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Prognozy i analizy ruchu mają klu-
czowe znaczenie w procesie plano-
wania oraz projektowania infrastruk-
tury drogowej. Są one niezbędne 
administracji drogowej między inny-
mi do:

planowania sieci drogowej (analizy • 
i oceny warunków ruchu na istnieją-
cym i projektowanym układzie dro-
gowym lub jego wariantach, w róż-
nych horyzontach czasowych), 

projektowania dróg (wymiarowa-• 
nia: przekroju poprzecznego, skrzy-
żowań, węzłów, konstrukcji na-
wierzchni drogi), 

oceny oddziaływania na środowi-• 
sko,

oceny efektywności ekonomicznej • 
i finansowej.

W artykule przedstawiono analizę 
obciążeń nawierzchni drogowych ru-
chem oraz propozycje jego progno-
zy, głównie w aspekcie projektowania 
przebudowy dróg lub wzmacniania 
nawierzchni. 

Na sieci dróg woj. lubelskiego wy-
stępuje duże zróżnicowanie w udzia-

le pojazdów ciężarowych w ruchu drogowym. Udział ten sta-
nowi np. 63% w Dobryniu i 35% w Międzyrzeczu Podlaskim 
na drodze krajowej nr 2, 39% w Anielinie (pomiędzy Puława-
mi i Radomiem) na drodze krajowej nr 12 i tylko 12% w Kuro-
wie przed drogą krajową nr 17, 38% w Woli Osińskiej i tylko 
12% w Sitańcu k/Zamościa na drodze krajowej nr 17 oraz od 
34% w Tuliłowie i 10% w Janowie Lubelskim na drodze krajo-
wej nr 19 według danych Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) 
z 2010 r. [5]. 

W pobliżu dużych i średnich miast szybko wzrasta ruch sa-
mochodów osobowych i tym można niekiedy tłumaczyć ma-
lejący, wyrażony w procentach, udział ciężkich pojazdów 
w ruchu drogowym. 

Formalnym powodem odrębnego prognozowania ruchu 
pojazdów ciężkich jest potrzeba wyznaczenia ruchu całkowi-
tego w okresie obliczeniowym na pas obliczeniowy według 
„Katalogu Wzmocnień Nawierzchni Podatnych i Półsztyw-
nych” z 2001 r., wykorzystywanym przez projektantów. 

Obiektywnie stwierdzone potrzeby, ograniczone są najczę-
ściej możliwościami finansowania, gdyż wzrost obciążeń 
i natężeń ruchu wyprzedzają wykonywane przebudowy dróg. 

Skuteczne zarządzanie siecią dróg krajowych Lubelszczyzny 
o długości około tysiąca kilometrów, wymaga więc m.in. pro-
gnozowania zmian warunków ruchu, planowania przebudów, 
budowy obwodnic. 

Prognozowanie Średnio Dobowego Ruchu 

(SDR)

Centralna administracja drogowa, począwszy od lat sie-
demdziesiątych, zlecała wykonanie prognozy ruchu na okres 
20 lat, po każdym Generalnym Pomiarze Ruchu, który prze-
prowadzany jest na drogach krajowych (dawniej państwo-
wych) co pięć lat. Wykonawcą tych prognoz był Transprojekt 
– Warszawa przy merytorycznej współpracy Biura Studiów 
GDDKiA w zakresie wstępnych założeń.

Do 1992 r. prognozy były opracowywane metodą wskaźni-
ków wzrostu. Jednak wraz ze wzrostem ruchu oraz zmianami 
gospodarczymi, prognozy te stawały się coraz mniej wiary-
godne. Wskaźniki wzrostu ruchu były określane metodą 
retrospektywną, po uwzględnieniu wyników GPR i danych 
statystycznych dotyczących wskaźników motoryzacji. W me-
todzie tej dla różnych klas dróg wyprowadzano funkcje uza-
leżniające wskaźniki wzrostu ruchu od wskaźnika motoryza-
cji i wielkości natężenia ruchu. Dla ułatwienia pracy przy 
obliczaniu  prognozowanych wielkości ruchu opracowane 
były nomogramy. W metodzie wskaźników nie uwzględniano 
zależności wskaźnika wzrostu ruchu od Produktu Krajowego 
Brutto (PKB).

W 1992 r., po raz pierwszy, opracowano 20-letnią progno-
zę ruchu dla zamiejskich dróg krajowych na lata 1990–2010 
metodą badania trendów wzrostu (tj. prognozowania ruchu 
w poszczególnych punktach pomiarowych GPR na podsta-
wie wzrostów ruchu z lat poprzednich). W latach 1997 i 2002 
Transprojekt – Warszawa opracował tą metodą kolejne dwie 
prognozy. 

Obecnie (po GPR 2005) zastosowanie metody trendów 
wzrostu do wykonania prognozy ruchu na sieci dróg krajo-
wych nie jest już możliwe. Analizy wyników kolejnych gene-
ralnych pomiarów ruchu w coraz większym stopniu wskazu-
ją, że liczba odcinków dróg, na których obserwujemy 
regularne trendy wzrostu ruchu, gwałtownie maleje. Jest to 
spowodowane m.in:

rosnącym zatłoczeniem dróg (w GPR 2005 długość dróg • 
jednojezdniowych o SDR ponad 15 tys. poj./dobę wyniosła 
860 km), 
budowane odcinki dróg szybkiego ruchu w sposób zasad-• 
niczy wpływają na zmiany natężeń obserwowane w sieci 
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i dotyczy to zwłaszcza ruchu odbywającego się na duże 
odległości, (np. w pomiarach ankietowych w korytarzu au-
tostrady A2 zaobserwowano, że około 40% wszystkich po-
jazdów ciężarowych wykonuje podróże na odległość więk-
szą niż 1000 km), 
wprowadzenie odpłatności za przejazd autostradami i ich • 
wysokość mają bardzo duży wpływ na zachowania kierow-
ców, a zatem i na wielkości ruchu na poszczególnych od-
cinkach.
W przypadku projektowania nowych odcinków dróg należy 

stosować metodę komputerowego modelowania ruchu, wy-
korzystującą m.in. oprogramowanie firmy INRO – EMME [5].

Zagregowana prognoza ruchu, przydatna do oceny ruchu 
na sieci dróg krajowych w Polsce, wymaga jednak indywidu-
alnej analizy w każdym punkcie pomiaru ruchu w poszcze-
gólnych regionach Polski. W 2010 r. stwierdzono np. w czte-
rech punktach pomiaru ruchu: 14 039, 13 531, 14 390 i 16 175 
poj./dobę na odcinku Lubartów – Lublin – znacznie większy 
od zagregowanej prognozy krajowej na tym odcinku [5]. Za-
gregowana prognoza może więc być przydatna do planowa-
nia i w mniejszym zakresie do projektowania.

Wytyczne obliczania prognozy z 1983 r. [4] i nowe wskaź-
niki wzrostu (według Transprojektu) uwzględniały:

prognozowaną liczbę każdej z kategorii,• 
średnioroczną liczbę przejeżdżanych kilometrów,• 
zagospodarowanie terenu, • 
funkcje drogi,• 
wzrost ruchu w poprzednich latach,• 
natężenie ruchu w ostatnim GPR.• 

Rys. 1. Prognoza ruchu w latach 2000–2020 na zamiejskiej sieci dróg 
krajowych dla punków normalnych [3]

W prognozie ruchu do 2020 r. wprowadzono wskaźniki ko-
rekcyjne w związku z otwarciem granic z krajami UE i przewi-
dywanym wzrostem PKB. Prognozę ostateczną w latach 
2005, 2010 i 2015 przyjęto jako średnią arytmetyczną z wa-
riantu optymistycznego i pesymistycznego rys. 1 [3]. Dla 
wszystkich dróg krajowych w Polsce podano prognozy ru-
chu na czterech odrębnych rysunkach [3], z których można 
wyodrębnić analizowaną sieć w województwie lubelskim. 
Określono także zakres stosowania prognozy SDR. Przyjęto 

na przykład, że gdy SDR na drodze jednojezdniowej przekra-
cza 10–15 tys. poj./dobę to jest on prognozowanym ruchem 
na kierunku drogi. 

Założenia do prognozy struktury ruchu określone w odnie-
sieniu do 2000 r., z wyjątkiem samochodów osobowych, po-
dano w tabeli 1. Motocykle i autobusy pozostawać będą na 
stałym poziomie pomiędzy 2000 i 2020 rokiem. Najszybciej 
wzrastać będzie udział w ruchu samochodów ciężarowych 
z przyczepami, które mają największy wpływ na degradację 
nawierzchni drogowej.

Ta b e l a  1. Prognozowany wzrost ruchu pojazdów [3]

Lata   2000 2005 2010 2015 2020

Motocykle 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Samochody dostawcze 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

Samochody ciężarowe 
bez przyczep 1,00 1,14 1,28 1,41 1,55

Samochody ciężarowe 
z przyczepami 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

Autobusy 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ciągniki rolnicze 1,00 0,66 0,44 0,29 0,15

Odrębnym zagadnieniem jest SDR pojazdów ciężkich 
(samochody ciężarowe z przyczepami i bez przyczep oraz 
autobusy), których prognozę należałoby rozpatrywać w na-
wiązaniu do „Katalogu Wzmocnień Nawierzchni Podatnych 
i Półsztywnych”. 

Analiza ruchu pojazdów ciężkich

W Niemczech zaobserwowano, że intensywnie wzrasta 
udział w ruchu pojazdów ciężkich, zmniejsza się liczba prze-
jazdów bez ładunku, a pojazdy o ładowności ponad 30 ton 
stanowią 20÷50% w ruchu [1]. W związku z tym spostrzeże-
niem została opracowana prognoza do 2020 r. skutków du-
żego udziału samochodów o dużej masie i wymiarach w ru-
chu po drogach federalnych. 

Badania wykonane na Politechnice Gdańskiej [1] uzasad-
niają również przyjmowanie w Polsce znacznie większych od 
dotychczasowych współczynników przeliczeniowych pojaz-
dów na osie obliczeniowe, które będą zapewne uwzględnio-
ne w nowelizacji Dz. U. 43 poz. 430 z 1999 r.

Są więc szczególnie ważne przesłanki do oceny i progno-
zy SDR pojazdów ciężkich, podczas gdy dotychczasowe 
techniki pomiarów umożliwiają uzyskiwanie tylko przybliżo-
nych rezultatów. W 2010 r. na drogach krajowych były zloka-
lizowane 62 stacje ciągłego pomiaru ruchu [6] nadzorowane 
przez Departament Studiów GDDKiA, w tym 5 w wojewódz-
twie lubelskim. Ponadto w województwie lubelskim funkcjo-
nuje 16 stacji nadzorowanych przez firmę Traxelektronik i 1 
stacja nadzorowana przez firmę NeoStrein. 

Urządzenia typu: Golden River, PAT, Fisher-Porter, Easy 
COUNT, RPP-2 oraz RPP-5 umożliwiają ciągłą automatyczną 
rejestrację ruchu drogowego [6]. Zdarzają się jednak awarie 
rejestratorów, które są utrudnieniem przy realizowanych ana-
lizach ruchu. W 2008 r. były w Polsce 34 stacje Golden River, 
których wyniki analizowano m.in. w [6].
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Prognozowanie SDR pojazdów 

ciężkich

Katalog Wzmocnień Nawierzchni Po-
datnych i Półsztywnych (KWNPiP) zaleca 
stosowanie jednego z trzech sposobów 
obliczania ruchu całkowitego (Ncałk), wy-
rażonego liczbą osi obliczeniowych 100 
kN/pas z wykorzystaniem SDR osi obli-
czeniowych 100 kN/oś w i-tym okresie 
(SDR100i). Osie obliczeniowe wyznacza 
się na podstawie współczynników dla 
autobusów, pojazdów ciężkich z przy-
czepami i bez przyczep. Trzy sposoby 
wyznaczania ruchu całkowitego zamiesz-
czone są w załączniku A do KWNPiP.

Czwarta, uproszczona metoda wyko-
rzystująca wskaźniki wzrostu Produktu 
Krajowego Brutto (PKB w cenach stałych), opracowane na 
okres 2008÷2040 r. [8], może być wykorzystywana do celów 
planistycznych i projektowych. Przyjęto, że średnie wskaźniki 
wzrostu 66 regionów np. w 2012 r. wynoszą od 1,7% do 2,7% 
(średni 2,1%), a w 2040 r. od 1,7% do 2,8% (średni 2,1%). 
W tablicy załącznika 3 w/w prognozy przyjęto wskaźniki 
wzrostu dla Polski 2,5% w 2012 r. oraz 1,7% w 2040 r., które 
według GDDKiA mogą być wykorzystywane tylko do analizy 
opłacalności niektórych projektów (w szczególności do ce-
lów szacunkowych). Stosowanie tej metody wymaga dużego 
doświadczenia.

Do opracowania wskaźników wzrostu wykorzystano m.in. 
prognozę rozwoju sektorów energetycznego i transportowe-
go UE do 2030 r., opublikowaną prze Komisję Europejską 
w 2003 r. Uwzględniono też wpływ programu „Rozwój Polski 
Wschodniej” i prognozy demograficzne na przyjęte wskaźni-
ki wzrostu PKB (5,2% w 2012 r. i 2,9% w 2030 r. dla regionu 
lubelskiego). Założono, że wskaźniki wzrostu PKB będą wy-
korzystywane do prognozowania ruchu, analiz ekonomicz-
nych i finansowych [8]. 

Podstawowe znaczenie dla obciążenia nawierzchni mają 
pojazdy ciężarowe z przyczepami (f). Ruch pojazdów bez 
przyczep (e) wzrasta wolniej, a autobusów (g) jest stały (bez 
zmian). W grupie pojazdów ciężkich proponuje się dokonywa-
nie analiz głownie dla pojazdów ciężarowych z przyczepami 
(f), analogicznie jak w pracy [1] w przypadku dróg krajowych.

Prognozowanie ruchu metodą  sieciową (modelową) 

Metoda modelowa daje obecnie największe możliwości 
prognozowania ruchu pojazdów. Modelowanie komputero-
we jest powszechnie stosowane w wielu dziedzinach życia, 
w których niezbędne jest opisywanie przyszłego stanu ukła-
du np. prognozowanie pogody (www.icm.edu.pl), jak rów-
nież przy odtwarzaniu zdarzeń przeszłych np. wypadków 
drogowych (oprogramowanie PC Crash). 

W latach 2006-2009, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, Wydział Inżynierii Lądowej Politechni-
ki Warszawskiej opracował komputerowy model ruchu, ba-
zujący na oprogramowaniu Visum firmy PTV i danych z Ge-
neralnego Pomiaru Ruchu z 2005 r. W ramach modelu, na 
podstawie inwentaryzacji istniejącej sieci dróg krajowych 

i wojewódzkich, badań ankietowych źródło-cel, pomiarów ze 
stacji stałych oraz określonych zachowań komunikacyjnych 
użytkowników dróg, został stworzony numeryczny model 
sieci drogowej. Model ten był kształtowany w oparciu o po-
siadane dane, dotyczące spodziewanych obciążeń ruchem 
pojazdów, które wynikały z charakterystyk rejonów komuni-
kacyjnych wewnętrznych (powiaty) i zewnętrznych (przejścia 
graniczne) oraz uzupełniany o kolejne składniki, tj. modele 
podróży krajowych i międzynarodowych, generację ruchu 
osobowego i ruchu ciężarowego oraz o rozkłady przestrzen-
ne ruchu (rys. 2). 

Przygotowanie cyfrowego modelu sieci drogowej oraz 
ruchu pojazdów, który na niej się odbywa, pozwala na wy-
eliminowanie wielu wad dotychczasowych metod progno-
zowania. Przede wszystkim możliwe jest ominięcie pod-
stawowego ograniczenia, tj. wymagania niezmienności 
warunków zewnętrznych generujących ruch. Metoda mode-
lowa pozwala również na łatwe prognozowanie ruchu 
w przypadku zmian sieci drogowej, co do tej pory nie było 
możliwe bez wykonania nowego opracowania. Rozkład ru-
chu na dotychczasowe i nowe połączenie drogowe odbywa 
się poprzez określenie parametrów technicznych tych połą-
czeń oraz ich atrakcyjności z punktu widzenia zachowań 
komunikacyjnych kierowców – obciążenia ruchem w punk-
tach początku i końca nowego połączenia są już znane 
z dotychczasowego modelu. Pozostaje dość szybkie przeli-
czenie nowych wyników wielkości ruchu na poszczegól-
nych odcinkach.

Metoda ta nie jest jednak pozbawiona wad. Podstawową 
wadą wydaje się być trudność dokładnej kalibracji modelu 
ruchu. Brak jest wystarczającej wiedzy o istniejącym ruchu 
pojazdów, zachowaniach komunikacyjnych osób kierujących 
pojazdami, źródłach i celach ruchu oraz o perspektywach 
rozwoju (zmian) sieci drogowej. Problemem jest również 
trudność w określeniu zmian warunków zewnętrznych (poli-
tycznych i gospodarczych), które w szczególności zaznacza-
ją się w rejonach przygranicznych strefy Schengen, gdzie 
zlokalizowana jest omawiana sieć dróg woj. lubelskiego.

Należy również wspomnieć o ewentualnych problemach 
technicznych, związanych ze stopniem komplikacji opro-
gramowań komputerowych używanych do tworzenia mode-
li cyfrowych. W praktyce, często wyniki uzyskiwane z mode-

Rys. 2. Przykłady więźby ruchu: a) krajowego pojazdów ciężarowych, b) międzynarodowego 
pojazdów ciężarowych. Zbudowany model ruchu został skalibrowany w oparciu o wyniki GPR 
z 2005 r. 
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lu komputerowego są tak dobre, jak operator, który je 
modelował. Z uwagi na opisane ograniczenia, w celu do-
kładnego prognozowania ruchu pojazdów ciężkich wskaza-
ne jest zbudowanie jak najlepszej bazy wiedzy o ruchu wy-
stępującym na istniejącej sieci drogowej, w szczególności 
w oparciu o jak największą liczbę punktów umożliwiających 
zarówno klasyfikację, jak i ważenie pojazdów w ruchu. 
Umożliwi to dobre ukształtowanie modelu oraz dokładną 
jego kalibrację, która zminimalizuje wpływ operatora na 
uzyskane wyniki.

Przykłady wyników pomiarów ruchu 

pojazdów ciężkich w 2010 r.

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 r., również 
w przypadku pojazdów ciężkich, utrudniają jednoznaczną 

interpretację, która niekiedy jest możliwa po szczegółowej 
analizie. Zauważalne są też różnice pomiędzy ruchem pro-
gnozowanym a pomierzonym w 2010 r. (rys. 3).

W przypadku drogi krajowej nr 19 jest to np. wpływ miast: 
Kocka, Lubartowa i Janowa Lubelskiego na zwiększony 
wskaźnik wzrostu ruchu pojazdów ciężkich pomiędzy 2005 
i 2010 r. [5]. W miejscowościach: Ryki, Żyrzyn i Łopiennik 
na drodze krajowej nr 17 występował natomiast mniejszy 
wzrost pojazdów ciężkich niż w sąsiednich punktach po-
miaru. 

Duże różnice pomiędzy prognozowanym i istniejącym ru-
chem w 2010 r. występują zwłaszcza na odcinku drogi krajo-
wej nr 19 pomiędzy Lubartowem i Kraśnikiem i na odcinku 
drogi nr 12 pomiędzy Piaskami i Chełmem (rys. 3). Na ocenę 
oddziaływania ruchu istniejącego i prognozowanego na na-
wierzchnię największy wpływ na drogach krajowych mają 
samochody ciężarowe z przyczepami (f). 

Stałe stacje pomiaru 

ruchu i możliwości 

ich wykorzystania

Pomiary ciągłe prowa-
dzone są na drogach krajo-
wych województwa lubel-
skiego w 25 punktach, 
w tym: 
•  na 5 stacjach prowadzo-

ny jest pomiar wraz 
z klasyfikacją rodzajową 
pojazdów – zgodnie 
z EURO-6 (tabela 2) oraz 
klasyfikacją pod wzglę-
dem prędkości ruchu,

•  na 18 stacjach prowa-
dzony jest pomiar z roz-
różnieniem pojazdów 
o długości powyżej i po-
niżej 5 m oraz klasyfika-
cją pod względem pręd-
kości ruchu,

•  na 2 stacjach prowadzo-
ny jest pomiar wyłącznie 
ilości przejeżdżających 
pojazdów.
Na wspólnym odcinku 

budowanych dróg ekspre-
sowych S17 i S12 planowa-
nych jest następnych 17 
stacji do pomiaru parame-
trów ruchu przy wykorzy-
staniu pętli indukcyjnych, 
instalowanych w nawierzch-
ni. W przyszłości do cen-
trum zarządzania ruchem 
(czr) będą mogły być prze-
kazywane następujące 
dane o ruchu:

Rys. 3. Porównanie wielkości ruchu pojazdów ciężkich na drogach krajowych woj. lubelskiego wg danych 
z Generalnego Pomiaru Ruchu z 2010 r. (kolor niebieski) oraz danych z prognozy opracowanej przez Trans-
projekt Warszawa na podstawie GPR z 1995 r. dla 2010 r. [5].
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•  natężenie potoku ruchu na każdym pasie ruchu i kierunku 
jazdy,

•  prędkość średnia potoku ruchu, niezależnie na każdym 
pasie i kierunku jazdy,

•  gęstość ruchu, niezależnie na każdym pasie i kierunku jaz-
dy,

•  struktura rodzajowa ruchu niezależnie na każdym pasie 
i kierunku jazdy,

•  udział ruchu ciężkiego w potoku ruchu niezależnie na każ-
dym pasie i kierunku jazdy,
udział pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość. • 
Dane z wieloletnich rejestracji w stałych stacjach pomiaru 

ruchu mogą być wykorzystane także do dokładniejszego 
jego prognozowania. 

Ważenie pojazdów na przejściach granicznych Lubelsz-
czyzny miało wpływ nie tylko na wybór przejść przez kierow-
ców (nie na wszystkich przejściach były czynne wagi), ale 
również na stan nawierzchni odcinków dróg dojazdowych do 
przejść granicznych.

Dotychczas brak jest w województwie lubelskim preselek-
cji przeciążonych pojazdów poprzez dynamiczne ich waże-
nie przed punktami kontroli Inspekcji Transportu Drogowego 
(ITD). Temat ten jest w Polsce przedmiotem zainteresowania 
Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transporto-
wych (ITS). 

System preselekcji wagowej klasy WIM-P zastosowano 
w Polsce w Woli Dębińskiej na drodze krajowej nr 4 pomię-
dzy Krakowem a Tarnowem. Dokładność ważenia pojedyn-
czej osi ±8% (10% w ramach grupy) oraz formalne przepisy 
uzasadniają potrzebę kierowania pojazdu przeciążonego 
do dokładnego ważenia w punkcie kontroli ITD w celu spo-
rządzenia dokumentu dowodowego. System ten, pomimo 
wad dokładności ważenia, może być wykorzystany w przy-

szłości także do badania i prognozowania obciążeń na-
wierzchni drogowej. 

Pomysł karania kierowców za przeciążenia na podobnych 
zasadach jak zdjęcie z fotoradaru za przekroczenie dozwolo-
nej prędkości, zastosowany został praktycznie tylko w Repu-
blice Czeskiej (klasa systemu WIM-E).

Rozwój Inteligentnych Systemów Transportu w Polsce 
może więc przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, jego oceny i prognozowania zmian. 

Podsumowanie 

Dotychczasowe sposoby badania, analizy i prognozowa-
nia ruchu pojazdów, w tym pojazdów ciężkich, wynikały 
z możliwości technicznych. Znane są ich zalety i wady. 

Dynamiczny rozwój urządzeń telematyki umożliwia m.in. 
zbieranie informacji, przetwarzanie, sterowanie ruchem i ich 
dostarczanie. Inteligentne Systemy Transportu (ITS) umożli-
wiają wykorzystanie danych o ruchu w czasie rzeczywistym 
i ich gromadzenie w sposób ciągły.

Nieprzetworzone dane o ruchu pojazdów ciężkich z lat po-
przednich, udostępnione np. w internecie, umożliwią także 
jego prognozowanie poprzez ekstrapolację z miesięcy i lat 
poprzedzających (metodą trendu) w celu wykorzystania m.
in. do projektowania wzmocnień nawierzchni. 

Bieżący nadzór nad ruchem pojazdów ciężkich, ich prese-
lekcja w celu skierowania do dokładnego ważenia przez in-
spektorów transportu samochodowego, a w przyszłości 
zdjęcia i ważenie tych pojazdów w ruchu (analogicznie do 
fotoradarów), będą mieć korzystny wpływ na stan nawierzch-
ni drogowych.

Istniejące stałe stacje pomiaru ruchu i obecnie budowane 
na wspólnym odcinku drogi ekspresowej S12 i S17, a następ-
nie planowane na S17 i S19, powstające centrum sterowania 
ruchem na drogach krajowych i centrum sterowania ruchem 
na ulicach Lublina, będą inspiracją do rozwoju ITS oraz po-
zwolą wykorzystać gromadzone dane także do prognozowa-
nia ruchu.
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Ta b e l a  2. Klasyfikacja rodzajowa EURO-6, obejmująca rozróżnie-

nie typów pojazdów [5]

Typ kla-

syfikacji
Kategoria pojazdu

Klasa 

w języku 

angielskim

Symbol wg 

klasyfikacji 

odpowia-

dającej 

GPR 2010

EURO 6
6+1

Pojazdy ogółem Total value suma grup od 
[b] do [h]

Motocykle Motorcycles [b]

Pojazdy osobowe 
i dostawcze 

(o ciężarze do 3,5 t)

Cars and vans [c]1+d

Pojazdy osobowe 
z przyczepą

Cars with trailers [c]2

Pojazdy ciężarowe 
bez przyczep

Rigid HGV [e]

Pojazdy ciężarowe 
z przyczepami 

oraz naczepami

HGV (Articulated 
&Drawbar

trailers)

[f]=[f]1+[f]2

Autobusy Buses [g]

Inne nietypowe 
pojazdy

Others [h]


