycie popołudniowym 16:20- 16:40).

−

Wykresów średnich długości kolejek wyrażonych w (m) dla wszystkich wlotów skrzyżowań
z sygnalizacją świetloną i wlotów podporządkowanych na skrzyżowaniach funkcjonujących na
zasadach pierwszeństwa. Parametry rozpoznawalności kolejek przyjęto następujące: prędkość
początkowa: 5,0 km/h; prędkość końcowa: 10 km/h; maksymalny odstęp: 20,0 m; maksymalna
długość 1000 m, w okresie symulacji 1200 s- 2400 s (co odpowiada w szczycie porannym
przedziałowi czasu 7:20-7:40 natomiast w szczycie popołudniowym 16:20- 16:40).

−

Wykresów liczby zatrzymań w kolejce, rozumianych jako łączna liczba zdarzeń w których
pojazd spełnia warunek kolejki, w okresie symulacji 1200 s- 2400 s (co odpowiada w szczycie
porannym przedziałowi czasu 7:20-7:40 natomiast w szczycie popołudniowym 16:20- 16:40)8.

6.3.1

Rok 2024, szczyt poranny
Wykorzystując dane z modelu ruchu dla szczytu porannego dla roku 2024, dla wariantu W1 wykonano
analizę mikrosymulacyjną. Na jej podstawie stwierdzono, że:
−
−
−

w godzinie szczytu porannego na skrzyżowaniu Nowy łącznik/Ks. Janusza /Obozowa panują
dobre warunki ruchu, największe straty czasy występują na wlocie północnym na lewoskręcie,
średnie straty czasu dla tej relacji wynoszą 51 s- na wlocie tym panują przeciętne warunki ruchu;
najdłuższe średnie długości kolejek występują na wlocie zachodnim na pasie do jazdy na wprost
i wynoszą ok 50 m, przy średnich stratach czasów nie przekraczających 30 s;
na wlocie północnym na pasie do jazdy na wprost i skrętu w prawo średnie długości kolejek
sięgają ok 30 m;

Odrzucenie w analizie początkowych i końcowych 20 min mikrosymulacji ruchu pozwala uzyskać
bardziej wiarygodne wyniki. Zarówno w początkowych jak i końcowych minutach mikrosymulacji ruchu
mogą nastąpić nienaturalne warunki ruchu, powodując błąd prowadzonych obserwacji.
8
Należy pamiętać, że przedstawione wartości odnoszą się do 20 min symulacji, czyli chcąc je odnieść
do godziny należy pomnożyć je przez 3.
7
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na pozostałych wlotach/relacjach średnie długości kolejek nie przekraczają 20 m.

Rys. 6.4 Obraz ruchu w rejonie skrzyżowania Nowy łącznik/Ks. Janusza /Obozowa, w chwili zapalenia się
sygnału zielonego dla lewoskrętów na wlotach północnym/południowym tego skrzyżowania. Widoczna kolejka
pojazdów na pasie do skrętu w lewo szczyt poranny, rok 2024.
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 6.5 Obraz ruchu w rejonie skrzyżowania Nowy łącznik/Ks. Janusza /Obozowa, w chwili zapalenia się
sygnału zielonego na wlotach zachodnim/wschodnim (relacja na wporst) tego skrzyżowania. Widoczna kolejka
pojazdów na pasie do jazdy na wprost, szczyt poranny, rok 2024.
(źródło: opracowanie własne)
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Rys. 6.6 Obraz ruchu w rejonie skrzyżowania Nowy łącznik/Ks. Janusza /Obozowa, w chwili zapalenia się
sygnału zielonego na wlotach południowym/północnym (relacja na wprost) tego skrzyżowania. Widoczna kolejka
pojazdów na pasie do jazdy na wprost, szczyt poranny, rok 2024.
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 6.7 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 s, szczyt
poranny, rok 2024.
(źródło: opracowanie własne)
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Rys. 6.8 Wykres średnich długości kolejek (m) w
obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu
porannego w roku 2024, dla okresu mikrosymulacji
1200-2400 s.
(źródło: opracowanie własne)

44

Rys. 6.9 Wykres liczby zatrzymań w obrębie
analizowanych skrzyżowań dla szczytu porannego w
roku 2024, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 s.
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 6.10 Schemat lokalizacji liczników kolejek na skrzyżowaniu.
(źródło: opracowanie własne)

21-11=10

Rys. 6.11 Straty czasu w kolejce9 (s), dla okresu symulacji 1200-2400 s, szczyt poranny, rok 2024.
(źródło: opracowanie własne)

Wartości średnich strat czasu dotyczą całego modelu co oznacza, że straty czasu na licznikach dodają się w
sytuacji gdy pojazd stoi w kilku różnych kolejkach na różnych skrzyżowaniach.
9

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

„Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul. Górczewskiej / Dywizjonu 303”
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Rok 2024, szczyt popołudniowy, dł. cyklu sygn. 90 s
Wykorzystując dane z modelu ruchu dla szczytu popołudniowego dla roku 2024, dla wariantu W1
wykonano analizę mikrosymulacyjną. Na jej podstawie stwierdzono, że:
− w godzinie szczytu popołudniowego na skrzyżowaniu Nowy łącznik/Ks. Janusza /Obozowa
panują dobre warunki ruchu, na ciągu ul. Obozowej na relacjach na wprost i skrętach w prawo
oraz na wlocie północnym na relacji na wprost, średnie długości kolejek na poziomie do 35 m;
− przeciętne warunki ruchu panują na lewoskręcie z Obozowej (średnie straty czasu na poziomie
52 s) i na lewoskrętach z ciągu Ks. Janusza/ Nowy łącznik (średnie straty czasu do 68 s),
średnie długości kolejek do 65 m;
− niekorzystne warunki ruchu zidentyfikowano na wlocie południowym na relacji na wprost i
skręcie w prawo średnie straty czasu na poziomie 89 s, na tym wlocie zidentyfikowano również
najdłuższe średnie kolejki pojazdów do ok 140 m.

6.3.2

Rys. 6.12 Obraz ruchu w rejonie skrzyżowań Obozowa/Nowy łącznik/Ks. Janusza, w chwili zapalenia się sygnału
zielonego na wlotach zachodnim/wschodni tego skrzyżowania. Widoczna kolejka pojazdów na pasie do jazdy na
wprost, szczyt popołudniowy, rok 2024, dł. cyklu sygn. 90 s.
(źródło: opracowanie własne)

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

„Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul. Górczewskiej / Dywizjonu 303”
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Rys. 6.13 Obraz ruchu w rejonie skrzyżowań Obozowa/Ks. Janusza, w chwili zapalenia się sygnału zielonego na
wlocie południowym tego skrzyżowania. Widoczna kolejka pojazdów na pasie do jazdy na wprost, szczyt
popołudniowy, rok 2024, dł. cyklu sygn. 90 s.
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 6.14 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 s, szczyt
popołudniowy, rok 2024, dł. cyklu sygn. 90 s.
(źródło: opracowanie własne)

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

„Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul. Górczewskiej / Dywizjonu 303”

Rys. 6.15 Wykres średnich długości kolejek (m) w
obrębie analizowanych skrzyżowań, szczyt
popołudniowy, rok 2024, dł. cyklu sygn. 90 s.
(źródło: opracowanie własne)
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Rys. 6.16 Wykres liczby zatrzymań w obrębie
analizowanych skrzyżowań, szczyt popołudniowy, rok
2024, dł. cyklu sygn. 90 s.
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 6.17 Schemat lokalizacji liczników kolejek na skrzyżowaniu.
(źródło: opracowanie własne)

59-45=14

Rys. 6.18 Straty czasu w kolejce10 (s), dla okresu symulacji 1200-2400 s, szczyt popołudniowy, rok 2024, dł. cyklu
sygn. 90 s. (źródło: opracowanie własne)

Wartości średnich strat czasu dotyczą całego modelu co oznacza, że straty czasu na licznikach dodają się w
sytuacji gdy pojazd stoi w kilku różnych kolejkach na różnych skrzyżowaniach.
10

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

„Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul. Górczewskiej / Dywizjonu 303”
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Rok 2024, szczyt popołudniowy, dł. cyklu sygn. 120 s
Wykorzystując dane z modelu ruchu dla szczytu popołudniowego dla roku 2024, dla wariantu W1
wykonano analizę mikrosymulacyjną. Na jej podstawie stwierdzono, że:
− w godzinie szczytu popołudniowego na skrzyżowaniu Nowy łącznik/Ks. Janusza /Obozowa
panują przeciętne warunki ruchu ale w przeciwieństwie do warianty z 90 s cyklem na żadnej z
relacji nie zidentyfikowano niekorzystanych warunków ruchu- najdłuższe średnie straty czasu
zidentyfikowano na lewoskręcie na wlocie wschodnim 74 s;
− najdłuższe średnie kolejki pojazdów zidentyfikowano na wlocie południowym i wynoszą ok
95 m, zatem w porównaniu do wariantu z 90 s dł. cyklu sygnalizacji świetlnej nastąpił istotny
spadek średnich długości kolejek o ok 50 m;
− na wlocie wschodnim średnie długości kolejek nie przekraczają 80 m;
− w związku z wydłużeniem cyklu sygnalizacji świetlnej nie zidentyfikowano utrudnień w na
wylocie zachodnim skrzyżowania, średnie długości kolejek na przejeździe przez torowisko
tramwajowe na zachód od skrzyżowanie wynoszą ok 40 m;
− na pozostałych wlotach/relacjach średnie długości kolejek nie przekraczają ok 45 m.

6.3.3

Rys. 6.19 Obraz ruchu w rejonie skrzyżowań Obozowa/Nowy łącznik/Ks. Janusza, w chwili zapalenia się sygnału
zielonego dla lewoskrętów na wlotach północnym/południowym tego skrzyżowania. Widoczna kolejka pojazdów
na pasie do skrętu w lewo, szczyt popołudniowy, rok 2024, dł. cyklu sygn. 120 s.
(źródło: opracowanie własne)

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

„Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul. Górczewskiej / Dywizjonu 303”
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Rys. 6.20 Obraz ruchu w rejonie skrzyżowań Obozowa/Nowy łącznik/Ks. Janusza, w chwili zapalenia się sygnału
zielonego na wlotach zachodnim/wschodnim tego skrzyżowania. Widoczna kolejka pojazdów na pasie do jazdy
na wprost, szczyt popołudniowy, rok 2024, dł. cyklu sygn. 120 s.
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 6.21 Obraz ruchu w rejonie skrzyżowań Obozowa/Nowy łącznik/Ks. Janusza, w chwili zapalenia się sygnału
zielonego na wlotach południowym/północnym tego skrzyżowania. Widoczna kolejka pojazdów na pasie do jazdy
na wprost, szczyt popołudniowy, rok 2024, dł. cyklu sygn. 120 s.
(źródło: opracowanie własne)

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

„Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul. Górczewskiej / Dywizjonu 303”
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Rys. 6.22 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 s, szczyt
popołudniowy, rok 2024, dł. cyklu sygn. 120 s.
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 6.23 Wykres średnich długości kolejek (m) w
obrębie analizowanych skrzyżowań, szczyt
popołudniowy, rok 2024, dł. cyklu sygn. 120 s.
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 6.24 Wykres liczby zatrzymań w obrębie
analizowanych skrzyżowań, szczyt popołudniowy, rok
2024, dł. cyklu sygn. 120 s.
(źródło: opracowanie własne)

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

„Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul. Górczewskiej / Dywizjonu 303”
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Rys. 6.25 Schemat lokalizacji liczników kolejek na skrzyżowaniu.
(źródło: opracowanie własne)

80-64=16

Rys. 6.26 Straty czasu w kolejce11 (s), dla okresu symulacji 1200-2400 s, szczyt popołudniowy, rok 2024, dł. cyklu
sygn. 120 s. (źródło: opracowanie własne)

6.3.4

Rok 2034, szczyt poranny
Wykorzystując dane z modelu ruchu dla szczytu porannego dla roku 2034, dla wariantu W1 wykonano
analizę mikrosymulacyjną. Na jej podstawie stwierdzono, że:
−
−
−
−

w godzinie szczytu porannego na skrzyżowaniu Nowy łącznik/Ks. Janusza /Obozowa panują
dobre warunki ruchu, największe straty czasy występują na wlocie północnym na lewoskręcie,
średnie straty czasu dla tej relacji wynoszą 57 s- na wlocie tym panują przeciętne warunki ruchu;
najdłuższe średnie długości kolejek występują na wlocie zachodnim na pasie do jazdy na wprost
i wynoszą ok 95 m, przy średnich stratach czasów nie przekraczających 45 s;
na wlocie północnym na pasie do jazdy na wprost i skrętu w prawo średnie długości kolejek
sięgają ok 35 m;
na pozostałych wlotach/relacjach średnie długości kolejek nie przekraczają 20 m.

Wartości średnich strat czasu dotyczą całego modelu co oznacza, że straty czasu na licznikach dodają się w
sytuacji gdy pojazd stoi w kilku różnych kolejkach na różnych skrzyżowaniach.
11

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

„Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul. Górczewskiej / Dywizjonu 303”
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Rys. 6.27 Obraz ruchu w rejonie skrzyżowania Nowy łącznik/Ks. Janusza /Obozowa, w chwili zapalenia się
sygnału zielonego dla lewoskrętów na wlotach północnym/południowym tego skrzyżowania. Widoczna kolejka
pojazdów na pasie do skrętu w lewo szczyt poranny, rok 2034.
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 6.28 Obraz ruchu w rejonie skrzyżowania Nowy łącznik/Ks. Janusza /Obozowa, w chwili zapalenia się
sygnału zielonego na wlotach zachodnim/wschodnim (relacja na wporst) tego skrzyżowania. Widoczna kolejka
pojazdów na pasie do jazdy na wprost, szczyt poranny, rok 2034.
(źródło: opracowanie własne)

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

„Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul. Górczewskiej / Dywizjonu 303”
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Rys. 6.29 Obraz ruchu w rejonie skrzyżowania Nowy łącznik/Ks. Janusza /Obozowa, w chwili zapalenia się
sygnału zielonego na wlotach południowym/północnym (relacja na wprost) tego skrzyżowania. Widoczna kolejka
pojazdów na pasie do jazdy na wprost, szczyt poranny, rok 2034.
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 6.30 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 s, szczyt
poranny, rok 2034.
(źródło: opracowanie własne)

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

„Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul. Górczewskiej / Dywizjonu 303”

Rys. 6.31 Wykres średnich długości kolejek (m) w
obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu
porannego w roku 2034, dla okresu mikrosymulacji
1200-2400 s.
(źródło: opracowanie własne)
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Rys. 6.32 Wykres liczby zatrzymań w obrębie
analizowanych skrzyżowań dla szczytu porannego w
roku 2034, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 s.
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 6.33 Schemat lokalizacji liczników kolejek na skrzyżowaniu.
(źródło: opracowanie własne)

23-12=11

Rys. 6.34 Straty czasu w kolejce12 (s), dla okresu symulacji 1200-2400 s, szczyt poranny, rok 2034.
(źródło: opracowanie własne)

Wartości średnich strat czasu dotyczą całego modelu co oznacza, że straty czasu na licznikach dodają się w
sytuacji gdy pojazd stoi w kilku różnych kolejkach na różnych skrzyżowaniach.
12

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

„Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul. Górczewskiej / Dywizjonu 303”
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Rok 2034, szczyt popołudniowy, dł. cyklu sygn. 90 s
Wykorzystując dane z modelu ruchu dla szczytu popołudniowego dla roku 2034, dla wariantu W1
wykonano analizę mikrosymulacyjną. Na jej podstawie stwierdzono, że:
− w godzinie szczytu popołudniowego na skrzyżowaniu Nowy łącznik/Ks. Janusza /Obozowa
panują dobre warunki ruchu, jedynie na wschodnim wlocie skrzyżowania dla relacji na wprost i
w prawo średnie strat czasu nie przekraczają 36 s;
− na relacji w prawo z zachodniego wlotu oraz na północnym wlocie skrzyżowania na relacji na
wprost i w prawo występują bardzo dobre warunki, średnie straty czasu nie przekraczają 18 s;
− na pozostałych relacjach panują przeciętne bądź niekorzystane warunki ruchu, największe
średnie straty czasu zidentyfikowano na wlocie południowym dla relacji na wprost i w prawo
83 s; na tej relacji występują też najdłuższe średnie kolejki pojazdów i wynoszą 170 m;
− na pozostałych wlotach/relacjach średnie kolejki pojazdów nie przekraczają 50 m.

6.3.5

Rys. 6.35 Obraz ruchu w rejonie skrzyżowań Obozowa/Nowy łącznik/Ks. Janusza, w chwili zapalenia się sygnału
zielonego na wlotach zachodnim/wschodni tego skrzyżowania. Widoczna kolejka pojazdów na pasie do jazdy na
wprost, szczyt popołudniowy, rok 2034, dł. cyklu sygn. 90 s.
(źródło: opracowanie własne)

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

„Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul. Górczewskiej / Dywizjonu 303”
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Rys. 6.36 Obraz ruchu w rejonie skrzyżowań Obozowa/Nowy łącznik/Ks. Janusza, w chwili zapalenia się sygnału
zielonego na wlotach południowym/północnym tego skrzyżowania. Widoczna kolejka pojazdów na pasie do jazdy
na wprost, szczyt popołudniowy, rok 2034, dł. cyklu sygn. 90 s.
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 6.37 Obraz ruchu w rejonie skrzyżowań Obozowa/Nowy łącznik/Ks. Janusza, w chwili zapalenia się sygnału
zielonego dla lewoskrętów na wlotach południowym/północnym tego skrzyżowania. Widoczna kolejka pojazdów
na pasie do jazdy na wprost, szczyt popołudniowy, rok 2034, dł. cyklu sygn. 90 s.
(źródło: opracowanie własne)

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

„Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul. Górczewskiej / Dywizjonu 303”
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Rys. 6.38 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 s, szczyt
popołudniowy, rok 2034, dł. cyklu sygn. 90 s.
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 6.39 Wykres średnich długości kolejek (m) w
obrębie analizowanych skrzyżowa, szczyt
popołudniowy, rok 2034, dł. cyklu sygn. 90 s.
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 6.40 Wykres liczby zatrzymań w obrębie
analizowanych skrzyżowań, szczyt popołudniowy, rok
2034, dł. cyklu sygn. 90 s.
(źródło: opracowanie własne)

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

„Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul. Górczewskiej / Dywizjonu 303”
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Rys. 6.41 Schemat lokalizacji liczników kolejek na skrzyżowaniu.
(źródło: opracowanie własne)

49-36=13

Rys. 6.42 Straty czasu w kolejce13 (s), dla okresu symulacji 1200-2400 s, szczyt popołudniowy, rok 2034, dł. cyklu
sygn. 90 s. (źródło: opracowanie własne)

Rok 2034, szczyt popołudniowy, dł. cyklu sygn. 120 s
Wykorzystując dane z modelu ruchu dla szczytu popołudniowego dla roku 2034, dla wariantu W1
wykonano analizę mikrosymulacyjną. Na jej podstawie stwierdzono, że:

6.3.6
−

−
−
−
−
−

na wlocie wschodnim na relacji do skrętu w lewo zidentyfikowano niekorzystane warunki ruchu,
średnie straty czasu wynoszą ok 140 s co wynika głównie z długie cyklu sygnalizacji świetlnej
oraz marginalnego udziału relacji skrętu w lewo w ogólnym natężeniu na wlocie (nie przekracza
12%) dodatkowo na tej relacji średnie długości kolejek nie przekraczają 20 m co oznacza, że
nie stanowi to utrudnienia dla ciągu ul. Obozowej;
na pozostałych wlotach/relacjach w godzinie szczytu popołudniowego na skrzyżowaniu Nowy
łącznik/Ks. Janusza /Obozowa panują co najmniej przeciętne warunki ruchu na większości
wlotów/relacji średnie starty czasy nie przekraczają 77 s;
na relacji w prawo z zachodniego wlotu oraz na północnym wlocie skrzyżowania na relacji na
wprost i w prawo występują bardzo dobre warunki, średnie straty czasu nie przekraczają 19 s;
najdłuższe kolejki pojazdów zidentyfikowano na wlocie południowym przy czym są one dużo
krótsze w porównaniu do poprzedniego wariantu zakładającego krótszą dł. cyklu sygn.
świetlnej, średnia długość kolejki spadła ze 170 m do 125 m;
w związku z wydłużeniem cyklu sygnalizacji świetlnej nie zidentyfikowano utrudnień w na
wylocie zachodnim skrzyżowania, średnie długości kolejek na przejeździe przez torowisko
tramwajowe na zachód od skrzyżowanie nie przekraczają 35 m;
na pozostałych wlotach/relacjach średnie kolejki pojazdów nie przekraczają 50 m.

Wartości średnich strat czasu dotyczą całego modelu co oznacza, że straty czasu na licznikach dodają się w
sytuacji gdy pojazd stoi w kilku różnych kolejkach na różnych skrzyżowaniach.
13

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

„Projekt skrzyżowania Obozowa / Łącznik od ul. Górczewskiej / Dywizjonu 303”
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Rys. 6.43 Obraz ruchu w rejonie skrzyżowań Obozowa/Nowy łącznik/Ks. Janusza, w chwili zapalenia się sygnału
zielonego dla lewoskrętów na wlotach północnym/południowym tego skrzyżowania. Widoczna kolejka pojazdów
na pasie do skrętu w lewo, szczyt popołudniowy, rok 2034, dł. cyklu sygn. 120 s.
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 6.44 Obraz ruchu w rejonie skrzyżowań Obozowa/Nowy łącznik/Ks. Janusza, w chwili zapalenia się sygnału
zielonego na wlotach zachodnim/wschodnim tego skrzyżowania. Widoczna kolejka pojazdów na pasie do jazdy
na wprost, szczyt popołudniowy, rok 2034, dł. cyklu sygn. 120 s.
(źródło: opracowanie własne)
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Rys. 6.45 Obraz ruchu w rejonie skrzyżowań Obozowa/Nowy łącznik/Ks. Janusza, w chwili zapalenia się sygnału
zielonego na wlotach południowym/północnym tego skrzyżowania. Widoczna kolejka pojazdów na pasie do jazdy
na wprost, szczyt popołudniowy, rok 2034, dł. cyklu sygn. 120 s.
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 6.46 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 s, szczyt
popołudniowy, rok 2034, dł. cyklu sygn. 120 s.
(źródło: opracowanie własne)
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Rys. 6.47 Wykres średnich długości kolejek (m) w
obrębie analizowanych skrzyżowań, szczyt
popołudniowy, rok 2034, dł. cyklu sygn. 120 s.
(źródło: opracowanie własne)
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Rys. 6.48 Wykres liczby zatrzymań w obrębie
analizowanych skrzyżowań, szczyt popołudniowy, rok
2034, dł. cyklu sygn. 120 s.
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 6.49 Schemat lokalizacji liczników kolejek na skrzyżowaniu.
(źródło: opracowanie własne)

64-47=17

Rys. 6.50 Straty czasu w kolejce14 (s), dla okresu symulacji 1200-2400 s, szczyt popołudniowy, rok 2034, dł. cyklu
sygn. 120 s. (źródło: opracowanie własne)

Wartości średnich strat czasu dotyczą całego modelu co oznacza, że straty czasu na licznikach dodają się w
sytuacji gdy pojazd stoi w kilku różnych kolejkach na różnych skrzyżowaniach.
14
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Podsumowanie mikrosymulacji ruchu
Szczegółowe zestawienie parametrów określających efektywność funkcjonowania przyjętej organizacji
ruchu na skrzyżowaniu przedstawiono we wcześniejszych rozdziałach, poniżej ograniczono się do
zbiorczych wyników najważniejszych parametrów określających warunki ruchu jakie uzyskano na
skrzyżowania dla poszczególnych szczytów, lat i wariantów rozwiązania.
Przeprowadzone analizy wykazały lepsze warunki ruchu w szczycie porannym w porównaniu do szczytu
popołudniowego. W szczycie porannym najdłuższe kolejki pojazdów zidentyfikowano na wlocie
zachodnim na relacji jazda na wprost (Dywizjonu 303). W zależności od horyzontu czasowego wahają
się one od 50 do 95 m (zasadniczo nie blokowane są zatem pojazdy skręcające w prawo na tym wlocie),
przy czym rozładowują się one praktycznie w każdym cyklu sygnalizacji świetlnej nie powodując
istotnych utrudnień w ruchu. Niewielkie kolejki pojazdów zidentyfikowano również na pasie do skrętu w
lewo na wlocie północnym (Ks. Janusza) do 35 m, przy czym podobnie jak wyżej rozładowują się one
praktycznie w każdym cyklu sygnalizacji świetlnej nie powodując odkładania się pojazdów w kolejnych
minutach mikrosymulacji.
W szczycie popołudniowym najgorsze warunki zidentyfikowano w na wlocie południowym (Nowy
łącznik). Dla wyjściowego wariantu zakładającego dł. Cyklu na poziomie 90 s maksymalne długości
kolejek dochodzą do 170 m, w prawdzie wlot co kilka cykli rozładowuje się jednak stały dopływ ruchu (
w tym z ul. Ks. Janusza) powoduje że utrudnione warunki ruchu na tym wlocie występują przez większy
okres analizy. Znacznie lepsze warunki ruchu uzyskano dla rozwiązania zakładającego długość cyklu
sygnalizacji świetlnej na poziomie 120 s w tym wypadku max długość kolejki nie przekracza 125 m, co
istotnie poprawia warunki ruchu na tym wlocie w tym możliwość włączenia się w Nowy łącznik z ul. Ks.
Janusza.
Tabl. 6.7 Zbiorcze zestawieni średnich długości kolejek [m] w obrębie analizowanych skrzyżowań dla dwóch
szczytów komunikacyjnych, dwóch horyzontów czasowych i dwóch wariantów organizacji ruchu dla szczytu
popołudniowego.

nr
licznika
kolejek
1
2
3
4
5
6
7
8
9

średnie długości kolejek w
szczycie porannym [m]
2024 r. (90 s) 2034 r. (90 s)
50
95
<5
<5
<5
<5
20
20
6
10
<5
5
30
35
10
10
<5
<5

średnie długości kolejek w szczycie popołudniowy [m]
2024 r. (90 s) 2024 r. (120 s) 2034 r. (90 s) 2034 r. (120 s)
35
45
50
45
<5
<5
<5
<5
65
5
<5
25
140
95
170
125
50
75
35
50
<5
<5
5
15
20
20
20
20
10
10
10
10
20
40
20
35

(źródło: opracowanie własne)

Rys. 6.51 Schemat lokalizacji liczników kolejek na skrzyżowaniu. (źródło: opracowanie własne)
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Analizując globalnie efektywność funkcjonowania analizowanego skrzyżowania (bez podziału na
wloty/relacje) w odniesieniu do całkowitych czasów traconych, średnich prędkości oraz całkowitego
czasu podróży zauważono, że dużo bardziej korzystane w szczycie popołudniowym jest przyjęcie
dłuższego cyklu sygnalizacji świetlnej, wówczas korzyści w średnich prędkościach są na poziomie od
0,74 km/h do 0,50 km/h.
Tabl. 6.8 Zbiorcze zestawieni parametrów określających warunki ruchu na skrzyżowaniu dla dwóch szczytów
komunikacyjnych, dwóch horyzontów czasowych i dwóch wariantów organizacji ruchu dla szczytu
popołudniowego.
(źródło: opracowanie własne)

szczyt
komunikacyjny
szczyt poranny
szczyt
popołudniowy

warianty analizy
2024 r.
2034 r.
2024 r.*
2024 r. **
2034 r.*
2034 r.**

całkowity czas
tracony w obszarze
analizy [h]
6,9
8,2
16,1
15,2
17,3
16,5

średnia prędkość w
obszarze analizy
[km/h]
31,51
29,01
21,68
22,42
20,96
21,61

całkowity czas
podróży w obszarze
analizy [h]
17,6
18,6
27,7
26,8
29,0
28,2

* wariant zakładający długość cyklu sygnalizacji świetlnej na poziomie 90 s
** wariant zakładający długość cyklu sygnalizacji świetlnej na poziomie 120 s

WNIOSKI I REKOMENDACJE
Konieczność weryfikacji dotychczasowego planowanego rozwiązania skrzyżowania Obozowa/Ks.
Janusza wynika bezpośrednio z pisma wystosowanego przez BPMiT m.in. do inwestora Nowego
łącznika drogowego pomiędzy ul. Górczewską oraz Dywizjonu 303 oraz do Tramwajów Warszawskich
Sp. z o.o. jako inwestora przebudowy ul. Obozowej (PM-ID.720.73.2017.PJA(16) DW1120//18 pismo z
dnia 31.072018). BPMiT na podstawie opracowania pt. „Koncepcja przebiegu „łącznika” na odcinku
pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie (etap III)” wykonanego w czerwcu w 2018
roku, zauważa konieczność zmiany planowanego rozwiązania skrzyżowania Obozowa/ Ks. Janusza
(ronda) jakie było zakładane w ramach projektu przebudowy ul. Obozowej. Wspomniane wyżej
opracowania wskazuje jednoznacznie na brak możliwość prawidłowego funkcjonowania tego
skrzyżowania (a w konsekwencji całego obszaru) w sytuacji realizacji w tym miejscu ronda.
Niniejsze opracowanie stanowi analizę możliwości docelowego rozwiązania skrzyżowania Nowego
łącznika (Ks. Janusza)/Obozowa w sytuacji wybudowania nowego połączenia drogowego oraz
przebudowy ulicy Obozowej wraz z przebudową torowiska tramwajowego oraz ze zmianą kierunku
ruchu tramwajowego na pętli Koło.
W ramach opracowania wykonano prognozy ruchu na dwa horyzonty czasowe na rok 2024 (planowanie
oddania inwestycji) oraz na rok 2034 (horyzont długoterminowy), dla dwóch wariantów rozwojowych: z
lewoskrętem z ul. Obozowej w nowe połączenie drogowe (W1) oraz bez możliwości wykonania tej relacji
na skrzyżowaniu (W2).
Wykonane prognozy ruchu wykazały, że brak lewoskrętu na wlocie wschodnim skrzyżowania Nowy
łącznik/ul. Księcia Janusza/ Obozowa nie wpływa istotnie na zmianę natężeń ruchu na skrzyżowaniu,
natężenie ruchu na wlocie Obozowej w szczycie popołudniowym w wariancie W1 (z lewoskrętem) w
2024 roku wynosi 855 P/h z czego 55 P/h skręca w lewo a w wariancie W2 (bez lewoskrętu) 845 P/h; w
2034 roku w W1 860 P/h z czego 100P/h skręca w lewo a w W2 845 P/h. Nieco większe różnice w
natężeniu zidentyfikowano w szczycie porannym w 2024 roku natężenie na wlocie wschodnim wynosi
510 P/h z czego 60 P/h skręca w lewo a w wariancie W2 (bez lewoskrętu) 460 P/h; w 2034 roku w
W1 560 P/h z czego 80P/h skręca w lewo a w W2 500 P/h. Jednocześnie zauważono, że wariant W1
(z lewoskrętem) lepiej dociąża nową ulicę (planowany łącznik Górczewska- Obozowa). W wariancie
W1 w porównaniu do wariantu W2 następuje wzrost natężenia ruchu na nowej ulicy o 8-11% (w
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zależności od roku max do 585 P/h) w szczycie porannym i o 16-24% (w zależności od roku) w szycie
popołudniowym.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz funkcje jaką pełni ulica Obozowa (zbierającą rozprowadzającą)
zdecydowano się na dalszą analizę wyłącznie wariantu W1- który nie ogranicza dostępności w
analizowanym obszarze, przez co nie następuje sztuczne wydłużanie ścieżek podróży oraz lepiej
dociążając nowy łączniki.
Zgodnie z klasyfikacją funkcjonalną ulic, ulica Obozowa jest klasy Z. W swojej przestrzeni posiada
wydzielony transport zbiorowym (tramwajowy) w pasie dzielącym ulicy. Powyższe uwarunkowania
sprawiają, że w ramach projektowanej przebudowy skrzyżowania Obozowa/Nowy łączni/ Księcia
Janusza ciąg Obozowa/Dywizjonu 303 został potraktowany priorytetowy w stosunku do ulic
poprzecznych co zostało uwzględniono zarówno w projekcie geometrii skrzyżowania jak i organizacji
ruchu w tym przede wszystkim w programie sygnalizacji świetlnej.
W ramach opracowania przeanalizowano dwa warianty organizacji ruchy różniące się między sobą
długością cyklu sygnalizacji świetlnej. Jeden z wariantów zakłada długość cyklu sygnalizacji świetlnej
na poziomie 90 s drugi 120 s Warianty te poddano analizę obciążenia ruchem dla dwóch szczytów
komunikacyjnych oraz dwóch horyzontów czasowych, przy czym z uwagi na dobre funkcjonowania
skrzyżowania w szczycie porannym analizie poddano jedynie wariant zakładający długość cyklu na
poziomie 90 s.
Przeprowadzone analizy wykazały lepsze warunki ruchu w szczycie porannym w porównaniu do szczytu
popołudniowego. W szczycie porannym najdłuższe kolejki pojazdów zidentyfikowano na wlocie
zachodnim na relacji jazda na wprost (Dywizjonu 303).
W szczycie popołudniowym najgorsze warunki ruchu zidentyfikowano na wlocie południowym (Nowy
łącznik). Dla wyjściowego wariantu zakładającego dł. cyklu na poziomie 90 s maksymalne długości
kolejek dochodzą do 170 m, pomimo tego, że wlot co kilka cykli rozładowuje się to jednak stały dopływ
ruchu ( w tym z ul. Ks. Janusza) powoduje że utrudnione warunki ruchu na tym wlocie występują przez
większy okres analizy. Znacznie lepsze warunki ruchu uzyskano dla rozwiązania zakładającego długość
cyklu sygnalizacji świetlnej na poziomie 120 s w tym wypadku max długość kolejki nie przekracza 125 m,
co istotnie poprawia warunki ruchu na tym wlocie w tym możliwość włączenia się w Nowy łącznik z
ul. Ks. Janusza.
Biorąc powyższe pod uwagę przyjęta geometria skrzyżowania (przedstawiona w załączniku 1) oraz
organizacja ruchu zapewnia prawidłowe funkcjonowanie skrzyżowania Nowy łącznik/ Ks. Janusza/
Obozowa w szczycie porannym dla rozwiązania zakładającego 90 sekundową długość cyklu
sygnalizacji świetlnej. Dla szczytu popołudniowego rekomenduje się wydłużenie cyklu sygnalizacji
świetlnej do 120 s co istotnie poprawi jego efektywność. Jednocześnie udowodniono, że wydłużenie
cyklu sygnalizacji świetlnej nie prowadzi do całkowitego wypełnienia odcinka akumulacji pomiędzy
skrzyżowaniem a przejazdem przez torowisko tramwajowe na zachód od tego skrzyżowania.
Zaproponowana organizacja ruchu zapewnia zatem prawidłowe funkcjonowania tego skrzyżowania
również w połączeniu z koniecznością przeprowadzenia ruchu samochodowego przez torowisko
tramwajowe na zachód od Ks. Janusza przy założeniu priorytetowego traktowania ruchu tramwajowego.
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