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W analizach uciążliwości hałasu od 
ruchu drogowego do określania jego 
poziomu przyjmuje się średnie go-
dzinowe natężenie w dwóch okre-
sach w ciągu doby dla wskaźnika LAeq 
(pora dzienna w godzinach 6:00–
22:00 oraz nocna 22:00–6:00), 
w trzech okresach dla wskaźnika LDWN 
(pora dzienna: 6:00–18:00, pora wie-
czoru: 18:00–22:00, pora nocy: 
22:00–6:00) oraz w jednym okresie 
dla wskaźnika LN (pora nocy: 22:00–
6:00). Niestety rozporządzenia [3, 4] 
nie podają żadnych wytycznych, 
w jakich okresach powinno wykony-

wać się pomiary hałasu oraz towarzyszące im pomiary natę-
żenia ruchu i średniej chwilowej prędkości pojazdów. W wy-
mienionych rozporządzeniach oraz innych aktach prawnych 
brak jest wyszczególnionych wskaźników przeliczeniowych 
umożliwiających przejście z pomierzonego natężenia ruchu 
na SDR. Wprawdzie od 2010 r. opracowanie Ruch Drogowy 
[6] podaje rozkład ruchu w ciągu doby (dzień/wieczór/noc), 
w tym w odniesieniu do poszczególnych kategorii pojazdów, 
w zależności od funkcji i klasy technicznej drogi, jednak 
wstępne wyniki analiz przeprowadzone w [7] wykazały, że 
podział ten jest niewystarczający. Także określone w opraco-
waniu [8] udziały godzinowych natężeń w poszczególnych 
okresach mają ograniczone zastosowanie ze względu na to, 
że odnoszą się tylko do dróg o SDR > 16400 P/d. Ponadto, 

pomimo dobrego rozpoznania w literaturze krajowej i zagra-
nicznej wpływu podstawowych czynników ruchowych, w tym 
natężenia ruchu na hałas (zgodnie z rysunkiem 1), nadal bra-
kuje badań w odniesieniu do wahań ruchu w ciągu doby i za-
chodzących zmian w tym zakresie [9]. Dlatego też, celem 
artykułu jest uzupełnienie dotychczasowej wiedzy na temat 
wpływu zmienności natężeń ruchu w ciągu doby na poziom 
dźwięku, wyznaczenie wskaźników przeliczeniowych ko-
niecznych do wyznaczenia natężenia miarodajnego w opar-
ciu o SDR oraz określenie zakresu zmienności udziału ruchu 
dziennego i nocnego, w tym ruchu ciężkiego.

Baza danych 

Do analiz wykorzystano dane pochodzące ze stacji pomia-
ru ciągłego Golden River (GR) z lat 2000–2010 (34 stacje zlo-
kalizowane na sieci dróg krajowych) oraz dane zbierane 
w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) w roku 2010. 
Analizy prowadzono z uwzględnieniem struktury kierunkowej 
i rodzajowej (ogół pojazdów i pojazdy ciężkie) w odniesieniu 
do udziałów natężeń poszczególnych godzin w natężeniu 
dobowym (Qd). W przypadku pomiarów krótkotrwałych wy-
korzystano dane pochodzące jedynie z całodobowych po-
miarów (środowo-czwartkowych) w punktach typu F, G i H. 
Pomiar odbył się w przypadku punktów typu F i H w jednym 
z terminów majowych, tj. 12-13.05 lub 19–20.05, i jednym 
wrześniowym, tj. 22–23.09 lub 29-30.09, a w przypadku 
punktów G tylko w jednym z terminów wrześniowych (łącznie 
w 1793 punktach). Ze względu na bardzo obszerny zakres 
uzyskanych danych (zakres przestrzenny pomiarów oraz le-
genda do typów odcinków zamieszczone są na stronie inter-
netowej GDDKiA [11]) do analiz wykorzystano makra progra-
mu Excel. Do analiz rozprzestrzeniania się dźwięku wykorzy-
stano metodę Radosza (wzór 1), która wykazuje zbieżność 
z obecnie stosowanymi metodami obliczeniowymi takimi jak 
NMPB czy RLS90. Długookresowy średni poziom dźwięku A 
(wskaźnik LDWN), wyznaczono zgodnie z Dziennikiem Ustaw 
Nr 215 z 2010 roku (wzór 2). 

  (1)

w którym: 
Lp

Aeq –  podstawowy poziom hałasu drogowego w punkcie 
odniesienia, tj. w odległości d=10 m od krawędzi 
jezdni i na wysokości H = 1,2 m (p = D odnosi się do 
pory dnia – godziny 6:00 – 22:00 natomiast p = N do 
pory nocy – godziny 22:00–6:00),

Q – natężenie ruchu w obu kierunkach [P/h],
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Rys. 1. Poziom hałasu w punkcie odniesienia (tj. w odległości d = 10 m 
od krawędzi jezdni i na wysokości H = 1,20 m) w zależności od natęże-
nia ruchu (Q), udziału pojazdów ciężkich (uc) oraz prędkości potoku ru-
chu (v) (źródło [1])
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v – chwilowa prędkość średnia [km/h],
uc – udział pojazdów ciężkich [%],
ΔLi

Aeq –  poprawki wynikające z dodatkowych wpływów mię-
dzy innymi: odległość od krawędzi jezdni, pokrycie 
terenu.

  (2)

w którym: 
LDWN –  długookresowy średni poziom dźwięku A, wy-

znaczony w ciągu wszystkich dób w roku,
LD, LW, LN –  długookresowy średni poziom dźwięku A, wy-

znaczony w ciągu wszystkich pór odpowiednio: 
dnia (godziny 6:00–18:00), wieczoru (godziny 
18:00–22:00), nocy (godziny 22:00–6:00) w roku 
na podstawie wzoru 1.

wyznaczenie wskaźników przeliczeniowych 
do wyznaczenia natężenia miarodajnego 
w oparciu o SDR

Analizy prowadzono na podstawie grup odcinków jedno-
rodnych ruchowo, uzyskanych w wyniku podziału sieci dróg 
ze względu na kształt profili zmienności dobowej (analiza 
skupień). Zgodnie z opracowaniem [7], zastosowano nastę-
pujące grupy wskaźników (elementy poszczególnych sku-
pień wraz z odległością od środka właściwego skupienia do-
stępne w repozytorium PK [10]):

dane pochodzące ze stacji • GR (wtorek – czwartek): ogół 
pojazdów – 3 grupy; pojazdy ciężkie – 4 grupy,
dane pochodzące z • GPR 2010 (środa): ogół pojazdów 
i pojazdy ciężkie po 4 grupy,
łącznie dla danych pochodzących ze stacji • GR oraz GPR 
2010 (wtorek – czwartek): ogół pojazdów – 4 grupy (DOw-c1 
– DOw-c4), tj. odpowiednio trzy profile wyznaczone dla stacji 
GR (zgodne ze skupieniami dla GPR 2010) oraz jeden wy-
znaczony dla GPR 2010; pojazdy ciężkie – 4 grupy (DCw-c1 
– DCw-c4), tj. odpowiednio trzy profile wyznaczone dla stacji 
GR (zgodne ze skupieniami dla GPR 2010) oraz jeden wy-
znaczony dla GPR 2010. Opis profili zmienności natężeń 

ruchu tworzących poszczególne grupy wskaźnikowe w tym 
także w odniesieniu do zmienności sezonowej i tygodnio-
wej (wykorzystane w dalszych analizach) zestawiono w ta-
beli 1. 

Ta b e l a  1. opis profili zmienności natężeń ruchu tworzących po-
szczególne grupy wskaźnikowe 

Symbol 
profilu opis zmienności

O
gó

ł p
oj

az
dó

w

SO1 bardzo małe sezonowe wahania ruchu 

SO2 małe sezonowe wahania ruchu

SO3 wyraźne sezonowe wahania ruchu

SO4 duże sezonowe wahania ruchu 

TO1 zbliżona wielkość SDRd od poniedziałku do piątku oraz 
jego spadek w soboty i niedziele 

TO2 zbliżona wielkość SDRd od wtorku do piątku, jego spa-
dek w soboty oraz wzrost w niedzielę i poniedziałek 

TO3
zbliżona wielkość SDRd od poniedziałku do czwartku 
oraz sobotę, największą w piątek oraz najmniejszą 
w niedzielę

TO4 zbliżony poziom ruchu od poniedziałku do piątku oraz 
spadek w sobotę i niedzielę – A2

TO5 stały wzrost ruchu od poniedziałku do piątku oraz 
spadek od piątku do niedzieli – A2

DOw-c1
występowanie dwóch szczytów ruchu (większy poran-
ny i mniejszy popołudniowy)

DOw-c2 jeden szczyt ruchu (popołudniowy)

DOw-c3 jeden szczyt ruchu (popołudniowy) 

DOw-c4
jeden wyraźny popołudniowy szczyt ruchu (większy 
w stosunku do DOw-c2)

P
oj

az
dy

 c
ię

żk
ie

DCw-c1
nieznaczny przedpołudniowy szczyt ruchu oraz 
wyraźny spadek natężeń w godzinach wieczornych 
i nocnych (18:00 – 6:00)

DCw-c2
brak szczytów ruchu oraz umiarkowany spadek natę-
żeń w godzinach wieczornych i nocnych (18:00 – 6:00)

DCw-c3
w miarę stały poziom przenoszonego ruchu przez całą 
dobę

DCw-c4 jeden szczyt ruchu (popołudniowy)

Ta b e l a  2. zestawienie średnich, procentowych udziałów w ruchu dobowym natężeń z wyróżnionych okresów: dnia (D), wieczoru (W), 
nocy (N) – drogi krajowe (wtorek – czwartek) 

Drogi krajowe 
dzień tygodnia

wtorek – czwartek

Średnie odch. standard. 
udziałów w ruchu dobowym 

natężeń godzinowych 
w okresie

Średni udział w ruchu 
dobowym natężenia z okresu

Dolna granica średniego 
udziału w ruchu dobowym 

natężeń godzinowych 
w okresie

Górna granica średniego 
udziału w ruchu dobowym 

natężeń godzinowych 
w okresie

Grupa 
pojazdów

Symbol 
profilu

dzień 
6:00–
18:00

wie-
czór

dzień 
6:00–
22:00

noc
dzień 
6:00–
18:00

wie-
czór

dzień 
6:00–
22:00

noc
dzień 
6:00–
18:00

wie-
czór

dzień 
6:00–
22:00

noc
dzień 
6:00–
18:00

wie-
czór

dzień 
6:00–
22:00

noc

Ogół
pojazdów

DOw-c1 0,3 0,4 0,2 0,4 73,4 14,2 87,6 12,4 5,7 2,7 5,2 0,8 6,7 4,1 5,8 5,2

DOw-c2 0,3 0,5 0,2 0,3 71,5 16,9 88,4 11,6 5,5 3,2 5,8 0,6 6,5 5,4 5,2 2,0

DOw-c3 0,2 0,3 0,1 0,3 61,3 18,5 79,8 20,2 4,8 4,0 4,9 1,9 5,4 5,1 5,3 2,7

DOw-c4 0,3 0,6 0,1 0,3 76,2 15,6 91,7 8,3 5,0 1,8 5,2 0,3 7,5 7,2 6,1 2,2

Pojazdy 
ciężkie

DCw-c1 0,3 0,5 0,2 0,4 73,9 11,6 85,4 14,6 5,8 2,1 4,9 1,2 6,6 3,8 5,6 2,7

DCw-c2 0,3 0,5 0,2 0,4 62,2 15,6 77,8 22,2 4,5 3,0 4,5 1,9 5,7 5,0 5,3 3,6

DCw-c3 0,0 0,6 0,1 0,2 51,7 17,6 69,3 30,7 4,3 4,0 4,2 3,7 4,3 4,8 4,4 4,0

DCw-c4 0,4 0,7 0,2 0,5 69,2 15,3 84,6 15,4 4,8 0,0 4,2 0,0 8,3 9,0 6,3 4,2
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Schemat procedury przyjęto z pracy [8]. W jej wyniku okre-
ślono, dla profili zmienności natężeń w ciągu doby w obrębie 
każdego ze skupień, w wyróżnionych okresach doby, tj. w cią-
gu dnia (D – 6:00 ÷ 18:00 oraz 6:00 ÷ 22:00), wieczora (W – 
18:00 ÷ 22:00) i nocy (N – 22:00 ÷ 6:00): przeciętny udział 
natężeń ruchu, przeciętny udział natężeń godzinowych, śred-
nie odchylenie standardowe udziałów w ruchu dobowym na-
tężeń godzinowych oraz dolne i górne granice średniego 
udziału w ruchu dobowym natężeń godzinowych. Uzyskane 
wyniki przedstawiono w tabeli 2 oraz na rysunku 2. 

Rys. 2. Przeciętne udziały godzinowe w ruchu dobowym natężeń z wy-
różnionych okresów D, W, N dla ogółu pojazdów i pojazdów ciężkich 
– drogi krajowe 

analiza wrażliwości poziomu dźwięku  
na zmiany cech natężenia ruchu

W kolejnym kroku przeprowadzono badania dotyczące 
wpływu zmienności natężeń ruchu na poziom dźwięku Lp

Aeq, 
LDWN (wzór 1, 2). Ponieważ wstępne analizy przeprowadzone 
na 13 odcinkach dróg (stacje GR, posiadające komplet da-
nych w 2010 roku) wykazały niewielką różnicę (średnio 0,2% 
co odpowiada zmianą poziomu dźwięku około 0,1 dB ) dla 
wartości LD, LW, LN wyznaczonych jako wartość średnia ze 
wszystkich dób w roku oraz na podstawie średniej wartości 
natężeń w roku z danego okresu, w dalszej części artykułu 
wartości te obliczano wyłącznie w oparciu o SDR. W przy-
padku Lp

Aeq, gdzie przedziałem czasu odniesienia jest 16 lub 

8 godzin (pora dnia i nocy), różnica pomiędzy wartościami 
uzyskanymi na podstawie średnich wartości natężeń w roku 
oraz wartości maksymalnych (doba/y, w której/ych odnoto-
wano największe średnie natężenie pojazdów ciężkich 
w okresie dzień/noc) wynosi średnio 2,4 dB – zakres od 1,6 
do 4,0 dB (dla największych wartości godzinowych uzyska-
no średnią różnicę 5,3 dB). Ze względu na brak przepisów 
określających jednoznacznie, do których wartości odnoszą 
się normy dopuszczalnego poziomu hałasu, dla potrzeb 
analiz akustycznych Lp

Aeq obliczono w oparciu o SDR (podej-
ście często stosowane w praktyce). Pomimo że przy takim 
podejściu dopuszcza się przekroczenie norm hałasu w cią-
gu określonych godzin w analizowanej dobie, jednak prze-
kroczenia te są niewielkie w stosunku do możliwych przy 
wyznaczaniu Lp

Aeq na podstawie wybranego dnia i miesiąca 
w roku. Przy uwzględnieniu czterech profili zmienności se-
zonowej (SO1 – SO4 – tabela 1) i pięciu profili zmienności 
tygodniowej (TO1 – TO5 – tabela 1) uzyskano maksymalną 
różnicę: pomiędzy przyjętą wartością średnią dla roku 
a średnią wartością maksymalną (w zależności od profilu li-
piec lub sierpień oraz piątek, poniedziałek lub wtorek – zgod-
nie z [7]) – 2,2 dB dla profilu SO4 i 1,7 dB w pozostałych 
przypadkach oraz pomiędzy średnimi wartościami minimal-
nymi i maksymalnymi – 4,2 dB dla profilu SO4 i 3,8 dB w po-
zostałych przypadkach (tabela 3).

Ponadto wstępne analizy wykazały duże zróżnicowanie 
wartości poziomu dźwięku, wyznaczonego przy użyciu uc 
w odniesieniu do doby oraz do poszczególnych okresów 
doby. Największe różnice uzyskano dla okresu nocy, średnio 
2,4% (zakres od 0,2 do 5,4 %) co odpowiada 1,6 dB (zakres 
od 0,1 do 3,6 dB). Potwierdza to konieczność uwzględniania 
dobowych profili zmienności pojazdów ciężkich, a nie tylko 
udziału pojazdów ciężkich w SDR. 

Do badań wzięto pod uwagę cztery profile zmienności do-
bowej (DOw-c1 – DOw-c4, założono takie same profile na obu 
kierunkach ruchu) – zgodnie z tabelą 2. Analizy prowadzono 
na odcinkach dróg przy różnym poziomie natężenia dobo-
wego Qd (5000 P/d, 10000 P/d, 20000 P/d, 30000 P/d i 60000 
P/d w przekroju drogi) przy uwzględnieniu zmiennego udzia-
łu pojazdów ciężkich (10, 20 i 30% – stały w całej dobie) oraz 
średniej prędkości (średnioważona dla pojazdów lekkich 
i ciężkich – zgodnie z [2]) dla dnia/noc odpowiednio 80/90 
km/h (5000 < SDR < 10000 P/d – drogi krajowe poza mię-
dzynarodowymi – przekrój drogowy 1×2) oraz 85/95 km/h 
(SDR > 10000 P/d – drogi krajowe międzynarodowe – prze-
krój drogowy 1×2, 1×4 lub 2×2). Uzyskane wyniki przy wy-

Ta b e l a  3. Maksymalna różnica pomiędzy Lp
Aeq [dB] wyznaczonym dla wartości średnich w roku oraz największych i najmniejszych przy 

uwzględnieniu zmienności sezonowej i tygodniowej 

profil 
zmienności 
sezonowej

powyżej przeciętnej 
(Vii-So3, So4 lub 

Viii-So1, So2)

poniżej 
przeciętnej (i)

profil 
zmienności 
tygodniowej

powyżej 
przeciętnej 
(pt, pn-to2, 

wt-to5)

poniżej 
przeciętnej 

(nd lub 
sb-to1,to5)

łącznie zmienność sezonowa 
i tygodniowa 

max – powyżej 
przeciętnej 

max – poniżej 
przeciętnej

SO1 0,40 0,80 TO1 0,4 0,6 2,20 2,00

SO2 0,70 0,90 TO2 0,2 0,5 1,20 1,70

SO3 1,00 1,20 TO3 0,7 0,9 1,70 2,10

SO4 1,80 1,40 TO4 0,4 1,1 0,80 1,90

 TO5 0,8 1,5 1,20 2,30
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korzystaniu programu SoundPLAN 7.1 przedstawiono w ta-
beli 4 oraz na rysunkach 3–5 (czerwoną linią zaznaczono 
dopuszczalny poziom hałasu w nocy = 56 dB). Dodatkowo 
na rysunku 6 przedstawiono minimalne bezpieczne odległo-
ści zabudowy (teren płaski), ze względu na poziom dopusz-
czalny hałasu w nocy równy 56 dB. 

Największe maksymalne różnice w poziomie dźwięku, 
określone dla profili DOw-c1 – DOw-c4 (w punkcie odniesienia, 
tj. d = 10 m od krawędzi jezdni i wysokości  H = 1,2 m), uzy-
skano odpowiednio w okresie nocy (około 3,8 dB), następnie 

Tabela 4. zestawienie wartości poziomu dźwięku [dB] w punkcie odniesienia, tj. w odległości 10 m od krawędzi jezdni i na wyso-
kości H = 1,2 m 

 DOw-c1 DOw-c2 DOw-c3 DOw-c4

uc [%] 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

 vśrdzień = 80 [km/h], vśrnoc = 90 [km/h], DK

 SDR = 5000 [P/d]

LD
Aeq [dB] 66,1 67,2 68,3 66,1 67,2 68,3 65,7 66,8 67,9 66,3 67,4 68,5

LN
Aeq [dB] 61,0 62,1 63,2 61,0 62,1 63,2 63,1 64,2 65,3 59,3 60,4 61,5

LDWN [dB] 69,0 70,1 71,2 69,1 70,2 71,3 70,2 71,3 72,4 68,3 69,4 70,5

 SDR = 8000 [P/d]

LD
Aeq [dB] 68,1 69,2 70,3 68,1 69,2 70,3 67,7 68,8 69,9 68,3 69,4 70,5

LN
Aeq [dB] 63,0 64,1 65,2 63,0 64,1 65,2 65,0 66,1 67,2 61,3 62,4 63,5

LDWN [dB] 71,0 72,1 73,2 71,1 72,2 73,3 72,2 73,3 74,4 70,3 71,4 72,5

 vśrdzień = 85 [km/h], vśrnoc = 95 [km/h], DK

 SDR = 10000 [P/d]

LD
Aeq [dB] 69,2 70,3 71,4 69,2 70,3 71,4 68,8 69,9 71,0 69,4 70,5 71,6

LN
Aeq [dB] 64,0 65,1 66,2 64,0 65,1 66,2 66,1 67,2 68,3 62,3 63,4 64,5

LDWN [dB] 72,0 73,1 74,2 72,1 73,2 74,3 73,2 74,3 75,4 71,3 72,4 73,5

 SDR = 20000 [P/d]

LD
Aeq [dB] 72,1 73,2 74,3 72,1 73,2 74,3 71,7 72,8 73,9 72,3 73,4 74,5

LN
Aeq [dB] 67,0 68,1 69,2 67,0 68,1 69,2 69,0 70,1 71,2 65,3 66,4 67,5

LDWN [dB] 74,9 76,0 77,1 75,0 76,1 77,2 76,2 77,3 78,4 74,3 75,4 76,5

 SDR = 30000 [P/d]

LD
Aeq [dB] 73,8 74,9 76,0 73,8 74,9 76,0 73,4 74,5 75,6 74,0 75,1 76,2

LN
Aeq [dB] 68,7 69,8 70,9 68,7 69,8 70,9 70,7 71,8 72,9 67,0 68,1 69,2

LDWN [dB] 76,8 77,7 78,8 76,8 77,9 79,0 77,9 79,0 80,1 76,0 77,1 78,2

 SDR = 60000 [P/d]

LD
Aeq [dB] 76,7 77,8 78,9 76,7 77,8 78,9 76,3 77,4 78,5 76,9 78,0 79,1

LN
Aeq [dB] 71,6 72,7 73,8 71,6 72,7 73,8 73,7 74,8 75,9 69,9 71,0 72,1

LDWN [dB] 79,6 80,7 81,8 79,7 80,8 81,9 80,8 81,9 83,0 78,9 80,0 81,1

Rys. 3. LN
Aeq dla profili zmienno-

ści dobowej DOw-c1 – DOw-c4 
przy poziomie SDR = 20000 P/d 
(uc = 30%, średnia prędkość = 
95 km/h, dla terenów odległych 
do 500 m od osi drogi) 

dla wieczoru (około 1,1 dB) a najmniejsze dla dnia w godzi-
nach 6:00–18:00 (około 0,9 dB) oraz 6:00–22:00 (około 
0,6 dB). Wzrost natężenia ruchu powoduje wzrost poziomu 
dźwięku w zależności od pory dnia, poziomu SDR oraz profi-
lu zmienności dobowej (rysunek 5). Największe zróżnicowa-
nie uzyskano dla: okresu nocy, poziomu SDR < 20000 P/d, 
profilu DOw-c3 (przy wzroście SDR z 10000 na 20000 P/d 
wzrost LN

Aeq o 3 dB). Wzrost udziału pojazdów ciężkich o 10% 
powoduje wzrost poziomu dźwięku o około 1,1 dB niezależ-
nie od wielkości SDR. Ponadto przeprowadzone analizy wy-
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Rys. 4. LN
Aeq przy różnych 

wielkościach SDR (profil 
zmienności dobowej DOw-c2, 
uc = 30%, średnia prędkość 
= 95 km/h, dla terenów odle-
głych do 500 m od osi drogi) 

Rys. 5. Poziom hałasu w punkcie odniesienia 
w zależności od natężenia ruchu oraz profilu 
zmienności dobowej (uc=10%) – przykładowe 
równanie linii trendu dla profilu DOw-c1 

Rys. 6. Wpływ zmiany odległości od drogi na 
maksymalne natężenie ruchu, którym można 
obciążać przekrój drogowy aby nie doprowa-
dzić do przekroczenia dopuszczalnego równo-
ważnego poziomu dźwięku 56 dB na wysoko-
ści 4m dla różnych profili zmienności dobowej 
(uc=30%, średnia prędkość = 90 km/h dla 
SDR<10000 P/d oraz 95 km/h dla SDR ≥ 
10000P/d)
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Tabela 5. Dopuszczalne poziomy hałasu powodowanego przez 
ruch drogowy, wyrażone wskaźnikami: LD

Aeq i LN
Aeq oraz LDWN i LN 

(źródło [5]) 

przeznaczenie terenu
Dopuszczalny poziom hałasu [dB]

LD
Aeg LN

Aeg LDWN LN

a) strefa ochronna „A” 
uzdrowiska b) tereny szpitali 
poza miastem

50 45 50 45

a) tereny zabudowy mieszkalnej 
jednorodzinnej b) tereny 
zabudowy związanej ze stałym 
lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży c) tereny 
domów opieki i tereny szpitali 
w miastach

61 56 64 59

a) tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 
b) tereny zabudowy zagro-
dowej c) tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe d) tereny 
mieszkaniowo-usługowe

65 56 68 59

Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tyś. miesz-
kańców ze zwartą zabudową 
mieszkaniową i koncentracją 
obiektów administracyjnych, 
handlowych i usługowych

68 60 70 65

kazały, że minimalna bezpieczna odległość zabudowy ze 
względu na dopuszczalny nocny poziom hałasu zależy od po-
ziomu SDR oraz od typu profilu zmienności dobowej (rysu- 
nek 6). Największe zróżnicowanie uzyskano pomiędzy profila-
mi DOw-c3 i DOw-c4 wynoszące dla SDR = 5000 P/d – 22 m 
oraz SDR = 30000 P/d – 44 m. 

wpływ natężenia ruchu na rozwiązania 
projektowe wybranych elementów sieci 
drogowej 

Ze względu na ochronę zdrowia i komfort przebywania 
w otoczeniu dróg stosuje się dopuszczalne poziomy hałasu, 
zależne od klasyfikacji terenu [5]. W tabeli 5 przedstawiono 
dopuszczalne poziomy hałasu powodowanego przez ruch 
drogowy w Polsce oraz w tabeli 6 wielkości SDR, przy której 
występują te wartości (w zależności od odległości zabudowy 
od krawędzi jezdni drogi). Średnie prędkości potoku ruchu 
i udział pojazdów ciężkich przyjęto jak wyżej, wysokość 
punktu odbioru 6,0 m (zabudowa piętrowa), teren płaski po-
kryty trawą oraz odległość od krawędzi jezdni 175 m, 95 m, 
27 m, 24 m i 22 m (odpowiadające wartościom minimalnym 
i minimalnym zalecanym zgodnie z [2]).

Przy uwzględnieniu rzeczywistego natężenia pojazdów 
ciężkich (np. wzrost udziału w natężeniu ruchu o ponad 10% 
w nocy w stosunku do dnia – średnio 16,4% dla danych po-
chodzących ze stacji Golden River w 2010 roku) najmniejsze 
dopuszczalne wartości SDR uzyskano dla okresu nocy. Naj-
większe różnice pomiędzy wartościami SDR (w zakresie real-
nych wartości) uzyskanymi dla profili DOw-c1 – DOw-c4 wyno-
szą średnio odpowiednio dla DK poza drogami międzynaro-
dowymi i DK międzynarodowych:

dla • LD
Aeq: 21,6% i 12,9%,

dla • LN
Aeq: 59,0 % i 144,4%,

dla • LDWN: 57,9 % i 57,2%. 
Ponadto wzrost udziału pojazdów ciężkich o 10% powodu-

je spadek dopuszczalnej wartości SDR średnio o 23% (nieza-
leżnie od pory dnia).

podsumowanie

Z przedstawionych w artykule analiz wrażliwości poziomu 
dźwięku na zmiany natężenia ruchu wynikają następujące 
ogólne wnioski:
1. Czynnikami istotnie wpływającymi na poziom dźwięku są:

•	 udział pojazdów ciężkich – wzrost uc z 10 do 30% po-
woduje wzrost poziomu dźwięku o około 2,2 dB (nieza-
leżnie od wielkości SDR), 

•	 zmienność natężeń ruchu w dobie (profile zmienności 
dobowej DOw-c1 – DOw-c4). Największy wpływ zmian na-
tężeń ruchu w okresie doby uzyskano w okresie nocy 
(około 3,8 dB) a najmniejszą dla dnia w godzinach 
6:00–22:00 (około 0,6 dB),

•	 zmienność natężeń ruchu w roku – uzyskano maksymal-
ne różnice pomiędzy Lp

Aeq wyznaczonym dla dni i miesię-
cy w roku o największym i najmniejszym natężeniu ruchu 
odpowiednio: zmienność tygodniowa TO5 – 2,3 dB, TO3 
– 1,6 dB; zmienność sezonowa SO3 – 2,2 dB; zmienność 
sezonowa i tygodniowa SO3 – TO3 – 3,8 dB.

2. Słusznym jest podejście, w którym dla potrzeb analiz aku-
stycznych Lp

Aeq oblicza się na podstawie SDR (niewielkie 
możliwe przekroczenia norm hałasu w ciągu określonych 
godzin w analizowanej dobie w stosunku do możliwych 
przy wyznaczaniu Lp

Aeq na podstawie wybranego dnia 
i miesiąca w roku).

3. Pomiary do opracowań takich jak analizy porealizacyjne, 
przeglądy ekologiczne oraz interwencyjne pomiary hałasu 
związane ze skargami mieszkańców należy wykonywać 
w okresach występowania wartości średnich natężeń do-
bowych najbardziej zbliżonych do SDR, tj. zgodnie z [7] 
w miesiącach III – V, XI oraz w dniach poniedziałek – czwar-
tek. W celu wykonania poprawnych analiz akustycznych 
zaleca się wykonanie kilkukrotnych pomiarów ruchu oraz 
hałasu w danym miejscu.

4. Ze względu na duże zróżnicowanie wartości poziomu 
dźwięku, wyznaczonego przy użyciu uc w odniesieniu do 
doby oraz do poszczególnych okresów doby (do 3,6 dB), 
w analizach należy uwzględniać dobowe profile zmienno-
ści pojazdów ciężkich, a nie tylko udział pojazdów cięż-
kich w SDR.

5. Określone w artykule wskaźniki przeliczeniowe umożliwia-
ją szybkie wyznaczenie natężenia miarodajnego (średnie 
natężenie godzinowe w zdefiniowanych okresach w ciągu 
doby) w oparciu o SDR.

6. Dla określonych w artykule profili zmienności dobowej na-
tężenia ruchu można w uproszczony sposób oszacować 
minimalną bezpieczną odległość zabudowy wrażliwej ze 
względu na hałas na podstawie wartości SDR. 

Powyższe wnioski wskazują jednoznacznie na potrzebę 
uwzględniania wahań natężeń ruchu (dobowych, tygodnio-
wych, sezonowych) do opracowań akustycznych. 
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Ta b e l a  6. poziom SDR [p/d] przy którym występują graniczne wartości poziomu hałasu dla: a) LD
Aeq, b) LN

Aeq, c) LDWN

a)
odległość 
zabudowy 

od krawędzi 
jezdni drogi [m]

uc=10% uc=20% uc=30%

LD
Aeq = 61 [dB]

Dow-c1 Dow-c2 Dow-c3 Dow-c4 Dow-c1 Dow-c2 Dow-c3 Dow-c4 Dow-c1 Dow-c2 Dow-c3 Dow-c4

5000 < SDr < 10000 [p/d] Dk poza drogami międzynarodowymi, vśrdzień = 80 [km/h], vśrnoc = 90 [km/h]

95 34000 33500 37000 32000 23000 24000 28000 22500 18000 18500 21500 17500

24 4200 4200 4600 4000 2900 3000 3500 2800 2250 2300 2700 2150

22 3700 3700 4100 3600 2600 2650 3100 2500 2000 2050 2400 1900

 SDr > 10000 [p/d] Dk międzynarodowe, vśrdzień = 85 [km/h], vśrnoc = 95 [km/h]

175 180000 176000 195000 170000 138000 138000 149000 130000 105000 105000 115000 100000

27 9800 9800 10800 9500 7600 7600 8400 7300 5800 5800 6400 5600

24 8400 8400 9100 8000 6400 6400 7000 6100 5000 5000 5500 4700

b)
odległość 
zabudowy 

od krawędzi 
jezdni drogi [m]

uc=10% uc=20% uc=30%

LN
Aeq = 56 [dB]

Dow-c1 Dow-c2 Dow-c3 Dow-c4 Dow-c1 Dow-c2 Dow-c3 Dow-c4 Dow-c1 Dow-c2 Dow-c3 Dow-c4

5000 < SDr < 10000 [p/d] Dk poza drogami międzynarodowymi, vśrdzień = 80 [km/h], vśrnoc = 90 [km/h]

95 34500 34500 21000 52000 26500 26500 16500 40000 20500 20500 12500 31000

24 4300 4300 2650 6500 3300 3300 2050 5000 2600 2600 1600 3900

22 3850 3850 2350 5800 3000 3000 1850 4500 2300 2300 1400 3400

 SDr > 10000 [p/d] Dk międzynarodowe, vśrdzień = 85 [km/h], vśrnoc = 95 [km/h]

175 90000 90000 55000 135000 69000 69000 42000 105000 53000 53000 33000 80000

27 5000 5000 3100 7500 3850 3850 2350 5800 3000 3000 1850 4500

24 4200 4200 2600 6350 3250 3250 2000 4900 2550 2550 1550 3800

c)
odległość 
zabudowy 

od krawędzi 
jezdni drogi [m]

uc=10% uc=20% uc=30%

LDWN = 64 [dB]

Dow-c1 Dow-c2 Dow-c3 Dow-c4 Dow-c1 Dow-c2 Dow-c3 Dow-c4 Dow-c1 Dow-c2 Dow-c3 Dow-c4

5000 < SDr < 10000 [p/d] Dk poza drogami międzynarodowymi, vśrdzień = 80 [km/h], vśrnoc = 90 [km/h]

95 35000 34000 26000 41000 27000 26000 20000 32000 20500 20000 15500 24500

24 4400 4200 3250 5200 3400 3300 2500 4000 2600 2550 1950 3100

22 3900 3800 2900 4600 3000 2900 2250 3500 2300 2250 1750 2700

 SDr > 10000 [p/d] Dk międzynarodowe, vśrdzień = 85 [km/h], vśrnoc = 95 [km/h]

175 90000 88000 67000 107000 69000 68000 69000 67000 53000 52000 40000 63000

27 5000 4900 3800 6000 3900 3800 2900 4600 3000 2900 2250 3500

24 4200 4150 3200 5000 3300 3200 2450 3850 2550 2500 1900 3000

Uwaga: Zakres natężeń wynika z przyjętego uproszczonego podziału dróg na drogi krajowe międzynarodowe i drogi krajowe pozostałe (zgodnie z [2]) a nie ze 
względów metodologicznych (postać modelu jest taka sama niezależnie od poziomu natężeń). W związku z tym postanowiono pozostawić w tabeli wartości wykra-
czające poza założone ograniczenia. 


