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PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Raport przedstawia dodatkowe analizy dla opracowania pt.: „Analiza hałasu i zanieczyszczenia
powietrza dla „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie (etap
III)”. Opracowanie zostało wykonane przez biuro projektowo-konsutingowe TransEko Sp.j. na zlecenie
IKEA Centres Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jankach przy ul. Plac Szwedzki 3, 05 - 090 Raszyn.
W ramach opracowania wykonano mikrosymulacje ruchu dla jednego horyzontu czasowego 2021 dla
szczytu popołudniowego- jako najbardziej niekorzystanego z punktu widzenia analiz ruchowych dla tego
obszaru. Analizę wykonano dla dwóch wariantów rozwojowych tj.: dla Wariantu “nic nie robić” (bez
nowego łącznika), W1 (z nowym łącznikiem do Dywizjonu 303).
Na podstawie wykonanych mikrosymulacji ruchu uzyskano podstawowe parametry ruchu stanowiące
podstawę do określenia warunków ruchu w analizowanym obszarze a otrzymane wyniki posłużyły do
dalszych analiz związanych z hałasem i zanieczyszczeniem powietrza.
Przeprowadzone analizy dały podstawę do sformułowania podstawowych wniosków w zakresie
sprawności układów komunikacyjnych w poszczególnych wariantach analizy a w konsekwencji wpływu
tego ruchu na generowany hałas oraz emisji szkodliwych pyłów w powietrzu. Wykonane analizy
pozwoliły przedstawić rekomendacje w zakresie szczegółowych rozwiązań komunikacyjnych w
analizowanym obszarze.
Opracowanie zostało przygotowane w oparcie o wyniki prognoz ruchu przedstawionych w raporcie
„Koncepcja przebiegu „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w
Warszawie” stanowiącym etap I i II analizy.
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WSTĘP
Budowa analizowanego łącznika stanowi realizację założeń obowiązującego obecnie SUiKZP m. st.
Warszawy (fragment rys. poniżej). Przyspieszenie prac nad jego 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 nieprzystosowane 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. Dodatkowo utrudnienia na ul. Górczewskiej wpływają bezpośrednio na
dostępność Centrum Handlowego Wola Park- istotnie utrudniając dojazd i wyjazd z Centrum
Handlowego.

Rys. 2.1. Fragment SUiKZP z zaznaczoną nieistniejącą ulicą klasy Z, stanowiącą łącznik ul. Dywizjonu 303 z
ul. Górczewską.

Nowy łącznik ulicy Górczewskiej z ul. Dywizjonu 303 jest szczególnie istotny w czasie budowy drugiego
etapu odcinka zachodniego II linii metra (5 stacji + stacja techniczno-postojowa), kiedy zamknięcia
ul. Górczewskiej będą dotyczyć odcinka na zachód od skrzyżowania Księcia Janusza/Górczewska, co
zostało zauważone 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”. W powyższym opracowaniu wskazano możliwość
modyfikacji wariantu rekomendowanego w rejonie wschodniego wjazdu do CH Wola Park, polegającą
na realizacji nowego odcinka drogowego spinającego Dywizjonu 303 oraz Górczewską z pominięciem
obszarów o intensywnej zabudowie, tj. np. ul. Księcia Janusza. Nowy odcinek ulicy (wg SUiKZP ulica
byłaby klasy Z) stanowiłby kontynuację w kierunku północnym już istniejącego fragmentu, który obecnie
służy wyłącznie obsłudze CH Wola Park. Budowa nowego podłączenia umożliwiałaby wprowadzenie
ograniczeń na ul. Ciołka (obecnie Z w SUiKZP zakłada się degradacje ulicy do L) i Księcia Janusza tj.
uspokojenie ruchu lub ruch dopuszczony wyłącznie dla autobusów i mieszkańcy, oraz budowę
wysokostandardowego ciągu rowerowego stanowiącego ważne podłączenie ruchu rowerowego od
północy ze stacja metra Księcia Janusza. Rozwiązanie to daje szansę ochrony obszaru o intensywnej
zabudowie mieszkaniowej przed nadmiernym natężeniem ruchu tranzytowego w stosunku do obszaru
oraz zwiększa dostępność stacji metra Księcia Janusza od północy w szczególności dla ruchu
rowerowego.
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Rys. 2.2. Schemat alternatywnego rozwiązania rejonu wschodniego wjazdu do CH Wola Park dla wariant REK.
Źródło: „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 wschodniopółnocnego (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.

Należy jednak zwrócić uwagę, że nowa ulica spinająca Górczewską i Dywizjonu 303 nie znajduje się
obecnie w planach inwestycyjnych miasta na najbliższe lata (nie zostały zarezerwowane środki
finansowe na jej realizację), stąd IKEA Centres Polska sp. z o.o. (Właściciela CH Wola Park)
zadeklarowała możliwość wsparcia tej inwestycji po przez możliwość partycypacji w kosztach.
W ramach opracowania (etap I) przeanalizowano dwa warianty budowy łącznika w dwóch horyzontach
czasowych: lata 2021 i 2031. Obydwa horyzonty czasowe analizy różnią się istotnie z punktu widzenia
przyjętej organizacji ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru analizy, co wynika z planów
inwestycyjnych miasta. W 2021 roku zakładane są poważne ograniczania w ruchu dla transportu
indywidualnego na ul. Górczewskiej z uwagi na budowę kolejnego odcinka II linii metra, natomiast w
2031 roku została założona przebudowa ul. Obozowej, co wiąże się z ograniczeniem przepustowości
tej ulicy. W związku z powyższym rola nowego odcinka ulicy stanowiącego spięcie pomiędzy ul.
Górczewską i Dywizjonu 303 może mieć w oby horyzontach czasowych podobne znaczenia dla
analizowanego układu, będzie zapewniać możliwość przejazdu tranzytowego pomiędzy ul.
Obozowa/Dywizjonu 303 a ul. Górczewską bez konieczności korzystania z ulic z istniejącą gęstą
zabudową mieszkalną, zwłaszcza ul. ks. Janusza.
Na podstawie wykonanych analiz w etapie I za najlepszy wariant uznano budowę łącznika niniejszego
opracowania wg schematu przedstawionego poniżej, w którym łącznik łączy się z ul. ks. Janusza.
Zauważono, że łącznik będzie mógł realizować podstawową funkcją w sytuacji, gdy wystąpią
utrudnienia w związku z budową II linii metra (rok 2021), którą powinno być całkowite przejęcie ruchu
tranzytowego z ul. Księcia Janusza, a w konsekwencji ochrona obszaru znajdującego się w
bezpośrednim jej sąsiedztwie. Zgodnie z założeniami przedstawionymi na rys. 2.2 ul. ks. Janusza
powinna mieć możliwość obsługi tylko mieszkańców (dojazdy samochodami i transportem zbiorowym).
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Należy mieć świadomość, że właśnie poprzez zamykanie połączeń, w tym wypadku zaślepienie ulicy
można ją uchronić przed ruchem tranzytowym.
Bardzo niekorzystny okazał się wariant bezinwestycyjny. Na ul. Księcia Janusza w roku 2021 przy
rozpoczęciu budowy metra i zamknięcia przejazdu ul. Górczewską identyfikuje się na ul. ks. Janusza
najwyższe natężenia ruchu wynoszące 700 pojazdów na przekrój na godzinę (na odcinku środkowym
Traktorzystki - Jana Brożka). W przypadku budowy łącznika liczba samochodów na tym odcinku będzie
niższa w godzinie szczytu popołudniowego o ponad 500 i wyniesie jedynie 165 pojazdów na przekrój
na godzinę!
Natężenie ruchu na ul. ks. Janusza w wariancie bez budowy łącznika będzie nie tylko większe. Tak
duża liczba samochodów na nieprzystosowanych skrzyżowaniach do przenoszenia takich natężeń
będzie powodem permanentnego „korka” pojazdów na praktycznie całej długości ul. ks. Janusza. W
związku z tym brak budowy łącznika będzie przyczyni się do obniżenia poziomu warunków życia
mieszkańców przy ul. ks. Janusza z uwagi na wystąpienie negatywnego wpływu powodowanego przez
ruchu tranzytowy pomiędzy ul. Górczewska i Obozowa/Dywizjonu 303. Ten negatywny wpływ będzie
wynikał ze znacznych emisji spalin i związków chemicznych w nich zawartych, hałasu drogowego oraz
problemów mieszkańców z dojazdem do swoich mieszkań z uwagi na występujące „korki”.
W roku 2031 ustąpią utrudnienia związane z budową II linii metra a w konsekwencji na ul. Górczewskiej
następuje powrót do organizacji ruchu z przed budowy metra. Niestety po zakończeniu budowy metra
planowana jest znacząca przebudowa ul. Obozowej wraz z zawężeniem jej przekroju. Również z tego
powodu nawet po zakończeniu budowy metra projektowany łącznik będzie mógł ciągle spełniać swoją
ochronną rolę w stosunku do ul. ks. Janusza.
Schematy Wariantu „nic nie robić” i Wariantu „budowa łącznika”, które poddano analizie w dalszym
etapie opracowania przedstawiono poniżej.
Wariant „ nic nie robić”,
rok 2021, rozpoczęcie
budowy metra

1

LEGENDA

jezdnia
autobusowa

2

4

obrys wykopu w
związku
z
realizacją II linii
metra

3
stacja metra

1. Ulica Obozowa jak w stanie istniejącym zarówno w zakresie organizacji przekroju ulicy jak i
organizacji ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Księcia Janusza.
2. Organizacja ruchu na ul. Księcia Janusza bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.
3. Przerwana ciągłość ulicy Górczewskiej dla transportu indywidualnego- w rejonie CH Wola Park
wyłącznie jezdnia autobusowa (z uwagi na budowę stacji metra C5), przejazd ze wschodu na
zachód dla transportu indywidualnego możliwy jest pośrednio z wykorzystaniem ulic
wewnętrznych obsługujących CH Wola Park.
4. Funkcjonuje stacja metra Księcia Janusza- ostania stacja II linii metra wysunięta na zachód.
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LEGENDA

jezdnia
autobusowa

3

5
4

obrys wykopu w
związku
z
realizacją II linii
metra

stacja metra

1. Ulica Obozowa jak w stanie istniejącym zarówno w zakresie organizacji przekroju ulicy jak i
organizacji ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Księcia Janusza.
2. Budowa nowego łącznika ul. Górczewskiej z Dywizjonu 303 (1x2) wraz z drogą dla rowerów i
włączenie go w rejonie skrzyżowania Obozowa/Księcia Janusza.
3. Ulica Księcia Janusza zaślepiona od północy 1.
4. Przerwana ciągłość ulicy Górczewskiej dla transportu indywidualnego- w rejonie CH Wola Park
wyłącznie jezdnia autobusowa (z uwagi na budowę stacji metra C5), przejazd ze wschodu na
zachód dla transportu indywidualnego możliwy jest pośrednio z wykorzystaniem ulic
wewnętrznych obsługujących CH Wola Park.
5. Funkcjonuje stacja metra Księcia Janusza- ostania stacja II linii metra wysunięta na zachód.

PROGNOZY RUCHU
Przeprowadzone badania ruchu dla analizowanej inwestycji, w tym: szczegółowa metodyka analiz,
kalibracja model MTW 2016 zaktualizowany w ramach PST 2, prognozy ruchu (w tym kartogramy na
poszczególnych skrzyżowaniach) oraz analizy statystyk zostały szczegółowo opracowane na
początkowym etapie projektu i są przedstawione w raporcie z realizacji I i II Etapu pracy. Powyższy
rozdział stanowi jedynie fragment najistotniejszych wynikowych prognoz ruchu dla obszaru.
Przedstawiono w nim zbiorcze wyniki prognoz ruchu w formie schematów wstęgowych.
Prognozy ruchu dla szczytu popołudniowego dla roku 2021.

W 2021 roku w Wariacie “budowa łącznika” wlot ul. Księcia Janusza ze względów technologicznych fizycznie będzie
uwzględniony w realizacji inwestycji, przy czym jego funkcjonowanie będzie uruchomione po zakończeniu budowy II linii metra.
1

PLAN SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY Etap II. Opracowanie i analiza wariantowych scenariuszy rozwoju
systemu transportowego ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego oraz infrastruktury drogowej.
2
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Rys. 3.1. Prognoza natężenia ruchu w roku 2021, szczyt popołudniowy - Wariant „nic nie robić” [P/h].
(źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 3.2. Prognoza natężenia ruchu w roku 2021, szczyt popołudniowy - Wariant „budowa łącznika” [P/h].
(źródło: openstreetmap.org, 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 ruchu 3.
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 i tramwajowej odwzorowano ruch pieszy
(ciągi piesze w obrębie skrzyżowań, przejścia dla pieszych wraz z azylami i fragmentami chodników w
rejonie jezdni) oraz ruchu rowerowy (w obrębie skrzyżowań).
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.4 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.11.05.2018 5.

4.1.1

Wariant „nic nie robić”, rok 2021

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.
4 Z ewentualnymi niewielkimi korektami wynikającymi z przyjętych wariantów analizy.
5 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.
3
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Rys. 4.1 Zakres analizy w roku 2021 dla Wariantu „nic nie robić”. Analiza obejmuje ul. Górczewska, Księcia
Janusza, oraz ciąg Dywizjonu 303- Obozowa wraz ze skrzyżowaniami które one tworzą6.

W modelu mikrosymulacyjnym zamodelowano skrzyżowania Górczewska/Ciołka oraz Ciołka/Obozowa przy czym
celem wprowadzenia tych skrzyżowań do modelu było zapewnienie wiarygodnego dopływu do ruchu do
sąsiedniego skrzyżowania z Księcia Janusza oraz uwzględnienie długości kolejek powstających na skrzyżowaniach
z ul. Księcia Janusza a nie analiza ruchowa tych skrzyżowań- stąd wprowadzono je w sposób uproszczony i nie
podlegają one analizie.
6
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OBOZOWA

Rys. 4.2 Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną ul. Ks. Janusza/Obozowa.

Rys. 4.3 Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną ul. Górczewska/Ks. Janusza. W ciągu ul. Górczewskiej w
kierunku centrum w zamodelowano pas dla autobusów- przerywany w obrębie skrzyżowań.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.4 Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną ul. Górczewska/wjazd do CH Wola Park oraz
Górczewska/Góralska. W ciągu ul. Górczewskiej w kierunku centrum w zamodelowano pas dla autobusówprzerywany w obrębie skrzyżowań. Pas dla autobusów jest również na wlocie wschodnim skrzyżowania CH
Wola Park, który stanowi wjazd na jezdnie autobusową zlokalizowana po zachodniej stronie tego
skrzyżowania.

Poniżej przedstawiono założenia w zakresie transportu zbiorowego dla roku 2021
2
1

1

W korytarzu Obozowa założony:
-Tramwaj: 30 t/h na przekrój
-Autobus: linia 184 10 a/h na przekrój

2

Na kierunku Ks. Janusza-Obozowa założony:
-Autobus: linia 155 12 a/h na przekrój

3

4
3

W korytarzu Górczewska założony:
-Autobus: linie 729, 719, 714, 122, 149, 109,
190, 523, 171 co łącznie daje 116 a/h na
przekrój
Na kierunku Jana Olbrachta- Górczewska w
stronę Ciołka:
-Autobus: linie 155, 1297, 197 co łącznie daje
26 a/h na przekrój
Na kierunku Jana Olbrachta- Górczewska w
stronę Powstańców Śląskich:

4

Zmiana w stosunku do opracowania „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” polegająca na skróceniu linii 129 do
planowanej pętli/przystanku końcowego w rejonie stacji metra Księcia Janusza. Zmiana wynika ze
stanowiska przedstawicieli ZTM którzy nie deklarowali chęci prowadzenie jakiejkolwiek linii autobusowej
w ciągu ul. Księcia Janusza (spotkanie z dnia 23.04.2018 w BKIiRwPD).
7

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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-Autobus: linie 294, 295, 154 co łącznie daje
30 a/h na przekrój

4.1.2

Wariant „budowa łącznika”, rok 2021

Rys. 4.5 Zakres analizy w roku 2021 dla Wariantu „budowa łącznika”. Analiza obejmuje ul. Górczewska, Księcia
Janusza, oraz ciąg Dywizjonu 303- Obozowa wraz ze skrzyżowaniami które one tworzą.

Organizacja ruchu na pozostałych skrzyżowaniach tak jak w Wariancie „nic nie robić”.

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. Dla
wykonanych modeli mikrosymulacyjnych warunek GEH został osiągnięty dla >85% punktów
Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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kalibracyjnych. Oznacza to, że model w prawidłowy sposób odwzorowuje warunki ruchu i może
stanowić podstawę dalszych prac. Szczegółowe dane w tym zakresie zamieszczono w „Koncepcja
przebiegu „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie” etap III.

Wyniki mikrosymulacji ruchu
Szczegółowe wyniki mikrosymulacji zostały przedstawione w „Koncepcja przebiegu „łącznika” na
odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie” etap III. W ramach niniejszego
raportu przedstawiono:
−

Filmów z mikrosymulacji ruchu obrazujących w sposób dynamiczny warunki ruchu w całym
analizowanym układzie drogowym (tj. skrzyżowania i odcinki miedzy skrzyżowaniami). Filmy
zapisano na płycie CD załączonej do opracowania.

−

Map obrazujących średnie prędkości pojazdów (transportu indywidualnego) na sieci
występujące w układzie drogowo- ulicznym.

−

Obrazów z mikrosymulacji ruchu.

Rok 2021, szczyt popołudniowy, Wariant „nic nie robić”
Wykorzystując model ruchu dla roku 2021, dla Wariantu “nic nie robić” oraz prognozy ruchu na ten okres
wykonano analizę mikrosymulacyjną dla szczytu popołudniowego. Na jej podstawie stwierdzono, że:

4.3.1

−

−
−
−
−
−

niekorzystne warunki ruchu panują na ul. Obozowej w kierunku Bemowa (wschodni wlot
skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa) co wynika z dużego natężenia ruchu na tym wlocie
spowodowanego bezpośrednio zamknięciami na ul. Górczewskiej w związku z budową II linii
metra, średnia długość kolejki na tym wlocie wynosi ok 280m a średnie straty czasu w kolejce
dla tego wlotu sięgają ponad 1,5 min, należy jednak zwrócić uwagę, że stopień kalibracji dla
tego wlotu został nieznaczne przekroczony (GEH poniżej 6) co oznacza, że na wspomnianym
wlocie panują na tyle złe warunki ruchu, że prognozowane natężenia ruchu na relacji na wprost
i w prawo dla tego wlotu nie jest osiągnięte (następuje nieznaczne wydłużenie szczytu
komunikacyjnego);
niekorzystne warunki ruchu panują również na ul. Ks. Janusza tj. na południowym wlocie
skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa, co również wynika z zamknięć na ul. Górczewskiej,
średnia długość kolejki na tym wlocie wynosi ok 200m;
niewielkie utrudnienia w ruchu występują również na wlocie południowym skrzyżowania Ks.
Janusza/Górczewska- średnie długości kolejek wynoszą ok 50m oraz na skręcie w prawo z
Górczewskiej do centrum handlowego Wola- średnie długości kolejek nie przekraczają 70m;
warunki ruchu na pozostałych skrzyżowania są dobre a średnie długości kolejek nie
przekraczają 50m;
nie zidentyfikowano istotnych utrudnień w ruchu dla transportu zbiorowego autobusowego, który
na czas budowy II linii metra w tym rejonie będzie pełnić ważną funkcje dowożącą do krańcowej
stacji metra (Ks. Janusza);
należy również zaznaczyć, że niewielki ruch tranzytowy (jaki zidentyfikowano w prognozach na
wewnętrznych ulicach centrum handlowego Wola Park) nie prowadzi do żadnych utrudnień w
ruchu na skrzyżowaniu wyjazd z Wola Park/Górczewska.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.6 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Ks. Janusza, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla ciągu
Obozowa- Dywizjonu 303. Widoczna kolejka pojazdów na wschodnim wlocie skrzyżowania, szczyt popołudniowy,
rok 2021, Wariant “nic nie robić”.

Rys. 4.7 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Ks. Janusza. Widoczna kolejka pojazdów na ciągu ObozowaDywizjonu 303 incydentalnie blokuje skrzyżowanie (zbyt krótki odcinek akumulacji pojazdów pomiędzy Ks.
Janusza a przejazdem przez torowisko tramwajowe). Szczyt popołudniowy, rok 2021, Wariant “nic nie robić”.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.8 Obraz
ruchu na
skrzyżowaniu
Obozowa/Ks.
Janusza, w chwili
zapalenia się
sygnału zielonego
dla ciągu Ks.
Janusza.
Widoczna kolejka
pojazdów na
południowym
wlocie
skrzyżowania,
szczyt
popołudniowy, rok
2021, Wariant “nic
nie robić”.

Rys. 4.9 Obraz ruchu na
skrzyżowaniu Górczewska/Ks.
Janusza, w chwili zapalenia się
sygnału zielonego dla ciągu Ks.
Janusza/Olbrachta. Widoczna
kolejka pojazdów na
południowym wlocie
skrzyżowania, szczyt
popołudniowy, rok 2021,
Wariant “nic nie robić”.

Warunki ruchu wyrażone średnimi prędkościami ujawniły utrudnienia na kierunkach z Centrum, w
szczególności zidentyfikowano kolejki na wlocie wschodnim skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza na
ul. Obozowej oraz południowym- Ks. Janusza.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.10 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic, szczyt popołudniowy, rok 2021, Wariant
“nic nie robić”.

Rok 2021, szczyt popołudniowy, Wariant “budowa łącznika”
Wykorzystując model ruchu dla roku 2021, dla Wariantu “nic nie robić” oraz prognozy ruchu na ten okres
wykonano analizę mikrosymulacyjną dla szczytu popołudniowego. Na jej podstawie stwierdzono, że:

4.3.2

−

−
−
−

na ul. Obozowej w stronę Bemowa (wschodni wlot skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa)
panują przeciętne warunki ruchu co wynika z dużego natężenia ruchu na tym wlocie
spowodowanego bezpośrednio zamknięciami na ul. Górczewskiej w związku z budową II linii
metra, średnia długość kolejki na tym wlocie wynosi ok 65m przy czym są to znacznie lepsze
warunki ruchu w porównaniu do Wariantu “nic nie robić” wynika to przede wszystkim z dużego
udziału prawoskrętu na wlocie wschodnim tego skrzyżowania oraz mniejszego natężenia ruchu
na wlotach poprzecznych co w konsekwencji powoduje mniejsze wypełnienie odcinka
akumulacji pomiędzy skrzyżowaniem z Księcia Janusza a przejazdem przez trasę tramwajową
(na wylocie zachodnim mniej o ok 100 poj/h);
warunki ruchu na pozostałych skrzyżowania są dobre i nie powodują istotnych utrudnień w
ruchu;
nie zidentyfikowano istotnych utrudnień w ruchu również dla transportu zbiorowego
autobusowego, który na czas budowy II linii metra w tym rejonie będzie pełnić ważną funkcje
dowożącą do krańcowej stacji metra (Ks. Janusza);
należy również zaznaczyć, że niewielki ruch tranzytowy (jaki zidentyfikowano w prognozach na
wewnętrznych ulicach centrum handlowego Wola Park) nie prowadzi do żadnych utrudnień w
ruchu na skrzyżowaniu wyjazd z Wola Park/Górczewska.
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Rys. 4.11 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Obozowa, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla
ciągu Obozowa. Widoczna kolejka pojazdów na wschodnim wlocie, szczyt popołudniowy, rok 2021Wariant

“budowa łącznika”.

Rys. 4.12 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Obozowa, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla
ciągu Księcia Janusza. Widoczna niewielka kolejka pojazdów na południowym wlocie, szczyt popołudniowy, rok
2021Wariant “budowa łącznika”.

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

„Analiza hałasu i zanieczyszczenia powietrza dla „łącznika”

na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską (…)”

19

Rys. 4.13 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Górczewska, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla
ciągu Księcia Janusza. Widoczna kolejka pojazdów na południowym wlocie, szczyt popołudniowy, rok
2021Wariant “budowa łącznika”.

Rys. 4.14 Obraz ruchu na skrzyżowaniu wyjazd z Wola Park/Górczewska, w chwili zapalenia się sygnału
zielonego dla skrętu w prawo z Górczewskiej do Wola Park. Widoczna kolejka pojazdów na wschodnim wlocie,
szczyt popołudniowy, rok 2021Wariant “budowa łącznika”.

Warunki ruchu wyrażone średnimi prędkościami ujawniły utrudnienia na kierunkach z Centrum, w
szczególności zidentyfikowano kolejki w obrębie skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza. Znaczne
utrudnienia występują również na wlocie południowym skrzyżowania Górczewska/Ks. Janusza na
ul. Olbrachta. Zmniejszone prędkości zidentyfikowano na pasie do skrętu w lewo.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.15 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 sek., szczyt
popołudniowy, rok 2021, Wariant “budowa łącznika”.

Wnioski z mikrosymulacji ruchu
Na podstawie przeprowadzonych mikrosymulacji ruchu sformułowano następujące wnioski dla
roku 2021:
1. Analiza warunków ruchu ogromny wskazuje na bardzo duży negatywny wpływ zamknięć na
ul. Górczewskiej na czas budowy II linii metra. Ograniczenia ruchu na ul. Górczewskiej
powodują istotne pogorszenie warunków ruchu na ciągu ul. Obozowa- Dywizjonu 303, Ks.
Janusza oraz Olbrachta.
2. Wszystkie analizowane warianty zapewniają sprawność funkcjonowania komunikacji zbiorowej
w ciągu ul. Górczewskiej.
3. Zauważono, że niewielki ruch tranzytowy (jaki zidentyfikowano w prognozach na wewnętrznych
ulicach centrum handlowego Wola Park) nie prowadzi do żadnych utrudnień w ruchu na
skrzyżowaniu wyjazd z Wola Park/Górczewska.
4. W szczycie popołudniowym zauważono skrzyżowania/relacje stanowiące „wąskie gardła” dla
użytkowników transportu indywidualnego jadących w kierunku od centrum jest to rejon
skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa (wloty wschodni i południowy). W odniesieniu do
poszczególnych wariantów zauważono, że w Wariacie “nic nie robić” kolejka pojazdów na
wlocie południowym rozciąga się praktycznie na całą ul. ks. Janusza (rys. 4.16).
Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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5. W Wariacie “budowa łącznika” kolejka pojazdów na wlocie południowym skrzyżowania Ks.
Janusza/Górczewska nie przekracza kilku samochodów i rozładowuje się w prawie każdym
cyklu sygnalizacji świetlnej (rys. 4.17).

Rys. 4.16 Wizualizacja warunków ruchu na ul. ks. Janusza w szczycie popołudniowym, rok 2021, Wariant “nic nie
robić”.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.17 Wizualizacja warunków ruchu na łączniku w szczycie popołudniowym, rok 2021, szczyt popołudniowy,
rok 2021, Wariant “budowa łącznika”.

Wariant “budowa łącznika” charakteryzuje się istotnie lepszymi warunkami ruchu w stosunku do
pozostałych Wariantu „nic nie robić”. Zabezpiecza on również Ks. Janusza przed wzmożonym ruchem
tranzytowym.

BADANIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
Analizowane warianty poddano badaniu pod względem emisji zanieczyszczeń powietrza
powodowanego przez ruch drogowy. Do wykonania analizy porównawczej przeprowadzono obliczenia
zanieczyszczeń emitowanych przez samochody:
•

•
•

dwutlenku węgla CO2, jest między innymi produktem spalania paliwa w silnikach pojazdów, gaz
ten występuje też naturalnie w środowisku jednak jego nadmierna zawartość w atmosferze jest
zanieczyszczeniem. Przyczynia się między innymi do zakwaszania mórz i oceanów oraz przede
wszystkim przyczynia się do występowania efektu cieplarnianego8,
tlenków azotu NOx , są między innymi produktami spalania paliwa w silnikach pojazdów,
tlenkom azotu przypisuje się ok. dziesięciokrotnie silniejsze szkodliwe oddziaływanie na
organizm człowieka niż tlenkom węgla9,
pyłu zawieszonego PM10 – jest to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których
średnica nie przekracza 10 mikrogramów. Jest on szkodliwy z uwagi na zawartość takich
elementów jak benzopireny, furany, dioksyny – jednym słowem, rakotwórcze metale ciężkie.

8

https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity
Agata Judzińska-Kłodawska: Analiza degradacji środowiska w aspekcie toksyczności spalin. Ekologia i bezpieczeństwo,
AUTOBUSY 6/2014
9
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Norma średniego, dobowego stężenia tego pyłu wynosi według WHO 50 mikrogramów na metr
sześcienny, a roczna 20 mikrogramów na metr sześcienny 10.
Obliczenia emisji wykonano w programie Enviver. Jest to program holenderskiej firmy TNO, który
wykorzystuje mikrosymulacyjne modele ruchu 11. Do wykonania obliczeń wykorzystano
mikrosymulacyjne modele ruchu przygotowane dla wariantów „nic nie robić” i „budowa łącznika”. W celu
eksportu danych z mikrosymulacji ruchu wykorzystano specjalnie opracowany zapis przebiegu
mikrosymulacji który zapisywany jest w ciągu mikrosymulacji w zewnętrznym pliku. W pliku tym zawarta
jest informacja o każdej sekun
dzie symulacji tj. położenie pojazdów wraz z przypisanymi danymi między innymi o ich typie, lokalizacji
w sieci, prędkości oraz przyspieszeniu.
W programie Enviver na podstawie wczytanych danych z przebiegu mikrosymulacji ruchu tworzona jest
przestrzenna mapa z prędkościami pojazdów wraz z koncentracją ich występowania (rys. poniżej).
Dane te są bazą do wykonania obliczeń emisji.

Rys. 5.1 Obliczenia w programie Enviver prędkości pojazdów dla wariantów: “nic nie robić” i „budowa łącznika”.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń tworzone są mapy emisji, które charakteryzują analizowane
korytarze drogowe z zakresie poziomu zanieczyszczenia powietrza w podziale na trzy główne
zanieczyszczenia emitowane przez ruch drogowy tj. CO 2, NOx, PM10. Na kolejnych stronach
przedstawiono wyniki dla dwóch analizowanych wariantów.

10

https://airly.eu/pl/pyl-zawieszony-czym-jest-pm10-a-czym-pm2-5-aerozole-atmosferyczne
https://www.tno.nl/en/focus-areas/traffic-transport/roadmaps/sustainable-traffic-and-transport/sustainable-mobility-andlogistics/improving-air-quality-by-monitoring-real-world-emissions/enviver-model-traffic-flow-and-emissions/
11
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Rys. 5.2 Obliczenia w programie Enviver emisji dwutlenku węgla CO2 przez ruch drogowy dla wariantów: “nic nie
robić” i „budowa łącznika”.

Rys. 5.3 Obliczenia w programie Enviver emisji tlenków azotu NOx przez ruch drogowy dla wariantów: “nic nie
robić” i „budowa łącznika”.
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Rys. 5.4 Obliczenia w programie Enviver emisji pyłu zawieszonego MP10 przez ruch drogowy dla wariantów: “nic
nie robić” i „budowa łącznika”.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń w programie Enviver określono jakie będą ilości emisji w
poszczególnych wariantach w ciągu doby i rocznie. Przeprowadzone analizy wykazały, że budowa
łącznika umożliwi ograniczenie liczby emisji dwutlenku węgla CO 2 o ponad 1300t w skali roku
oraz odpowiednio emisji tlenków azotu NOx o 2,74t i emisji pyłu zawieszonego PM10 o 0,36t.
Tab. 5.1 Wartości dziennych emisji zanieczyszczeń powietrza przez ruch drogowy dla wariantów: “nic nie robić” i
„budowa łącznika” w roku 2021.

Wariant
"nic nie robić"
"budowa łącznika"
Ograniczenie emisji poprzez
budowę łącznika

CO2
17.91
14.29
3.62

Emisje [t]
NOx
0.032
0.024
0.008

PM10
0.003
0.002
0.001

Tab. 5.2 Wartości rocznych emisji zanieczyszczeń powietrza przez ruch drogowy dla wariantów: “nic nie robić” i
„budowa łącznika” w roku 2021.

Wariant
"nic nie robić"
"budowa łącznika"
Ograniczenie emisji poprzez
budowę łącznika

CO2
6 536.42
5 214.08
1 322.34

Emisje [t]
NOx
11.64
8.90
2.74

PM10
1.20
0.85
0.36

Obliczone wartości emisji zanieczyszczeń powietrza oraz przedstawione mapy ich koncentracji
jednoznacznie wskazują, że realizacja Wariantu „budowa łącznika” zabezpiecza mieszkańców ul. Ks.
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Janusza przed koncentracją emisji szkodliwych substancji powodowanych przez ruch drogowy wzdłuż
tej ulicy oraz przekłada się na mniejsze emisje w całym analizowanym obszarze.

BADANIE HAŁASU DROGOWEGO
Analizowane warianty poddano badaniu pod względem emisji hałasu powodowanego przez ruch
drogowy mając na uwadze uwzględnienie wpływu budowy łącznika na klimat akustyczny na ul. Ks.
Janusza. Do wykonania analizy porównawczej poziomów emisji hałasu powodowanych przez ruch
drogowy przeprowadzono obliczenia równoważnego poziomu hałasu LAeq T, dla obydwu wariantów („nic
nie robić” i „budowa łącznika”) wg następującego wzoru:

D
D
L AeqT = L*WA − 10 lg 1 + 2
da
 l0 


  − 6



gdzie:
(1)
( 2)
Q l

Ql
L*WA = 10 lg 1 0 10 0.1LW A( v1 ) + 2 0 10 0.1LW A( v2 ) 
v2t
 v1t


Q1 – natężenie ruchu samochodów osobowych w czasie t,
Q2 – natężenie ruchu samochodów ciężarowych w czasie t,
v1 – średnia prędkość samochodów osobowych [m/s],
v2 – średnia prędkość samochodów ciężarowych [m/s],
da – zależy od temperatury i wilgotności, w tym przypadku da = 320 m.,
l0 = 1m.,
dla miasta
(1)
LWA
(v1 ) = 0.157v1 + 92[dB]
( 2)
LWA
(v 2 ) = 105[dB]

Wyniki obliczeń w postaci map stanowiące plany akustyczne obszaru przedstawionych na kolejnych
stronach.
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Rys. 6.2 Plan akustyczny, szczyt popołudniowy, rok 2021, Wariant “budowa łącznika”.

Dopuszczalny poziom hałasu drogowego dla zabudowy wielorodzinnej w porze dziennej, (czyli takiej
jak w przypadku ul. Ks. Janusza) wynosi 65db12. Przygotowane plany akustyczne wskazują, że w dniach
powszednich w przypadku braku budowy łącznika na ul. Ks. Janusza emisje hałasu powodowane przez
ruch drogowy będą znacznie przekraczały poziomy dopuszczalne. Wg Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska poziomy hałasu dla pory dziennej, które przekraczają 70db kwalifikowane są jako
ekspozycja bardzo wysoka13. Brak realizacji łącznika będzie skutkował narażeniem mieszkańców rejonu
ul. Ks. Janusza na występowanie wysokiej ekspozycji hałasu w godzinach wzmożonego ruchu
drogowego, czyli przez większość czasu pory dziennej. Wysokiej ekspozycji na hałas na ul. Ks. Janusza
można będzie się spodziewać w godz. 7-19 w przypadku braku budowy łącznika.
Natomiast w przypadku budowy łącznika, który umożliwi wyeliminowanie ruchu tranzytowego z ul. Ks.
Janusza emisje hałasu powodowane przez ruch drogowy nie będą przekraczały poziomów
dopuszczalnych. Budowa łącznika do ul. Dywizjony 303 umożliwi skuteczną ochronę mieszkańców
ul. Ks. Janusza przed narażeniem na wysoką ekspozycję hałasu. Na łączniku w wyniku płynnej jazdy
pojazdów również nie będą występowały poziomy wysokiej ekspozycji.
Ochrona mieszkańców ul. Ks. Janusza przed hałasem drogowym jest kolejną przesłanką do
rekomendacji dla budowy tego łącznika.

12

13

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000112/O/D20140112.pdf

http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/pokaz_artykul/pl/front/stanwpolsce/srodowisko_i_zdrowie/halas

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

„Analiza hałasu i zanieczyszczenia powietrza dla „łącznika”

na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską (…)”

29

REKOMENDACJE
Na podstawie przeprowadzonych analiz jednoznacznie rekomenduje się realizację nowego łącznika. W
wariancie tym możliwe jest wyeliminowanie ruchu tranzytowego względem ul. Obozowej i Ks. Janusza
w skutek czego uzyskuje się najlepsze warunki ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Ks. Janusza. Tym
samym wariant ten zapewnia odciążenie ul. Ks. Janusza.
Przeprowadzone analizy wykazały również, że budowa łącznika umożliwi ograniczenie w analizowanym
obszarze liczby emisji dwutlenku węgla CO2 o ponad 1300t w skali roku oraz odpowiednio emisji tlenków
azotu NOx o 2,74t i emisji pyłu zawieszonego PM10 o 0,36t. Jednocześnie zauważono, że budowa
nowego łącznika powoduje istotny spadek koncentracji zanieczyszczeń powietrza w korytarzy ul. Ks.
Janusza i w bezpośrednim jego sąsiedztwie, zabezpieczając tym samym mieszkańców tego obszaru
przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń powietrza związanych z ruchem drogowym
Analizy hałasu przeprowadzone w ramach niniejszego opracowania ujawniły przekroczenie
dopuszczalnego poziomu hałasu na ul. Ks. Janusza dla wariantu bez nowego łącznika. Poziom hałasu
dla tego wariantu na ul. Ks. Janusza znacznie przekroczy dopuszczalne normy (>70 db). W przypadku
wariantu z nowym łącznikiem poziom hałasu nie będzie przekraczać dopuszczalnych norm. Zatem
budowa łącznika do ul. Dywizjony 303 umożliwi skuteczną ochronę mieszkańców ul. Ks. Janusza przed
wysoką ekspozycją na hałas drogowy jaka niewątpliwie nastąpi w sytuacji rezygnacji z jego realizacji.
Budowa nowego łącznika zabezpieczy analizowany korytarz uliczny (ul. Ks. Janusza) przed ogólną
degradacją zarówno z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza, jak i hałasu.
Należy również zauważyć, że poprzez budowę łącznika istnieje możliwość faktycznej zmiany
zagospodarowania przestrzeni ulicy Ks. Janusza. Ulica Ks. Janusza będzie maiła wówczas na tyle małe
natężenie ruchu, że nie będzie stanowić bariery dla ruchu pieszego czy rowerowego, dając tym samym
możliwość poprawy spójności tkanki miejskiej dla tego obszaru.
W związku z powyższych na podstawie przeprowadzonych analiz dla roku 2021 rekomenduje się dla
analizowanego obszaru:
1. Realizacje nowego połączenia drogowego wraz z korektą południowego wlotu skrzyżowania
Obozowa/ Ks. Janusza (ale bez przebudowy tego skrzyżowania) z założeniem budowy ciągów
pieszych i rowerowych w ramach inwestycji.
2. Wprowadzenie planu rewitalizacji ul. Ks. Janusza w szczególności uspokojenia ruchu na ul. Ks.
Janusza, wraz z zamknięciem wlotu do nowego łącznika w rejonie Dywizjonu 303 na czas
zamknięć związanych z budową II linii metra.
3. Wprowadzenia korekt w programach sygnalizacji świetlnej (w szczególności na
skrzyżowaniach: Górczewska/wjazd do Wola Park, Górczewska/ Góralska, Górczewska/ Ks.
Janusza, Ks. Janusza/Obozowa) na czas budowy II linii metra uwzględniających zmiany w
natężeniach ruchu dla poszczególnych relacji wynikających z zamknięć na ul. Górczewskiej.
4. Utrzymanie dotychczasowych założeń dla ul. Górczewskiej 14 tj. traktowanie jej jako ważny
korytarz dla transportu autobusowego- dowożącego do krańcowej stacji metra (Ks. Janusza).

Zgodnych z opracowaniem: „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 wschodniopółnocnego (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.
14
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Przedmiot opracowania
Raport przedstawia wyniki wykonania Etapów I i II opracowania pt.: „Koncepcja przebiegu „łącznika” na
odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie”. Opracowanie zostało wykonane
przez biuro projektowo-konsutingowe TransEko Sp.j. na zlecenie IKEA Centres Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Jankach przy ul. Plac Szwedzki 3, 05 - 090 Raszyn.
W ramach opracowania wykonano:
-

badania ruchu, na układzie ulic w sąsiedztwie analizowanej inwestycji w zakresie niezbędnym
do wykonania prognoz ruchu;
prognozy ruchu drogowego dla roku 2021, dla porannego i popołudniowego szczytu
komunikacyjnego;
prognozy ruchu drogowego dla roku 2031, dla porannego i popołudniowego szczytu
komunikacyjnego.

Prognozy ruchu dla roku 2021 wykonano dla następujących wariantów:




W0 rozumiany jako wariant odniesienia tj. bez nowego połączenia drogowego ul. Górczewskiej
z ul. Dywizjonu 303;
W1 zakładający realizacji nowego połączenia drogowego ul. Górczewskiej z ul. Dywizjonu 303
wg rys. SUiKZP;
W2 zakładający realizacji nowego połączenia drogowego ul. Górczewskiej z ul. Dywizjonu 303włączenie do Dywizjonu 303 w rejonie istniejącego skrzyżowania Księcia Janusza/Dywizjonu
303 wraz z zaślepieniem ul. Księcia Janusza od północy;

Natomiast prognozy ruchu dla roku 2031 wykonano dla opisanych wyżej wariantu W0 i W1 oraz W2 (ul.
Księcia Janusza podłączona do nowego ciągu drogowego na prawe skręty).
Szczegóły rozwiązań dla wariantu W1 i W2 (dla obu horyzontów czasowych) zostały przedstawione w
załączniku 2.
Opracowanie zostało wykonane przez zespół autorski:
dr inż.
mgr inż.
dr inż.
mgr inż.
mgr inż.
mgr inż.
dr inż.
mgr inż.
mgr inż.

Andrzej
Maciej
Tomasz
Karolina
Dominika
Magdalena
Piotr
Łukasz
Paweł

BRZEZIŃSKI
DOBROSIELSKI
DYBICZ
JESIONKIEWICZ-NIEDZIŃSKA
PANUCIAK
REZWOW-MOSAKOWSKA
SZAGAŁA
SZYMAŃSKI
WŁODAREK
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Wstęp
Budowa analizowanego łącznika stanowi realizację założeń obowiązującego obecnie SUiKZP m. st.
Warszawy (fragment rys. poniżej). Przyspieszenie prac nad jego 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. Dodatkowo utrudnienia na ul. Górczewskiej wpływają bezpośrednio na
dostępność Centrum Handlowego Wola Park- istotnie utrudniając dojazd i wyjazd z Centrum
Handlowego.

Rys. 2.1. Fragment SUiKZP z zaznaczoną nieistniejącą ulicą klasy Z, stanowiącą łącznik ul. Dywizjonu 303 z
ul. Górczewską.

Nowy łącznik ulicy Górczewskiej z ul. Dywizjonu 303 jest szczególnie istotny w czasie budowy drugiego
etapu odcinka zachodniego II linii metra (5 stacji + stacja techniczno-postojowa), kiedy zamknięcia
ul. Górczewskiej będą dotyczyć odcinka na zachód od skrzyżowania Księcia Janusza/Górczewska, co
zostało zauważone 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”. W powyższym opracowaniu wskazano możliwość
modyfikacji wariantu rekomendowanego w rejonie wschodniego wjazdu do CH Wola Park, polegającą
na realizacji nowego odcinka drogowego spinającego Dywizjonu 303 oraz Górczewską z pominięciem
obszarów o intensywnej zabudowie, tj. np. ul. Księcia Janusza. Nowy odcinek ulicy (wg SUiKZP ulica
byłaby klasy Z) stanowiłby kontynuację w kierunku północnym już istniejącego fragmentu który obecnie
służy wyłącznie obsłudze CH Wola Park. Budowa nowego podłączenia umożliwiałaby wprowadzenie
ograniczeń na ul. Ciołka (obecnie Z w SUiKZP zakłada się degradacje ulicy do L) i Księcia Janusza tj
uspokojenie ruchu lub ruch dopuszczony wyłącznie dla autobusów i mieszkańcy, oraz budowę
wysokostandardowego ciągu rowerowego stanowiącego ważne podłączenie ruchu rowerowego od
północy ze stacja metra Księcia Janusza. Rozwiązanie to daje szansę ochrony obszaru o intensywnej
zabudowie mieszkaniowej przed nadmiernym natężeniem ruchu tranzytowego w stosunku do obszaru
oraz zwiększa dostępność stacji metra Księcia Janusza od północy w szczególności dla ruchu
rowerowego.
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Rys. 2.2. Schemat alternatywnego rozwiązania rejonu wschodniego wjazdu do CH Wola Park dla wariant REK.
Źródło: „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 wschodniopółnocnego (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.

Należy jednak zwrócić uwagę, że nowa ulica spinająca Górczewską i Dywizjonu 303 nie znajduje się
obecnie w planach inwestycyjnych miasta na najbliższe lata (nie zostały zarezerwowane środki
finansowe na jej realizację), stąd IKEA Centres Polska sp. z o.o. (właściciela CH Wola Park)
zadeklarowała możliwość wsparcia tej inwestycji po przez możliwość partycypacji w kosztach.
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 BFEiPR 2 oraz
ZMID3 które doprowadziły do przyjęcia projektu porozumienia z miastem (obecnie następuje jego
procedowanie). W 2018 roku w kwietniu miały miejsce kolejne dwa wiążące spotkanie (załącznik 1) w
ramach których sprecyzowano warianty rozwiązania nowego podłączania które następnie zostały
uszczegółowione i poddane analizie w ramach powyższego opracowania.
W kolejnych rozdziałach przedstawiono badania ruchu oraz założenia w zakresie organizacji ruchu w
zakresie niezbędnym do wykonania prognoz ruchu oraz przedstawiono metodologie, kalibrację oraz
wyniki prognoz ruchu dla dwóch horyzontów czasowych dla trzech wariantów analizy.

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

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

„Koncepcja przebiegu „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie” 6

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.
3.2.
Pomiary przeprowadzono na skrzyżowaniach (rys. 3.1):
1. Księcia Janusza / Obozowa / Dywizjonu 303,
2. Obozowa / Ciołka / Dalibora,
3. Ciołka / Newelska / Ożarowska.

1

2

3

Rys. 3.1 Skrzyżowania na których wykonano pomiary ruchu.
(źródło: opracowanie własne, © autorzy OpenStreetMap)
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Rys. 3.2 Skrzyżowanie Obozowa / Ciołka / Dalibora obraz zarejestrowany przez kamery MioVision.
(źródło: opracowanie własne)

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. 3.1
- tabl. 3.3 oraz na rys. 3.3 - rys. 3.4 natomiast wyniki z podziałem na poszczególne kategorie pojazdów
dołączono w postaci plików Excela do niniejszego raportu.
Tabl. 3.1 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. 3.2 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. 3.3 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)
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Rys. 3.3 Wyniki pomiarów ruchu, szczyt poranny [P/h].
(źródło: opracowanie własne, © autorzy OpenStreetMap)



Rys. 3.4 Wyniki pomiarów ruchu, szczyt popołudniowy [P/h].
(źródło: opracowanie własne, © autorzy OpenStreetMap)
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Prognozy ruchu
Budowa i kalibracja modelu ruchu
Podstawą wykonania prognoz ruchu był model podróży w transporcie indywidualnym i zbiorowym dla
stanu istniejącego MTAW 2016, uaktualniony i skalibrowany w ramach opracowania pt. „Plan systemu
transportowego Warszawy” wykonywanego na zlecenie Biura Polityki Mobilności i Transportu Miasta st.
Warszawy. 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, wielkości generowanego ruchu. 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, HighWays 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:
𝐺𝐸𝐻 = √

(𝐸 − 𝑉)2
(𝐸 + 𝑉)/2

gdzie:
E – natężenie ruchu na odcinku w modelu [poj./godz.],
V – natężenie ruchu na odcinku z pomiarów ruchu [poj./godz.].
Poprawność funkcjonowania modelu sprawdzono w 23 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. Na rysunkach przedstawiono wyniki rozkładu ruchu w obszarze
analizy na modelu sieci drogowej w godzinach szczytu porannego i popołudniowego.
Tabl. 4.1. Wyniki kalibracji modelu ruchu – ruch drogowy, godzina szczytu porannego.
Nr

Ulica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Dywizjonu 303
Dywizjonu 303
Księcia Janusza
Księcia Janusza
Obozowa
Obozowa
Księcia Janusza
Księcia Janusza
Obozowa
Obozowa
Ciołka
Ciołka
Newelska
Newelska
Ciołka
Ciołka
Ożarowska

Odcinek
Wrocławska - Księcia Janusza
Księcia Janusza - Wrocłwska
Obrońców Tobruku - Obozowa
Obozowa - Obrońców Tobruku
Księcia Janusza - Ciołka
Ciołka - Księcia Janusza
Newelska - Obozowa
Obozowa - Newelska
Ciołka - Deotymy
Deotymy - Ciołka
Newelska - Obozowa
Obozowa - Newelska
Księcia Janusza - Ciołka
Ciołka - Księcia Janusza
Klecka - Newelska
Newelska - Klecka
Ciołka - Deotymy

Pomiar Model
[P/h]
[P/h]
1192 1188
440
350
353
452
237
221
543
476
1234 1319
184
95
361
321
598
530
1222 1215
75
94
191
260
312
298
98
76
102
56
254
276
178
168
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GEH [-]
0.12
4.53
4.93
1.06
2.97
2.38
7.54
2.17
2.86
0.20
2.07
4.59
0.80
2.36
5.18
1.35
0.76
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18
19
20
21
22
23

Dywizjonu 303 (APR)
Dywizjonu 303 (APR)
Powstańców Śląskich (APR)
Powstańców Śląskich (APR)
Połczyńska (APR)
Połczyńska (APR)

Wrocławska - Księcia Janusza
Księcia Janusza - Wrocłwska
Górczewska - Pełczyńskiego
Pełczyńskiego - Górczewska
Powstańćów Śląskich - Studzienna
Studzienna - Powstańców Śląskich

1185
361
1231
902
2291
1434

1188
350
1390
1092
2389
1301

0.09
0.58
4.39
6.02
2.03
3.60

Tabl. 4.2. Wyniki kalibracji modelu ruchu – ruch drogowy, godzina szczytu popołudniowego.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ulica

Odcinek

Dywizjonu 303
Dywizjonu 303
Księcia Janusza
Księcia Janusza
Obozowa
Obozowa
Księcia Janusza
Księcia Janusza
Obozowa
Obozowa
Ciołka
Ciołka
Newelska
Newelska
Ciołka
Ciołka
Ożarowska
Dywizjonu 303 (APR)
Dywizjonu 303 (APR)
Powstańców Śląskich (APR)
Powstańców Śląskich (APR)
Połczyńska (APR)
Połczyńska (APR)

Wrocławska - Księcia Janusza
Księcia Janusza - Wrocławska
Obrońców Tobruku - Obozowa
Obozowa - Obrońców Tobruku
Księcia Janusza - Ciołka
Ciołka - Księcia Janusza
Newelska - Obozowa
Obozowa - Newelska
Ciołka - Deotymy
Deotymy - Ciołka
Newelska - Obozowa
Obozowa - Newelska
Księcia Janusza - Ciołka
Ciołka - Księcia Janusza
Klecka - Newelska
Newelska - Klecka
Ciołka - Deotymy
Wrocławska - Księcia Janusza
Księcia Janusza - Wrocłwska
Górczewska - Pełczyńskiego
Pełczyńskiego - Górczewska
Powstańćów Śląskich - Studzienna
Studzienna - Powstańców Śląskich

Pomiar Model
GEH [-]
[P/h]
[P/h]
561
643
3.34
908
909
0.03
194
206
0.85
589
547
1.76
1233 1250
0.48
659
747
3.32
300
255
2.70
132
149
1.43
1198 1240
1.20
707
843
4.89
132
156
2.00
108
45
7.20
111
137
2.33
123
151
2.39
204
195
0.64
115
54
6.64
53
17
6.09
571
643
2.92
786
909
4.23
937
990
1.71
1503 1531
0.72
1850 1882
0.74
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
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.
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Rys. 4.1 Sieć transportowa w stanie istniejącym – rok 2018.
(źródło:openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 4.2 Rozkład ruchu dla stanu istniejącego – rok 2018, godzina szczytu porannego [P/h].
(źródło:openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 4.3. Rozkład ruchu dla stanu istniejącego – rok 2018, godzina szczytu popołudniowego [P/h].
(źródło:openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 4.4 Rozkład ruchu w rejonie analizy dla stanu istniejącego – rok 2018, godzina szczytu porannego [P/h].
(źródło:openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.5. Rozkład ruchu w rejonie analizy dla stanu istniejącego – rok 2018, godzina szczytu popołudniowego
[P/h]. (źródło:openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Założenia do prognoz ruchu
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. 4.3. Generacja ruchu i wskaźniki generacji dla wybranych galerii handlowych w Warszawie w szczycie
popołudniowym.
Galeria
Handlowa
Arkadia
G. Mokotów
Wola Park
G. Bemowo
Klif
Targówek
Ursynów

Powierzchnia
handlowa [m2]
110 000
62 300
73 000
35 000
18 500
50 100
49 000

Liczba miejsc
parkingowych
4 660
2 400
3 500
1 400
850
1 790
1 822

Pomiar generacji ruchu [P/h]
Wjazd
Wyjazd Razem
1 345
1 218
2 563
834
725
1 559
1 045
803
1 848
671
403
1 074
227
299
526
1 380
1 306
2 686
971
819
1 790

W analizach ruchu dla 2031 przyjęto analogiczne natężenia ruchu związanego z centrum handlowym
jak w wykonanych pomiarach. W roku 2021 ze względu na ograniczenia dojazdu związane z budową
metra założono stłumienie generacji ruchu na poziomie 50%. W godzinie szczytu porannego 7:00-8:00
założono że centrum handlowe nie funkcjonuje.
Jako materiały źródłowe do opracowania prognoz ruchu wykorzystano dane o rejonach
komunikacyjnych przygotowane w ramach Warszawskich Badań Ruchu 2015 wraz opracowanym
modelem MTAW2016. Według tych danych liczba ludności w granicach administracyjnych Warszawy
w 2015 roku była na poziomie 1 806 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 2 467 tys. mieszkańców.
Z uwag na fakt, że analizy wykonano dla roku 2021 i 2031, przyjęto dla tych horyzontów liczbę
mieszkańców Warszawy na poziomie odpowiednio 1 935 tys. mieszkańców w roku 2021 i 2 119 tys.
w roku 2031.
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.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.6 Sieć transportowa w stanie istniejącym – rok 2021, (źródło:openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.7 Sieć transportowa w stanie istniejącym – rok 2031,.(źródło:openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Dodatkowo dla wszystkich wariantów analizowanych w 2021 roku założono organizację ruchu 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. W szczególności
założono ograniczenia w ruchu na ciągu ul. Górczewskiej oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Przyjęto
założenie przejezdności ul. Górczewskiej na całym ciągu wyłącznie dla transportu zbiorowegotransport indywidualny tylko na wybranych fragmentach jako obsługa przyległej zabudowy. Schemat
przejezdności ul. Górczewskiej przedstawiono na schemacie poniżej.

Rys. 4.8. Schemat przejezdności ul. Górczewskiej w czasie budowy metra. Różowy- wydzielone pasy dla
transportu zbiorowego, czarny- pasy ruchu dla ruchu indywidualnego, czarny/różowy- pasy dla ruchu
indywidualnego i dla transportu zbiorowego. Źródło: „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.

Ul. Górczewska w trakcie realizacji kolejnego odcinka II linii metra będzie zatem stanowić ważny
korytarz dla transportu zbiorowego, występujący na niej ruchu indywidualny będzie mieć charakter
głównie lokalny (obsługa istniejącej zabudowy) co zostanie uzyskane poprzez przerywanie ciągłości
ul. Górczewskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich oraz CH Wola Park. Stąd
występujący ruch na ulicach wewnętrznych CH Wola park będzie związane zasadniczo z CH Wola Park
oraz z zabudową zlokalizowaną w rejonie północno/wschodniego narożnika skrzyżowania Powstańców
Śląskich/Górczewska.
Zgodnie z powyższym opracowaniem przyjęto również, że przebudowa ul. Obozowej nastąpi po
realizacji zachodniego odcinka II linii metra stąd założono, że w 2021 roku ul. Obozowa będzie miała
organizacje ruchu tak jak w stanie istniejącym.
Dla wszystkich wariantów analizowanych w 2031 roku założono brak utrudnień związanych z
budową II linii metra oraz powrót do organizacji ruchu sprzed budowy metra to jest przekrój
ul. Górczewskiej 2x2+ bus pasy. Jednocześnie założono zmianę organizacji ruchu na ul. Górczewskiej
w związku z planowaną przebudową ulicy (2x1+obustronne pasy dla rowerów) w tym zmianę organizacji
ruchu na skrzyżowaniu Księcia Janusza/Obozowa.
W odniesieniu do poszczególnych wariantów przyjęto następujące założenia:

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Wariant W0 2021

1

LEGENDA

jezdnia
autobusowa

2

4

obrys wykopu w
związku
z
realizacją II linii
metra

3
stacja metra

1. Ulica Obozowa jak w stanie istniejącym zarówno w zakresie organizacji przekroju ulicy jak i
organizacji ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Księcia Janusza.
2. Organizacja ruchu na ul. Księcia Janusza bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.
3. Przerwana ciągłość ulicy Górczewskiej dla transportu indywidualnego- w rejonie CH Wola Park
wyłącznie jezdnia autobusowa (z uwagi na budowę stacji metra C5), przejazd ze wschodu na
zachód dla transportu indywidualnego możliwy jest pośrednio z wykorzystaniem ulic
wewnętrznych obsługujących CH Wola Park.
4. Funkcjonuje stacja metra Księcia Janusza- ostania stacja II linii metra wysunięta na zachód.
Wariant W1 2021

1

LEGENDA

jezdnia
autobusowa

2
3

5
4

obrys wykopu w
związku
z
realizacją II linii
metra

stacja metra

1. Ulica Obozowa jak w stanie istniejącym zarówno w zakresie organizacji przekroju ulicy jak i
organizacji ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Księcia Janusza.
2. Budowa nowego łącznika ul. Górczewskiej z Dywizjonu 303 (1x2) wraz z drogą dla rowerów.
3. Uspokojenie ruchu na ul. Księcia Janusza.
4. Przerwana ciągłość ulicy Górczewskiej dla transportu indywidualnego- w rejonie CH Wola Park
wyłącznie jezdnia autobusowa (z uwagi na budowę stacji metra C5), przejazd ze wschodu na
zachód dla transportu indywidualnego możliwy jest pośrednio z wykorzystaniem ulic
wewnętrznych obsługujących CH Wola Park.
5. Funkcjonuje stacja metra Księcia Janusza- ostania stacja II linii metra wysunięta na zachód.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Wariant W2 2021

1

LEGENDA

jezdnia
autobusowa

2
3

5
4

obrys wykopu w
związku
z
realizacją II linii
metra

stacja metra

1. Ulica Obozowa jak w stanie istniejącym zarówno w zakresie organizacji przekroju ulicy jak i
organizacji ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Księcia Janusza.
2. Budowa nowego łącznika ul. Górczewskiej z Dywizjonu 303 (1x2) wraz z drogą dla rowerów i
włączenie go w rejonie skrzyżowania Obozowa/Księcia Janusza.
3. Ulica Księcia Janusza zaślepiona od północy4.
4. Przerwana ciągłość ulicy Górczewskiej dla transportu indywidualnego- w rejonie CH Wola Park
wyłącznie jezdnia autobusowa (z uwagi na budowę stacji metra C5), przejazd ze wschodu na
zachód dla transportu indywidualnego możliwy jest pośrednio z wykorzystaniem ulic
wewnętrznych obsługujących CH Wola Park.
5. Funkcjonuje stacja metra Księcia Janusza- ostania stacja II linii metra wysunięta na zachód.
Wariant W0 2031

1

LEGENDA

2

stacja metra

4

3

1.
2.
3.
4.

Przebudowana ulica Obozowa wraz z budową ronda na skrzyżowaniu Obozowa/Księcia Janusza.
Ul. Księcia Janusza tak jak w stanie istniejącym.
Ul. Górczewska- powrót do organizacji ruchu z przed budowy II linii metra (2x2+bus pasy).
Funkcjonuje cały zachodni odcinek II linii metra, w tym stacja przy CH Wola Park.

W 2021 roku w wariancie W2 wlot ul. Księcia Janusza ze względów technologicznych fizycznie będzie uwzględniony w realizacji
inwestycji, przy czym jego funkcjonowanie będzie uruchomione po zakończeniu budowy II linii metra.
4

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Wariant W1 2031

1

LEGENDA

2
3
stacja metra

5

1.
2.
3.
4.
5.

4

Przebudowana ulica Obozowa wraz z budową ronda na skrzyżowaniu Obozowa/Księcia Janusza.
Budowa nowego łącznika ul. Górczewskiej z Dywizjonu 303 (1x2) wraz z drogą dla rowerów.
Uspokojenie ruchu na ul. Księcia Janusza.
Ul. Górczewska- powrót do organizacji ruchu z przed budowy II linii metra (2x2+bus pasy).
Funkcjonuje cały zachodni odcinek II linii metra, w tym stacja przy CH Wola Park.

Wariant W2 2031

1

LEGENDA

2
3

stacja metra

5
4

1. Przebudowana ulica Obozowa wraz z budową ronda na skrzyżowaniu Obozowa/Księcia Janusza.
2. Budowa nowego łącznika ul. Górczewskiej z Dywizjonu 303 (1x2) wraz z drogą dla rowerów i
włączenie go w rejonie skrzyżowania Obozowa/Księcia Janusza.
3. Uspokojenie ruchu na ul. Księcia Janusza, ul. Księcia Janusza podłączona do nowego łącznika
na prawe skręty (bez możliwości wykonywania lewoskrętów).
4. Ul. Górczewska- powrót do organizacji ruchu z przed budowy II linii metra (2x2+bus pasy).
5. Funkcjonuje cały zachodni odcinek II linii metra, w tym stacja przy CH Wola Park.
Na tym etapie opracowania przygotowano wstępne koncepcje przebiegu nowej ulicy wg
poszczególnych wariantu analizy (załącznik 2).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Wyniki prognoz ruchu
Prognozy ruchu dla szczytu porannego dla roku 20215 przedstawiono na rys. 4.9- rys. 4.20.

Rys. 4.9 Prognoza natężenia ruchu w roku 2021, szczyt poranny [P/h].
(źródło:openstreetmap.org, opracowanie własne).

Z punktu widzenia układu dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie analizy założono: w
odniesieniu do ul. Górczewskiej- jej przejezdności na odcinku Lazurowa- Księcia Janusza zachowana
jest wyłącznie dla transportu zbiorowego, ruch dla transportu indywidualnego występuje na fragmentach
i stanowi głównie dojazd do istniejącej zabudowy w tym Centrum Handlowego Wola Park; w odniesieniu
do ul. Obozowej- tak jak w stanie istniejącym (przebudowę ul. Obozowej założono dopiero w kolejnym
horyzoncie czasowym tj. 2035r. Przyjęte organizacje ruchu wynikają z opracowania „Analiza obecnej
organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień
komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjnoremontowych w Warszawie w latach 2018-2021 przy budowie drugiego etapu odcinka wschodniopółnocnego (3 stacje) oraz budowie drugiego etapu odcinka zachodniego (5 stacji + stacja technicznopostojowa) II linii metra na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie”.
Warszawa 2018r.
5

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.10. Prognoza natężenia ruchu w roku 2021, szczyt poranny - wariant W0 [P/h]. (źródło:
openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.11. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2021, szczyt poranny - wariant W0
[P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.12. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2021, szczyt poranny - wariant W0
[P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.13. Prognoza natężenia ruchu w roku 2021, szczyt poranny - wariant W1 [P/h].
(źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.14. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2021, szczyt poranny - wariant W1
[P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.15. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2021, szczyt poranny - wariant W1
[P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.16. Rozkład dojazdów samochodów do projektowanego odcinka w roku 2021, szczyt poranny - wariant W1
[P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.17. Prognoza natężenia ruchu w roku 2021, szczyt poranny - wariant W2 [P/h]. (źródło:
openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.18. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2021, szczyt poranny - wariant W2
[P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.19. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2021, szczyt poranny - wariant W2
[P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.20. Rozkład dojazdów samochodów do projektowanego odcinka w roku 2021, szczyt poranny - wariant W2
[P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Prognozy ruchu dla szczytu popołudniowego dla roku 2021 przedstawiono na rys. 4.21-rys. 4.32.

Rys. 4.21 Prognoza natężenia ruchu w roku 2021, szczyt popołudniowy [P/h].

(źródło:openstreetmap.org, opracowanie własne).

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

Rys. 4.22. Prognoza natężenia ruchu w roku 2021, szczyt popołudniowy - wariant W0 [P/h].
(źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.23. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2021, szczyt popołudniowy - wariant
W0 [P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.24. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2021, szczyt popołudniowy - wariant
W0 [P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.25. Prognoza natężenia ruchu w roku 2021, szczyt popołudniowy - wariant W1 [P/h]. (źródło:
openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.26. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2021, szczyt popołudniowy - wariant
W1 [P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.27. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2021, szczyt popołudniowy - wariant
W1 [P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.28. Rozkład dojazdów samochodów do projektowanego odcinka w roku 2021, szczyt popołudniowy wariant W1 [P/h] (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.29. Prognoza natężenia ruchu w roku 2021, szczyt popołudniowy - wariant W2 [P/h].(źródło:
openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.30. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2021, szczyt popołudniowy - wariant
W2 [P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.31. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2021, szczyt popołudniowy - wariant
W2 [P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.32. Rozkład dojazdów samochodów do projektowanego odcinka w roku 2021, szczyt popołudniowy wariant W2 [P/h] (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Prognozy ruchu dla szczytu porannego dla roku 20316 przedstawiono na rys. 4.33- rys. 4.44.

Rys. 4.33 Prognoza natężenia ruchu w roku 2031, szczyt poranny [P/h].
(źródło:openstreetmap.org, opracowanie własne).

Z punktu widzenia układu dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie analizy założono: w
odniesieniu do ul. Górczewskiej przyjęto przekrój ulicy o standardzie 2x3; w odniesieniu do ul. Obozowej
przyjęto przekrój ulicy o standardzie 2x1+ obustronne pasy dla rowerów (założenie zgodne z
prezentowanymi koncepcjami przebudowy ul. Obozowa).
6

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.34. Prognoza natężenia ruchu w roku 2031, szczyt poranny - wariant W0 [P/h].
(źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.35. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2031, szczyt poranny - wariant W0
[P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 4.36. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2031, szczyt poranny - wariant W0
[P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.37. Prognoza natężenia ruchu w roku 2031, szczyt poranny - wariant W1 [P/h].
(źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 4.38. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2031, szczyt poranny - wariant W1
[P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.39. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2031, szczyt poranny - wariant W1
[P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 4.40. Rozkład dojazdów samochodów do projektowanego odcinka w roku 2031, szczyt poranny - wariant W1
[P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.41. Prognoza natężenia ruchu w roku 2031, szczyt poranny - wariant W2 [P/h].
(źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 4.42. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2031, szczyt poranny - wariant W2
[P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.43. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2031, szczyt poranny - wariant W2
[P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.44. Rozkład dojazdów samochodów do projektowanego odcinka w roku 2031, szczyt poranny - wariant W2
[P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Prognozy ruchu dla szczytu popołudniowego dla roku 2031 przedstawiono na rys. 4.45- rys. 4.56.

Rys. 4.45 Prognoza natężenia ruchu w roku 2031, szczyt popołudniowy [P/h].

(źródło:openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 4.46. Prognoza natężenia ruchu w roku 2031, szczyt popołudniowy - wariant W0 [P/h].(źródło:
openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.47. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2031, szczyt popołudniowy - wariant
W0 [P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 4.48. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2031, szczyt popołudniowy - wariant
W0 [P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.49. Prognoza natężenia ruchu w roku 2031, szczyt popołudniowy - wariant W1 [P/h].
Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 4.50. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2031, szczyt popołudniowy - wariant
W1 [P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.51. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2031, szczyt popołudniowy - wariant
W1 [P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 4.52. Rozkład dojazdów samochodów do projektowanego odcinka w roku 2031, szczyt popołudniowy wariant W1 [P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.53. Prognoza natężenia ruchu w roku 2031, szczyt popołudniowy - wariant W2 [P/h].
(źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).
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Rys. 4.54. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2031, szczyt popołudniowy - wariant
W2 [P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 4.55. Kartogramy prognozowanego ruchu na skrzyżowaniach w roku 2031, szczyt popołudniowy - wariant
W2 [P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.56. Rozkład dojazdów samochodów do projektowanego odcinka w roku 2031, szczyt popołudniowy wariant W2 [P/h]. (źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wnioski z prognoz ruchu
Na podstawie przeprowadzonych prognoz ruchu sformułowano następujące wnioski:
1. Dla prognozy na rok 2021:
Dla wariantu W0 (tj. w sytuacji gdy nie powstanie nowe podłączenie ul. Górczewskiej do
ul. Dywizjonu 303)




w szczycie porannym natężenie ruchu na ulicy Księcia Janusza wynosi nawet 845 P/h
na przekrój porównywalne do natężenia na ul. Deotymy;
w szczycie popołudniowym natężenie to jeszcze wzrasta do nawet 940 P/h na
przekrój, natężenie ruchu na Ciołka czy Deotymy nie przekracza 700 P/h na przekrój;
wyraźnie zaznacza się ciąg Księcia Bolesława- Księcia Janusza jako alternatywne
połączenie w stosunku do ul. Powstańców Śląskich Bemowa Północnego z
ul. Górczewską.

Dla wariantu W1 (tj. w sytuacji gdy powstanie nowe podłączenie ul. Górczewskiej z
ul. Dywizjonu 303- przebieg zgodny ze SUiKZP)




w szczycie porannym natężenie ruchu na ulicy Księcia Janusza wynosi 540 P/h na
przekrój mniej niż na Deotymy, równocześnie natężenie ruchu na nowej ulicy (nowe
podłączenie ul. Górczewskiej z ul. Dywizjonu 303) na odcinku północnym wynosi
590 P/h na przekrój;
w szczycie popołudniowym natężenie na ul. Księcia Janusza jeszcze wzrasta do 580
P/h na przekrój, natężenie ruchu na Deotymy nie przekracza 670 P/h na przekrój,
równocześnie natężenie ruchu na nowej ulicy (nowe podłączenie ul. Górczewskiej z
ul. Dywizjonu 303) na odcinku północnym wynosi 540 P/h na przekrój;
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wyraźnie zaznacza się ciąg Księcia Bolesława- Księcia Janusza jako alternatywne
połączenie w stosunku do ul. Powstańców Śląskich Bemowa Północnego z
ul. Górczewską, nowa ulica stanowi uzupełnienie tego ciągu- nie pełni roli wiodącej w
tym połączeniu.

Dla wariantu W2 (tj. w sytuacji gdy powstanie nowe podłączenie ul. Górczewskiej z
ul. Dywizjonu 303- przebieg alternatywny w stosunku do tego proponowanego w SUiKZP
wraz z zaślepieniem od północy Księcia Janusza)
 w szczycie porannym natężenie ruchu na ulicy Księcia Janusza nie przekracza
410 P/h na przekrój znacznie mniej niż na Deotymy, równocześnie natężenie ruchu
na nowej ulicy (nowe podłączenie ul. Górczewskiej z ul. Dywizjonu 303) na odcinku
północnym wynosi ok 615 P/h na przekrój;
 w szczycie popołudniowym natężenie na Księcia Janusza wynosi 465 P/h na przekrój,
natężenie ruchu na Deotymy nie przekracza 720 P/h na przekrój, równocześnie
natężenie ruchu na nowej ulicy (nowe podłączenie ul. Górczewskiej z ul. Dywizjonu
303) na odcinku północnym wynosi ok 620 P/h na przekrój;
 wyraźnie zaznacza się ciąg Księcia Bolesława- nowe podłączenie ul. Górczewskiej z
ul. Dywizjonu 303 jako alternatywne połączenie w stosunku do ul Powstańców
Śląskich Bemowa Północnego z ul. Górczewską.
2. Dla prognoz dla roku 2031:
Dla wariantu W0 (tj. w sytuacji gdy nie powstanie nowe podłączenie ul. Górczewskiej do
ul. Dywizjonu 303)




w szczycie porannym natężenie ruchu na ulicy Księcia Janusza wynosi nawet 845 P/h
na przekrój więcej niż na ul. Ciołka czy Deotymy;
w szczycie popołudniowym natężenie to jeszcze wzrasta do nawet 1000 P/h na
przekrój, natężenie ruchu na Ciołka czy Deotymy nie przekracza 710 P/h na przekrój;
wyraźnie zaznacza się ciąg Księcia Bolesława- Księcia Janusza jako alternatywne
połączenie w stosunku do ul Powstańców Śląskich Bemowa Północnego z
ul. Górczewską.

Dla wariantu W1 (tj. w sytuacji gdy powstanie nowe podłączenie ul. Górczewskiej z
ul. Dywizjonu 303- przebieg zgodny ze SUiKZP)






w szczycie porannym natężenie ruchu na ulicy Księcia Janusza wynosi 430 P/h na
przekrój mniej niż na Deotymy, równocześnie natężenie ruchu na nowej ulicy (nowe
podłączenie ul. Górczewskiej z ul. Dywizjonu 303) na odcinku północnym wynosi 740
P/h na przekrój;
w szczycie popołudniowym natężenie na ul. Księcia Janusza jeszcze wzrasta do
nawet 430 P/h na przekrój, natężenie ruchu na Deotymy nie przekracza 610 P/h na
przekrój; równocześnie natężenie ruchu na nowej ulicy (nowe podłączenie ul.
Górczewskiej z ul. Dywizjonu 303) na odcinku północnym wynosi 990 P/h na przekrój;
wyraźnie zaznacza się ciąg Księcia Bolesława- Księcia Janusza jako alternatywne
połączenie w stosunku do ul. Powstańców Śląskich Bemowa Północnego z
ul. Górczewską, nowa ulica stanowi uzupełnienie tego ciągu- nie pełni roli wiodącej w
tym połączeniu.

Dla wariantu W2 (tj. w sytuacji gdy powstanie nowe podłączenie ul. Górczewskiej z
ul. Dywizjonu 303- przebieg alternatywny w stosunku do tego proponowanego w SUiKZP
wraz z zaślepieniem od północy Księcia Janusza)
 w szczycie porannym natężenie ruchu na ulicy Księcia Janusza wynosi 400 P/h na
przekrój, mniej niż na ul. Ciołka czy Deotymy, równocześnie natężenie ruchu na
nowej ulicy (nowe podłączenie ul. Górczewskiej z ul. Dywizjonu 303) na odcinku
północnym wynosi ok 855 P/h na przekrój;
 w szczycie popołudniowym natężenie na Księcia Janusza wynosi 560 P/h na przekrój,
natężenie ruchu na Deotymy nie przekracza 585 P/h na przekrój, równocześnie
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natężenie ruchu na nowej ulicy (nowe podłączenie ul. Górczewskiej z ul. Dywizjonu
303) na odcinku północnym wynosi ok 1160 P/h na przekrój;
wyraźnie zaznacza się ciąg Księcia Bolesława- nowe podłączenie ul. Górczewskiej z
ul. Dywizjonu 303 jako alternatywne połączenie w stosunku do ul Powstańców
Śląskich Bemowa Północnego z ul. Górczewską.

Wszystkie warianty zostały również poddane analizie w zakresie prac przewozowych (P/h i poj./km) dla
obu horyzontów czasowych w podziale na szczyt poranny i popołudniowy. Wyniki przedstawiono
poniżej.

Rok 2031

Rok 2021

Tabl. 4.4 Prace przewozowe dla roku 2021 i 2031 dla szczytu porannego dla dwóch horyzontów czasowych w
podziale na warianty analizy.

Wariant
W0
W1
W2
Wariant
W0
W1
W2

łącznik7
2268
562
583
łącznik
32
563
667

pojazdo-kilometry
Księcia Janusza
Ciołka
591
432
364
408
142
452
pojazdo-kilometry
Księcia Janusza
Ciołka
615
232
281
234
216
208

Deotymy
575
475
577
Deotymy
407
336
349

Rok 2031

Rok 2021

Tabl. 4.5 Prace przewozowe dla roku 2021 i 2031 dla szczytu popołudniowego dla dwóch horyzontów
czasowych w podziale na warianty analizy.

Wariant
W0
W1
W2
Wariant
W0
W1
W2

łącznik
306
584
560
łącznik
171
785
761

pojazdo-kilometry
Księcia Janusza
Ciołka
656
421
398
444
159
490
pojazdo-kilometry
Księcia Janusza
Ciołka
750
287
274
305
354
302

Deotymy
382
370
503
Deotymy
323
265
228

Na podstawie prac przewozowych dla roku 2021 można stwierdzić, że:
 z punktu widzenia odciążenia ul. Księcia Janusza najbardziej efektywny okazuje się wariant
W2, ponad 3 krotny spadek prac przewozowych w stosunku do wariantu W0 i ponad
dwukrotny w stosunku do W1,
 wielkości prac przewozowych na nowym łączniku spinającym Górczewską z Dywizjonu 303 są
na podobnym poziomie w wariancie W1 i W2,
 jednocześnie zauważono, ze wariant W2 nie wpływa na spadek prac przewozowych zarówno
na Ciołka jak i Deotymy,
 jedynie W1 powoduje nieznaczny spadek prac przewozowych na tych ulicach, przy czym
występuje on praktycznie tylko w szczycie porannym (w popołudniowym na Ciołka
nieznacznie rośnie a na Deotymy nieznacznie spada),

Jako łącznik w wariancie W0 należy rozumieć krótki istniejący odcinek ulicy wewnętrznej CH Wola
Park który w kolejnych wariantach jest przedłużany do Dywizjonu 303- Obozowej.
8 Większa praca przewozowa na krótkim istniejącym odcinku ulicy wewnątrz CH Wola Park w szczycie
porannym w roku 2021 wynika z zamknięć na ul. Górczewskiej, które w 2031 już nie mają miejsca.
7
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Na podstawie prac przewozowych dla roku 2031 można stwierdzić, że:
 w sytuacji gdy ul. Księcia Janusza nie jest zaślepiona tylko podłączona na prawe skręty w
prace przewozowe na ul. Księcia Janusza dla wariantu W1 i W2 są na podobnym poziomiewystępują niewielkie różnice, w szczycie porannym prace przewozowe dla W2 są nieco
mniejsze od W1 a w popołudniowym większe co wynika bezpośrednio z możliwości
wykonania skrętu w prawo z Księcia Janusza w łącznik,
 wielkości prac przewozowych na nowym łączniku spinającym Górczewską z Dywizjonu 303 są
na podobnym poziomie w wariancie W1 i W2, nieznacznie większe wartości otrzymano dla
W2 w szczycie porannym w stosunku do W1, co wynika bezpośrednio z braku możliwości
skrętu w lewo z nowego łącznika do Księcia Janusza,
 jednocześnie zauważono, że zarówno wariant W2 jak i W1 nie wpłyną istotnie na prace
przewozowe na ul. Ciołka i Deotymy.

Wnioski
W ramach opracowania przeanalizowano trzy warianty rozwojowe obszaru w dwóch horyzontach
czasowych. Oba lata analizy różnią się istotnie z punktu widzenia przyjętej organizacji ruchu w
bezpośrednim sąsiedztwie obszaru analizy co wynika z planów inwestycyjnych miasta. W 2021 roku
zakładane są poważne ograniczania w ruchu dla transportu indywidualnego na ul. Górczewskiej z uwagi
na budowę kolejnego odcinka II linii metra, natomiast w 2031 roku została założona przebudowa
ul. Obozowej co wiąże się z ograniczeniem przepustowości tej ulicy. W związku z powyższym rola
nowego odcinka ulicy stanowiącego spięcie pomiędzy ul. Górczewską i Dywizjonu 303 będzie mieć w
oby horyzontach czasowych nieco inne znaczenia dla analizowanego układu.
Podstawową funkcją nowej ulicy stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Górczewską a Dywizjonu 3030 w
sytuacji gdy występują utrudnienia w związku z budową II linii metra (rok 2021) jest całkowite przejęcie
ruchu tranzytowego z ul. Księcia Janusza a w konsekwencji ochrona obszaru znajdującego się w
bezpośrednim jej sąsiedztwie. Zadanie to najlepiej realizowane jest w wariancie W1 kiedy identyfikuje
się najniższe natężenia ruchu pojazdów oraz najmniejsze prace przewozowe co wpływa bezpośrednio
na poziom uciążliwości systemu transportowego w korytarzu ulicy.
Najmniej korzystany w roku 2021 okazuje się wariant bezinwestycyjny. Na ul. Księcia Janusza
identyfikuje się wówczas najwyższe natężenia ruchu dochodzące prawie do tysiąca pojazdów na
przekrój na godzinę czyli dwukrotnie więcej w porównaniu do wariantu W2. Jeszcze większy wzrost
następuje w zakresie pracy przewozowej, w stosunku do wariantu W2, w szczycie popołudniowym
następuje wzrost prawie 5-krotny!
W roku 2031 ustępują utrudnienia związane z budową II linii metra a w konsekwencji na ul. Górczewskiej
następuje powrót do organizacji ruchu z przed budowy metra, jednocześnie następuje również
przebudowa ul. Obozowej (zawężenie przekroju). Taki stan rzeczy spowodował, że w szczycie
popołudniowym nie zidentyfikowano większego zainteresowania zjazdem z ul. Górczewskiej w ciąg
Obozowa- Dywizjonu 303 wcześniej niż w rejonie skrzyżowania Księcia Janusza/Obozowa. W szczycie
porannym atrakcyjność zjazdy z ciągu Dywizjonu 303-Obozowa do ul. Górczewskiej jest nieco mniejsza
z uwagi na brak możliwości skrętu w lewo z projektowanej ulicy w ul. Księcia Janusza. Należy jednak
pamiętać, że w 2031 roku funkcją podstawową łącznika jest przede wszystkim odciążenie z ruchu
tranzytowego ul. Księcia Janusza oraz uzupełnienie układu komunikacyjnego w analizowanym
obszarze o ulicę która będzie posiadać parametry drogi zbiorczej. W szczycie porannym najmniejsze
natężenie na ul. Księcia Janusza zidentyfikowano w wariancie W2 natomiast w szczycie popołudniowym
w wariancie W1 przy czym oba warianty mają zbliżone wartości zarówno w odniesieniu do natężeń jak
i prac przewozowych. Prawie dwukrotnie większe natężenia na ul. Księcia Janusza występuje w
wariancie W0, a w odniesieniu do prac przewozowych prawie trzykrotnie większe wartości.
Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość realizacji danego wariantu są wyniki wstępnej analizy
przebiegu i sposobu podłączenia nowego odcinka ulicy stanowiącej spięcie ulicy Górczewskiej i
Dywizjonu 303. Pomiędzy wariantem W1 i W2 występują znaczne rozbieżności zarówno jeśli chodzi o
przebieg ulicy jak i sposób i możliwość jego włączenia. Wstępne analizy wykazały, że wariant W2
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charakteryzuje się mniejsza kolizyjności z istniejącym terenem (mniejsza kolizja i ogródkami
działkowymi) niż wariant W1. Występują przy nim natomiast większe utrudnienia na etapie włączenia
go w ciąg Dywizjonu 303 i Obozowa (stacja transformatorowa oraz rozwiązanie włączenia ul. Księcia
Janusza w nową ulicę). W przypadku wariantu W1 nie występują utrudnienia w rejonie włączenia nowej
ulicy zidentyfikowano natomiast poważne utrudnienia jeśli chodzi o możliwość zapewnienia wszystkich
relacji na tym skrzyżowaniu (bliskość wyjazdu z pętli tramwajowej). Przy założeniu, że w obu wariantach
należy przewidzieć możliwość wykonywania wszystkich relacji na skrzyżowaniu Dywizjonu 303/ nowa
ulica wariant W2 charakteryzuje się mniejszą kolizyjnością z istniejącym zagospodarowaniem terenu.
Biorąc powyższe pod uwagę na tym etapie analizy wariantem najlepiej spełniającym oczekiwania
co do funkcji jest wariant rozwiązania W2. W pierwszym horyzoncie czasowym zapewnia on
maksymalną ochronę ulicy Księcia Janusza w czasie budowy II linii metra przejmując z niej całkowicie
ruch tranzytowy który zidentyfikowano zarówno w wariancie W1 jak i W0. Natomiast po realizacji metra
nowa ulica zrealizowana wg wariantu W2 zapewnia odciążenie ul. Księcia Janusza z ruchu
tranzytowego (w szczególności w szczycie porannym) nie ograniczając jednocześnie istotnie
dostępności obszaru zlokalizowanego w rejonie ul. Księcia Janusza.
Powyższy materiał stanowi podstawę do dalszych analiz w wyniku których nastąpi uszczegółowienie
rozwiązania w zakresie organizacji ruchu na skrzyżowaniach i odcinkach ulic znajdujących się w
obszarze analizy oraz organizacji transportu zbiorowego w szczególności organizacji przystanków
krańcowych które prawdopodobnie będą wymagały relokacji. Zostanie również przeprowadzona analiza
przepustowości i warunków ruchu skrzyżowań na analizowanym łączniku z dojazdami na parking CH
Wola Park.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Raport przedstawia wyniki II etapu opracowania pt.: „Koncepcja przebiegu „łącznika” na odcinku
pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie (etap III)”. Opracowanie zostało wykonane
przez biuro projektowo-konsutingowe TransEko Sp.j. na zlecenie IKEA Centres Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Jankach przy ul. Plac Szwedzki 3, 05 - 090 Raszyn.
W ramach opracowania wykonano mikrosymulacje ruchu dla dwóch horyzontów czasowych tj. dla roku
2021 oraz 2031. Analizę wykonano dla dwóch szczytów komunikacyjnych (poranny i popołudniowy)
oraz dla trzech wariantów rozwojowych tj.: dla wariantu W0 (bez nowego podłączenia), W1 (z nowym
podłączeniem wg SUiKZP) oraz W2 (z nowym podłączeniem w rejonie skrzyżowania Ks.
Janusza/Obozowa).
Na podstawie wykonanych mikrosymulacji ruchu uzyskano podstawowe parametry ruchu stanowiące
podstawę do określenia warunków ruchu w analizowanym obszarze.
Przeprowadzone analizy dały podstawę do sformułowania podstawowych wniosków w zakresie
sprawności układów komunikacyjnych w poszczególnych wariantach analizy oraz pozwoliły przedstawić
rekomendacje w zakresie szczegółowych rozwiązań komunikacyjnych w analizowanym obszarze.
Opracowanie zostało przygotowane w oparcie o wyniki prognoz ruchu przedstawionych w raporcie
„Koncepcja przebiegu „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w
Warszawie” stanowiącym etap I i II analizy.

Opracowanie zostało wykonane przez zespół autorski:
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mgr inż.
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WSTĘP
Budowa analizowanego łącznika stanowi realizację założeń obowiązującego obecnie SUiKZP m. st.
Warszawy (fragment rys. poniżej). Przyspieszenie prac nad jego 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 nieprzystosowane 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. Dodatkowo utrudnienia na ul. Górczewskiej wpływają bezpośrednio na
dostępność Centrum Handlowego Wola Park- istotnie utrudniając dojazd i wyjazd z Centrum
Handlowego.

Rys. 2.1. Fragment SUiKZP z zaznaczoną nieistniejącą ulicą klasy Z, stanowiącą łącznik ul. Dywizjonu 303 z
ul. Górczewską.

Nowy łącznik ulicy Górczewskiej z ul. Dywizjonu 303 jest szczególnie istotny w czasie budowy drugiego
etapu odcinka zachodniego II linii metra (5 stacji + stacja techniczno-postojowa), kiedy zamknięcia
ul. Górczewskiej będą dotyczyć odcinka na zachód od skrzyżowania Księcia Janusza/Górczewska, co
zostało zauważone 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”. W powyższym opracowaniu wskazano możliwość
modyfikacji wariantu rekomendowanego w rejonie wschodniego wjazdu do CH Wola Park, polegającą
na realizacji nowego odcinka drogowego spinającego Dywizjonu 303 oraz Górczewską z pominięciem
obszarów o intensywnej zabudowie, tj. np. ul. Księcia Janusza. Nowy odcinek ulicy (wg SUiKZP ulica
byłaby klasy Z) stanowiłby kontynuację w kierunku północnym już istniejącego fragmentu, który obecnie
służy wyłącznie obsłudze CH Wola Park. Budowa nowego podłączenia umożliwiałaby wprowadzenie
ograniczeń na ul. Ciołka (obecnie Z w SUiKZP zakłada się degradacje ulicy do L) i Księcia Janusza tj.
uspokojenie ruchu lub ruch dopuszczony wyłącznie dla autobusów i mieszkańcy, oraz budowę
wysokostandardowego ciągu rowerowego stanowiącego ważne podłączenie ruchu rowerowego od
północy ze stacja metra Księcia Janusza. Rozwiązanie to daje szansę ochrony obszaru o intensywnej
zabudowie mieszkaniowej przed nadmiernym natężeniem ruchu tranzytowego w stosunku do obszaru
oraz zwiększa dostępność stacji metra Księcia Janusza od północy w szczególności dla ruchu
rowerowego.

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

„Koncepcja przebiegu „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie” etap III

5

Rys. 2.2. Schemat alternatywnego rozwiązania rejonu wschodniego wjazdu do CH Wola Park dla wariant REK.
Źródło: „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 wschodniopółnocnego (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.

Należy jednak zwrócić uwagę, że nowa ulica spinająca Górczewską i Dywizjonu 303 nie znajduje się
obecnie w planach inwestycyjnych miasta na najbliższe lata (nie zostały zarezerwowane środki
finansowe na jej realizację), stąd IKEA Centres Polska sp. z o.o. (Właściciela CH Wola Park)
zadeklarowała możliwość wsparcia tej inwestycji po przez możliwość partycypacji w kosztach.
W ramach opracowania (etap I) przeanalizowano trzy warianty rozwojowe obszaru w dwóch
horyzontach czasowych. Obydwa horyzonty czasowe analizy różnią się istotnie z punktu widzenia
przyjętej organizacji ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru analizy, co wynika z planów
inwestycyjnych miasta. W 2021 roku zakładane są poważne ograniczania w ruchu dla transportu
indywidualnego na ul. Górczewskiej z uwagi na budowę kolejnego odcinka II linii metra, natomiast w
2031 roku została założona przebudowa ul. Obozowej, co wiąże się z ograniczeniem przepustowości
tej ulicy. W związku z powyższym rola nowego odcinka ulicy stanowiącego spięcie pomiędzy ul.
Górczewską i Dywizjonu 303 będzie mieć w oby horyzontach czasowych nieco inne znaczenia dla
analizowanego układu.
Na podstawie wykonanych analiz w etapie I niniejszego opracowania zauważono, że podstawową
funkcją nowej ulicy stanowiącej łącznik pomiędzy ul. Górczewską a Dywizjonu 3030 w sytuacji, gdy
występują utrudnienia w związku z budową II linii metra (rok 2021) jest całkowite przejęcie ruchu
tranzytowego z ul. Księcia Janusza a w konsekwencji ochrona obszaru znajdującego się w
bezpośrednim jej sąsiedztwie. Zadanie to najlepiej realizowane jest w wariancie, W1 kiedy identyfikuje
się najniższe natężenia ruchu pojazdów oraz najmniejsze prace przewozowe, co wpływa bezpośrednio
na poziom uciążliwości systemu transportowego w korytarzu ulicy. Jednocześnie należy mieć
świadomość, że zamykanie połączeń, w tym wypadku zaślepienie ulicy jest najskuteczniejszym
sposobem ograniczenia ruchu na tej ulicy.
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Najmniej korzystany w roku 2021 okazuje się wariant bezinwestycyjny. Na ul. Księcia Janusza
identyfikuje się wówczas najwyższe natężenia ruchu dochodzące prawie do tysiąca pojazdów na
przekrój na godzinę, czyli dwukrotnie więcej w porównaniu do wariantu W2. Jeszcze większy wzrost
następuje w zakresie pracy przewozowej, w stosunku do wariantu W2, w szczycie popołudniowym
następuje wzrost prawie 5-krotny!
W roku 2031 ustępują utrudnienia związane z budową II linii metra a w konsekwencji na ul. Górczewskiej
następuje powrót do organizacji ruchu z przed budowy metra, jednocześnie następuje również
przebudowa ul. Obozowej (zawężenie przekroju). Taki stan rzeczy spowodował, że w szczycie
popołudniowym nie zidentyfikowano większego zainteresowania zjazdem z ul. Górczewskiej w ciąg
Obozowa- Dywizjonu 303 wcześniej niż w rejonie skrzyżowania Księcia Janusza/Obozowa. W szczycie
porannym atrakcyjność zjazdy z ciągu Dywizjonu 303-Obozowa do ul. Górczewskiej jest nieco mniejsza
z uwagi na brak możliwości skrętu w lewo z projektowanej ulicy w ul. Księcia Janusza. Należy jednak
pamiętać, że w 2031 roku funkcją podstawową łącznika jest przede wszystkim odciążenie z ruchu
tranzytowego ul. Księcia Janusza oraz uzupełnienie układu komunikacyjnego w analizowanym
obszarze o ulicę, która będzie posiadać parametry drogi zbiorczej. W szczycie porannym najmniejsze
natężenie na ul. Księcia Janusza zidentyfikowano w wariancie W2 natomiast w szczycie popołudniowym
w wariancie W1, przy czym oba warianty mają zbliżone wartości zarówno w odniesieniu do natężeń jak
i prac przewozowych. Prawie dwukrotnie większe natężenia na ul. Księcia Janusza występuje w
wariancie W0, a w odniesieniu do prac przewozowych prawie trzykrotnie większe wartości.
W pierwszym etapie opracowania zidentyfikowano istotne czynniki warunkujące możliwość realizacji
danego wariantu. Pomiędzy wariantem W1 i W2 występują znaczne rozbieżności zarówno, jeśli chodzi
o przebieg ulicy jak i sposób i możliwość jego włączenia. Wstępne analizy wykazały, że wariant W2
charakteryzuje się mniejsza kolizyjności z istniejącym terenem (mniejsza kolizja i ogródkami
działkowymi) niż wariant W1. Występują przy nim natomiast większe utrudnienia na etapie włączenia
go w ciąg Dywizjonu 303 i Obozowa (stacja transformatorowa oraz rozwiązanie włączenia ul. Księcia
Janusza w nową ulicę). W przypadku wariantu W1 nie występują utrudnienia w rejonie włączenia nowej
ulicy zidentyfikowano natomiast poważne utrudnienia, jeśli chodzi o możliwość zapewnienia wszystkich
relacji na tym skrzyżowaniu (konieczność przecięcia linii tramwajowej).
Na podstawie analiz przeprowadzonych w pierwszym etapie opracowania uznano, że wariantem
najlepiej spełniającym oczekiwania co do funkcji jest wariant rozwiązania W2. W pierwszym
horyzoncie czasowym zapewnia on maksymalną ochronę ulicy Księcia Janusza w czasie budowy II linii
metra przejmując z niej całkowicie ruch tranzytowy, który zidentyfikowano zarówno w wariancie W1 jak
i W0. Natomiast po realizacji metra nowa ulica zrealizowana wg wariantu W2 zapewnia odciążenie ul.
Księcia Janusza z ruchu tranzytowego (w szczególności w szczycie porannym) nie ograniczając
jednocześnie istotnie dostępności obszaru zlokalizowanego w rejonie ul. Księcia Janusza.
Należy jednak zaznaczyć, że powyższe wnioski zostały sformułowane wyłącznie na podstawie analiz
makroskopowych (prognozy ruchu) a jednoznaczny wybór najbardziej korzystnego wariantu powinien
nastąpić na etapie III opracowania (mikrosymulacje ruchu) gdzie następuje uszczegółowienie
rozwiązania w zakresie organizacji ruchu na skrzyżowaniach i odcinkach ulic znajdujących się w
obszarze analizy oraz organizacji transportu zbiorowego.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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PROGNOZY RUCHU
Przeprowadzone badania ruchu dla analizowanej inwestycji, w tym: szczegółowa metodyka analiz,
kalibracja model MTW 2016 zaktualizowany w ramach PST1, prognozy ruchu (w tym kartogramy na
poszczególnych skrzyżowaniach) oraz analizy statystyk zostały szczegółowo opracowane na
początkowym etapie projektu i są przedstawione w raporcie z realizacji I i II Etapu pracy. Powyższy
rozdział stanowi jedynie fragment najistotniejszych wynikowych prognoz ruchu dla obszaru.
Przedstawiono w nim zbiorcze wyniki prognoz ruchu w formie schematów wstęgowych.
Prognozy ruchu dla szczytu porannego dla roku 2021.

Rys. 3.1. Prognoza natężenia ruchu w roku 2021, szczyt poranny - wariant W0 [P/h].
(źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

PLAN SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY Etap II. Opracowanie i analiza wariantowych
scenariuszy rozwoju systemu transportowego ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego
oraz infrastruktury drogowej.
1

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 3.2. Prognoza natężenia ruchu w roku 2021, szczyt poranny - wariant W1 [P/h].
(źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 3.3. Prognoza natężenia ruchu w roku 2021, szczyt poranny - wariant W2 [P/h].
(źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Prognozy ruchu dla szczytu popołudniowego dla roku 2021.

Rys. 3.4. Prognoza natężenia ruchu w roku 2021, szczyt popołudniowy - wariant W0 [P/h].
(źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 3.5. Prognoza natężenia ruchu w roku 2021, szczyt popołudniowy - wariant W1 [P/h].

(źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).
Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 3.6. Prognoza natężenia ruchu w roku 2021, szczyt popołudniowy - wariant W2 [P/h].
(źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Prognozy ruchu dla szczytu porannego dla roku 2031.

Rys. 3.7. Prognoza natężenia ruchu w roku 2031, szczyt poranny - wariant W0 [P/h].
(źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 3.8. Prognoza natężenia ruchu w roku 2031, szczyt poranny - wariant W1 [P/h].
(źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 3.9. Prognoza natężenia ruchu w roku 2031, szczyt poranny - wariant W2 [P/h].
(źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Prognozy ruchu dla szczytu popołudniowego dla roku 2031.

Rys. 3.10. Prognoza natężenia ruchu w roku 2031, szczyt popołudniowy - wariant W0 [P/h].(źródło:
openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 3.11. Prognoza natężenia ruchu w roku 2031, szczyt popołudniowy - wariant W1 [P/h].
Źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 3.12. Prognoza natężenia ruchu w roku 2031, szczyt popołudniowy - wariant W2 [P/h].
(źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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WARIANTY ANALIZY
W odniesieniu do poszczególnych wariantów przyjęto następujące założenia:

Wariant W0 2021

1

LEGENDA

jezdnia
autobusowa

2

4

obrys wykopu w
związku
z
realizacją II linii
metra

3
stacja metra

1. Ulica Obozowa jak w stanie istniejącym zarówno w zakresie organizacji przekroju ulicy jak i
organizacji ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Księcia Janusza.
2. Organizacja ruchu na ul. Księcia Janusza bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.
3. Przerwana ciągłość ulicy Górczewskiej dla transportu indywidualnego- w rejonie CH Wola Park
wyłącznie jezdnia autobusowa (z uwagi na budowę stacji metra C5), przejazd ze wschodu na
zachód dla transportu indywidualnego możliwy jest pośrednio z wykorzystaniem ulic
wewnętrznych obsługujących CH Wola Park.
4. Funkcjonuje stacja metra Księcia Janusza- ostania stacja II linii metra wysunięta na zachód.
Wariant W1 2021

1

LEGENDA

jezdnia
autobusowa

2
3

5
4

obrys wykopu w
związku
z
realizacją II linii
metra

stacja metra

1. Ulica Obozowa jak w stanie istniejącym zarówno w zakresie organizacji przekroju ulicy jak i
organizacji ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Księcia Janusza.
2. Budowa nowego łącznika ul. Górczewskiej z Dywizjonu 303 (1x2) wraz z drogą dla rowerów.
Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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3. Uspokojenie ruchu na ul. Księcia Janusza.
4. Przerwana ciągłość ulicy Górczewskiej dla transportu indywidualnego- w rejonie CH Wola Park
wyłącznie jezdnia autobusowa (z uwagi na budowę stacji metra C5), przejazd ze wschodu na
zachód dla transportu indywidualnego możliwy jest pośrednio z wykorzystaniem ulic
wewnętrznych obsługujących CH Wola Park.
5. Funkcjonuje stacja metra Księcia Janusza- ostania stacja II linii metra wysunięta na zachód.
Wariant W2 2021

1

LEGENDA

jezdnia
autobusowa

2
3

5
4

obrys wykopu w
związku
z
realizacją II linii
metra

stacja metra

1. Ulica Obozowa jak w stanie istniejącym zarówno w zakresie organizacji przekroju ulicy jak i
organizacji ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Księcia Janusza.
2. Budowa nowego łącznika ul. Górczewskiej z Dywizjonu 303 (1x2) wraz z drogą dla rowerów i
włączenie go w rejonie skrzyżowania Obozowa/Księcia Janusza.
3. Ulica Księcia Janusza zaślepiona od północy2.
4. Przerwana ciągłość ulicy Górczewskiej dla transportu indywidualnego- w rejonie CH Wola Park
wyłącznie jezdnia autobusowa (z uwagi na budowę stacji metra C5), przejazd ze wschodu na
zachód dla transportu indywidualnego możliwy jest pośrednio z wykorzystaniem ulic
wewnętrznych obsługujących CH Wola Park.
5. Funkcjonuje stacja metra Księcia Janusza- ostania stacja II linii metra wysunięta na zachód.
Wariant W0 2031

1

LEGENDA

2

stacja metra

4

3

W 2021 roku w wariancie W2 wlot ul. Księcia Janusza ze względów technologicznych fizycznie będzie uwzględniony w realizacji
inwestycji, przy czym jego funkcjonowanie będzie uruchomione po zakończeniu budowy II linii metra.
2

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Przebudowana ulica Obozowa wraz z budową ronda na skrzyżowaniu Obozowa/Księcia Janusza.
Ul. Księcia Janusza tak jak w stanie istniejącym.
Ul. Górczewska- powrót do organizacji ruchu z przed budowy II linii metra (2x2+bus pasy).
Funkcjonuje cały zachodni odcinek II linii metra, w tym stacja przy CH Wola Park.

Wariant W1 2031

1

LEGENDA

2
3
stacja metra

5

1.
2.
3.
4.
5.

4

Przebudowana ulica Obozowa wraz z budową ronda na skrzyżowaniu Obozowa/Księcia Janusza.
Budowa nowego łącznika ul. Górczewskiej z Dywizjonu 303 (1x2) wraz z drogą dla rowerów.
Uspokojenie ruchu na ul. Księcia Janusza.
Ul. Górczewska- powrót do organizacji ruchu z przed budowy II linii metra (2x2+bus pasy).
Funkcjonuje cały zachodni odcinek II linii metra, w tym stacja przy CH Wola Park.

Wariant W2 2031

1

LEGENDA

2
3

stacja metra

5
4

1. Przebudowana ulica Obozowa wraz z budową ronda na skrzyżowaniu Obozowa/Księcia Janusza.
2. Budowa nowego łącznika ul. Górczewskiej z Dywizjonu 303 (1x2) wraz z drogą dla rowerów i
włączenie go w rejonie skrzyżowania Obozowa/Księcia Janusza.
3. Uspokojenie ruchu na ul. Księcia Janusza, ul. Księcia Janusza podłączona do nowego łącznika
na prawe skręty (bez możliwości wykonywania lewoskrętów).
4. Ul. Górczewska- powrót do organizacji ruchu z przed budowy II linii metra (2x2+bus pasy).
5. Funkcjonuje cały zachodni odcinek II linii metra, w tym stacja przy CH Wola Park.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Dodatkowo dla wszystkich wariantów analizowanych w 2021 roku założono organizację ruchu 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. W szczególności założono ograniczenia
w ruchu na ciągu ul. Górczewskiej oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Przyjęto założenie
przejezdności ul. Górczewskiej na całym ciągu wyłącznie dla transportu zbiorowego- transport
indywidualny tylko na wybranych fragmentach jako obsługa przyległej zabudowy. Schemat
przejezdności ul. Górczewskiej przedstawiono na schemacie poniżej.

Rys. 4.1. Schemat przejezdności ul. Górczewskiej w czasie budowy metra. Różowy- wydzielone pasy dla
transportu zbiorowego, czarny- pasy ruchu dla ruchu indywidualnego, czarny/różowy- pasy dla ruchu
indywidualnego i dla transportu zbiorowego. Źródło: „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.

Ul. Górczewska w trakcie realizacji kolejnego odcinka II linii metra będzie zatem stanowić ważny
korytarz dla transportu zbiorowego, występujący na niej ruchu indywidualny będzie mieć charakter
głównie lokalny (obsługa istniejącej zabudowy) co zostanie uzyskane poprzez przerywanie ciągłości
ul. Górczewskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich oraz CH Wola Park. Stąd
występujący ruch na ulicach wewnętrznych CH Wola park będzie związane zasadniczo z CH Wola Park
oraz z zabudową zlokalizowaną w rejonie północno/wschodniego narożnika skrzyżowania Powstańców
Śląskich/Górczewska.
Zgodnie z powyższym opracowaniem przyjęto również, że przebudowa ul. Obozowej nastąpi po
realizacji zachodniego odcinka II linii metra stąd założono, że w 2021 roku ul. Obozowa będzie miała
organizacje ruchu tak jak w stanie istniejącym.
Dla wszystkich wariantów analizowanych w 2031 roku założono brak utrudnień związanych z
budową II linii metra oraz powrót do organizacji ruchu sprzed budowy metra to jest przekrój
ul. Górczewskiej 2x2+ bus pasy. Jednocześnie założono zmianę organizacji ruchu na ul. Górczewskiej
w związku z planowaną przebudową ulicy (2x1+obustronne pasy dla rowerów) w tym zmianę organizacji
ruchu na skrzyżowaniu Księcia Janusza/Obozowa.

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
Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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lokalizacja przystanków linii komunikacji zbiorowej itd. Funkcje i narzędzia programu czynią go bardzo
użytecznym narzędziem dla oceny różnych rozwiązań alternatywnych opartych na inżynierii ruchu 3.
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 i tramwajowej odwzorowano ruch pieszy
(ciągi piesze w obrębie skrzyżowań, przejścia dla pieszych wraz z azylami i fragmentami chodników w
rejonie jezdni) oraz ruchu rowerowy (w obrębie skrzyżowań).
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.4 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.11.05.20185.
Założenia- układ wewnętrzny
W ramach opracowania przeprowadzono wstępną analizę rozwiązań skrzyżowań planowanego
łącznika ul. Górczewskiej i Dywizjonu 303 z układem ulic wewnętrznych Wola Park, porównano wariant
z rondami z wariantem ze skanalizowanymi skrzyżowaniami. Do analizy przyjęto rok prognostyczny
2031 wariant W1 szczyt popołudniowy, jako wariant gdzie analizowane skrzyżowania są najbardziej
obciążone. Poniżej przedstawiono schemat geometryczny dwóch modelów poddanych analizie.

5.1.1

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.
4 Z ewentualnymi niewielkimi korektami wynikającymi z przyjętych wariantów analizy,
5 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.
3
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B)

Rys. 5.1. Schemat rozwiązania skrzyżowań Nowego Łącznika/ulice wewnętrzne Wola Park. A) skrzyżowania
skanalizowane; B) ronda jednopasowe.

Wykorzystując powyższe modele przeanalizowano efektywność przyjętych rozwiązań z punktu
widzenia warunków ruchu. Poniżej przedstawiono wyniki analiz w postaci średnich prędkości na sieci
oraz obrazu ruchu. Jednocześnie do opracowania dołączone są filmy z mikrosymulacji ruchu
2031_w1_pop_skrzyzowania i 2031_w1_pop_ronda.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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LEGENDA
Zakres średnich
prędkości (km/h)

Rys. 5.2. Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 sek., dla
wariantu ze skrzyżowaniami skanalizowanymi (po lewo) oraz obraz ruchu (po prawo).

LEGENDA
Zakres średnich
prędkości (km/h)

Rys. 5.3. Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 sek., dla
wariantu ze rondami jednopasowymi (po lewo) oraz obraz ruchu (po prawo).

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Wyniki przeprowadzonej analizy wykazały większą płynność ruchu w rozwiązaniu zakładającym
rozwiązanie powyższych skrzyżowań w postaci skrzyżowań skanalizowanych. Z tego względu oraz z
uwagi na bliskość skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (która porcjuje ruch- nie ma równomiernego
dopływu) na potrzeby budowy modeli symulacyjnych przyjęto rozwiązanie skrzyżowań Nowego
Łącznika z układem ulic wewnętrznych w postaci skrzyżowań skanalizowanych. Niemniej jednak w celu
zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa ruchu można rozważyć wprowadzenie na tych
skrzyżowaniach sygnalizacji świetlnej. Możliwe jest również rozważenie rozwiązania hybrydowego
polegającego na wprowadzeniu na pierwszym skrzyżowani od ul. Górczewskiej sygnalizacji świetlnej,
a na drugim wykonania ronda.
Rozważenie tych opcji i przyjęcie ostatecznego rozwiązania może zostać wykonane w ramach projektu
budowlanego i powinno być poprzedzone szczegółowymi analizami ruchu pieszego i rowerowymi z
uwzględnieniem ich bezpieczeństwa. Zalecane jest również by w ramach inwestycji przeprowadzić
konsultacje społeczne w zakresie funkcji społecznej jaka ma pełnić przestrzeń ulicy w przyszłości.

5.1.2

Wariant 0 (Rok 2021)

Rys. 5.4 Zakres analizy w roku 2021 dla wariantu W0. Analiza obejmuje ul. Górczewska, Księcia Janusza, oraz
ciąg Dywizjonu 303- Obozowa wraz ze skrzyżowaniami które one tworzą6.

W modelu mikrosymulacyjnym zamodelowano skrzyżowania Górczewska/Ciołka oraz Ciołka/Obozowa przy czym
celem wprowadzenia tych skrzyżowań do modelu było zapewnienie wiarygodnego dopływu do ruchu do
sąsiedniego skrzyżowania z Księcia Janusza oraz uwzględnienie długości kolejek powstających na skrzyżowaniach
6

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

Rys. 5.5 Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną ul. Ks. Janusza/Obozowa.

Rys. 5.6 Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną ul. Górczewska/Ks. Janusza. W ciągu ul. Górczewskiej w
kierunku centrum w zamodelowano pas dla autobusów- przerywany w obrębie skrzyżowań.

z ul. Księcia Janusza a nie analiza ruchowa tych skrzyżowań- stąd wprowadzono je w sposób uproszczony i nie
podlegają one analizie.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 5.7 Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną ul. Górczewska/wjazd do CH Wola Park oraz
Górczewska/Góralska. W ciągu ul. Górczewskiej w kierunku centrum w zamodelowano pas dla autobusówprzerywany w obrębie skrzyżowań. Pas dla autobusów jest również na wlocie wschodnim skrzyżowania CH
Wola Park, który stanowi wjazd na jezdnie autobusową zlokalizowana po zachodniej stronie tego
skrzyżowania.

Poniżej przedstawiono założenia w zakresie transportu zbiorowego dla roku 2021
2
1

1

W korytarzu Obozowa założony:
-Tramwaj: 30 t/h na przekrój
-Autobus: linia 184 10 a/h na przekrój

2

Na kierunku Ks. Janusza-Obozowa założony:
-Autobus: linia 155 12 a/h na przekrój

3

4
3

W korytarzu Górczewska założony:
-Autobus: linie 729, 719, 714, 122, 149, 109,
190, 523, 171 co łącznie daje 116 a/h na
przekrój
Na kierunku Jana Olbrachta- Górczewska w
stronę Ciołka:
-Autobus: linie 155, 1297, 197 co łącznie daje
26 a/h na przekrój
Na kierunku Jana Olbrachta- Górczewska w
stronę Powstańców Śląskich:

4

Zmiana w stosunku do opracowania „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” polegająca na skróceniu linii 129 do
planowanej pętli/przystanku końcowego w rejonie stacji metra Księcia Janusza. Zmiana wynika ze
stanowiska przedstawicieli ZTM którzy nie deklarowali chęci prowadzenie jakiejkolwiek linii autobusowej
w ciągu ul. Księcia Janusza (spotkanie z dnia 23.04.2018 w BKIiRwPD).
7
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-Autobus: linie 294, 295, 154 co łącznie daje
30 a/h na przekrój

5.1.3

Wariant 1 (Rok 2021)

Rys. 5.8 Zakres analizy w roku 2021 dla wariantu W1. Analiza obejmuje ul. Górczewska, Księcia Janusza, oraz
ciąg Dywizjonu 303- Obozowa wraz ze skrzyżowaniami które one tworzą.

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

OBOZOWA

Rys. 5.9 Skrzyżowanie ul. Ks. Janusza/Obozowa, oraz Nowy Łącznik/Dywizjonu 303.

Na pozostałych skrzyżowaniach organizacja ruchu tak jak w wariancie W0.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Wariant 2 (Rok 2021)

Rys. 5.10 Zakres analizy w roku 2021 dla wariantu W2. Analiza obejmuje ul. Górczewska, Księcia Janusza, oraz
ciąg Dywizjonu 303- Obozowa wraz ze skrzyżowaniami które one tworzą.

Organizacja ruchu na pozostałych skrzyżowaniach tak jak w wariancie W0.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Wariant 0 (Rok 2031)

Rys. 5.11 Zakres analizy w roku 2031 dla wariantu W0. Analiza obejmuje ul. Górczewska, Księcia Janusza, oraz
ciąg Dywizjonu 303- Obozowa wraz ze skrzyżowaniami które one tworzą8.

W modelu mikrosymulacyjnym zamodelowano skrzyżowania Górczewska/Ciołka oraz Ciołka/Obozowa przy czym
celem wprowadzenia tych skrzyżowań do modelu było zapewnienie wiarygodnego dopływu do ruchu do
sąsiedniego skrzyżowania z Księcia Janusza oraz uwzględnienie długości kolejek powstających na skrzyżowaniach
z ul. Księcia Janusza a nie analiza ruchowa tych skrzyżowań- stąd wprowadzono je w sposób uproszczony i nie
podlegają one analizie.
8

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

Rys. 5.12 Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną ul. Ks. Janusza/Obozowa.

Rys. 5.13 Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną ul. Górczewska/Ks. Janusza. W ciągu ul. Górczewskiej w obu
kierunkach zamodelowano pas dla autobusów- przerywany w obrębie skrzyżowań.

Rys. 5.14 Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną ul. Górczewska/wjazd do CH Wola Park oraz
Górczewska/Góralska. W ciągu ul. Górczewskiej w obu kierunkach zamodelowano pas dla autobusówprzerywany w obrębie skrzyżowań.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Poniżej przedstawiono założenia w zakresie transportu zbiorowego dla roku 2031

1

Na kierunku założony:
-Tramwaj: 30 t/h na przekrój

1
5
3

4

3

4

5

W korytarzu Górczewska założony:
-Autobus: linie 109, 190, 523, 171
łącznie daje 82 a/h na przekrój

co

Na kierunku Jana Olbrachta- Górczewska
w stronę Ciołka:
-Autobus: linie 155, 129 co łącznie daje 9
a/h na przekrój
Na kierunku Jana Olbrachta- Górczewska
w stronę Powstańców Śląskich:
-Autobus: linia 154 co łącznie daje 6 a/h
na przekrój
Na kierunku Ks. Newelska-Obozowa
założony:
-Autobus: linia 129 3 a/h na przekrój (na
tym odcinku funkcjonuje jeden kierunek)

5.1.6

Wariant 1 (Rok 2031)
Należy zwrócić uwagę, że docelowo (2031r.) w wariancie W1 należy przewidzieć dodatkowy pas do
skrętu w prawo na wlocie południowym skrzyżowania Nowy Łącznik/Dywizjonu 303. Z uwagi na
ograniczenia na ul. Górczewskiej w 2021 roku dodatkowy pas do skrętu w prawo nie jest konieczny we
wcześniejszym horyzoncie czasowym.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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*
Rys. 5.15 Zakres analizy w roku 2031 dla wariantu W1. Analiza obejmuje ul. Górczewska, Księcia Janusza, oraz
ciąg Dywizjonu 303- Obozowa wraz ze skrzyżowaniami które one tworzą.

Rys. 5.16 Skrzyżowanie ul. Ks. Janusza/Obozowa, oraz Nowy Łącznik/Dywizjonu 303.

Organizacja ruchu na pozostałych skrzyżowaniach tak jak w wariancie W0.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Wariant 2 (Rok 2031)

Rys. 5.17 Zakres analizy w roku 2031 dla wariantu W2. Analiza obejmuje ul. Górczewska, Księcia Janusza, oraz
ciąg Dywizjonu 303- Obozowa wraz ze skrzyżowaniami które one tworzą.

Rys. 5.18 Skrzyżowanie ul. Ks.
Janusza/Obozowa, oraz Nowy
Łącznik/Dywizjonu 303.

Organizacja ruchu na pozostałych skrzyżowaniach tak jak w wariancie W0.
Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Programy sterowania sygnalizacją świetlną
Jako program wyjściowy do poszczególnych modeli mikrosymulacyjnych przyjmowano istniejące
programy sygnalizacji świetlnej (z przed budowy II linii metra). Przy czym zmiany, jakie zostały
wprowadzano w obrębie analizowanego obszaru wymagały w niektórych przypadkach korekty
istniejącego programu sygnalizacji świetlnej bądź wprowadzenie sygnalizacji świetlnej w miejscu, w
którym dotychczas nie występowało (Dywizjonu 303- Nowy Łącznik). Szczegóły zmian w zakresie
programów sygnalizacji świetnej jakie zostały wprowadzone w stosunku do stanu istniejącego
(rozumianego jako stan z przed zamknięć związanymi z budową II linii metra) przedstawiono poniżej.

5.1.8

Tabl. 5.1 Numery przyjętych programów sygnalizacji świetlnej w odniesieniu jakie zostały przyjęty w
poszczególnych wariantach, szczytach komunikacyjnych w roku 2021.

Nr sygnalizacji świetlnej
1 (Obozowa/Ks. Janusza)
2 (Górczewska/ Centrum Handlowe)
3 (Górczewska/ Góralska)
4 (Górczewska/ Ks. Janusza)
6 (Dywizjonu 303/ Nowy Łącznik)

W0
rano
pop
bez zmian* bez zmian
2/3
2/3
bez zmian bez zmian
4/3
bez zmian
-**
-

W1
rano
pop
bez zmian
1/2
2/3
2/3
bez zmian bez zmian
4/3
bez zmian
6/1
6/2

W2
rano
pop
bez zmian bez zmian
2/3
2/3
bez zmian bez zmian
4/3
bez zmian
-

*bez zmian oznacza przyjęcie takiego programu sygnalizacji świetlnej jak w stanie istniejącym (przed
budową II linii metra)
**oznacza brak sygnalizacji świetlnej w tym wariancie
Tabl. 5.2 Numery przyjętych programów sygnalizacji świetlnej jakie zostały przyjęty w poszczególnych
wariantach, szczytach komunikacyjnych w roku 2031.

Nr sygnalizacji świetlnej
1 (Obozowa/Ks. Janusza)
2 (Górczewska/ Centrum Handlowe)
3 (Górczewska/ Góralska)
4 (Górczewska/ Ks. Janusza)
6 (Dywizjonu 303/ Nowy Łącznik)

W0
rano
pop
-**
bez zmian*
2/2
bez zmian bez zmian
bez zmian bez zmian
-

W1
rano
pop
bez zmian
2/2
bez zmian bez zmian
bez zmian bez zmian
6/3
6/4

W2
rano
pop
2/4
2/2
bez zmian bez zmian
bez zmian bez zmian
-

*bez zmian oznacza przyjęcie takiego programu sygnalizacji świetlnej jak w stanie istniejącym (przed
budową II linii metra)
**oznacza brak sygnalizacji świetlnej/skrzyżowania w tym wariancie

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Schematy programów sygnalizacji świetlnej, które podległy korekcie w stosunku do stanu istniejącego
przedstawiono poniżej.

Obozowa/Ks. Janusza, program sygnalizacji
świetlnej 1/2

Obozowa/Ks. Janusza program sygnalizacji
świetlnej 1/4

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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CH
Wola
Park/Górczewska,
sygnalizacji świetlnej 2/2

CH Wola Park/Górczewska, program
sygnalizacji świetlnej 2/4

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

34

program

„Koncepcja przebiegu „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie” etap III

CH
Wola
Park/Górczewska,
sygnalizacji świetlnej 2/3
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program

Ks. Janusza/Górczewska, program sygnalizacji
świetlnej 4/3

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Dywzjonu
303/Nowy
Łącznik,
sygnalizacji świetlnej 6/1 (rano 2021)

Dywzjonu 303/Nowy Łącznik,
program sygnalizacji świetlnej
6/2

Dywzjonu 303/Nowy Łącznik,
program sygnalizacji świetlnej
6/3
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program

Dywzjonu 303/Nowy Łącznik,
program sygnalizacji świetlnej
6/4

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 24/30 charakterystycznych punktach kontrolnych w modelu (liczba
zależy od wariantu), kalibrację przeprowadzono osobno dla dwóch szczytów komunikacyjnych (szczyt
poranny i popołudniowy). Lokalizacje punktów pomiarowych i wyniki kalibracji przedstawiono na
rysunkach i w tabelach poniżej.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Kalibracja dla modeli dla roku 2021
Tabl. 5.3 Wyniki kalibracji modelu dla szczytu porannego dla roku 2021, W09.
punkt kalibracyjny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

visum
<5
420
165
265
160
<5
75
40
175
1055
75
330
200
70
590
180
485
120
10
30
735
55
710
435

vissim
<5
375
195
279
129
<5
81
30
147
981
51
348
189
66
684
165
462
81
9
42
726
72
723
495

GEH
2,26
2,24
0,85
2,58
0,68
1,69
2,21
2,32
3,02
0,98
0,79
0,49
3,72
1,14
1,06
3,89
0,32
2,00
0,33
2,13
0,49
2,78

Tabl. 5.4 Wyniki kalibracji modelu dla szczytu popołudniowego dla roku 2021, W0.

punkt kalibracyjny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

visum

vissim

GEH

<5

<5

-

80
105
970
230

93
108
798
162

1,40
0,29
5,78
4,86

<5

<5

-

410
195
60
250
95
135
140
330
1040
120
335
170
40
35
460

366
168
57
258
87
144
114
318
1092
90
354
162
30
48
486

2,23
2,00
0,39
0,50
0,84
0,76
2,31
0,67
1,59
2,93
1,02
0,62
1,69
2,02
1,20

Wyniki nie obejmują natężenia transportu zbiorowego występującego w wykonanych modelach mikro, kalibracje
wykonano do natężeń transportu indywidualnego wykonanych w ramach etapu pierwszego w modelach makro.
9
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22
23
24

65
465
990

72
459
1092

0,85
0,28
3,16

Tabl. 5.5 Wyniki kalibracji modelu dla szczytu porannego dla roku 2021, W1.

punkt kalibracyjny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

visum
30
340
210
320
165

vissim
39
285
240
330
141

GEH
1,53
3,11
2,00
0,55
1,94

<5

<5

-

55
15
95
965
5
220
175
65
525
185
470
75
25
35
875
5
885
355
925
330
35
130
95
275

63
21
81
1023
9
189
141
66
597
177
465
60
21
51
921
6
867
405
960
318
27
126
102
291

1,04
1,41
1,49
1,84
1,51
2,17
2,70
0,12
3,04
0,59
0,23
1,83
0,83
2,44
1,54
0,43
0,61
2,56
1,14
0,67
1,44
0,35
0,71
0,95

Tabl. 5.6 Wyniki kalibracji modelu dla szczytu popołudniowego dla roku 2021, W1.

punkt kalibracyjny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

visum
65
30
110
1000
255

vissim
87
27
117
870
216

GEH
2,52
0,56
0,66
4,25
2,54

<5

<5

-

355
95
20
315
10
100

360
99
9
342
6
99

0,26
0,41
2,89
1,49
1,41
0,10
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

70
260
1060
130
335
135
55
55
435
5
460
1000
255
75
200
75
185
970

75
252
1104
114
324
129
36
72
453
0
453
1062
258
87
228
93
192
867

0,59
0,50
1,34
1,45
0,61
0,52
2,82
2,13
0,85
3,16
0,33
1,93
0,19
1,33
1,91
1,96
0,51
3,40

Tabl. 5.7 Wyniki kalibracji modelu dla szczytu porannego dla roku 2021, W2.

punkt kalibracyjny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

visum

vissim

GEH

<5

<5

-

270
285
340
185
105
60
20
90
1090
10
105
155
55
505
190
490
75
35
105
750
10
840
380

243
288
351
159
105
63
18
93
969
21
111
135
51
579
180
465
57
27
144
750
6
783
408

1,69
0,18
0,59
1,98
0,00
0,38
0,46
0,31
3,77
2,79
0,58
1,66
0,55
3,18
0,74
1,14
2,22
1,44
3,50
0,00
1,41
2,00
1,41

Tabl. 5.8 Wyniki kalibracji modelu dla szczytu popołudniowego dla roku 2021, W2.

punkt kalibracyjny
1
2
3

visum

vissim

GEH

<5

<5

-

105
115

123
117

1,69
0,19
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Skrzyżowanie Obozowa/Ks. Janusza

1125
445
50
155
50
45
265
35
90
130
110
945
155
335
80
50
70
405
20
445
885

1065
384
75
174
48
48
267
33
96
117
84
993
171
330
72
33
84
423
12
429
954

40

1,81
3,00
3,16
1,48
0,29
0,44
0,12
0,34
0,62
1,17
2,64
1,54
1,25
0,27
0,92
2,64
1,60
0,88
2,00
0,77
2,28

Skrzyżowania Górczewska/wyjazd z CH Wola Park

Skrzyżowania Górczewska/Ks. Janusza
Skrzyżowania Nowy Łącznik/ Dywizjonu 303
Rys. 5.19 Schemat lokalizacji punktów kalibracyjnych dla modeli mikro dla roku 2021.
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Dla wykonanych modeli mikrosymulacyjnych (dla dwóch szczytów komunikacyjnych) wykonanych dla
roku 2021 warunek GEH>85 został osiągnięty dla wszystkich analizowanych modeli. GEH<5 nie
został osiągnięty jedynie w jednym punkcje kalibracyjnym w wariancie W0 w szczycie popołudniowym
dla tego modelu uzyskano GEH 96%, co wynika z dużego prognozowanego natężenia ruchu na
ul. Obozowej spowodowanego bezpośrednio wyłączeniami na ul. Górczewskiej z ogólnego ruchu. Dla
pozostałych modeli GEH wyszedł równy 100%. Niemniej zyskane wyniki (GEH>85%) potwierdzają
dobre funkcjonowanie modeli, różnice w wartościach natężeń ruchu są dopuszczalne i wynikają z
odwzorowania w modelu uogólnionych zachowań komunikacyjnych użytkowników systemu.

5.2.2

Kalibracja dla modeli dla roku 2031
Tabl. 5.9 Wyniki kalibracji modelu dla szczytu porannego dla roku 2031, W0.

punkt kalibracyjny
1
2
3
4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

visum
945
450
180
510
150
220
170
65
735
160
285
95
10
155
1555
145
<5
55
95
765
1795
<5

vissim
720
480
165
489
156
198
138
54
828
180
282
90
12
162
1575
138
<5
42
108
780
1752
<5

GEH
7,80
1,39
1,14
0,94
0,49
1,52
2,58
1,43
3,33
1,53
0,18
0,52
0,60
0,56
0,51
0,59
1,87
1,29
0,54
1,02
-

Tabl. 5.10 Wyniki kalibracji modelu dla szczytu popołudniowego dla roku 2031, W0.

punkt kalibracyjny
1
2
3
4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

visum
460
325
565
800
185
145
95
225
1715
0
280
150
20
110
1170

vissim
471
306
564
549
177
120
90
195
1542
9
306
132
18
120
1236

GEH
0,51
1,07
0,04
9,66
0,59
2,17
0,52
2,07
4,29
4,24
1,52
1,52
0,46
0,93
1,90
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22
23
24
25
26
27
28

190
<5
310
510
1500
1130
10

216
<5
312
519
1452
1167
9

1,82
0,11
0,40
1,25
1,09
0,32

Tabl. 5.11 Wyniki kalibracji modelu dla szczytu porannego dla roku 2031, W1.

punkt kalibracyjny
1
2
3
4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
39
40
41
42
43
44

visum
935
455
70
520
75
105
125
55
720
165
300
25
10
225
1600
45
85
285
170
675
1645
195
245
120
305
690
290
85

vissim
762
483
87
501
99
96
114
51
813
168
285
15
9
213
1635
51
78
249
171
669
1533
219
243
132
303
531
225
87

GEH
5,94
1,29
1,92
0,84
2,57
0,90
1,01
0,55
3,36
0,23
0,88
2,24
0,32
0,81
0,87
0,87
0,78
2,20
0,08
0,23
2,81
1,67
0,13
1,07
0,11
6,44
4,05
0,22

Tabl. 5.12 Wyniki kalibracji modelu dla szczytu popołudniowego dla roku 2031, W1.

punkt kalibracyjny
1
2
3
4
11
12
13
14
15

visum
705
330
330
820
55
60
85
95
1770

vissim
696
321
372
654
75
75
102
81
1617

GEH
0,34
0,50
2,24
6,11
2,48
1,83
1,76
1,49
3,72
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
39
40
41
42
43
44

10
280
75
20
135
1100
45
60
335
490
1490
980
330
370
190
630
340
225
200

6
261
90
9
132
1152
45
72
327
504
1491
954
342
357
171
549
339
255
219

1,41
1,16
1,65
2,89
0,26
1,55
0,00
1,48
0,44
0,63
0,03
0,84
0,65
0,68
1,41
3,34
0,05
1,94
1,31

Tabl. 5.13 Wyniki kalibracji modelu dla szczytu porannego dla roku 2031, W2.

punkt kalibracyjny
1
2
3
4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

visum
910
450
225
550
75
50
125
60
685
165
285
45
10
245
1610
50
95
375
110
685
1595
280

vissim
684
474
252
534
90
48
117
48
762
177
270
33
9
240
1623
57
108
348
144
747
1548
291

GEH
8,01
1,12
1,75
0,69
1,65
0,29
0,73
1,63
2,86
0,92
0,90
1,92
0,32
0,32
0,32
0,96
1,29
1,42
3,02
2,32
1,19
0,65

Tabl. 5.14 Wyniki kalibracji modelu dla szczytu popołudniowego dla roku 2031, W2.

punkt kalibracyjny
1
2
3

visum
485
380
750

vissim
498
369
639

GEH
0,59
0,57
4,21
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4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Skrzyżowanie Obozowa/Ks. Janusza

855
80
40
85
210
1710
<5
280
105
20
170
1055
40
85
300
430
1470
985
320

657
84
51
93
192
1593
<5
267
114
9
162
1089
42
90
273
438
1530
969
336
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7,20
0,44
1,63
0,85
1,27
2,88
0,79
0,86
2,89
0,62
1,04
0,31
0,53
1,60
0,38
1,55
0,51
0,88

Skrzyżowania Nowy Łącznik/ Dywizjonu 303

Skrzyżowania Górczewska/Ks. Janusza
Skrzyżowania Górczewska/wyjazd z CH Wola Park
Rys. 5.20 Schemat lokalizacji punktów kalibracyjnych dla modeli mikro dla roku 2031.
(źródło: opracowanie własne)

Dla wykonanych modeli mikrosymulacyjnych (dla dwóch szczytów komunikacyjnych) wykonanych dla
roku 2031 warunek GEH>85 został osiągnięty dla wszystkich analizowanych modeli. Minimalny
GEH był na poziomie 93%. GEH<5 nie uzyskano jedynie w punktach kalibracyjnych w rejonie ronda
Ks. Janusza/Obozowa (w szczycie porannym na wlocie zachodnim a w popołudniowym wschodnim).
Uzyskane wyniki (GEH>85%) potwierdzają dobre funkcjonowanie modeli, różnice w wartościach
natężeń ruchu są dopuszczalne i wynikają z odwzorowania w modelu uogólnionych zachowań
komunikacyjnych użytkowników systemu.
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Wyniki mikrosymulacji ruchu
Symulacje ruchu wykonano dla jednego horyzontu czasowego (2019) i dwóch szczytów
komunikacyjnych. 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 sek. a 2400 sek.
szczytu porannego co odpowiada przedziałowi czasu 7:20-7:40; w szczycie popołudniowym
16:20- 16:40. 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 sek.- 2400 sek. 10 (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 sek.- 2400 sek. (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: 20,0m; maksymalna
długość 1000m, w okresie symulacji 1200 sek.- 2400 sek. (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 sek.- 2400 sek. (co odpowiada w
szczycie porannym przedziałowi czasu 7:20-7:40 natomiast w szczycie popołudniowym 16:2016:40)11.

5.3.1

Rok 2021, szczyt poranny, wariant W0
Wykorzystując model ruchu dla roku 2021, dla wariantu W0 oraz prognozy ruchu na ten okres wykonano
analizę mikrosymulacyjną dla szczytu porannego. Na jej podstawie stwierdzono, że:






niekorzystne warunki ruchu panują na ul. Dywizjonu 303 w kierunku centrum (zachodni wlot
skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa) co wynika z dużego natężenia ruchu na tym wlocie
wynikającego bezpośrednio z zamknięć na ul. Górczewskiej w związku z budową II linii metra,
średnia długość kolejki na tym wlocie wynosi ok 270m a średnie straty czasu w kolejce dla tego
wlotu sięgają ok 1 min, należy jednak zwrócić uwagę, że stopień kalibracji dla tego wlotu został
osiągnięty (GEH poniżej 2,5) co oznacza, że wspomniany wlot pomimo złych warunków ruchu
obsługuje prognozowane natężenia ruchu (nie następuje wydłużenie szczytu
komunikacyjnego);
niekorzystne warunki ruchu panują również na ul. Olbrachta tj. na południowym wlocie
skrzyżowania Ks. Janusza/Górczewska, co również wynika z zamknięć na ul. Górczewskiej
(które w tym rejonie się kończą), średnia długość kolejki na tym wlocie wynosi ok 130m;
niewielkie utrudnienia w ruchu występują również na wlocie północnym skrzyżowania Ks.
Janusza/Obozowa, przy czym średnie długości kolejek nie przekraczają 50m;
warunki ruchu na pozostałych skrzyżowania są dobre a średnie długości kolejek nie
przekraczają 30m;

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.
11 Należy pamiętać, że przedstawione wartości odnoszą się do 20 min symulacji, czyli chcąc je odnieść
do godziny należy pomnożyć je przez 3.
10
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nie zidentyfikowano istotnych utrudnień w ruchu dla transportu zbiorowego autobusowego, który
na czas budowy II linii metra w tym rejonie będzie pełnić ważną funkcje dowożącą do krańcowej
stacji metra (Ks. Janusza);
należy również zaznaczyć, że niewielki ruch tranzytowy (jaki zidentyfikowano w prognozach na
wewnętrznych ulicach centrum handlowego Wola Park) nie prowadzi do żadnych utrudnień w
ruchu na skrzyżowaniu wyjazd z Wola Park/Górczewska.

Rys. 5.21 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Ks. Janusza, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla
ciągu Obozowa- Dywizjonu 303. Widoczna kolejka pojazdów na zachodnim wlocie, szczyt poranny, rok 2021,
W0.

Rys. 5.22 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Ks. Janusza, w chwili zapalenia się sygnału czerwonego dla
ciągu Obozowa- Dywizjonu 303. Widoczna kolejka pojazdów na zachodnim wlocie, szczyt poranny, rok 2021,
W0.
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Rys. 5.23 Obraz ruchu na
skrzyżowaniu Górczewska/Ks.
Janusza, w chwili zapalenia się
sygnału zielonego dla ciągu Ks.
Janusza- Olbrachta. Widoczna
kolejka pojazdów na południowym
wlocie skrzyżowania, szczyt
poranny, rok 2021, W0.

45-23=15
46-23=16
49-23=19

11-11=0
43-20=20
65-20=46

50-47=3

71-45=26
61-45=16

89-25=64
29-25=4
28-25=3

Górczewska/wyjazd z CH
Wola Park

Górczewska/Ks. Janusza

Obozowa/Ks. Janusza

Rys. 5.24 Straty czasu w kolejce12 (sek.), dla okresu symulacji 1200-2400 sek., szczyt poranny, rok 2021 dla
wariantu W0.

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
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Rys. 5.25 Wykres liczby zatrzymań w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu porannego w roku 2021,
dla wariantu W0, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Rys. 5.26 Wykres średnich długości kolejek (m) w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu porannego
w roku 2021, dla wariantu W0, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Górczewska/wyjazd z CH
Wola Park

Górczewska/Ks. Janusza

Ks. Janusza/Obozowa

Rys. 5.27 Schemat lokalizacji liczników kolejek na skrzyżowaniu.

Warunki ruchu wyrażone średnimi prędkościami ujawniły utrudnienia na kierunkach do Centrum, w
szczególności zidentyfikowano kolejki na wlocie zachodnim skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza na
ul. Dywizjonu 303 oraz północnym Ks. Janusza. Znacznie utrudnienia występują również na wlocie
południowym skrzyżowania Górczewska/Ks. Janusza na ul. Olbrachta. Zmniejszone prędkości
zidentyfikowano również na ul. Górczewskiej na pasie do skrętu w lewo w ul. Góralską, przy czym
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utrudnienia te nie maja istotnego wpływu na funkcjonowanie ul. Górczewskiej oraz sąsiednich
skrzyżowań z uwagi na małe natężenie ruchu na tym odcinku ul. Górczewskiej (tuż przed zamknięciem)
oraz możliwości wydzielenia długiego pasa do skrętu w lewo.

LEGENDA
Zakres średnich
prędkości (km/h)

Rys. 5.28 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 sek., szczyt
poranny, rok 2021, wariant W0.

Rok 2021, szczyt popołudniowy, wariant W0
Wykorzystując model ruchu dla roku 2021, dla wariantu W0 oraz prognozy ruchu na ten okres wykonano
analizę mikrosymulacyjną dla szczytu popołudniowego. Na jej podstawie stwierdzono, że:

5.3.2



niekorzystne warunki ruchu panują na ul. Obozowej w kierunku Bemowa (wschodni wlot
skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa) co wynika z dużego natężenia ruchu na tym wlocie
spowodowanego bezpośrednio zamknięciami na ul. Górczewskiej w związku z budową II linii
metra, średnia długość kolejki na tym wlocie wynosi ok 280m a średnie straty czasu w kolejce
dla tego wlotu sięgają ponad 1,5 min, należy jednak zwrócić uwagę, że stopień kalibracji dla
Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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tego wlotu został nieznaczne przekroczony (GEH poniżej 6) co oznacza, że na wspomnianym
wlocie panują na tyle złe warunki ruchu, że prognozowane natężenia ruchu na relacji na wprost
i w prawo dla tego wlotu nie jest osiągnięte (następuje nieznaczne wydłużenie szczytu
komunikacyjnego);
niekorzystne warunki ruchu panują również na ul. Ks. Janusza tj. na południowym wlocie
skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa, co również wynika z zamknięć na ul. Górczewskiej,
średnia długość kolejki na tym wlocie wynosi ok 200m;
niewielkie utrudnienia w ruchu występują również na wlocie południowym skrzyżowania Ks.
Janusza/Górczewska- średnie długości kolejek wynoszą ok 50m oraz na skręcie w prawo z
Górczewskiej do centrum handlowego Wola- średnie długości kolejek nie przekraczają 70m;
warunki ruchu na pozostałych skrzyżowania są dobre a średnie długości kolejek nie
przekraczają 50m;
nie zidentyfikowano istotnych utrudnień w ruchu dla transportu zbiorowego autobusowego, który
na czas budowy II linii metra w tym rejonie będzie pełnić ważną funkcje dowożącą do krańcowej
stacji metra (Ks. Janusza);
należy również zaznaczyć, że niewielki ruch tranzytowy (jaki zidentyfikowano w prognozach na
wewnętrznych ulicach centrum handlowego Wola Park) nie prowadzi do żadnych utrudnień w
ruchu na skrzyżowaniu wyjazd z Wola Park/Górczewska.

Rys. 5.29 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Ks. Janusza, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla
ciągu Obozowa- Dywizjonu 303. Widoczna kolejka pojazdów na wschodnim wlocie skrzyżowania, szczyt
popołudniowy, rok 2021, W0.

Rys. 5.30 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Ks. Janusza. Widoczna kolejka pojazdów na ciągu ObozowaDywizjonu 303 incydentalnie blokuje skrzyżowanie (zbyt krótki odcinek akumulacji pojazdów pomiędzy Ks.
Janusza a przejazdem przez torowisko tramwajowe). Szczyt popołudniowy, rok 2021, W0.
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Rys. 5.31 Obraz
ruchu na
skrzyżowaniu
Obozowa/Ks.
Janusza, w chwili
zapalenia się
sygnału zielonego
dla ciągu Ks.
Janusza.
Widoczna kolejka
pojazdów na
południowym
wlocie
skrzyżowania,
szczyt
popołudniowy, rok
2021, W0.

Rys. 5.32 Obraz ruchu na
skrzyżowaniu Górczewska/Ks.
Janusza, w chwili zapalenia się
sygnału zielonego dla ciągu Ks.
Janusza/Olbrachta. Widoczna
kolejka pojazdów na
południowym wlocie
skrzyżowania, szczyt
popołudniowy, rok 2021, W0.

80-9=71
82-9=73
43-9=34

37-23=14
24-23=1
38-23=15

58-36=22
148-72=76
35-23=12

137-72=65

27-23=4
29-23=6

Górczewska/wyjazd z CH Wola
Park

Górczewska/Ks. Janusza

Obozowa/Ks. Janusza

Rys. 5.33 Straty czasu w kolejce13 (sek.), dla okresu symulacji 1200-2400 sek. , szczyt popołudniowy, rok 2021
dla wariantu W0.
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
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Rys. 5.34 Wykres liczby zatrzymań w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu popołudniowego w roku
2021, dla wariantu W0, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

\
Rys. 5.35 Wykres średnich długości kolejek (m) w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu
popołudniowego w roku 2021, dla wariantu W0, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Górczewska/wyjazd z CH
Wola Park

Górczewska/Ks. Janusza

Ks. Janusza/Obozowa

Rys. 5.36 Schemat lokalizacji liczników kolejek na skrzyżowaniu.

Warunki ruchu wyrażone średnimi prędkościami ujawniły utrudnienia na kierunkach z Centrum, w
szczególności zidentyfikowano kolejki na wlocie wschodnim skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza na
ul. Obozowej oraz południowym- Ks. Janusza.
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LEGENDA
Zakres średnich
prędkości (km/h)

Rys. 5.37 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 sek., szczyt
popołudniowy, rok 2021, wariant W0.

5.3.3

Rok 2021, szczyt poranny, wariant W1
Wykorzystując model ruchu dla roku 2021, dla wariantu W1 oraz prognozy ruchu na ten okres wykonano
analizę mikrosymulacyjną dla szczytu porannego. Na jej podstawie stwierdzono, że:


niekorzystne warunki ruchu panują na ul. Dywizjonu 303 w kierunku centrum (zachodni wlot
skrzyżowania Nowy Łącznik/Dywizjonu 303) co wynika z dużego natężenia ruchu na tym wlocie
wynikającego bezpośrednio z zamknięć na ul. Górczewskiej w związku z budową II linii metra,
średnia długość kolejki na tym wlocie wynosi ok 130m a średnie straty czasu w kolejce dla tego
wlotu sięgają ok 0,5 min, należy jednak zwrócić uwagę, że stopień kalibracji dla tego wlotu
został osiągnięty (GEH poniżej 2) co oznacza, że wspomniany wlot pomimo złych warunków
ruchu obsługuje prognozowane natężenia ruchu (nie następuje wydłużenie szczytu
komunikacyjnego);

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

„Koncepcja przebiegu „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie” etap III







54

niekorzystne warunki ruchu panują również na ul. Olbrachta tj. na południowym wlocie
skrzyżowania Ks. Janusza/Górczewska, co również wynika z zamknięć na ul. Górczewskiej
(które w tym rejonie się kończą), średnia długość kolejki na tym wlocie wynosi ok 110m;
niewielkie utrudnienia w ruchu występują również na wlocie północnym skrzyżowania Ks.
Janusza/Obozowa, przy czym średnie długości kolejek nie przekraczają 50m;
warunki ruchu na pozostałych skrzyżowania są dobre a średnie długości kolejek nie
przekraczają 30m;
nie zidentyfikowano istotnych utrudnień w ruchu dla transportu zbiorowego autobusowego, który
na czas budowy II linii metra w tym rejonie będzie pełnić ważną funkcje dowożącą do krańcowej
stacji metra (Ks. Janusza)
należy również zaznaczyć, że niewielki ruch tranzytowy (jaki zidentyfikowano w prognozach na
wewnętrznych ulicach centrum handlowego Wola Park) nie prowadzi do żadnych utrudnień w
ruchu na skrzyżowaniu wyjazd z Wola Park/Górczewska.

Rys. 5.38 Obraz ruchu na skrzyżowaniach K. Janusza/Obozowa i Dywizjonu 303/Nowy Łącznik, w chwili
zapalenia się sygnału zielonego dla ciągu Obozowa- Dywizjonu 303. Widoczna kolejka pojazdów na zachodnim
wlocie skrzyżowania Dywizjonu 303/Nowy łącznik, szczyt poranny, rok 2021, W1.

Rys. 5.39 Obraz ruchu na skrzyżowaniach K. Janusza/Obozowa i Dywizjonu 303/Nowy Łącznik, w chwili
zapalenia się sygnału zielonego dla ciągu Ks. Janusza. Widoczna kolejka pojazdów na północnym wlocie
skrzyżowania Obozowa/ Ks. Janusza, szczyt poranny, rok 2021, W1.
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Rys. 5.40 Obraz ruchu na
skrzyżowaniu Ks.
Janusza/Górczewska w
chwili zapalenia się sygnału
zielonego dla ciągu
Olbrachta/Ks. Janusza
Widoczna kolejka pojazdów
na południowym wlocie
skrzyżowania, szczyt
poranny, rok 2021, W1.

18-18=0
38-21=17
39-21=18

20-20=0
40-21=19

37-13=23

58-21=37

45-44=1
73-24=49
48-24=24
91-34=57

Górczewska/wyjazd z CH
Wola Park

41-34=7

44-32=12

36-34=2

37-32=5

Górczewska/Ks. Janusza

Obozowa/Ks. Janusza

20-14=6
54-14=40

Dywizjonu 303/Nowy Łącznik

50-7=43
14-7=7

Rys. 5.41 Straty czasu w kolejce14 (sek.), dla okresu symulacji 1200-2400 sek. , szczyt poranny, rok 2021 dla
wariantu W1.

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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Rys. 5.42 Wykres liczby zatrzymań w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu porannego w roku 2021,
dla wariantu W1, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Rys. 5.43 Wykres średnich długości kolejek (m) w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu porannego
w roku 2021, dla wariantu W1, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Górczewska/wyjazd z CH
Wola Park

Górczewska/Ks. Janusza

Ks. Janusza/Obozowa
Dywizjonu 303/ Nowy Łącznik

Rys. 5.44 Schemat lokalizacji liczników kolejek na skrzyżowaniu.
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Warunki ruchu wyrażone średnimi prędkościami ujawniły utrudnienia na kierunkach do Centrum, w
szczególności zidentyfikowano kolejki na wlocie zachodnim skrzyżowania Dywizjonu 303/Nowy Łącznik
na ul. Dywizjonu 303. Znaczne utrudnienia w ruchu zidentyfikowano również na północnym wlocie Ks.
Janusza na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Obozowa oraz na wlocie południowym skrzyżowania
Górczewska/Ks. Janusza na ul. Olbrachta. Zmniejszone prędkości zidentyfikowano również na
ul. Górczewskiej na pasie do skrętu w lewo w ul. Góralską, przy czym utrudnienia te nie maja istotnego
wpływu na funkcjonowanie ul. Górczewskiej oraz sąsiednich skrzyżowań z uwagi na małe natężenie
ruchu na tym odcinku ul. Górczewskiej (tuż przed zamknięciem) oraz możliwości wydzielenia długiego
pasa do skrętu w lewo.

LEGENDA
Zakres średnich
prędkości (km/h)

Rys. 5.45 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 sek., szczyt
poranny, rok 2021, wariant W1.

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

„Koncepcja przebiegu „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie” etap III

58

Rok 2021, szczyt popołudniowy, wariant W1
Wykorzystując model ruchu dla roku 2021, dla wariantu W0 oraz prognozy ruchu na ten okres wykonano
analizę mikrosymulacyjną dla szczytu popołudniowego. Na jej podstawie stwierdzono, że:

5.3.4












niekorzystne warunki ruchu panują na ul. Obozowej w stronę Bemowa (wschodni wlot
skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa) co wynika z dużego natężenia ruchu na tym wlocie
spowodowanego bezpośrednio zamknięciami na ul. Górczewskiej w związku z budową II linii
metra, średnia długość kolejki na tym wlocie wynosi ok 260m a średnie straty czasu w kolejce
dla tego wlotu sięgają ok 1,2 min, należy jednak zwrócić uwagę, że stopień kalibracji dla tego
wlotu został osiągnięty (GEH poniżej 4,5) co oznacza że prognozowane natężenia ruchu na
relacji na wprost i w prawo dla tego wlotu jest osiągnięte (nie następuje wydłużenie szczytu
komunikacyjnego);
niekorzystne warunki ruchu panują również na Dywizjonu 303 na wschodnim wlocie
skrzyżowania Nowy Łącznik/Dywizjonu 303, co również wynika z zamknięć na ul. Górczewskiej,
średnia długość kolejki na tym wlocie wynosi ok 120m- czyli praktycznie tyle co odcinek
akumulacji pomiędzy skrzyżowaniami Dywizjonu 303/Nowy Łącznik i Ks. Janusza/Obozowa.
Co w konsekwencji oznacza, brak płynności ruchu na tych skrzyżowaniach;
niewielkie utrudnienia w ruchu występują również na wlocie południowym skrzyżowania Ks.
Janusza/Górczewska- średnie długości kolejek wynoszą ok 80m oraz na skręcie w prawo z
Górczewskiej do centrum handlowego Wola- średnie długości kolejek nie przekraczają 50m i
rozładowuje się w każdym cyklu sygnalizacji świetlnej;
średnie długości kolejek na poziomie 50m zidentyfikowano również na południowym wlocie
skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa;
warunki ruchu na pozostałych skrzyżowania są dobre a średnie długości kolejek nie
przekraczają 30m;
nie zidentyfikowano istotnych utrudnień w ruchu dla transportu zbiorowego autobusowego, który
na czas budowy II linii metra w tym rejonie będzie pełnić ważną funkcje dowożącą do krańcowej
stacji metra (Ks. Janusza);
należy również zaznaczyć, że niewielki ruch tranzytowy (jaki zidentyfikowano w prognozach na
wewnętrznych ulicach centrum handlowego Wola Park) nie prowadzi do żadnych utrudnień w
ruchu na skrzyżowaniu wyjazd z Wola Park/Górczewska.

Rys. 5.46 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Obozowa, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla
ciągu Obozowa na skrzyżowaniu Obozowa/Ks. Janusza. Widoczna kolejka pojazdów na wschodnim wlocie,
szczyt popołudniowy, rok 2021, W1.
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Rys. 5.47 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Obozowa i Nowy Łącznik/Dywizjonu 303. Widoczna kolejka
pojazdów na ciągu Obozowa- Dywizjonu 303 incydentalnie blokuje skrzyżowanie (zbyt krótki odcinek akumulacji
pojazdów pomiędzy skrzyżowaniami. Szczyt popołudniowy, rok 2021, W1.

Rys. 5.48 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Obozowa, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla
ciągu Ks. Janusza na skrzyżowaniu Obozowa/Ks. Janusza. Widoczna kolejka pojazdów na południowym wlocie,
szczyt popołudniowy, rok 2021, W1.
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Rys. 5.49 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Górczewska, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla
ciągu Ks. Janusza na skrzyżowaniu Górczewska/Ks. Janusza. Widoczna kolejka pojazdów na południowym
wlocie, szczyt popołudniowy, rok 2021, W1.

Rys. 5.50 Obraz ruchu na skrzyżowaniu wyjazd z Wola Park/Górczewska, w chwili zapalenia się sygnału
zielonego dla skrętu w prawu z Górczewskiej do Woli Park. Widoczna kolejka pojazdów na wschodnim wlocie,
szczyt popołudniowy, rok 2021, W1.
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25-5=20
39-5=34
41-5=36
60-38=22

24-24=0
73-61=12
105-61=44

98-80=18
50-45=5
29-22=7

64-45=11

7-7=0

Górczewska/wyjazd z CH
Wola Park

Górczewska/Ks. Janusza

42-26=16
84-26=58

Obozowa/Ks. Janusza

126-76=6
190-76=40

Dywizjonu 303/Nowy Łącznik

91-51=40
56-51=5

Rys. 5.51 Straty czasu w kolejce15 (sek.), dla okresu symulacji 1200-2400 sek. , szczyt popołudniowy, rok 2021
dla wariantu W1.

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 .
15
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Rys. 5.52 Wykres liczby zatrzymań w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu popołudniowego w roku
2021, dla wariantu W1, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Rys. 5.53 Wykres średnich długości kolejek (m) w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu
popołudniowego w roku 2021, dla wariantu W1, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Górczewska/wyjazd z CH
Wola Park

Górczewska/Ks. Janusza

Ks. Janusza/Obozowa
Dywizjonu 303/ Nowy Łącznik

Rys. 5.54 Schemat lokalizacji liczników kolejek na skrzyżowaniu.
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Warunki ruchu wyrażone średnimi prędkościami ujawniły utrudnienia na kierunkach z Centrum, w
szczególności zidentyfikowano kolejki na wlocie wschodnim skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza na
ul. Obozowej.

LEGENDA
Zakres średnich
prędkości (km/h)

Rys. 5.55 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 sek., szczyt
popołudniowy, rok 2021, wariant W1.

5.3.5

Rok 2021, szczyt poranny, wariant W2
Wykorzystując model ruchu dla roku 2021, dla wariantu W2oraz prognozy ruchu na ten okres wykonano
analizę mikrosymulacyjną dla szczytu porannego. Na jej podstawie stwierdzono, że:


niekorzystne warunki ruchu panują na ul. Dywizjonu 303 w kierunku centrum (zachodni wlot
skrzyżowania Nowy Łącznik/Dywizjonu 303) co wynika z dużego natężenia ruchu na tym wlocie
wynikającego bezpośrednio z zamknięć na ul. Górczewskiej w związku z budową II linii metra,
średnia długość kolejki na tym wlocie wynosi ok 270m a średnie straty czasu w kolejce dla tego
wlotu sięgają ok 1 min, należy jednak zwrócić uwagę, że stopień kalibracji dla tego wlotu został
osiągnięty (GEH poniżej 4) co oznacza, że wspomniany wlot pomimo złych warunków ruchu
obsługuje prognozowane natężenia ruchu (nie następuje wydłużenie szczytu
komunikacyjnego);
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niekorzystne warunki ruchu panują również na ul. Olbrachta tj. na południowym wlocie
skrzyżowania Ks. Janusza/Górczewska, co również wynika z zamknięć na ul. Górczewskiej
(które w tym rejonie się kończą), średnia długość kolejki na tym wlocie wynosi ok 100m;
niewielkie utrudnienia w ruchu występują również na wlocie północnym skrzyżowania Ks.
Janusza/Obozowa, przy czym średnie długości kolejek ok 80m;
warunki ruchu na pozostałych skrzyżowania są dobre a średnie długości kolejek nie
przekraczają 30m;
nie zidentyfikowano istotnych utrudnień w ruchu dla transportu zbiorowego autobusowego, który
na czas budowy II linii metra w tym rejonie będzie pełnić ważną funkcje dowożącą do krańcowej
stacji metra (Ks. Janusza);
należy również zaznaczyć, że niewielki ruch tranzytowy (jaki zidentyfikowano w prognozach na
wewnętrznych ulicach centrum handlowego Wola Park) nie prowadzi do żadnych utrudnień w
ruchu na skrzyżowaniu wyjazd z Wola Park/Górczewska.

Rys. 5.56 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Obozowa, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla
ciągu Obozowa na skrzyżowaniu Obozowa/Ks. Janusza. Widoczna kolejka pojazdów na zachodnim i północnym
wlocie, szczyt poranny, rok 2021, W2.
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Rys. 5.57 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Górczewska, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla
ciągu Ks. Janusza na skrzyżowaniu Górczewska/Ks. Janusza. Widoczna kolejka pojazdów na południowym
wlocie, szczyt poranny, rok 2021, W2.
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45-22=23

41-17=24
42-41=1

45-17=28
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49-40=9

Górczewska/wyjazd z CH
Wola Park

46-40=6
Górczewska/Ks.

Janusza

Obozowa/Ks. Janusza

Rys. 5.58 Straty czasu w kolejce16 (sek.), dla okresu symulacji 1200-2400 sek. , szczyt poranny, rok 2021 dla
wariantu W2.

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 .
16
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Rys. 5.59 Wykres liczby zatrzymań w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu porannego w roku 2021,
dla wariantu W2, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Rys. 5.60 Wykres średnich długości kolejek (m) w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu porannego
w roku 2021, dla wariantu W2, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Górczewska/wyjazd z CH
Wola Park

Górczewska/Ks. Janusza

Ks. Janusza/Obozowa

Rys. 5.61 Schemat lokalizacji liczników kolejek na skrzyżowaniu.

Warunki ruchu wyrażone średnimi prędkościami ujawniły utrudnienia na kierunkach do Centrum, w
szczególności zidentyfikowano kolejki na wlocie zachodnim skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza na ul.
Dywizjonu 303 oraz północnym Ks. Janusza. Znacznie utrudnienia występują również na wlocie
południowym skrzyżowania Górczewska/Ks. Janusza na ul. Olbrachta. Zmniejszone prędkości
zidentyfikowano na pasie do skrętu w lewo.
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LEGENDA
Zakres średnich
prędkości (km/h)

Rys. 5.62 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 sek., szczyt
poranny, rok 2021, wariant W2.

Rok 2021, szczyt popołudniowy, wariant W2
Wykorzystując model ruchu dla roku 2021, dla wariantu W0 oraz prognozy ruchu na ten okres wykonano
analizę mikrosymulacyjną dla szczytu popołudniowego. Na jej podstawie stwierdzono, że:

5.3.6



na ul. Obozowej w stronę Bemowa (wschodni wlot skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa)
panują przeciętne warunki ruchu co wynika z dużego natężenia ruchu na tym wlocie
spowodowanego bezpośrednio zamknięciami na ul. Górczewskiej w związku z budową II linii
metra, średnia długość kolejki na tym wlocie wynosi ok 65m przy czym są to znacznie lepsze
warunki ruchu w porównaniu do wariantu W0 i W1 wynika to przede wszystkim z dużego udziału
prawoskrętu na wlocie wschodnim tego skrzyżowania oraz mniejszego natężenia ruchu na
wlotach poprzecznych co w konsekwencji powoduje mniejsze wypełnienie odcinka akumulacji
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pomiędzy skrzyżowaniem z Księcia Janusza a przejazdem przez trasę tramwajową (na wylocie
zachodnim mniej o ok 100 poj/h);
niewielkie utrudnienia w ruchu występują również na wlocie południowym skrzyżowania Ks.
Janusza/Górczewska- średnie długości kolejek wynoszą ok 40m;
warunki ruchu na pozostałych skrzyżowania są dobre a średnie długości kolejek nie
przekraczają 30m;
nie zidentyfikowano istotnych utrudnień w ruchu dla transportu zbiorowego autobusowego, który
na czas budowy II linii metra w tym rejonie będzie pełnić ważną funkcje dowożącą do krańcowej
stacji metra (Ks. Janusza);
należy również zaznaczyć, że niewielki ruch tranzytowy (jaki zidentyfikowano w prognozach na
wewnętrznych ulicach centrum handlowego Wola Park) nie prowadzi do żadnych utrudnień w
ruchu na skrzyżowaniu wyjazd z Wola Park/Górczewska.

Rys. 5.63 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Obozowa, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla
ciągu Obozowa. Widoczna kolejka pojazdów na wschodnim wlocie, szczyt popołudniowy, rok 2021, W2.

Rys. 5.64 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Obozowa, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla
ciągu Księcia Janusza. Widoczna kolejka pojazdów na południowym wlocie, szczyt popołudniowy, rok 2021, W2.
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Rys. 5.65 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Górczewska, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla
ciągu Księcia Janusza. Widoczna kolejka pojazdów na południowym wlocie, szczyt popołudniowy, rok 2021, W2.

Rys. 5.66 Obraz ruchu na skrzyżowaniu wyjazd z Wola Park/Górczewska, w chwili zapalenia się sygnału
zielonego dla skrętu w prawo z Górczewskiej do Wola Park. Widoczna kolejka pojazdów na wschodnim wlocie,
szczyt popołudniowy, rok 2021, W2.
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Górczewska/wyjazd z CH
Wola Park

Górczewska/Ks. Janusza

Obozowa/Ks. Janusza

Rys. 5.67 Straty czasu w kolejce17 (sek.), dla okresu symulacji 1200-2400 sek. , szczyt popołudniowy, rok 2021
dla wariantu W2.

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 .
17
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Rys. 5.68 Wykres liczby zatrzymań w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu popołudniowego w roku
2021, dla wariantu W2, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Rys. 5.69 Wykres średnich długości kolejek (m) w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu
popołudniowego w roku 2021, dla wariantu W2, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Górczewska/wyjazd z CH
Wola Park

Górczewska/Ks. Janusza

Ks. Janusza/Obozowa

Rys. 5.70 Schemat lokalizacji liczników kolejek na skrzyżowaniu.

Warunki ruchu wyrażone średnimi prędkościami ujawniły utrudnienia na kierunkach z Centrum, w
szczególności zidentyfikowano kolejki w obrębie skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza. Znacznie
utrudnienia występują również na wlocie południowym skrzyżowania Górczewska/Ks. Janusza na
ul. Olbrachta. Zmniejszone prędkości zidentyfikowano na pasie do skrętu w lewo
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Rys. 5.71 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 sek., szczyt
popołudniowy, rok 2021, wariant W2.

5.3.7

Rok 2031, szczyt poranny, wariant W0
Wykorzystując model ruchu dla roku 2031, dla wariantu W0 oraz prognozy ruchu na ten okres wykonano
analizę mikrosymulacyjną dla szczytu porannego. Na jej podstawie stwierdzono, że:






niekorzystne warunki ruchu panują na ul. Dywizjonu 303 w kierunku centrum (zachodni wlot
skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza), średnia długość kolejki na tym wlocie wynosi ok 350m a
średnie straty czasu w kolejce dla tego wlotu sięgają ponad 2 min, należy jednak zwrócić uwagę,
że stopień kalibracji dla tego wlotu nie został osiągnięty (GEH ok 8) co oznacza, że na
wspomnianym wlocie panują na tyle złe warunki ruchu, że prognozowane natężenia ruchu na
relacji na wprost i w prawo dla tego wlotu nie jest osiągnięte (następuje nieznaczne wydłużenie
szczytu komunikacyjnego);
niekorzystne warunki ruchu panują również w ciągu ul. Górczewskiej na wszystkich zachodnich
wlotach skrzyżowania (wyjazd z Wola Park/Górczewska, Ks. Janusza/Górczewska) kolejki
pojazdów na poszczególnych wlotach wahają się od 100-250m, co w konsekwencji oznacza
wypełnienie powierzchni akumulacji pomiędzy skrzyżowaniami, należy jednak zaznaczyć, że z
uwagi na dobrą koordynacje sygnalizacji świetlnej ruch na tym ciągu odbywa się płynnie;
niekorzystne warunki ruchu występują również na północnym wlocie skrzyżowania
Ks. Janusza/Górczewska, kolejka pojazdów na Ks. Janusza dochodzi nawet do 400m;
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warunki ruchu na pozostałych skrzyżowania są dobre a średnie długości kolejek nie
przekraczają 30m.

Rys. 5.72 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Obozowa. Widoczna kolejka pojazdów na zachodnim wlocie
ronda, szczyt poranny, rok 2031, W0.

Rys. 5.73 Obraz ruchu na ciągu ul. Górczewskiej. Widoczna kolejka pojazdów na zachodnim wlocie skrzyżowania
wyjazd z Wola Park/Górczewska, szczyt poranny, rok 2031, W0.

Rys. 5.74 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Górczewska, w chwili zapalenia sygnału zielonego dla wlotu
zachodniego. Widoczna kolejka pojazdów na zachodnim wlocie skrzyżowania, szczyt poranny, rok 2031, W0.
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Rys. 5.75 Obraz ruchu na
skrzyżowaniu Ks.
Janusza/Górczewska, w chwili
zapalenia sygnału zielonego
dla wlotu północnego (Ks.
Janusza). Widoczna kolejka
pojazdów na zachodnim wlocie
ronda, szczyt poranny, rok
2031, W0.
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Rys. 5.76 Straty czasu w kolejce18 (sek.), dla okresu symulacji 1200-2400 sek., szczyt poranny, rok 2031 dla
wariantu W0.

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.
18
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Rys. 5.77 Wykres liczby zatrzymań w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu porannego w roku 2031,
dla wariantu W0, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Rys. 5.78 Wykres średnich długości kolejek (m) w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu porannego
w roku 2031, dla wariantu W0, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Górczewska/wyjazd z
CH Wola Park

Ks.
Janusza/Obozowa

Górczewska/Ks. Janusza

Nowy Łącznik/Dywizjonu 303

Rys. 5.79 Schemat lokalizacji liczników kolejek na skrzyżowaniu.

Warunki ruchu wyrażone średnimi prędkościami ujawniły utrudnienia na kierunkach do Centrum, w
szczególności zidentyfikowano kolejki na wlocie zachodnim skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza na
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ul. Dywizjonu 303. Znacznie utrudnienia występują również ciągu ul. Górczewskiej w kierunku centrumprzy czym ruch na tym odcinku odbywa się płynie pomimo niskich prędkości. Bardzo złe warunki ruchu
zidentyfikowano również na ul. Księcia Janusza na kierunku do Górczewskiej- co w konsekwencji
powoduje również utrudniania na poprzeczkach (Brożka, Danuty Siedzikówny „Inki” itd.)- brak
możliwości sprawne włączenia się na ul. Ks. Janusza.

LEGENDA
Zakres średnich
prędkości (km/h)

Rys. 5.80 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 sek., szczyt
poranny, rok 2031, wariant W0.

5.3.8

Rok 2031, szczyt popołudniowy, wariant W0
Wykorzystując model ruchu dla roku 2031, dla wariantu W0 oraz prognozy ruchu na ten okres wykonano
analizę mikrosymulacyjną dla szczytu popołudniowego. Na jej podstawie stwierdzono, że:




niekorzystne warunki ruchu panują na ul. Obozowej w kierunku z centrum (wschodni wlot
skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza), średnia długość kolejki na tym wlocie dochodzi do 500m
a średnie straty czasu w kolejce dla tego wlotu sięgają ponad 6 min, należy jednak zwrócić
uwagę, że stopień kalibracji dla tego wlotu nie został osiągnięty (GEH ponad 9) co oznacza, że
na wspomnianym wlocie panują na tyle złe warunki ruchu, że prognozowane natężenia ruchu
na wlocie nie jest osiągnięte (następuje wydłużenie szczytu komunikacyjnego);
niekorzystne warunki ruchu panują również w ciągu ul. Górczewskiej, średnie długości kolejek
na wlocie wschodnim skrzyżowania Ks. Janusza/Górczewska również dochodzą ok 450m;
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niekorzystne i przeciętne warunki ruchu występują również na północnym wlocie skrzyżowania
Ks. Janusza/Górczewska, średnie długości kolejek pojazdów dochodzą do ok 100m oraz
południowym wlocie skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa gdzie średnie długości kolejek
pojazdów wynoszą ok 60m;
warunki ruchu na pozostałych skrzyżowania są dobre a średnie długości kolejek nie
przekraczają ok 40m.

Rys. 5.81 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Obozowa. Widoczna kolejka pojazdów przede wszystkim na
wschodnim i południowym wlocie ronda, szczyt popołudniowy, rok 2031, W0.
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Rys. 5.82 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Górczewska. Widoczna kolejka pojazdów przede wszystkim
na wschodnim i północnym wlocie skrzyżowania, szczyt popołudniowy, rok 2031, W0.
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Rys. 5.83 Straty czasu w kolejce19 (sek.), dla okresu symulacji 1200-2400 sek., szczyt popołudniowy, rok 2031
dla wariantu W0.

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 .
19
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Rys. 5.84 Wykres liczby zatrzymań w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu popołudniowego w roku
2031, dla wariantu W0, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Rys. 5.85 Wykres średnich długości kolejek (m) w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu
popołudniowego w roku 2031, dla wariantu W0, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Górczewska/wyjazd z CH Wola
Park

Górczewska/Ks. Janusza

Ks. Janusza/Obozowa

Rys. 5.86 Schemat lokalizacji liczników kolejek na skrzyżowaniu.

Warunki ruchu wyrażone średnimi prędkościami ujawniły utrudnienia na kierunkach z centrum, w
szczególności zidentyfikowano kolejki na wlocie wschodnim skrzyżowania Górczewska/Ks. Janusza i
wschodnim skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza na ul. Obozowej oraz południowym Ks. Janusza.
Znacznie utrudnienia występują również na wlocie północnym skrzyżowania Górczewska/Ks. Janusza
na ul. Ks. Janusza. Zidentyfikowano również utrudnienia na wyjeździe z ul. Góralskiej.
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„Koncepcja przebiegu „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie” etap III

79

LEGENDA
Zakres średnich
prędkości (km/h)

Rys. 5.87 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 sek., szczyt
popołudniowy, rok 2031, wariant W0.

5.3.9

Rok 2031, szczyt poranny, wariant W1
Wykorzystując model ruchu dla roku 2031, dla wariantu W0 oraz prognozy ruchu na ten okres wykonano
analizę mikrosymulacyjną dla szczytu porannego. Na jej podstawie stwierdzono, że:






niekorzystne warunki ruchu panują na ul. Górczewskiej na kierunku do centrum pomiędzy
skrzyżowaniem z ul. Ks. Janusza a wyjazdem z Wola Park, średnia długość kolejki na
zachodnim wlocie skrzyżowania Ks. Janusza/Górczewska wynoszą ok 280m, na zachodnim
wlocie wyjazd z Wola Park/Górczewska wynoszą ok 350m;
niekorzystne warunki ruchu panują również w ciągu ul. Dywizjonu 303- Obozowa w kierunku
centrum, średnie długości kolejki na zachodnim wlocie skrzyżowania Nowy Łącznik/ Dywizjonu
303 wynoszą ok 200m, ok 170m wynosi również średnia długość kolejki na zachodnim wlocie
skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa co oznacza, że następuje napełnienie odcinka akumulacji
pomiędzy skrzyżowaniem Nowy Łącznik/ Dywizjonu 303 a Ks. Janusza/Obozowa;
zidentyfikowano również niewielkie kolejki pojazdów na wlocie południowym skrzyżowania
Nowy Łącznik/ Dywizjonu 303- średnie długości kolejek nie przekraczają 60m;
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warunki ruchu na pozostałych skrzyżowania są dobre a średnie długości kolejek nie
przekraczają 30m.

Rys. 5.88 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/ Górczewska, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla
wlotu zachodniego (Górczewska). Widoczna kolejka pojazdów na zachodnim wlocie skrzyżowania, szczyt
poranny, rok 2031, W1.

Rys. 5.89 Obraz ruchu na skrzyżowaniu wyjazd z Wola Park/Górczewska. W chwili zapalenia się sygnału
zielonego dla wlotu zachodniego. Widoczna kolejka pojazdów na zachodnim wlocie skrzyżowania, szczyt
poranny, rok 2031, W1.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 5.90 Obraz ruchu na skrzyżowaniach Dywizjonu 303/Nowy Łącznik oraz Ks. Janusza/Obozowa. Widoczna
kolejka pojazdów na ciągu ul. Dywizjonu 303 w kierunku centrum, szczyt poranny, rok 2031, W1.
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Rys. 5.91 Straty czasu w kolejce20 (sek.), dla okresu symulacji 1200-2400 sek., szczyt poranny, rok 2031 dla
wariantu W1.

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.
20
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Rys. 5.92 Wykres liczby zatrzymań w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu porannego w roku 2031,
dla wariantu W1, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Rys. 5.93 Wykres średnich długości kolejek (m) w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu porannego
w roku 2031, dla wariantu W1, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Górczewska/wyjazd z CH
Wola Park

Górczewska/Ks. Janusza

Ks. Janusza/Obozowa

Nowy Łącznik/Dywizjonu 303

Rys. 5.94 Schemat lokalizacji liczników kolejek na skrzyżowaniu.

Warunki ruchu wyrażone średnimi prędkościami ujawniły utrudnienia na kierunkach do Centrum, w
szczególności zidentyfikowano kolejki na ciągu Dywizjonu 303- Obozowa oraz Górczewskiej.
Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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LEGENDA
Zakres średnich
prędkości (km/h)

Rys. 5.95 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 sek., szczyt
poranny, rok 2031, wariant W1.

5.3.10 Rok 2031, szczyt popołudniowy, wariant W1
Wykorzystując model ruchu dla roku 2031, dla wariantu W0 oraz prognozy ruchu na ten okres wykonano
analizę mikrosymulacyjną dla szczytu popołudniowego. Na jej podstawie stwierdzono, że:






niekorzystne warunki ruchu panują na ul. Obozowej na kierunku z centrum, średnia długość
kolejki na wschodnim wlocie skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa wynoszą ok 450m;
niekorzystne warunki ruchu panują również w ciągu ul. Górczewskiej, na wschodnim wlocie
skrzyżowania Górczewska/Ks. Janusza średnie długości kolejek sięgają prawie 450;, przy czym
z uwagi na dobrze funkcjonującą koordynacje sygnalizacji świetlne ruch na tym odcinku odbywa
się płynnie;
przeciętne występują na zachodnim wlocie skrzyżowania Górczewska/wjazd do Wola Parkśrednie długości kolejek wynoszą prawie 80m;
warunki ruchu na pozostałych skrzyżowania są dobre a średnie długości kolejek nie
przekraczają 40m.
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Rys. 5.96 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/ Obozowa. Widoczna kolejka pojazdów na wschodnim
wlocie skrzyżowania, szczyt popołudniowy, rok 2031, W1.

Rys. 5.97 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/ Górczewska w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla
ciągu Górczewska. Widoczna kolejka pojazdów na wschodnim wlocie skrzyżowania, szczyt popołudniowy, rok
2031, W1.

Rys. 5.98 Obraz ruchu na skrzyżowaniu wyjazd z Wola Park/ Górczewska w chwili zapalenia się sygnału
zielonego dla ciągu Górczewska. Widoczna kolejka pojazdów na zachodnim wlocie skrzyżowania, w
szczególności na pasie do skrętu w lewo, szczyt popołudniowy, rok 2031, W1.
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Rys. 5.99 Straty czasu w kolejce21 (sek.), dla okresu symulacji 1200-2400 sek., szczyt popołudniowy, rok 2031
dla wariantu W1.

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 .
21
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Rys. 5.100 Wykres liczby zatrzymań w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu popołudniowego w roku
2031, dla wariantu W1, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Rys. 5.101 Wykres średnich długości kolejek (m) w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu
popołudniowego w roku 2031, dla wariantu W1, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Górczewska/wyjazd z CH
Wola Park

Górczewska/Ks. Janusza

Ks. Janusza/Obozowa

Nowy Łącznik/Dywizjonu 303

Rys. 5.102 Schemat lokalizacji liczników kolejek na skrzyżowaniu.

Warunki ruchu wyrażone średnimi prędkościami ujawniły utrudnienia na kierunkach z centrum, w
szczególności zidentyfikowano kolejki na wlocie wschodnim skrzyżowania Obozowa/Ks. Znacznie
utrudnienia występują również na wlocie wschodnim skrzyżowania Górczewska/Ks. Janusza na
ul. Górczewskiej. Zidentyfikowano również utrudnienia na wyjeździe z ul. Góralskiej.
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LEGENDA
Zakres średnich
prędkości (km/h)

Rys. 5.103 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 sek.,
szczyt popołudniowy, rok 2031, wariant W1.

5.3.11 Rok 2031, szczyt poranny, wariant W2
Wykorzystując model ruchu dla roku 2031, dla wariantu W2 oraz prognozy ruchu na ten okres wykonano
analizę mikrosymulacyjną dla szczytu porannego. Na jej podstawie stwierdzono, że:





niekorzystne warunki ruchu panują na ul. Dywizjonu 303- Obozowa w kierunku centrum, średnie
długości kolejki na zachodnim wlocie skrzyżowania Obozowa Ks. Janusza wynoszą ok 350m
niekorzystne warunki ruchu występują również w ciągu ul Górczewskiej w kierunku centrum,
średnia długość kolejki na zachodnim wlocie skrzyżowania Ks. Janusza/Górczewska wynoszą
ok 120m, na zachodnim wlocie wyjazd z Wola Park/Górczewska wynoszą ok 150m, przy czym
utrudnienia na skrzyżowaniu wjazd do Wola Park/Górczewska wynikają przede wszystkim z
pogorszonych warunków ruchu na lewoskręcie- kolejka pojazdów incydentalnie blokuje pojazdy
jadące na wprost;
warunki ruchu na pozostałych skrzyżowania są dobre a średnie długości kolejek nie
przekraczają 20m.
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Rys. 5.104 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/ Górczewska, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla
wlotu zachodniego (Górczewska). Widoczna kolejka pojazdów na zachodnim wlocie skrzyżowania, szczyt
poranny, rok 2031, W2.

Rys. 5.105 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/ Obozowa. Widoczna kolejka pojazdów na zachodnim
wlocie skrzyżowania, szczyt poranny, rok 2031, W2.
13-5=8
49-49=0

46-5=41

92-59=33

31-5=26

24-21=3
30-21=9
61-21=40

104-53=56
46-33=14

90-53=30

36-33=4

72-53=25

Górczewska/wyjazd z CH Wola
Park

Górczewska/Ks. Janusza

113-100=13

Obozowa/Ks. Janusza

Rys. 5.106 Straty czasu w kolejce22 (sek.), dla okresu symulacji 1200-2400 sek., szczyt poranny, rok 2031 dla
wariantu W2.

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.
22
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Rys. 5.107 Wykres liczby zatrzymań w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu porannego w roku
2031, dla wariantu W2, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Rys. 5.108 Wykres średnich długości kolejek (m) w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu porannego
w roku 2031, dla wariantu W2, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Górczewska/wyjazd z CH Wola
Park

Górczewska/Ks. Janusza

Ks. Janusza/Obozowa

Nowy Łącznik/Dywizjonu 303

Rys. 5.109 Schemat lokalizacji liczników kolejek na skrzyżowaniu.

Warunki ruchu wyrażone średnimi prędkościami ujawniły utrudnienia na kierunkach do Centrum, w
szczególności zidentyfikowano kolejki na wlocie zachodnim skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza na
Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.

„Koncepcja przebiegu „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie” etap III

90

ul. Dywizjonu 303. Znacznie utrudnienia występują również w ciągu ul. Górczewskiej w kierunku
centrum w tym na pasie do skrętu w lewo do Wola Park.

LEGENDA
Zakres średnich
prędkości (km/h)

Rys. 5.110 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 sek.,
szczyt poranny, rok 2031, wariant W2.

5.3.12 Rok 2031, szczyt popołudniowy, wariant W2
Wykorzystując model ruchu dla roku 2031, dla wariantu W2 oraz prognozy ruchu na ten okres wykonano
analizę mikrosymulacyjną dla szczytu popołudniowego. Na jej podstawie stwierdzono, że:




niekorzystna warunki ruchu panują na ul. Obozowej na kierunku z centrum, średnia długość
kolejki na wschodnim wlocie skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa dochodzą do 450m oraz w
ciągu ul. Górczewskiej, na wschodnim wlocie skrzyżowania Górczewska/Ks. Janusza średnie
długości kolejek sięgają prawie 450;
niekorzystne warunki ruchu panują również na wlocie południowym skrzyżowania Ks.
Janusza/Obozowa tj. na Nowym Łączniku i na Ks. Janusza, średnia długość kolejki dochodzi
do 350m;
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przeciętne warunki ruchu występują również na zachodnim wlocie skrzyżowania
Górczewska/wjazd do Wola Park- średnie długości kolejek wynoszą prawie 70m; przy czym
kolejki tworzą się głównie na skręcie w lewo;
warunki ruchu na pozostałych skrzyżowania są dobre a średnie długości kolejek nie
przekraczają 30m.

Rys. 5.111 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/ Górczewska, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla
wlotu wschodniego (Górczewska). Widoczna kolejka pojazdów na wschodnim wlocie skrzyżowania, szczyt
popołudniowy, rok 2031, W2.

Rys. 5.112 Obraz ruchu na skrzyżowaniu wjazd do Wola Park/ Górczewska, w chwili zapalenia się sygnału
zielonego dla wlotu zachodniego (Górczewska). Widoczna kolejka pojazdów na zachodnim wlocie skrzyżowania
(lewoskręt), szczyt popołudniowy, rok 2031, W2.
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Rys. 5.113 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/ Obozowa. Widoczna kolejka pojazdów na wschodnim i
południowym wlocie skrzyżowania, szczyt popołudniowy, rok 2031, W2.

34-15=19
86-15=71
51-27=24

41-15=26

91-83=8
68-83=15
71-83=12
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37-33=4
119-100=19

38-33=5

284-81=203

109-100=9

Górczewska/wyjazd z CH Wola
Park

Górczewska/Ks. Janusza

Obozowa/Ks. Janusza

Rys. 5.114 Straty czasu w kolejce23 (sek.), dla okresu symulacji 1200-2400 sek., szczyt popołudniowy, rok 2031
dla wariantu W2.

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 .
23
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Rys. 5.115 Wykres liczby zatrzymań w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu popołudniowego w roku
2031, dla wariantu W2, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Rys. 5.116 Wykres średnich długości kolejek (m) w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu
popołudniowego w roku 2031, dla wariantu W2, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.

Górczewska/wyjazd z CH
Wola Park

Górczewska/Ks. Janusza

Ks. Janusza/Obozowa

Rys. 5.117 Schemat lokalizacji liczników kolejek na skrzyżowaniu.

Warunki ruchu wyrażone średnimi prędkościami ujawniły utrudnienia na kierunkach z centrum, w
szczególności zidentyfikowano kolejki na wlocie wschodnim skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza oraz
na wlocie południowym. Znacznie utrudnienia występują również na wlocie wschodnim skrzyżowania
Górczewska/Ks. Janusza na ul. Górczewskiej. Zidentyfikowano również utrudnienia na wyjeździe z
ul. Góralskiej.
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LEGENDA
Zakres średnich
prędkości (km/h)

Rys. 5.118 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 sek.,
szczyt popołudniowy, rok 2031, wariant W2.

5.3.13 Zbiorcze tabele wynikowe ze statystykami dla W0, W1 i W2
Poniżej przedstawiono zbiorcze tabele wynikowe dla całego modelu w odniesieniu do wszystkich
wariantów dla szczytu porannego i popołudniowego, dla dwóch horyzontów czasowych.
Tabl. 5.15 Średnie prędkości samochodów osobowych oraz ich średnie straty czasu w całym modelu, dla roku
2021.

Wariant
W0
W1
W2
W0
W1
W2

Średnie straty czasu [sek./so]
Średnie prędkości [km/h]
Szczyt poranny
72,39
22,04
66,44
24,22
69,69
23,06
Szczyt popołudniowy
99,20
18,78
93,63
20,38
67,00
23,94
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W szczycie porannym w 2021 roku różnice pomiędzy wariantami są minimalne (nie przekraczają 10%
w stosunku do wariantu W0) - nieznacznie lepszy okazuje się wariant W1, wynika to z faktu, że dopływ
ruchu do obszaru limitowany jest skrzyżowaniem Ks. Janusza/Obozowa. Istotne różnice widać dopiero
w szczycie popołudniowym gdzie znacznie lepiej wypada wariant W2. Występują wyższe średnie
prędkości pojazdów i jednocześnie niższe straty czasu o ok 30% w stosunku do wariantu W0, podczas
gdy wariant W1 jest efektywniejszy w tym zakresie od wariantu W0 zaledwie o ok kilka procent (poniżej
10%).
Tabl. 5.16 Średnie prędkości samochodów osobowych oraz ich średnie straty czasu w całym modelu, dla roku
2031.

Wariant
W0
W1
W2
W0
W1
W2

Średnie straty czasu [sek./so]
Średnie prędkości [km/h]
Szczyt poranny
114,97
18,16
106,05
19,85
83,43
23,47
Szczyt popołudniowy
131,81
17,33
102,80
20,57
123,25
18,29

W roku 2031 występują niekorzystne warunki ruchu we wszystkich wariantach analizy. Średnie straty
czasu na pojazd przekraczają 100 sek. tylko w szczycie porannym w wariancie W2 zanotowano niższe
straty czasy. Niekorzystne warunki ruchu jakie zidentyfikowano w 2031 roku (prawie dwukrotnie gorsze
niż w 2021 roku) wynikają bezpośrednio ze zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu Ks.
Janusza/Obozowa. Przyjęte rozwiązanie w postaci ronda jednopasowego sprawia, że przy
prognozowanych natężeniach ruchu nie jest możliwe sprawne jego funkcjonowanie. Co w konsekwencji
prowadzi do wzrostu strat czasu i spadku prędkości w całym modelu.

Wnioski z mikrosymulacji ruchu
Na podstawie przeprowadzonych mikrosymulacji ruchu sformułowano następujące wnioski dla
roku 2021:
1. Zarówna w szczycie porannym jak i popołudniowym widać ogromny wpływ zamknięć na
ul. Górczewskiej na czas budowy II linii metra. Ograniczenia ruchu na ul. Górczewskiej
powodują istotne pogorszenie warunków ruchu na ciągu ul. Obozowa- Dywizjonu 303, Ks.
Janusza oraz Olbrachta.
2. Wszystkie analizowane warianty zapewniają sprawność funkcjonowania komunikacji zbiorowej
w ciągu ul. Górczewskiej na analizowanym odcinku.
3. Zauważono, że niewielki ruch tranzytowy (jaki zidentyfikowano w prognozach na wewnętrznych
ulicach centrum handlowego Wola Park) nie prowadzi do żadnych utrudnień w ruchu na
skrzyżowaniu wyjazd z Wola Park/Górczewska.
4. W szczycie porannym zidentyfikowano skrzyżowania/relacje stanowiące „wąskie gardła” dla
użytkowników transportu indywidualnego jadących w kierunku centrum jest to rejon
skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa (wloty zachodni i północny) oraz Ks. Janusza/Górczewska
(Olbrachta-prawoskręt w ul. Górczewską). W odniesieniu do poszczególnych wariantów
zauważono:
a. W wariancie W0 kolejka pojazdów na wlocie zachodnim skrzyżowania Ks.
Janusza/Obozowa wynosi ok 270m; na wlocie południowym (Olbrachta) skrzyżowania
Ks. Janusza/Górczewska średnie długości kolejki wynoszą wynosi ok 130m. Pewne
utrudnienia zidentyfikowano również na wlocie północnym skrzyżowania Ks.
Janusza/Obozowa- średnie długości kolejek dla tego wlotu wynoszą ok 50m.
b. W wariancie W1 na skutek powstania nowego skrzyżowania (Nowy Łącznik/Dywizjonu
303) kolejka pojazdów na wlocie zachodnim zostaje skrócona do 130m, druga część
kolejki występuje na wlocie wschodnim skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza, długości
kolejek na północnym wlocie (Ks. Janusza) skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa,
podobnie jak długości kolejek na południowym wlocie (Olbrachta) skrzyżowania Ks.
Janusza/Górczewska są na podobnym poziomie co w wariancie W0.
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W wariancie W2 kolejka pojazdów na wlocie zachodnim skrzyżowania Ks.
Janusza/Obozowa wynosi tak jak w wariancie W0 ok 270m; spada natomiast
nieznacznie kolejka pojazdów na południowym wlocie (Olbrachta) skrzyżowania Ks.
Janusza/Górczewska do 100m. Na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Obozowa na wlocie
północnym nieznacznie rośnie średnia długość kolejek do 80m
5. W szczycie popołudniowym zauważono skrzyżowania/relacje stanowiące „wąskie gardła” dla
użytkowników transportu indywidualnego jadących w kierunku od centrum jest to rejon
skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa (wloty wschodni i południowy). W odniesieniu do
poszczególnych wariantów zauważono:
a. W wariancie W0 kolejka pojazdów na wlocie wschodnim skrzyżowania Ks.
Janusza/Obozowa wynosi ok 280m a na południowym 200m.
b. W wariancie W1 kolejka pojazdów na wlocie wschodnim skrzyżowania Ks.
Janusza/Obozowa nieznacznie spada i wynosi ok 260m a na południowym spada do
50m.
c. W wariancie W2 kolejka pojazdów na wlocie wschodnim skrzyżowania Ks.
Janusza/Obozowa spada do 65m a na południowym skrzyżowania Ks.
Janusza/Górczewska do ok 40m.
c.

Przeprowadzona analiza dla roku 2021 wykazała, że kluczowe znaczenia dla sprawności
analizowanego układu ulicznego ma przerwanie ciągu Olbrachta-Ks. Janusza. Przerwanie powyższego
ciągu występuje w wariancie W2. Fakt ten jest szczególnie istotny w szczycie popołudniowym, wariant
W2 charakteryzuje się wówczas istotnie lepszymi warunkami ruchu w stosunku do pozostałych
wariantów, zabezpiecza on również Ks. Janusza przed wzmożonym ruchem tranzytowym znacznie
skutecznej w porównaniu do wariantu W1. Jednocześnie zauważono, że niezwykle wrażliwy okazał się
odcinek akumulacji na ul. Obozowej pomiędzy Ks. Janusza a przejazdem przez torowisko tramwajowe.
Jest on kluczowy z uwagi na zachowanie sprawności funkcjonowania skrzyżowania Obozowa/Ks.
Janusza w szczycie popołudniowym. Stąd budowa trójwlotowego skrzyżowania w miejscu istniejącego
przejazdu przez torowisko proponowanego w wariancie W1 stwarza poważne zagrożenie pogłębienia
powyższego problemu. Budowa nowego skrzyżowania Dywizjonu 303/Nowy Łącznik proponowana w
ramach wariantu W1 wprowadza również dodatkowe utrudnienia dla ruchu tramwajowego. W sytuacji
wprowadzonych zamknięć na czas budowy II linii metra będzie to szczególnie niekorzystne.
Na podstawie przeprowadzonych mikrosymulacji ruchu sformułowano następujące wnioski dla
roku 2031:
1. Zarówno w szczycie porannym jak i popołudniowym widać ogromny wpływ nowej organizacji
ruchu na ul. Obozowej. Ograniczenie przekroju na ul. Obozowej (jeden pas ruchu dla
samochodów i jeden dla rowerów) oraz zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Ks.
Janusza/Obozowa (rondo jednopasowe) powodują znaczne utrudnienia w ruchu zarówno w
szczycie porannym jak i popołudniowym.
2. Zauważono również, że zmiana przepustowości ul. Obozowej wpływa bezpośrednio na
obciążenie ul. Ks. Janusza a w konsekwencji powoduje pogorszone warunki ruchu na tej ulicy.
3. W szczycie porannym zidentyfikowano miejsca stanowiące „wąskie gardła” dla użytkowników
transportu indywidualnego jadących w kierunku centrum jest to przede wszystkim rejon
skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa (wloty zachodni i północny) oraz ul. Ks. Janusza i
ul. Górczewska. W odniesieniu do poszczególnych wariantów zauważono:
a. W wariancie W0 kolejka pojazdów na wlocie zachodnim skrzyżowania Ks.
Janusza/Obozowa wynosi ok 350m; niekorzystne warunki ruchu zidentyfikowano
również ciągu ul. Górczewskiej na kierunku do centrum, kolejki pojazdów dochodzą do
260m, co oznacza że incydentalnie następuje wypełnienie odcinków pomiędzy
skrzyżowania co w konsekwencji powoduje sporadyczne blokowanie się skrzyżowań
(krótkie odcinki między skrzyżowania). Należy jednak zaznaczyć, że koordynacja
sygnalizacji świetlnej dla tego ciągu zapewnia spowolniony, ale płynny przepływ ruchu
na tym odcinku. Niekorzystne warunki ruchu zidentyfikowano również na ul. Ks.
Janusza na północnym wlocie skrzyżowania, średnie długości kolejek dochodzą nawet
do 400m.
b. W wariancie W1 na skutek powstania nowego skrzyżowania (Nowy Łącznik/Dywizjonu
303) kolejka pojazdów na wlocie zachodnim zostaje skrócona do 200m, druga część
kolejki występuje na wlocie wschodnim skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza (ok
170m), co oznacza, że następuje napełnienie odcinek pomiędzy Nowy Łącznik- Ks.
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Janusza; niekorzystne warunki ruchu zidentyfikowano również ciągu ul. Górczewskiej
na kierunku do centrum, kolejki pojazdów dochodzą do 350m, co oznacza, że
incydentalnie następuje wypełnienie odcinków pomiędzy skrzyżowania, co w
konsekwencji powoduje sporadyczne blokowanie się skrzyżowań (krótkie odcinki
między skrzyżowania).
c. W wariancie W2 kolejka pojazdów na wlocie zachodnim skrzyżowania Ks.
Janusza/Obozowa wynosi ok 350m (podobnie jak w wariancie W0); znaczne
utrudnienia zidentyfikowano również w ciągu ul. Górczewskiej na kierunku do centrum
na skrzyżowaniu Górczewska/wjazd do Wola Park, kolejki pojazdów wynoszą ok 150m,
przy czym utrudnienia na skrzyżowaniu wjazd do Wola Park/Górczewska wynikają
głównie z pogorszonych warunków ruchu na lewoskręcie- kolejka pojazdów
incydentalnie blokuje pojazdy jadące na wprost; jednocześnie odpływ ruchu z ul.
Górczewskiej w rejonie tego skrzyżowania poprawia warunki ruchu na dalszym odcinku
ul. Górczewskiej- następuje spadek średnich długości kolejek na skrzyżowaniu
Górczewska/Ks. Janusza (zachodni wlot) do 120m. W wariancie W2 podobnie jak w
wariancie W1 nie zidentyfikowano żadnych utrudnień na ul. Ks. Janusza w tym również
na północnym wlocie skrzyżowania Ks. Janusza/Górczewska.
4. W szczycie popołudniowym zauważono skrzyżowania/relacje stanowiące „wąskie gardła” dla
użytkowników transportu indywidualnego jadących w kierunku z centrum jest to rejon
skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa (wloty wschodni i południowy). W odniesieniu do
poszczególnych wariantów zauważono:
a. W wariancie W0 kolejka pojazdów na wlocie wschodnim skrzyżowania Ks.
Janusza/Obozowa wynosi ok 500m, duże utrudnienia występują również na wschodnim
wlocie skrzyżowania Górczewska/Ks. Janusza (średnie długości kolejek na poziomie
450m); znaczne utrudnienia zidentyfikowano również w ciągu ul. Ks. Janusza zarówno
w rejonie skrzyżowania z ul. Obozową (średnie dł. kolejek na poziomie 60 m) jak i
Górczewską (średnie dł. kolejek na poziomie 100 m).
b. W wariancie W1 kolejka pojazdów na wlocie wschodnim skrzyżowania Ks.
Janusza/Obozowa wynosi ok 450m, bardzo złe warunki ruchu panują również na wlocie
południowym skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa tj. na Nowym Łączniku i na Ks.
Janusza, średnia długość kolejki dochodzi do 350m duże utrudnienia występują
również na wschodnim wlocie skrzyżowania Górczewska/Ks. Janusza (średnie
długości kolejek na poziomie 450m). W wariancie W1 nie zidentyfikowano żadnych
istotnych utrudnień na ul. Ks. Janusza w tym również na północnym wlocie
skrzyżowania Ks. Janusza/Górczewska. Niewielkie utrudnienia w ruchu
zidentyfikowano na wlocie zachodnim skrzyżowania Górczewska/wyjazd Wola Parkśrednie długości kolejek dochodzą do 80m, przy czym utrudnienia na tym skrzyżowaniu
wynikają głównie z pogorszonych warunków ruchu na lewoskręcie- kolejka pojazdów
incydentalnie blokuje pojazdy jadące na wprost
c. W wariancie W2 kolejka pojazdów na wlocie wschodnim skrzyżowania Ks.
Janusza/Obozowa wynosi ok 450m, duże utrudnienia występują również na wschodnim
wlocie skrzyżowania Górczewska/Ks. Janusza (średnie długości kolejek na poziomie
450m). Bardzo złe warunki ruchu zidentyfikowano również na wlocie południowym
skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza- średnie długości kolejek pojazdów sięgają ok
350m, co w konsekwencji prowadzi do pogorszonych warunków ruchu nie tylko na
Nowym Łączniku w kierunku ul. Obozowej, ale również na ul. Ks. Janusza. Niewielkie
utrudnienia w ruchu zidentyfikowano na wlocie zachodnim skrzyżowania
Górczewska/wyjazd Wola Park- średnie długości kolejek dochodzą do 80m, przy czym
utrudnienia na tym skrzyżowaniu wynikają głównie z pogorszonych warunków ruchu na
lewoskręcie- kolejka pojazdów incydentalnie blokuje pojazdy jadące na wprost
Przeprowadzona analiza dla roku 2031 wykazała, że kluczowe znaczenia dla sprawności
analizowanego układu ulicznego ma zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Obozowa
(rondo jednopasowe) oraz ograniczenie przekroju ul. Obozowej (1 pas ruchu dla samochodów i jeden
dla rowerów). Przyjęcie takiego rozwiązania sprawia, że w każdym z analizowanych wariantów (W0,
W1 i W2) występują bardzo duże utrudnienia w ruchu w rejonie tego skrzyżowania. W szczycie
porannym utrudnienia te występują na zachód (Dywizjonu 303) omawianego ronda a w szczycie
popołudniowym na wschód (Obozowa). Ograniczenie przepustowości w rejonie tego skrzyżowania jest
szczególnie uciążliwe dla analizowanego obszaru w szczycie popołudniowym, kiedy to następuje
rozlewanie się ruchu na analizowany obszar w szczególności na ul. Ks. Janusza. Przy czym z uwagi na
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ograniczenie przekroju ul. Obozowej problemy na Ks. Janusza pojawiają się również w szycie porannym
(ruch z Dywizjonu 303 ucieka w kierunku ul. Górczewskiej z wykorzystaniem ul. Ks. Janusza).
Podobnie jak w roku 2021 zauważono również, że realizacja nowego skrzyżowania na zachód od
istniejącego Ks. Janusza/Obozowa (rozwiązanie wg W1) jest niekorzystane z punkty widzenia płynności
ruchu samochodowego i tramwajowego na obu skrzyżowaniach - odcinek akumulacji pomiędzy
skrzyżowaniami jest zbyt krótki (ok 130m). Ponadto skrzyżowanie Nowy Łącznik/Dywizjonu 303 jest
nieczytelne z uwagi na fakt, że w ramach tego skrzyżowania następuje zmiana przekroju ciągu
Obozowa- Dywizjonu 303 z dwóch jezdni przechodzi na jedną (przejazd przez torowisku tramwajowe
obu relacji na wprost i w lewo).
W roku 2031 następuje również przywrócenie do ruchu całego odcinka ul. Górczewskiej, co skutkuje
pogorszeniem warunków ruchu na tym ciągu, należy jednak zaznaczyć, że funkcjonująca koordynacja
sygnalizacji świetlnej zapewnia płynność ruchu na tym ciągu pomimo pogorszonych warunków ruchu.
Zauważono również, że w wariantach W1 i W2- kiedy następuje budowa nowego połączenia drogowego
wzrasta znaczenie skrzyżowania Górczewska/wjazd do Wola Park w szczególności skrętu w lewo z
ul. Górczewskiej.

Uzupełniająca analiza mikrosymulacyjna dla skrzyżowania
Obozowa/ Ks. Janusza w roku 2031
Wnioski z przeprowadzonych analiz mikrosymulacyjnych wskazują, że najsłabszym ogniwem w
analizowanym obszarze jest koncepcja docelowego rozwiązania skrzyżowania Ks. Janusza z
ul. Obozową. Koncepcja ta jest częścią projektu przebudowy ul. Obozowej i została zawarta w projekcie
Tramwajów Warszawskich. W ramach tej koncepcji skrzyżowanie zostanie przebudowane na rondo
jednopasowe. Nie zapewni to prawidłowego funkcjonowania układu drogowo-ulicznego w
analizowanym obszarze w żadnym z analizowanych wariantów, również w wariancie W0. W związku z
powyższym w ramach opracowania przeprowadzono eksperyment mikrosymulacyjny dla wariantu W2
dla roku prognostycznego 2031, dla szczytu popołudniowego z założeniem, że na analizowanym
skrzyżowaniu pozostanie istniejąca organizacja ruchu - z korektą programu sygnalizacji świetlnej 24.
Wnioski z przeprowadzonych mikrosymulacji ruchu wskazują, że w sytuacji, gdy nie następuje
przebudowa skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa (organizacja ruchu tak jak w stanie istniejącym, z
lekką korektą programu sygnalizacji świetlnej) warunki ruchu na tym skrzyżowaniu zapewniają
prawidłowy przepływ ruchu na wszystkich relacjach, a tworzące się kolejki pojazdów na jego wlotach są
typowe dla okresów szczytów komunikacyjnych. Średnie długości kolejek na tym skrzyżowaniu nie
przekraczają 65m (wlot południowy ul. Ks. Janusza).
Celem przeprowadzonego eksperymentu mikrosymulacyjnego było potwierdzenie możliwości
rozwiązania tego skrzyżowania w sposób zapewniający płynność ruchu w analizowanym obszarze.
Dyskusja o analizach ruchu dla tego wariantu i wariantów podstawowych oraz wniosków odbyła się na
spotkaniu roboczym w siedzibie Tramwajach Warszawskich w dniu 11.06.2018r.
W czasie tego spotkania przyjęto wstępne wytyczne, co do ewentualnego przeprojektowania obecnej
koncepcji skrzyżowania. Założono, że skrzyżowanie to powinno uwzględniać planowane uspokojenie
ruchu na ul. Obozowej (ul. Obozowa od skrzyżowania z ul. Ks. Janusza całkowicie zmieni swój
charakter. Przekrój dostępny w tej chwili dla ruchu drogowego będzie zawężony a w jego miejsce
powstaną pasy dla rowerów) oraz ruch tramwajowy w tym przede wszystkich przebudowę pętli
tramwajowej Koło. Zaprojektowane rondo w obydwu wariantach spełnia rolę tylko uspokojenia ruchu w
kierunku od Bemowa do Centrum w szczycie porannym. Natomiast powoduje ogromne utrudnienia w
przepływie ruchu w kierunku przeciwnym, w szczycie popołudniowym. Niezależnie od wariantów
budowy nowego połączenia drogowego z powodu ronda będą występowały bardzo złe warunki ruchu i
długie kolejki pojazdów na ul. Obozowej i Ks. Janusza.
Tramwaje Warszawskie stoją na stanowisku, że ze względu na projekt nowego połączenia drogowego
możliwe jest jeszcze ponowne rozpatrzenie istniejącej koncepcji budowy ronda i opracowanie nowej.
Tramwaje Warszawskie zamierzają ogłosić przetarg na projekt budowlany przebudowy ul. Obozowej w
ostatnim kwartale br. roku i oczekują, że przed końcem trzeciego kwartału br. koncepcja nowego

Założenia do przyjętego, zmienionego w stosunku do stanu istniejącego, programu sygnalizacji świetlnej
przedstawiono we wcześniejszym rozdziale, w ramach założeń do organizacji ruchu dla analizowanych wariantów.
24
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rozwiązania skrzyżowania ul. Obozowej i Ks. Janusza będzie gotowa oraz, że w czasie prac projektowo
koncepcyjnych analizowane rozwiązania będą z nimi konsultowane.
Szczegóły przeprowadzonej analizy przedstawiono na schematach poniżej oraz na filmie stanowiącym
załącznik do niniejszego opracowania.

Rys. 5.119 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 sek.,
szczyt popołudniowy, rok 2031, wariant W2-skrzyżowanie.

Rys. 5.120 Wykres średnich długości kolejek (m) w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu
popołudniowego w roku 2031, dla wariantu W2-skrzyżowanie, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 sek.
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REKOMENDACJE
Przeprowadzone analizy umożliwiły identyfikacje silnych i słabych stron analizowanych wariantów w
odniesieniu do wariantu bazowego W0 (nic nie robić). W ramach opracowania przeprowadzono analizy
krótkoterminowe dla roku 2021) oraz średnioterminową dla roku 2031 dla dwóch szczytów
komunikacyjnych (poranny i popołudniowy).
Na potrzeby przeprowadzenia analizy krótkoterminowej założono zamknięcia na ul. Górczewskiej w
związku z budową II linii metra. Na podstawie przeprowadzonych analiz rekomenduje się realizację
nowego łącznika wg wariantu W2. W wariancie tym możliwe jest wyeliminowanie znacznej części ruchu
tranzytowego względem ul. Obozowej i ks. Janusza w skutek czego uzyskuje się najlepsze warunki
ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Ks. Janusza. Tym samym wariant ten zapewnia największe
odciążenie ul. Ks. Janusza oraz najlepszą płynność ruchu na ciągu ul. Obozowej - Dywizjonu 303 w
szczycie popołudniowym. Za realizacją tego wariantu przemawia również możliwość realizacji go bez
wprowadzania istotnych utrudnień w ruchu na czas jego realizacji na ciągu Obozowa - Dywizjonu 303
gdyż realizacja nowego łącznika wg W2 nie wymaga przebudowy całego skrzyżowania Ks.
Janusza/Obozowa. Wymagana będzie jedynie korekta wlotu południowego.
W związku z powyższych na podstawie przeprowadzonych analiz do roku 2021 rekomenduje się dla
analizowanego obszaru:
1. Realizacje nowego połączenia drogowego wg wariantu W2 wraz z korektą południowego wlotu
skrzyżowania Obozowa/ Ks. Janusza (ale bez przebudowy tego skrzyżowania) z założeniem
budowy ciągów pieszych i rowerowych w ramach inwestycji.
2. Wprowadzenie uspokojenia ruchu na ul. Ks. Janusza.
3. Wprowadzenia korekt w programach sygnalizacji świetlnej (w szczególności na
skrzyżowaniach: Górczewska/wjazd do Wola Park, Górczewska/ Góralska, Górczewska/ Ks.
Janusza, Ks. Janusza/Obozowa) na czas budowy II linii metra uwzględniających zmiany w
natężeniach ruchu dla poszczególnych relacji wynikających z zamknięć na ul. Górczewskiej.
4. Utrzymanie dotychczasowych założeń dla ul. Górczewskiej25 tj. traktowanie jej jako ważny
korytarz dla transportu autobusowego- dowożącego do krańcowej stacji metra (Ks. Janusza).
W odniesieniu do analiz przeprowadzonych dla roku 2031 stwierdzono, że żaden z analizowanych
wariantów (w tym również wariant bazowy W0) nie zapewnia prawidłowego funkcjonowania
analizowanego układu drogowo-ulicznego. Poważne utrudnienia w ruchu zidentyfikowane w roku 2031
wynikają z przyjętej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Obozowa, która zgodnie z
dotychczasowymi założeniami zakładała budowę ronda jednopasowego. Biorąc powyższe pod uwagę
oraz uwzględniając wyniki dla uzupełniających analiz wariantu W2 również rekomenduje się docelową
realizację nowego łącznika pomiędzy ulicami Górczewska- Obozowa wg wariantu W2. Należy jednak
zaznaczyć, że dalsze analizy tego wariantu wymagają zmiany założeń, co do organizacji ruchu na
skrzyżowaniu Obozowa/Ks. Janusza w stosunku do dotychczasowych planów przebudowy ul.
Obozowej (zakładających rondo jednopasowe na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Obozowa). Deklaracje
współpracy w tym zakresie potwierdziły Tramwaje Warszawskie26 rozumiejąc zasadność zmiany
przyjętej wcześnie koncepcji rozwiązania skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa. Jednocześnie należy
zaznaczyć, że prace nad zmianą koncepcji przebudowy skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa nie
wstrzymują realizacji nowego łącznika Górczewska- Obozowa wg wariantu W2 do końca 2021 gdyż
jego realizacja nie wymaga przebudowy skrzyżowania Ks. Janusza/ Obozowa a jedynie korektę wlotu
południowego. Należy jednak zaznaczyć, że z uwagi na harmonogram inwestycyjny Tramwajów
Warszawskich nowa koncepcja przebudowy skrzyżowania Ks. Janusza/ Obozowa powinna zostać
przygotowana do końca 3 kwartału br. Tak by założenia w niej zawarte mogły zostać uwzględnione w
projekcie budowlanym przebudowy ul. Obozowej.

Zgodnych z opracowaniem: „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 wschodniopółnocnego (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.
26 Spotkanie dn. 11.06.2018 w siedzibie Tramwajów Warszawskich przy ul. Siedmiogrodzka 20 w Warszawie,
uczestnicy: Tramwaje Warszawskie, TransEko, IKEA, Auchan, PPKD.
25
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W związku z powyższych na podstawie przeprowadzonych analiz docelowo tj. po ustąpieniu utrudnień
w związku z budową II linii metra, rekomenduje się dla analizowanego obszaru:
1. Zmianę dotychczasowej koncepcji projektu organizacji ruchu na skrzyżowaniu Ks.
Janusza/Obozowa. Przy czym przyjęcie konkretnego rozwiązania powinno być poprzedzone
szczegółową analizą zarówno w zakresie możliwości kształtowania geometrii skrzyżowania (z
uwzględnieniem założeń Tramwajów Warszawskich w zakresie przebudowy torowiska
tramwajowego w Obozowej oraz zmiany kierunku ruchu na pętli tramwajowej) jak i analizą
ruchową.
2. Korektę organizacji ruchu na skrzyżowaniu Nowy Łącznik/Górczewska z uwagi na wzrost
znaczenia ul. poprzecznej (przejęcie roli Ks. Janusza), polegającą na zmianie programu
sygnalizacji świetlnej i ewentualne wydłużenie pasa do skrętu w lewo na zachodnim wlocie
skrzyżowania oraz pasa do skrętu w prawo na wschodnim wlocie skrzyżowania.
3. Ograniczenia priorytetu dla transportu zbiorowego w ciągu ul. Górczewskiej na kierunku z
centrum na odcinku ul. Ciołka – nowe połączenie drogowe. Działanie to będzie polegać na
eliminacji pasów autobusowych na odcinkach między skrzyżowaniami. Powodem dla takiej
rekomendacji jest występowanie wysokiego udziału relacji skrętnych powodujących intensywne
przeplatanie pojazdów między skrzyżowaniami. Rekomenduje się jedynie krótkie pasy
autobusowe na wlotach skrzyżowań.
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