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WPŁYW ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU  

NA EMISJĘ HAŁASU W CENTRUM MIASTA 

 

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów hałasu przeprowadzonych w centrum miasta Szczecinek. Pomiary wykonywa-

ne były w ramach realizacji europejskiego projektu transportowego CiViTAS Renaissance. Wyniki pomiarów posłużyły do 

opracowania dokumentów zawartych w Planie Rozwoju Zrównoważonego Transportu Miejskiego oraz Planie Ochrony przed 

Hałasem. Zakres badań emisji hałasu oraz natężenia ruchu dotyczył w szczególności centrum miasta, gdzie wystąpiła koniecz-

ność zlokalizowania najbardziej istotnych źródeł emisji hałasu. Pomiar hałasu oraz opracowanie map akustycznych dla miasta 

było jednym z elementów wdrażanych w latach 2009÷2012 zadań europejskiej inicjatywy CiViTAS. Na podstawie przeprowa-

dzonych pomiarów oraz analizy wyników opracowano prognozę w zakresie zmian hałasu oraz natężenia ruchu w mieście. 

 

WSTĘP 

Emisja hałasu drogowego stanowi często jeden z głównych 
czynników, które mają wpływ na zdrowie mieszkańców miasta [1,2]. 
W każdym przypadku hałas odbierany jest jako rodzaj niekorzyst-
nego oddziaływania transportu na osoby lub grupy osób [3]. Fala 
akustyczna może być odbierana wielowymiarowo. Dźwięk w swej 
naturze fizycznej może stanowić nośnik informacji, ale często w 
odniesieniu do emisji drogowej stanowi zakłócenie, niekorzystnie 
wpływające na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi. W konsekwencji 
oddziaływania środowiskowego transportu drogowego dochodzi do 
zmiany stanu zdrowie osób będących w bezpośrednim kontakcie ze 
źródłem emisji. Wynikiem zbyt dużej emisji hałasu może być [4]: 
a) utrata słuchu (poziomo hałasu powyżej 85dB(A) oraz długi czas 

ekspozycji), 
b) silny stres powodujący nadciśnienie oraz problemy sercowo-

krążeniowe, 
c) niska masa urodzeniowa dzieci, 
d) zakłócenia snu oraz spadek jego jakości. 

Około 15% populacji Europejczyków w 2000 roku było w stanie 
wysokiego rozdrażnienia, czego powodem było natężenie hałasu 
drogowego na poziomie powyżej 55 dB trwające przez 24 h [5]. 
Stąd redukcja emisji hałasu, którego źródłem jest ruch drogowy 
stanowi szczególnie ważne ogniowo w łańcuchu działań zmierzają-
cych do poprawy warunków życia mieszkańców miast. Istnieje 
zatem realna potrzeba wykonywania analiz oddziaływania środowi-
skowego transportu pod względem emisji akustycznej co istotnie 
wpłynie na skuteczność działań mających na celu ochronę środowi-
ska życia człowieka przed hałasem. 

Realizacja projektu CiViTAS Renaissance pozwoliła na prze-
prowadzenie emisji hałasu w centrum miasta Szczecinek. Oprócz 
Szczecinka w programie brały udział takie miasta jak [6]: 
– Bath – Wielka Brytania, 
– Perugia – Włochy, 
– Gorna Oryachovitza – Bułgaria, 
– Skopje – Macedonia. 
 

1. IDENTYFIKACJA ŹRÓDEŁ HAŁASU ORAZ  
CHARAKTERYSTYKA TERENÓW ZIELONYCH 

Szczególna uwagę w zakresie lokalizacji i identyfikacji głów-
nych źródeł hałasu odniesiono do centrum miasta. Zakres opraco-
wania dotyczy terenu miasta wytyczonego przez ulice; Kościuszki, 
Jana Pawła II, Kardynała Wyszyńskiego, 28 Lutego, Warszawskiej. 
Traugutta, Piłsudskiego, Mickiewicza, Ordona oraz Jasnej. 

Na podstawie obserwacji prowadzonych przez pracowników 
UM Szczecinek ustalono, że ruch samochodowy prowadzący przez 
te ulice ma obecnie i będzie miał w przyszłości istotny wpływ na 
emisję hałasu w tej części miasta. Stąd analizowana emisja hałasu 
dotyczyła perspektywy roku 2015 oraz jego zmiany w przyszłości ze 
względu na zmianę struktury potoku pojazdów i natężenia ruchu w 
centrum miasta. Hałas ten jest definitywnie wskazywany przez 
największą grupę mieszkańców jako najbardziej niekomfortowe 
oddziaływanie ruchu samochodowego, nawet w odczuciu do emisji 
spalin i zanieczyszczenia powietrza, czy trudności komunikacyjnych 
wynikających z relatywnie wysokiego wskaźnika średniego ruchu 
drogowego dla analizowanych ulic. 

Poziom emisji hałasu, w odniesieniu do ruchu samochodowe-
go, jest zależny od: 
– natężenia ruchu na ulicach, 
– ilości utrudnień na poszczególnych odcinkach wpływających na 

zmianę prędkości pojazdów, 
– prędkości pojazdów, 
– struktury potoku pojazdów (np. ilość samochodów osobowych, 

ciężarowych, autobusów), 
– materiału nawierzchni drogi oraz jego struktury, 
– stanu technicznego drogi, 
– warunków klimatycznych (np. opady deszczu), 
– stanu technicznego pojazdów, 
– rodzaju oraz lokalizacji elementów otoczenia drogi stanowią-

cych naturalną lub sztuczną barierę dla rozchodzącego się ha-
łasu. 
Intensywność oddziaływania środowiskowego ruchu drogowe-

go będzie zmieniała się wraz z rozwojem miasta zarówno od strony 
liczby jego mieszkańców, jak i także ze względu na urbanizację 
nowych terenów i zmianę uprzemysłowienia miasta. Ze względu na 
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to bezpieczny poziom emisji hałasu akceptowany przez organizm 
człowieka jest zagrożony.  

Ze względu na to, że zakres badań dotyczy centrum miasta  
i jego bezpośredniej okolicy w odniesieniu do Szczecinka można 
stwierdzić, że analizowany obszar miasta może być zakwalifikowa-
ny, jako obszar z różnorodnym budownictwem jedno i wielorodzin-
nym z bezpośrednim sąsiedztwem zadrzewionych lub zakrzewio-
nych terenów zielonych. Ze względu na to, że teren ten charaktery-
zuje się niezbyt duża ilością wysokich drzew, a zakrzewienie można 
uznać za umiarkowane, to występująca tam roślinność nie posiada 
istotnego wpływu na proces rozprzestrzeniania się hałasu. 

Zaobserwowano także sezonowość (zima, lato) w zakresie 
zmiany struktury potoku oraz intensywności ruchu samochodowego. 
Spowodowane jest to głównie przez ruch turystyczny oraz miesz-
kańców miasta i okolic chcących skorzystać z atrakcji proponowa-
nych wokół jeziora Trzesiecko znajdującego w granicach parku 
miejskiego. Zmienność ta także dotyczy zmiany godzin w których 
występują szczyty komunikacyjne. Ze względu bliskość parku miej-
skiego oraz jeziora w centrum Szczecinka, szczególnie dużą zmia-
nę natężenia ruchu obserwuje się w sezonie letnim. Na podstawie 
obserwacji własnych, prowadzonych z okresie trwania i wdrażania 
zadań projektowych stwierdzono, że największy udział w potoku 
ruchu samochodowego posiadają różnego rodzaju samochody 
osobowe oraz autobusy. Samochody ciężarowe obserwowane są 
jednostkowo. 

2. KRYTERIA OCENY HAŁASU 

Przyjęte kryteria oceny poziomu hałasu zostały określone na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 roku. Rozporządzenie to zawiera szczegółowe informację 
dotyczące limitów poziomów emisji hałasu dla różnych stref uży-
tecznych dla człowieka oraz sposobów interpretacji wyników pomia-
rów. 

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem, wartości dopusz-
czalnego poziomu hałasu uzależnione są od: 
– rodzaju źródła hałasu, 
– pora dnia (dzienna, nocna), 
– funkcji obszaru w planie zagospodarowania przestrzennego 

lub przeznaczeniu gruntów. 
W tabeli 1 rozporządzenia [7] określono dopuszczalne poziomu 

hałasu w odniesieniu do: 
1. Obszarów z dominacją budynków jedno i wielorodzinnych  

z uwzględnieniem prowadzonej działalności usługowej; 
– dla hałasu którego źródłem jest transport (drogowy, kolej); 

– pora dzienna (16 godzin) - LAeq = 60,0 dB, 
– pora nocna (8godzin) - LAeq = 50,0 dB, 

– dla źródeł hałasu w postaci instalacji, inne budynki lub grupy 
źródeł hałasu; 

– pora dzienna (8 najmniej korzystnych godzin) LAeq = 55,0 
dB, 

– pora nocna (najmniej korzystna godzina) LAeq = 45,0 dB, 
2. Kompleksy budynków przeznaczonych do stałego pobytu dzieci, 

nastolatków oraz budynki jednorodzinne; 
– dla hałasu którego źródłem jest transport (drogowy, kolej); 

– pora dzienna (16 godzin) - LAeq = 55,0 dB, 
– pora nocna (8 godzin) - LAeq = 50,0 dB, jeżeli czas aktywno-

ści dotyczy nocy, 
– dla źródeł hałasu w postaci instalacji, inne budynki lub grupy 

źródeł hałasu; 
– pora nocna (8 najmniej korzystnych godzin) LAeq = 50,0 dB, 
– pora nocna (najmniej korzystna godzina) LAeq = 40,0 dB, je-

żeli czas aktywności dotyczy nocy. 

Wspomniane rozporządzenie także wprowadza określenie do-
puszczalnego poziomu emisji akustycznej w postaci wskaźnika 
oddziaływania środowiskowego hałasu (Lden).  

Określenie rozdrażnienia spowodowanego hałasem może być 
definiowane jako nieprzyjemne samopoczucie [8]. Odczucie to 
zależne jest od wielu wielkości opisujących właściwości takich jak, 
np. intensywność dźwięku, częstotliwość oraz zmienność w czasie. 
Wiele prac badawczych opisujących korelacje pomiędzy średnią 
wartością emisji akustycznej a rozdrażnieniem odczuwanym przez 
człowieka [9]. 

Dyrektor Generalny ds. Środowiska działający przy Komisji Eu-
ropejskiej sugeruje, że użycie wskaźników Lday oraz Lnight jako 
skutecznego parametru opisującego limity emisji akustycznej [10, 
11]. Wskaźniki te zostały zdefiniowane przez zależności w postaci: 
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Wielkości Lday, Levening oraz Lnight określają średnie wartości 

dotyczące określonej pory dnia, wieczoru oraz nocy (oraz pozosta-
łych pór dnia). Określenie szczegółowe pory dnia pozostawiono  
w gestii każdego kraju członkowskiego.  

Wskaźniki używane w założeniach polityki długoterminowej 
ochrony przed hałasem (nie stanowią istotę niniejszego opracowa-
nia) odnoszą się do czasu pełnej 24 godzinnej ochrony każdego 
dnia roku. 

Oszacowanie poziomu emisji hałasu wymaga przeprowadzenia 
długotrwałych 24 godzinnych obserwacji w ciągu całego roku. Punk-
ty pomiarowe zostały zlokalizowane 4 m powyżej powierzchni grun-
tu, a pomiary natężenia hałasu prowadzone były równolegle z ob-
serwacjami natężenia i struktury ruchu pojazdów w obrębie anali-
zowanych ulic. Na podstawie zebranych danych o natężeniu ruchu 
określono także godziny szczytu komunikacyjnego podczas pory 
dziennej. Następnie na podstawie danych o natężeniu ruchu  
w godzinach szczytu oraz mając na uwadze wskaźniki dynamiczne 
zmiany tego natężenia w ciągu 24 h wyznaczono wartość wskaźni-
ka odniesienia dla szczytu komunikacyjnego i przyjęto d=10. Dla 
2015 roku mnożnik wartości tej przyjęto na poziomie 1,15, co wyni-
kało z szacowaną wartością średniego dobowego natężenia ruchu 
dla pory dziennej. Taki sposób postepowania wynika z informacji 
zawartych w literaturze „Metody prognozowania hałasu w transpor-
cie” [12]. 

3. METODOLOGIA I ANALIZA EMISJI AKUSTYCZNEJ 

3.1. Obszar pomiarów  

Analiza akustyczna oraz ocena emisji hałasu pod względem 
niosących zagrożeń dla otoczenia oraz ochrona budynków została 
przeprowadzona na podstawie wyników pomiarów przeprowadzo-
nych w terenie wg Regulaminu z dnia 2 października 2007 roku. 
Regulamin ten odnosi się do wymagań i zasad przeprowadzania 
pomiarów emisji akustycznej na drogach, torach kolejowych, liniach 
tramwajowych, lotniskach, portach [4]. Informacje tam zawarte 
uściślają sposób wykonania pomiarów jak i wielkość próby jaką 
należy pobrać z wyników pomiarów do dalszych analiz [13,14]. 

Identyfikacja stanu bazowego została przeprowadzona w opar-
ciu o wyniki pomiarów emisji hałasu dla godzin szczytu komunika-
cyjnego w porze dziennej. Pomiary hałasu zostały wykonane równo-
legle z pomiarami natężenia i struktury ruchu pojazdów w okresie od 
grudnia 2008 do sierpnia 2009 w sześciu punktach pomiarowych 
wytyczonych na podstawie wymagań administracyjnych i zlokalizo-
wane w obrębie: 
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– ulicy Kościuszki (P1), 
– ulicy Ordona (P2), 
– ulicy Mickiewicza (P3), 
– ulicy 28-Lutego (P4) , 
– ulicy Wyszyńskiego (P5), 
– ulicy Jana Pawła II (P6). 

Widok mapy miasta wraz z naniesionymi punktami pomiaro-
wymi przedstawiono na rysunku 1. 

 

 
Rys. 1 Widok miasta Szczecinek z naniesioną lokalizacją punktów 
pomiarowych hałasu oraz natężenia ruchu samochodowego 
(P1÷P6) 

3.2. Wyniki badań 

Wyniku przeprowadzonych pomiarów średniego rocznego na-
tężenia emisji akustycznej spowodowanego przez ruch samocho-
dowy przedstawiono w postaci wykresu i mapy na rysunkach 2 i 3. 
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Rys. 2 Wyniki pomiarów hałasu w obrębie centrum miasta w 2009 
roku wraz z określeniem limitów dla poszczególnych stref 

 
Analizując dane o emisji akustycznej (rys. 2) pochodzącej ze 

źródeł komunikacyjnych należy stwierdzić, że w odniesieniu do 
analizowanego terenu miasta Szczecinek normy emisji hałasu 
zostały przekroczenie dla czterech z sześciu punktów pomiarowych. 

 

Rys. 3 Prognoza na 2010 rok mapy akustyczna centrum miasta 
opracowana na podstawie pomiarów natężenia ruchu I emisji hałasu 
komunikacyjnego w porze dziennej w 2009  

 
Opracowana prognoza o emisji akustycznej w obszarze cen-

trum miasta (rys. 3) pozwala stwierdzić, że najmniej korzystne 
zjawisko wzrostu emisji hałasu pochodzącego ze źródeł komunika-
cyjnych będzie miało miejsce w obrębie ulicy Jana Pawła II-go oraz 
ulic bezpośrednio przebiegających pomiędzy parkiem miejskim przy 
jeziorze Trzesiecko oraz centrum miasta. Powodem tego jest pro-
gnozowany wzrost liczby mieszkańców i turystów korzystających  
z atrakcji oferowanych w obrębie parku miejskiego oraz jeziora. 
Ponadto, ulica Jana Pawła II-go stanowi arterię komunikacyjną dla 
mieszkańców Trzesieki, która została przyłączona do obszaru miej-
skiego Szczecinka. Wzrost emisji hałasu na ulicy Jana Pawła wiąże 
się także z tym, że ulica ta stanowi fragment drogi wojewódzkiej  
nr 172 prowadzącej do Połczyna-Zdroju. 

3.3. Obliczenia i analiza komputerowa 

Obliczenia oraz analizy zmiany w zakresie emisji akustycznej  
w różnych porach dnia zostały wykonane przy użyciu aplikacji  
SoundPLAN - essential. Jest to narzędzie dedykowane do analiz 
zmian hałasu na podstawie wyników pomiarów oraz zmiennych 
definiowanych przez użytkownika. Dzięki tej aplikacji możliwe było 
określenie tendencji w zakresie zmian emisji akustycznej  
z uwzględnieniem wielu wariantów rozwoju urbanistycznego miast  
oraz sposobu organizacji ruchu. 

Aplikacja do obliczeń emisji hałasu oraz parametrów pola aku-
stycznego wykorzystuje dane opisujące wielkości geometryczne 
składników terenowych (np. dróg, budynków, zakrzewień, płotów) 
oraz materiałów z jakich zostały wykonane. Model obliczeniowy 
wykorzystywany w aplikacji SoundPLAN-essential został przygoto-
wany w oparciu o wymaganie określone w Dyrektywie 2002/49/EU  
z dnia 25 czerwca 2002 roku. Metoda ta wykorzystywana jest także 
we Francji i okreslona jest jako „NMPB-Reutes-96” oraz zgodna  
z normą XPS31-133. 

Wynikiem obliczeń numerycznych są między innymi mapy aku-
styczne uzyskane dla centrum Szczecinka. Przykłady map aku-
stycznych przedstawiono na rysunkach 4÷8. 
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Rys. 4 Emisja hałasu komunikacyjnego określona punktów pomia-
rowych (prognoza 2015)  

 

 
Rys. 5 Mapa akustyczna dla analizowanego terenu – (prognoza, 
pora dzienna 2015) 

 
Rys. 6 Mapa akustyczna dla analizowanego terenu – (prognoza, 
pora nocna 2015)  

 
Na podstawie wyników badań numerycznych dotyczących 

zmian emisji hałasu zdecydowano przeprowadzić prace remontowo-
budowlane, których skutkiem miało być: 
– uspokojenie ruchu – budowa przewężeń z azylem dla pie-

szych, 
– poprawę stanu technicznego nawierzchni dróg, 
– zmniejszenie ruchu samochodów ciężarowych. 

Najbardziej znaczące zmiany nastąpiły na ulicy 28-Lutego, 
gdzie oprócz znaczących zmian technicznych drogi, zmniejszono 
niemal całkowicie udział samochodów ciężarowych w ruchu. Powo-
dem tego było zastosowanie przewężeń, co skutecznie wpłynęło na 
wybór innej drogi przez kierowców samochodów ciężarowych. 
 

 
Rys. 7 Mapa akustyczna centrum miasta Szczecinka (prognoza , 
pora dzienna 2015) – szczególnie wysoki poziom hałasu w rejonie 
ulicy Jana Pawła II-go –powyżej 60 dbA  
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Rys. 8 Natężenia ruchu w szczycie dla pomiarów bazowych (2009) 
oraz prognozy (2015): 1–ul. Kościuszki, 2–ul. Ordona, 3–ul. Mickie-
wicza, 4–ul. 28, 5–ul. Wyszyńskiego, 6–ul. Jana Pawła II 
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Rys. 9 Średnia dobowa emisja hałasu dla pory dziennej przed 
(2009) oraz po wykonaniu prac remontowo-budowlanych skutkują-
cych zmianą natężenia ruchu oraz zmianą struktury potoku pojaz-
dów: 1–ul. Kościuszki, 2–ul. Ordona, 3–ul. Mickiewicza, 4–ul. 28,  
5–ul. Wyszyńskiego, 6–ul. Jana Pawła II 
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Analizując dane o emisji hałasu przedstawione na rysunku 9, 
stwierdzono, że dla pory dziennej uzyskano spadek emisji hałasu, 
którego źródłem był ruch drogowy [14]. Ponadto, analizując wyniki 
uzyskane dla pory nocnej, także stwierdzono spadku emisji hałasu, 
choć nie tak duże jak dla pory dziennej. Niestety uzyskany spadek 
emisji hałasu wymaga dalej prowadzenia prac optymalizujących 
ruch samochodowy w centrum miast jak przeprowadzenia koniecz-
nych modernizacja dróg i remontów.  

Prócz tego skuteczną metodą może stać się prowadzona kam-
pania promocyjna w odniesieniu do systemu transportu zbiorowego 
oraz korzystanie z dostępnych w okresie letnim wypożyczalni rowe-
rów jak i usług świadczonych przez riksze. Zadania takie były także 
elementem wdrażanego projektu CiViTAS Renaissance. 

PODSUMOWANIE 

Zastosowanie metod komputerowych w analizie akustycznej 
znacznie rozszerza zakres możliwych zmian, które mogę być  
z pewnym prawdopodobieństwem uzyskane poprzez właściwie 
zdefiniowane cele oraz metody techniczne realizacji zmian dotyczą-
cych organizacji ruchu, czy też wyników przeprowadzanych lub 
planowanych prac remontowo-budowlanych. 

W wyniku analizy wyników pomiarów terenowych oraz analizy 
akustycznej przeprowadzonej dla centrum miasta Szczecinek wska-
zano, zaplanowano oraz zrealizowano prace remontowo-
budowlane, których wynik istotnie wpłynął na zmniejszenie hałasu  
w centrum miasta. Podsumowując można zapisać że: 
– w wyniku prac modernizacyjnych i remontów oraz zmiany 

organizacji ruchu w obszarze centrum około 5% zmniejszenie 
emisji hałasu, 

– opracowanie mapy akustycznej stanowi podstawę do tworze-
nia programu ochrony przed hałasem i pozwala skutecznie 
wskazać istotne źródła hałasu co zostało wykorzystane także 
w opracowanej dla miasta Szczecinek Strategii Rozwoju Zrów-
noważonego Transportu Miejskiego, 

– dalsze kroki możliwe do realizacji zmniejszenia hałasu w cen-
trum miasta Szczecinek wiążą się z instalacją ekranów aku-
stycznych (szczególnie na ul. Jana Pawła II-go) oraz uzyskanie 
zmiany zachowań transportowych mieszkańców miasta w za-
kresie korzystanie ze środków transportu zbiorowego, 

– ciągłość w realizacji prac remontowo-budowlanych poprawiają-
cych techniczne właściwości dróg, 

– redukcja ilości samochodów osobowych i ciężarowych poprzez 
budowę obwodnic centrum oraz wprowadzenie elementów za-
chęcających do korzystania z transportu zbiorowego (konsoli-
dacja systemu biletowego MZK oraz tramwaju wodnego), 

– modernizacja budynków w zakresie większej ochrony przed 
hałasem (np. dźwiękochłonne materiały elewacyjne oraz 
dźwiękoszczelne okna). 
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Road traffic flow influence  
on traffic noise emission in the city centre 

Paper discussed the impact of road traffic flow influence 

on noise emission. There were presented results of experi-

mental research and computer analysis. These research were 

part of work connected with the CiViTAS Reneissance pro-

ject. On the basis of the main conclusions, resulted from the 

research, there were made redevelopment works what signif-

icant influenced on change in traffic flow and structure in the 

city centre. The results of this work are conclusions  for fu-

ture steps needed to obtain more effective dropping of traffic 

noise emission. 
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