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W artykule przedstawiono propozycję metodologii oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury dro-

gowej na różnych etapach projektowania. Omówiono proponowane techniki oceny BRD w środowisku wirtualnym z wykorzy-

staniem symulatora jazdy samochodem, za pomocą programów do symulacji ruchu drogowego oraz do wspomagania oceny 

wpływu na BRD nowoprojektowanych dróg. Wprowadzenie proponowanych technologii do oceny BRD może przyczynić się do 

poprawy bezpieczeństwa nowoprojektowanych dróg, poprzez ich korekty,  w szczególności na wczesnych etapach projekto-

wych.  

 

WSTĘP 

Znowelizowana ustawa o ruchu drogowym wprowadza ko-
nieczność zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego (BRD) 
dróg w transeuropejskiej sieci drogowej. Ustawa wprowadza posta-
nowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady2008/96/WE z 
dnia 19 listopada 2008, która była istotnym punktem zwrotnym w 
prawodawstwie dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem infra-
struktury drogowej [2]. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego poprzez m.in. polepszenie jakości projektów 
drogowych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwró-
cenie uwagi na projektowanie bezpiecznych rozwiązań przez 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, eliminacja błędów 
projektowych, które mogłyby być przyczyną wypadków, minimaliza-
cja ryzyka i konsekwencji wypadków drogowych na projektowanym 
obiekcie drogowym lub pobliskiej sieci drogowej oraz minimalizacja 
potrzeb i kosztów ewentualnych prac naprawczych po zrealizowaniu 
projektu. Z kolei na drogach już użytkowanych należy prowadzić 
analizy dotyczące szczególnie koncentracji wypadków śmiertelnych, 
w wyniku której powinno się określać odcinki dróg o dużej możliwo-
ści poprawy bezpieczeństwa oraz zmniejszenia kosztów wypadków 
drogowych. 

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej ma 
prowadzić przede wszystkim, do zmniejszenia liczby ofiar śmiertel-
nych poprzez ograniczenie liczby wypadków na drogach, przy mak-
symalnym ograniczeniu kosztów ponoszonych na działania z tym 
związane. Stąd też niezbędny jest monitoring i ocena skutków 
podejmowanych przedsięwzięć, analiza ich kosztów i korzyści w 
celu ustalenia działań priorytetowych. Dobrze działający system 
zarządzania BRD wydaje się na chwilę obecną najistotniejszym 
zagadnieniem, ze względu na niewystarczające zasoby finansowe. 
Brak efektywności w wydatkowaniu tych zasobów, wynikający z 
nieoptymalnych decyzji, które są z kolei podejmowane w oparciu o 
niepełne dane może pogorszyć i tak już nienajlepszą sytuację na 
naszych drogach w odniesieniu do innych krajów Europy.  

Myślą przewodnią proponowanej koncepcji prowadzenia oceny 
BRD projektów infrastruktury drogowej jest maksymalizacja efektów 
poprzez przeprowadzanie ocen i audytów w jak najszerszym zakre-
sie na jak najwcześniejszych etapach realizacji projektu tej infra-
struktury. Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez zastosowanie 
nowych narzędzi takich jak np. oprogramowanie wizualizacyjne 

obiektów infrastruktury drogowej, programy do symulacji zdarzeń 
drogowych czy symulatory jazdy samochodem [3,4,5,7,8,9,10,11].  

1. ZAKRES OBOWIĄZUJĄCYCH OCEN 
BEZPIECZESTWA RUCHU DROGOWEGO 

Według ustawy o ruchu drogowym zarządzanie bezpieczeń-
stwem ruchu drogowego polega na [12]: 
– przeprowadzeniu oceny wpływu planowanej drogi na bezpie-

czeństwo ruchu drogowego, 
– przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
– dokonywaniu klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncen-

trację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeń-
stwo sieci drogowej. 
Ocenę wpływu planowanej drogi na BRD przeprowadza się na 

etapie planowania tej drogi, przed wszczęciem postępowania w 
sprawie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Według 
ustawy Ocena ta oznacza strategiczną analizę wpływu wariantów 
planowanej drogi na poziom BRD w sieci dróg publicznych znajdu-
jących się w obszarze oddziaływania planowanej drogi. 

Przy przeprowadzaniu oceny wpływu planowanej drogi na BRD 
uwzględnia się m.in. [12,14]: 
– liczbę wypadków drogowych na drogach, z których ruch drogo-

wy może zostać przeniesiony na planowaną drogę oraz liczbę 
zabitych w tych wypadkach, 

– warianty przebiegu planowanej drogi oraz jej parametrów w 
przypadku budowy drogi oraz rozkład ruchu drogowego w sieci 
drogowej w obszarze oddziaływania planowanej drogi, 

– wpływ planowanej drogi na istniejącą sieć drogową oraz na 
uczestników ruchu drogowego, 

– natężenie ruchu drogowego, jego rodzaj oraz potrzeby uczest-
ników ruchu drogowego w zakresie bezpiecznych stref parkin-
gowych, 

– czynniki sezonowe i klimatyczne, lokalną aktywność tektonicz-
ną, sejsmiczną oraz możliwość wystąpienia tąpnięć górniczych. 
Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego oznacza z kolei nieza-

leżną, szczegółową, techniczną ocenę cech projektowanej, budo-
wanej, przebudowywanej lub użytkowanej drogi publicznej pod 
względem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.  

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadza się 
[12,13]: 
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– w ramach opracowywania na potrzeby decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach karty informacyjnej przedsięwzięcia lub 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ich 
ewentualnego uzupełniania oraz, gdy w toku postępowania w 
sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 
wyniknie potrzeba przedstawienia nowego wariantu drogi,  

– przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwo-
leniu na budowę albo przed zgłoszeniem wykonywania robót,  

– przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie drogi lub zawiadomieniem o zakoń-
czeniu budowy lub przebudowy drogi,  

– przed upływem 12 miesięcy od dnia oddania drogi do użytko-
wania.  
W pierwszym przypadku, podczas przeprowadzania audytu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego uwzględnia się w szczególności 
[15]:  
– położenie geograficzne oraz warunki geograficzne, klimatyczne 

i meteorologiczne,  
– lokalizację i rodzaj skrzyżowań,  
– ograniczenia ruchu,  
– funkcjonalność w ramach sieci drogowej, 
– dopuszczalną oraz projektową prędkość pojazdu,  
– przekrój poprzeczny, w tym liczbę i szerokość pasów ruchu,  
– plan sytuacyjny i profil podłużny,  
– ograniczenia widoczności,  
– dostępność dla środków publicznego transportu zbiorowego, 
– skrzyżowania z liniami kolejowymi,  
– projektowane przejścia dla zwierząt i inne urządzenia ochrony 

środowiska.  
Przy przeprowadzaniu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowe-

go przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej uwzględnia się w 
szczególności:  
– oznakowanie pionowe i poziome drogi, na podstawie projektu 

organizacji ruchu;  
– oświetlenie drogi i skrzyżowań;  
– urządzenia i obiekty w pasie drogowym;  
– sposób zagospodarowania terenów przyległych do pasa drogo-

wego, w tym roślinność;  
– uczestników ruchu drogowego oraz ich potrzeby w zakresie 

bezpiecznych stref parkingowych;  
– sposób dostosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego do potrzeb uczestników ruchu drogowego.  
Przy przeprowadzaniu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowe-

go przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie drogi powinno uwzględnić się:  
– bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i widoczność w 

różnych warunkach pogodowych oraz porach dnia;  
– widoczność oznakowania pionowego i poziomego drogi na 

podstawie wizji lokalnej w terenie;  
– stan nawierzchni drogi.  

Przy przeprowadzaniu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go na początkowym etapie użytkowania drogi uwzględnia się ocenę 
zachowań uczestników ruchu drogowego i wpływ tych zachowań na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego.  

Na kolejnych etapach przeprowadzania audytu mogą być bra-
ne pod uwagę także te obszary problemów, które uwzględniano w 
audytach poprzedzających. 

Klasyfikacja odcinków dróg ze względu na koncentrację wy-
padków śmiertelnych, w myśl ustawy o drogach publicznych, ozna-
cza analizę istniejącej sieci drogowej pod względem liczby wypad-
ków śmiertelnych, w wyniku której wytypowane zostają najbardziej 

niebezpieczne odcinki dróg o dużej liczbie wypadków śmiertelnych. 
Natomiast, klasyfikacja odcinków dróg ze względu na bezpieczeń-
stwo sieci drogowej oznacza analizę istniejącej sieci drogowej, w 
wyniku której wytypowane zostają odcinki dróg o dużej możliwości 
poprawy bezpieczeństwa oraz zmniejszenia kosztów wypadków 
drogowych. 

Klasyfikację odcinków dróg ze względu na koncentrację wy-
padków śmiertelnych oraz klasyfikację odcinków dróg ze względu 
na bezpieczeństwo sieci drogowej przeprowadza się co najmniej raz 
na trzy lata. Klasyfikację odcinków dróg ze względu na koncentrację 
wypadków śmiertelnych przeprowadza się, w odniesieniu do natę-
żenia ruchu, dla odcinków dróg pozostających w użytkowaniu nie 
mniej niż trzy lata. 

2. KONCEPCJA METODOLOGII PROWADZENIA OCEN 
BRD 

Ogólna metodyka oceny BRD infrastruktury drogowej w propo-
nowanej koncepcji jest zgodna z metodyką zawartą w ustawie o 
ruchu drogowym [12] i Zarządzeniach Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad [13-15]. Wprowadza natomiast rozszerzenia 
pozwalające na przeprowadzenie ocen w zakresie standardowo 
niemożliwym do wykonania na danym etapie projektowym.  

2.1. Wspomagana komputerowa ocena wpływu na BRD 

Ocena wpływu planowanej drogi na BRD realizowana jest na 
etapie planowania tej drogi. Ma ona na celu wskazanie wariantów 
dopuszczalnych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego 
związanego z ich wpływem na BRD w sieci dróg znajdujących się w 
obszarze wpływu planowanej drogi oraz wskazanie wariantu najlep-
szego. W ocenie wpływu na BRD przeprowadza się szereg obliczeń 
obejmujących m.in. [14]:  
– miary ryzyka społecznego;  
– miary strat społecznych; 
– koszty wypadków i ich ofiar;  
– punktacje dla poszczególnych wariantów. 

Użycie programu komputerowego do wspomagania oceny 
wpływu na BRD stanowi znaczne ułatwienie prac audytora. Przykła-
dem takiego rozwiązania może być program, opracowany w ramach 
projektu Eyevid [16], do operacjonalizacji i opracowania wyników 
badań BRD. Wyspecjalizowany moduł tego programu pozwala na 
komputerowo wspomaganą realizację ocen wpływu planowanej 
drogi na BRD. Pierwszym etapem przeprowadzenia oceny wpływu 
na BRD jest wprowadzenie danych przez Audytora. Musi on być 
poprzedzony przez analizy przygotowawcze, które umożliwią ze-
branie niezbędnych danych, tj. określenia obszaru wpływu plano-
wanej drogi i zebranie dla tego obszaru wszystkich danych wyjścio-
wych. Dane te obejmują m.in.: 
– ogólne dane o projekcie; 
– informacje o poprzednich ocenach BRD; 
– dane wyjściowe do analiz i ocen, zawierające charakterystykę 

istniejącej drogi (dane geometryczne i dane o otoczeniu drogi) 
oraz sieci dróg w obszarze wpływu, a także charakterystykę ist-
niejących natężeń ruchu na istniejącej sieci dróg w obszarze 
wpływu,  

– dane wyjściowe do analiz i ocen prognozowanego wpływu 
wariantów planowanej drogi na BRD w sieci dróg w obszarze 
wpływu (wprowadzane są tutaj takie same informacje jak dla 
odcinków dróg istniejącej sieci a także dane dodatkowe, jak 
pierwszy rok prognozy, średnioroczne natężenie dobowe pojaz-
dów SDR na analizowanych odcinkach drogi, dla każdego roku 
prognozy, udział pojazdów ciężarowych UC [%], na każdym od-
cinku jednorodnym - wymagany dla dróg jednojezdniowych).  
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Na podstawie wprowadzonych przez audytora danych dobiera-
ne są, z zaimplementowanych w programie tabel danych, współ-
czynniki równań i obliczane są dla poszczególnych wariantów pla-
nowanej drogi (lat, odcinków jednorodnych) prognozowane miary 
ryzyka społecznego i strat społecznych oceny BRD w postaci: 
– gęstości wypadków [wypadków/km/rok], 
– liczb wypadków [wypadków/rok], 
– gęstości ofiar rannych [ofiar/km/rok], 
– liczb ofiar rannych [ofiar/rok], 
– gęstości ofiar śmiertelnych [ofiar/km/rok], 
– liczb ofiar śmiertelnych [ofiar/rok], 
– sumy powyższych miar z okresów najwyższych wartości dla 

trzech lat (z okresu dwudziestu lat prognozy), 
– maksymalne gęstości miar z okresu trzyletniego, dla odcinka o 

największych wartościach miar ryzyka, 
– sumy miar dla poszczególnych wariantów sieci dróg w obszarze 

wpływu, dla całego 20-letniego okresu prognozy.  
Następnie wyznaczane są klasy ryzyka odcinków jednorodnych 

oraz klasa ryzyka dla wariantu jako klasa najgorszego odcinka. 
Po dokonaniu obliczeń miar ryzyka dla drogi istniejącej oraz wa-

riantów drogi planowanej program dokonuje zestawienia prognozo-
wanych miar ryzyka społecznego dla analizowanych wariantów 
planowanej drogi obejmujące: 
– gęstości wypadków [wypadków/km/3 lata], 
– gęstości ofiar rannych [ofiar/km/3 lata], 
– gęstości ofiar śmiertelnych [ofiar/km/3 lata], 
– klasę ryzyka wariantu, 
– poziom dopuszczalności funkcjonowania planowanej drogi, 
– dopuszczalność wariantu do dalszych analiz. 

Następnie obliczane są miary ryzyka społecznego i strat spo-
łecznych dla sieci dróg w obszarze wpływu dla wariantów dopusz-
czonych do dalszych analiz (rys. 1).  

W kolejnym kroku program realizuje obliczenia w zakresie oce-
ny BRD dotyczące: 
– redukcji liczby wypadków i ich ofiar; 
– analizy ekonomicznej obejmującej koszty wypadków i ich ofiar; 
– punktacji i rankingu analizowanych wariantów. 

 

 
Rys. 1.  Przykładowe okno proponowanego programu do wspo-
magania oceny wpływu na BRD 

 
Propozycja programu do wspomagania audytora w zakresie 

ocen wpływu na BRD ułatwia przeprowadzenie oceny. Zastosowa-
nie oprogramowania wspomagającego audytora w zakresie oceny 
wpływu na BRD wiąże się z szeregiem zalet, m.in.: 
– skróceniem czasu przeprowadzenia oceny dzięki realizacji 

obliczeń w sposób automatyczny;  

– wyeliminowaniem błędów doboru współczynników obliczenio-
wych; 

– ograniczeniem (wyeliminowaniem) błędów obliczeń miar ryzyka 
społecznego i miar strat społecznych;  

– łatwym dostępem do wyników analiz; 
– wspomaganiem tworzenia raportu, którego ujednolicona forma 

może ułatwić analizę wyników. 

2.2. Audyt drogi wirtualnej  

Audyt drogi w początkowej fazie użytkowania drogi jest tak na-
prawdę audytem drogi istniejącej i w celu poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego powinien być prowadzony na wszystkich drogach, 
na których występuje duża liczba wypadków zgodnie z postulatem 
poprawy infrastruktury drogowej. Na tym etapie możliwe są do 
analizy wszystkie problemy związane z funkcjonowaniem drogi, 
łącznie z oceną rzeczywistego natężenia ruchu oraz wypadkowości, 
które mogą posłużyć do weryfikacji założeń dla podobnych projek-
tów dróg. Jednakże analiza drogi istniejącej, czy też drogi w począt-
kowej fazie użytkowania, jeżeli zakończona jest znalezieniem błę-
dów wymagających poprawy, jest zazwyczaj mało efektywna, gdyż 
naprawienie tych błędów jest zazwyczaj kosztowne i w związku z 
tym trudne do zrealizowania. Ponadto, nawet jeżeli dojdzie do dzia-
łań związanych z przebudową takiej drogi, to konieczny będzie 
projekt, który powinien być poddany audytom na każdym etapie 
jego realizacji. W konsekwencji proponowane rozwiązania mogą 
okazać się na końcowym etapie wykonawstwa błędne częściowo 
lub w całości, co prowadzi do dalszego zwiększenia kosztów po-
prawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na analizowanej drodze. 
Wynika to z faktu, że w oparciu o sam projekt, czy nawet jego wizu-
alizacje multimedialne, które są coraz częstszym wymaganiem przy 
realizacji projektów infrastruktury drogowej, jest bardzo trudno 
zauważyć błędy, które mogą się ujawnić dopiero w konfrontacji z 
innymi uczestnikami ruchu. 

Rozwiązaniem tego problemu, jeżeli nie w całości to w stosun-
kowo dużym obszarze może być wykonanie audytu drogi wirtualnej. 
Audyt taki powinien odbywać się z wykorzystaniem symulatora 
(rys. 2), który pozwoli na przejazd po wirtualnej drodze stworzonej w 
środowisku graficznym zgodnie z wymaganiami projektu [1,6]. 

Audyt drogi wirtualnej jest możliwy do wykonania na etapie pro-
jektu szczegółowego, ponieważ na tym etapie powinien istnieć 
dokładny projekt pozwalający szczegółowe wygenerowanie projek-
towanej drogi w środowisku symulacyjnym.  

W odniesieniu do dokumentacji projektu drogowego podstawo-
wym wymaganiem jest standaryzacja w zakresie danych projekto-
wych, jak również formatów zapisu danych o parametrach drogi. 
Wymaganie to wynika z faktu, że ilość danych potrzebnych do 
zdefiniowania nawet niewielkiego fragmentu drogi jest bardzo duża. 
Ich przenoszenie do środowiska symulacyjnego, jeżeli nie będzie w 
maksymalnym stopniu zautomatyzowane może generować niepo-
trzebne błędy, które mogą ograniczyć przydatność prowadzonego 
na drodze wirtualnej audytu. Dotyczy to przede wszystkim danych o 
położeniu i otoczeniu drogi, jej krętości, przekroju podłużnym z 
uwzględnieniem projektowanych robót ziemnych związanymi z 
zmianami w krajobrazie drogi. Dane do projektu są pozyskiwane w 
trakcie procesu projektowego z danych geodezyjno-
kartograficznych jednakże znaczna ich część jest generowana 
przez projektantów za pomocą dedykowanego oprogramowania, 
umożliwiając odtworzenie drogi w postaci rysunków i grafiki, czy 
prezentacji multimedialnych. Dane te powinny być odpowiednio 
zapisywane, zarówno co do zakresu jak i formatu, w celu uniknięcia 
zbędnych konwersji mogących generować błędy w procesie prze-
twarzania danych. Takie podejście umożliwi łatwe wprowadzenie 
danych o drodze do środowiska symulacyjnego. 
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Rys. 2.  Widok symulatora jazdy samochodem ciężarowym znaj-
dującego się na wyposażeniu Katedry Silników Spalinowych i 
Transportu Politechniki Rzeszowskiej (źródło: fotografia  własna) 

 

Audyt drogi wirtualnej może być prowadzony efektywnie pod 
warunkiem, że wprowadzane dane będą w precyzyjny sposób 
prezentowane na ekranach wizyjnych oraz prawidłowa będzie inte-
rakcja pomiędzy wygenerowanym światem wirtualnym, a odczucia-
mi audytora (kierowcy) jadącego wirtualną drogą, co związane jest z 
prawidłowym odwzorowaniem mechaniki pojazdu na zasymulowa-
nej drodze. Wirtualna droga powinna w jak najlepszym stopniu 
odzwierciedlać cechy geometryczne drogi projektowanej, a możli-
wości dynamiczne symulatora w jak najlepszym stopniu powinny 
odwzorowywać zachowanie się pojazdu na takiej drodze [3]. W 
połączeniu z możliwością symulacji ruchu innych pojazdów, jak 
również innych użytkowników drogi np. pieszych pozwoli to na 
realizację analiz występujących na ostatnich etapach audytu takich 
jak ocena zachowań uczestników ruchu drogowego i wpływ tych 
zachowań na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Aby to osiągnąć 
symulator powinien spełniać określone wymagania techniczne [1], a 
oprogramowanie generujące wirtualną drogę powinno umożliwiać 
ponadto łatwe przeprowadzanie zmian symulowanej drogi. Umożli-
wiłoby to szybkie testowanie proponowanych przez audytora zmian 
w zakresie parametrów samej drogi, w tym kształtu skrzyżowań, 
rozmieszczenia znaków pionowych, tablic reklamowych, czy też 
usytuowania elementów mogących zmienić widzialność oznakowa-
nia pionowego takich jak roślinność [1,6]. 

Audyt drogi wirtualnej posiada ponadto dodatkowe zalety, gdyż 
poza analizą zagadnień przewidzianą podczas normalnego audytu, 
mogą być prowadzone dodatkowe analizy, które są trudne do wy-
konania nawet na istniejącej drodze rzeczywistej. Odnosi się to w 
szczególności do wymagania, by audytor dokonywał wizji lokalnej 
drogi, analizując widoczność elementów oznakowania w różnych 
warunkach pogodowych oraz porach dnia. Ponadto, audytor powi-
nien także dokonywać wizji lokalnej ocenianej drogi z pozycji róż-

nych użytkowników drogi, w tym także kierowcy pojazdu ciężarowe-
go, autobusu lub motocykla, co może wymagać od audytorów trud-
nego do spełnienia warunku posiadania prawa jazdy odpowiedniej 
kategorii [15]. W związku z powyższym, w bazie dostępnych pojaz-
dów symulatora powinny się znaleźć tego typu pojazdy. Wdaje się 
również, że możliwość wykonania przejścia po wirtualnej drodze 
również byłaby bardzo przydatna w ocenie przyjazności i bezpie-
czeństwa rozwiązań projektowych dla niechronionych użytkowników 
drogi takich jak piesi. Ponadto, rozwiązania drogowe mogłyby być 
testowane pod kątem oceny wpływu przyjętych rozwiązań drogi na 
zużycie paliwa przez pojazdy, co w efekcie przyczyniłoby się do 
obniżenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego przez transport 
samochodowy. 

2.3. Symulacja ruchu pojazdu 

Symulacja ruchu pojazdów może być realizowana na etapie 
projektu wstępnego i szczegółowego. Podczas audytu BRD jednym 
z kluczowych zagadnień jest ocena oddziaływania obiektów infra-
struktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Związane 
jest to m.in. z widocznością innych uczestników ruchu oraz znaków i 
sygnałów drogowych. Implementacja drogi oraz obiektów infrastruk-
tury drogowej, a także przykładowych uczestników ruchu do pro-
gramu komputerowego daje możliwość oceny widoczności wybra-
nych elementów zarówno z pozycji kierowcy, jak i innych użytkowni-
ków drogi. Ma to szczególne znaczenie w przypadku audytu drogi 
na etapie jej projektu. 

W środowisku programu PC-Crash, dzięki rozbudowanej bazie 
obiektów trójwymiarowych, możliwe jest przeprowadzenie wizuali-
zacji 3D dowolnego rozmieszczenia elementów infrastruktury dro-
gowej (rys. 3), które następnie mogą być oceniane w aspekcie BRD, 
z perspektywy kierowcy (audytora) poruszającego się wirtualnego 
pojazdu (rys. 4). Symulacja ruchu pojazdu w tak przygotowanej 
scenerii trójwymiarowej, odzwierciedlającej przebieg ocenianego 
odcinka drogi, umożliwia zwrócenie uwagi na te elementy infrastruk-
tury drogowej, które mogą stwarzać np. potencjalne niebezpieczeń-
stwo ograniczenia widoczności [4]. 

 
Rys. 3.  Przykładowy widok skrzyżowania wraz z otoczeniem drogi 
utworzonych w programie PC-Crash 

 
Rys. 4.  Przykładowy widok skrzyżowania wraz z otoczeniem drogi 
utworzonych w programie PC-Crash, z pozycji kierowcy autobusu 
miejskiego 
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Zastosowanie programu symulacyjnego PC-Crash do wspoma-
gania audytu BRD jest korzystna, w szczególności w odniesieniu do 
problematycznych odcinków drogi ujawnionych podczas prowadze-
nia audytu. Program umożliwia, podobnie do symulatora jazdy, 
sporządzanie wizualizacji drogi wraz z elementami jej infrastruktury. 

Audytor przeprowadzając ocenę zwykle odnosi wyniki obserwa-
cji do aktualnych warunków występujących podczas audytu. Szcze-
gólnie przydatne może być zatem przeprowadzenie symulacji ruchu 
pojazdów oraz niechronionych użytkowników drogi, z uwzględnie-
niem różnych warunków drogowych.  

Podczas audytu utrudniona jest także możliwość przeprowa-
dzania analiz dotyczących widoczności na drodze innych użytkow-
ników przez kierowcę-audytora, który według zaleceń [13,15,17], 
powinien przeprowadzić audyt z pozycji kierowcy pojazdów różnych 
typów, a także pieszego. Bez użycia narzędzi symulacyjnych taka 
analiza nie jest możliwa na etapie projektu drogi i niezwykle kłopo-
tliwa do przeprowadzenia na drodze istniejącej. 

Dodatkową zaletą proponowanego oprogramowania jest możli-
wość analizy dynamiki ruchu pojazdów w aspekcie ich kolizyjności. 
Wykorzystanie na wczesnym etapie audytu programu umożliwiają-
cego symulację ruchu pojazdu, może dodatkowo zmniejszyć ryzyko 
związane z niedostatecznym uwzględnieniem oddziaływań geome-
trii drogi i jej stanu nawierzchni na zachowanie się pojazdu. 

PODSUMOWANIE 

Ocena projektów infrastruktury drogowej realizowana w postaci 
oceny wpływu projektowanej drogi na BRD oraz audytu takich pro-
jektów, jak również dróg istniejących jest bardzo istotnym elemen-
tem zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Pod-
stawowym celem takich ocen jest obniżenie liczby wypadków oraz 
ograniczenia liczby ich ofiar poprzez poprawę infrastruktury drogo-
wej, która musi sprostać wzrastającym wymaganiom wynikającym z 
coraz większego natężenia ruchu i obciążenia całej sieci dróg.  Przy 
czym należy uwzględniać nie tylko przepustowość tworzonej sieci 
drogowej, ale także bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.  

Poprawa projektów, poprzez eliminowanie wadliwych rozwią-
zań jest stosunkowo tanią metodą poprawy bezpieczeństwa na 
drogach, które powstaną w wyniku realizacji tych projektów. Elimi-
nowanie błędów i usterek na jak najwcześniejszym etapie realizacji 
projektu jest najbardziej efektywne, a komputerowe wspomaganie 
przeprowadzania oceny wpływu projektowanej drogi na BRD, czy 
audyt drogi wirtualnej może wydatnie się do tego przyczynić. 

Ocena wpływu prowadzona przy użyciu programu komputero-
wego umożliwia uzyskanie poprawnych wyników miar ryzyka spo-
łecznego i strat społecznych, a także wyników analiz ekonomicz-
nych dla prognozowanych wariantów planowanej drogi. Dzięki 
wykorzystaniu programu wspomagającego ocena wpływu na BRD 
może być zrealizowana w krótszym czasie. Dalsze usprawnienie 
przeprowadzenia oceny wpływu przy użyciu programów kompute-
rowych wiąże się z ujednoliceniem formatu danych wyjściowych do 
analiz i ocen przygotowywanych przez projektantów dróg.  

Podobnie do audytu drogi wirtualnej przy użyciu symulatora 
wysokiej klasy, korzystne wydaje się także przeprowadzenie audytu 
na etapie projektu drogi z wykorzystaniem oprogramowania do 
symulacji ruchu pojazdów. Implementacja drogi oraz jej elementów 
w środowisku symulacyjnym pozwala zarówno na ocenę BRD w 
aspekcie widoczności znaków, sygnałów drogowych oraz innych 
uczestników drogi z punktu widzenia wszystkich uczestników drogi, 
jak i na ocenę bezpieczeństwa proponowanych rozwiązań projektu 
drogi w aspekcie dynamiki ruchu i kolizyjności pojazdów.   

Możliwość prowadzenia audytu drogi wirtualnej może przynieść 
szereg korzyści związanych z wcześniejszym wykryciem błędów i 

usterek projektu, Wymaga to jednak wprowadzenia zmian w zakre-
sie: 
– przygotowania projektu, 
– audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
– funkcjonalności symulatorów jazdy samochodem. 

W fazie przygotowania projektu należy określić standard  for-
matu danych wynikowych, szczególnie graficznych. Wymaga to w 
pierwszej kolejności opracowania takich standardów. Celem nie 
faworyzowania konkretnych producentów oprogramowania graficz-
nego należy bazować na tzw. jawnych formatach plików graficznych 
i otwartym oprogramowaniu. Biorąc pod uwagę, że od projektantów 
już dziś wymaga się w wielu wypadkach wizualizacji projektowanej 
drogi, wymaganie dotyczące generowania danych wynikowych w 
określonym formacie, które to dane w łatwy sposób można będzie 
wykorzystać przy wirtualizacji projektu w symulatorze nie wydaje się 
zbyt wygórowane. 

 W obszarze audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego należy 
stworzyć podstawy prawne dla audytu drogi wirtualnej, w dalszej 
kolejności trzeba sprecyzować zakres takiego audytu oraz sposób 
jego prowadzenia. Regulacje dotyczące zakresu audytu drogi wirtu-
alnej powinny obejmować te oceny, które są możliwe do zrealizo-
wania na drodze wirtualnej oraz również te, których nie powinno się 
podczas prowadzenia takiego audytu uwzględniać.  

Trzecim niezbędnym obszarem jest poprawa funkcjonalności 
oprogramowania symulatorów jazdy w zakresie budowania wirtual-
nej drogi, mająca na celu ułatwienie budowy takiej drogi oraz wpro-
wadzania w niej zmian. Jeżeli powstaną standardy w zakresie da-
nych wynikowych projektów infrastruktury drogowej, należy wyma-
gać zgodności oprogramowania symulatorów tak, by takie dane 
mogły być bezpośrednio wczytane do środowiska graficznego sy-
mulatora dając możliwość tworzenia na ich bazie różnorodnych 
scenariuszy. Umożliwi to ocenę powstającej drogi, poprzez np. 
symulację ruchu i interakcje z innymi użytkownikami ruchu drogo-
wego, co powinno pozytywnie wpłynąć na dalszą poprawę projek-
tów infrastruktury drogowej. 

Ponadto, wprowadzenie tych rozwiązań musi być monitorowa-
ne i oceniane pod kątem efektywności tych rozwiązań a wraz z 
rozwojem technologii należy je uaktualniać i rozszerzać o pojawia-
jące się nowe możliwości.  

Należy także dążyć do stworzenia takiej platformy programi-
stycznej, która umożliwi na udostępnianie analiz i ocen dokonanych 
przez dany zespół audytorów innych audytorom i specjalistom, nie 
związanych bezpośrednio z projektem. Pozwoli to na dodatkową 
wymianę informacji przyczyniając się do dalszej poprawy projektów 
infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
powstających w wyniku realizacji tych projektów drogach. 
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i Autostrad.  

THE CONCEPT OF METHODOLOGY ASSESSMENT OF ROAD 
SAFETY INFRASTRUCTURE PROJECTS 

 The article proposes a methodology assessing the safety 

of road projects, road infrastructure at various stages of 

design. The proposed technology assessment of road safety in 

a virtual environment using a driving simulator, using soft-

ware to simulate traffic and to analysis of road safety impact 

assessment of designed roads have been discussed. The in-

troduction of the proposed technology for the evaluation of 

road safety can help to improve the safety of newly designed 

roads, through their correction, especially in the early stages 

of design. 
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