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Analiza wybranych charakterystyk ruchu
na drogach szybkiego ruchu

Zgodnie z aktualnie obowią-
zującymi w kraju zaleceniami [4], 
w przypadku autostrad i dróg eks-

presowych, oceny warunków ruchu należy dokonywać mię-
dzy innymi na podstawie miarodajnego godzinowego natę-
żenia ruchu (Qm) oraz udziału pojazdów ciężkich w potoku 
ruchu (uc). Miarodajne natężenie ruchu przyjmuje się jako 
pięćdziesiątą wartość z największych godzinowych natężeń 
w roku w przypadku dróg o określonym charakterze ru-
chu. Natężenie to wyznacza się przy wykorzystaniu metody 
wskaźnikowej, jako udział w średnim dobowym natężeniu 
ruchu w roku (SDRR), zgodnie ze wzorem 1. Wskaźniki 
przeliczeniowe (K) od roku 2015 zamieszczane są na 
stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad (GDDKiA) (wcześniej były publikowane raz na 
pięć lat w opracowaniu Ruch Drogowy), przy czym odno-
szą się do natężenia w przekroju drogi. Zgodnie z aktual-
nymi zagranicznymi ustaleniami [2, 3], wartość Qm powinna 
być wyznaczana w odniesieniu do analizowanego kierunku 
ruchu. Sytuacja dodatkowo komplikuje się ze względu na 
wykazany w pracy [9] wpływ sposobu prowadzenia analiz 
(w przekroju drogi lub dla kierunków ruchu) na wartość 
wskaźnika K. Nie wystarczy zatem określenie dla przedmio-
towych dróg typowego udziału natężenia ruchu kierunku 
bardziej obciążonego w przekroju drogi w natężeniu ruchu 
szczytowej godziny w roku, umożliwiającego przejście na 
natężenie ruchu w analizowanym kierunku. Ponadto typowe 
wartości wskaźnika K określane są na podstawie danych 
pochodzących ze stacji ciągłego pomiaru ruchu (SCPR) 
zlokalizowanych na zamiejskich drogach krajowych, z któ-
rych tylko około 30% zlokalizowanych jest na drogach klasy 
technicznej A (autostrady) lub S (drogi ekspresowe) oraz 
w większości na drogach dwupasowych dwukierunkowych. 
Jak wskazują wcześniejsze krajowe badania, zarówno klasa 
techniczna drogi, jak i rodzaj przekroju poprzecznego (dro-
gi dwupasowe dwukierunkowe lub wielopasowe) wykazują 
statystyczną istotność w modelach szacowania Qm [7, 8], co 
wskazuje na potrzebę oddzielnej ich analizy. W przeszłości, 
ze względu na nieliczne poligony badawcze (do roku 2012 
tylko 5 SCPR zlokalizowanych na drogach klasy A lub S), 
bardziej szczegółowe analizy w przypadku tego typu dróg 
były niemożliwe. Ponadto, krajowa literatura techniczna nie 
podaje typowych wartości udziału pojazdów ciężkich uc 

w natężeniu ruchu szczytowej godziny w roku, umożliwiają-
cych poprawną ocenę warunków ruchu, co także powinno 
zostać uzupełnione. Biorąc pod uwagę, że w najbliższym 
czasie ma zostać wybudowane ponad 4300 km dróg klasy 
A i S (zgodnie z [10], docelowy układ autostrad i dróg eks-
presowych ma wynosić około 7650 km), istnieje potrzeba 

podjęcia badań w wyszczególnionej powyżej problematyce, 
a celem artykułu jest określenie wiarygodnych miarodaj-
nych cech ruchu (K, uc), odpowiednich w przypadku dróg 
tych klas. Dzięki sukcesywnemu wzrostowi w ostatnich la-
tach liczby SCPR (od roku 2015 jest ich 30) możliwe było 
przeprowadzenie przedmiotowych analiz.

 Qm = K × SDRR [P/h] (1)

w którym:
SDRR –  Średni Dobowy Ruch w roku pomiaru lub progno-

zy (natężenie ruchu w przekroju drogi) [P/d],
    K –  udział natężenia miarodajnej szczytowej godziny 

w roku w SDRR (wartość zależna od charakteru 
przenoszonego ruchu oraz do roku 2015 także od 
wielkości SDRR).

Źródła danych

W badaniach wykorzystano dane pochodzące ze stacji 
ciągłego pomiaru ruchu (SCPR) wyposażonych w liczniki 
typu Golden River (GR), PAT, RPP5 oraz SICK zlokalizo-
wanych na terenie całego kraju na zamiejskich drogach 
krajowych klasy A i S. Na rysunku 2 przedstawiono lo-
kalizację wszystkich SCPR zarządzanych przez GDDKiA 
w roku 2016. Zakres analiz ograniczono do lat 2010–2015 
(po roku 2010 nastąpiły istotne zmiany w sieci dróg kra-
jowych – wybudowano i oddano do eksploatacji wiele 
nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych). Dane 
z 2016 roku, ze względu na liczne braki danych (głównie 
w miesiącach lipiec–wrzesień, kiedy to występują najczę-
ściej największe natężenia ruchu w roku) nie mogły być 
wykorzystane. Należy nadmienić, że liczniki starszego 
typu (GR, PAT, RPP5) ulegają awariom a uzyskane z nich 
dane są niepełne i obarczone błędami. Z 16-godzinnych 
uzupełniających pomiarów ręcznych, które przeprowadza 
się dwukrotnie w ciągu roku (maj i wrzesień) wynika, że 
automatyczne klasyfikowanie odbywa się w sposób niepra-
widłowy (przykładowo dla stacji GR w roku 2012 średnia 
różnica pomiędzy pomiarem ręcznym a automatycznym 
struktury rodzajowej pojazdów wyniosła 4,2%). Dane wy-
nikowe mogą być jednak wykorzystane przy uproszcze-
niu podziału pojazdów samochodowych na pojazdy lek-
kie i pojazdy ciężkie, co jest wystarczające do określenia 
udziału pojazdów ciężkich. Do analiz zasadniczych wyse-
lekcjonowano dane obejmujące wymaganą liczbę dni po-
miarowych koniecznych do wyznaczenia podstawowego 
parametru opisującego ruch drogowy wg metody AASHTO 
(American Association of State Highway and Transportation 
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Officials, wzór 4), tj. na poziomie miesiąca minimum 14 
dni, przy czym reprezentowany musi być każdy z dni ty-
godnia minimum dwa razy. Weryfikacja jakości i wiarygod-
ności danych została przeprowadzona z wykorzystaniem 
metody typowych profili wahań ruchu, która jest zalecana 

przez niemiecki instytut badawczy BASt. Analizy prowadzo-
no oddzielnie do każdego kierunku ruchu w odniesieniu 
do ogółu pojazdów oraz pojazdów ciężkich. Profile typo-
we stanowiły uśrednione wartości natężeń godzinowych 
w przypadku poszczególnych reprezentatywnych dni tygo-

dnia, z wykluczeniem dni świątecznych 
i okołoświątecznych (w przypadku po-
jazdów ciężkich ze względu na okreso-
we zakazy ruchu, dodatkowo wydzie-
lono dni piątek – niedziela w okresie 
lata). Przykładową analizę w przypadku 
wybranych dni tygodnia przedstawiono 
na rysunku 1. W sytuacji odnotowania 
danych niewiarygodnych (pojedyncze 
wartości godzinowe odstające od ty-
powych profili), wartości zerowych lub 
przekraczających przepustowość pasa 
ruchu usunięto je z dalszych analiz. 
W celu oceny przydatności danych, 
wyznaczono tzw. wskaźnik kompletno-
ści C, który mówi o liczbie dostępnych 
danych w stosunku do oczekiwanej 
wielkości (tabela 1 – puste pole ozna-
cza brak danych, brak wiarygodnych 
danych lub brak wymaganej liczby dni 
pomiarowych). Jego wartość wyzna-
czono wg poniższego wzoru:

     C = ( nd

n0 ) × 100 [%] (2)

w którym:
nd –  dostępna liczba dni pomiarowych 

z prawidłowymi danymi,
n0 –  oczekiwana liczba dni pomiaro-

wych (365 lub 366).
Rys. 2. Mapa lokalizacji SCPR (źródło: GDDKiA, Jakub Maśkiewicz)

Rys. 1. Typowe 
profile dla wybra-
nych dni tygo-
dnia (dla stano-
wiska nr 14622 
zlokalizowanego 
na autostradzie 
A2 – rok 2015, 
pojazdy ciężkie)
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waniu decyzji w Inteligentnych Systemach Transportowych 
i zarządzaniu ruchem. W celu ujednolicenia danych, ana-
lizy prowadzono na udziałach natężeń dobowych w SDRR
(tzw. wskaźniki zmienności sezonowej – wzór 3), oddzielnie 
do każdego z kierunków ruchu. Wartość SDRR wyznaczono 
w sposób pośredni wg metody AASHTO (wzór 4). Metoda 
ta pozwala na wyznaczenie SDRR przy braku ciągłości da-
nych oraz niweluje różnice wynikające z różnej liczebności 
poszczególnych dni tygodnia w miesiącach oraz kolejnych 
latach.

 Wj = SDRM
SDRR

 [–] (3)

w którym: Wj – wskaźnik danego miesiąca wyraża udział 
w średnim natężeniu dobowego ruchu w roku średniego 
dobowego natężenia danego miesiąca (np. stycznia). SDRR =   [P/d]  (4)

w którym: SDRR – średnie natężenie 
dobowego ruchu pojazdów samocho-
dowych, i – dzień tygodnia, j – miesiąc 
w roku, k – kolejny dzień w miesiącu (np. 
drugi poniedziałek w styczniu), Qd

ijk – k-te 
natężenie dobowe i-tego dnia w miesią-
cu j, n – liczba i-tych dni w miesiącu.

Początkowo wskaźniki zmienności 
sezonowej wyznaczono na podstawie 
wszystkich dostępnych danych (lata 
2010–2015) oddzielnie do każdej SCPR, 
jednakże ze względu na ich zmienność 
w obrębie jednej stacji w kolejnych la-
tach, w celu uniknięcia przypadkowych 
wpływów (utrudnienia w ruchu, budowy 
na sąsiednich odcinkach dróg, wpływ 
wprowadzenia opłat itp.) usunięto z ana-
liz lata, w których wartości wskaźnika 
znacznie odbiegały od przeciętnych. 
Z pozostałych lat wyznaczono śred-
nią (słuszność takiego podejścia wy-
kazano w pracy [9]). Wynikowe profile 
(jeden profil w przypadku każdej stacji 
do każdego z kierunków ruchu) pogru-
powano, wykorzystując analizę skupień. 
Podstawową ideą analizy skupień jest 
rozdzielenie obiektów do pewnej liczby 
grup w taki sposób, aby stopień powią-
zania obiektów z obiektami należącymi 
do tej samej grupy był jak największy, 
a z obiektami z pozostałych grup jak naj-
mniejszy. W pierwszym etapie analiz wy-
korzystano algorytm aglomeracji, gdzie 
przy formowaniu skupień wykorzystano 
metodę pojedynczego wiązania, a jako 
miarę rozbieżności – odległość miejską. 
Wynikiem aglomeracji jest drzewo hierar-
chiczne, na podstawie którego, a także 
przesłanek literaturowych, sformułowa-
no hipotezę na temat liczby skupień 

Ta b e l a  1. Dostępność danych w zależności od typu licznika i roku pomiaru

L.p. Nr st.

Numer 

drogi 

krajowej

Licznik O/GDDKiA

Wskaźnik kompletności C [%]

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 22611 S6 SICK GDAŃSK 99,5

2 24608 S1 SICK KATOWICE 98,6

3 26615 S7 SICK

KIELCE

93,4

4 26009 S7l GR 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5 26087 S7 GR 100,0 89,0 100,0 100,0

6 12602 A4 SICK KRAKÓW 99,5

7 06062 S19 GR LUBLIN 99,7 95,9 96,7

8 10629 S8 SICK
ŁÓDŹ

98,4

9 10618 S8 SICK 98,6

10 28619 S7 SICK
OLSZTYN

98,4

11 28089 S7 GR 98,1 100,0

12 30027 A2 GR

POZNAŃ

92,1 87,7 94,3 100,0 99,7 98,4

13 30036 A2 GR 81,1 99,2 98,4 98,4 98,6

14 30038 A2 GR 83,0 94,3 100,0 100,0 100,0

15 30115 S5 RPP5 98,1 94,0 87,1

16 30001 S11 PAT 95,1

17 30004 A2 PAT 100,0 100,0

18 30006 S5 PAT 98,6 96,7

19 32603 A6 SICK
SZCZECIN

99,2

20 32610 S3 SICK 97,5

21 14623 S7 SICK

WARSZAWA

99,2

22 14625 S8 SICK 97,5

23 14612 S7 SICK 96,7

24 14624 8/S8 SICK 98,6

25 14622 A2 SICK 98,6

26 02601 A4 SICK

WROCŁAW

99,5

27 02626 A4 SICK 97,3

28 02627 S8 SICK 97,5

29 08628 S3 SICK
ZIELONA GÓRA

99,5

30 08088 S3 GR 100,0 100,0 100,0 97,3

Podział sieci dróg ze względu na charakter 

przenoszonego ruchu

Zgodnie z przesłankami literaturowymi [5], podziału sieci 
dróg ze względu na charakter przenoszonego ruchu doko-
nano na podstawie zmienności sezonowej natężeń ruchu. 
Słuszność takiego podejścia potwierdzają wyniki badań 
realizowanych w ramach projektu „Miejsca parkingowe 
na MOP” finansowanego przez NCBiR/GDDKiA w ramach 
wspólnego przedsięwzięcia „RID”, gdzie w przypadku po-
jazdów lekkich potwierdzono wpływ miesięcy letnich na 
kształt profili zmienności tygodniowej, wyłącznie w przy-
padku dróg charakteryzujących się dużymi oraz bardzo du-
żymi wahaniami sezonowymi (dominujący wpływ zmienno-
ści sezonowej). Należy nadmienić, że zmienność sezonowa 
ma także kluczowe znaczenie w analizach niezawodności 
sieci dróg [6], w nowym podejściu wyznaczenia natężeń 
miarodajnych na podstawie uogólnionych kosztów (analizy 
ekonomiczne) [1], a także jest wykorzystywana w podejmo-
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Ta b e l a  2. Opis proponowanych profili zmienności natężeń ruchu

Numer skupienia / Symbol profilu Opis zmienności Charakter przenoszonego ruchu

Skupienie 2 / DSRG Małe sezonowe wahania ruchu
(ruch w VII i VIII większy od SDRR o maksymalnie 25%)

Drogi szybkiego ruchu o gospodarczym 
charakterze ruchu 

Skupienie 3 / DSRGT Wyraźne sezonowe wahania ruchu
(ruch w VII i VIII większy od SDRR od 25% do 60%)

Drogi szybkiego ruchu z udziałem ruchu 
turystycznego

Skupienie 1 / DSRT Duże sezonowe wahania ruchu
(ruch w VII i VIII większy o co najmniej 60% od SDRR)

Drogi szybkiego ruchu o turystycznym 
charakterze ruchu

(czerwona strzałka na rysunku 3). W drugim etapie ana-
liz, wykorzystano algorytm grupowania metodą k-średnich 
(jako wstępne centra skupień wybrano obserwacje, tak by 
zmaksymalizować odległości skupień). Metoda ta pozwala 
na utworzenie k skupień, w możliwie największym stopniu 
różniących się od siebie (rysunek 4a – liczba skupień zgod-
na z diagramem drzewa). Ze względu na uzyskane zbliżo-
ne wykresy w przypadku skupienia 1 i 3 (różne głównie 
w miesiącu I i XII), postanowiono zmniejszyć liczbę skupień 
do trzech – rysunek 4b. Ostatecznie podzielono sieć dróg 

Rys. 3. Diagram drzewa hierarchicznego

Rys. 4. Wykres średnich każdego ze skupień: a) podział na 4 skupienia, b) podział na 3 skupienia

szybkiego ruchu na trzy grupy jednorodne ruchowo pod 
względem sezonowej zmienności ruchu, charakteryzujące 
się różnym charakterem przenoszonego ruchu, zgodnie 
z tabelą 2 oraz wyznaczono dla nich reprezentatywne, re-
latywne profile zmienności natężeń. W tabeli 3 przedstawio-
no statystyki opisowe poszczególnych wynikowych profili 
(w nawiasach podano procentowy udział danego profilu 
w ogóle odcinków, na których uzyskano dane z SCPR). 
Należy nadmienić że profil DSRG pokrywa się z typowym 
profilem dla dróg o gospodarczym charakterze przeno-
szonego ruchu zamieszczonym na stronie internetowej 
GDDKiA. W przypadku profilu DSRGT (13% przypadków) 
uzyskano znaczne różnice przekraczające nawet 18%.

Dalsze analizy prowadzono oddzielnie w każdej z grup 
dróg jednorodnych ruchowo, przy czym ze względu na 
zbyt małą próbę, pominięto drogi charakteryzujące się pro-
filem zmienności sezonowej DSRT (dwa przekroje pomia-
rowe). Profil DSRGT pomimo stosunkowo niedużej próby 
(cztery przekroje pomiarowe) postanowiono pozostawić, 
jednak do uzyskanych wyników należy podchodzić z pew-
ną ostrożnością. Ponadto, ze względu na podobieństwo 
części profili zakwalifikowanych do profilu DSRG (st. nr 
30036, 30001, 30006 – lokalizacja do 25 km od Poznania) 
do charakterystycznego profilu uzyskanego w analogicz-
nych badaniach w przypadku dróg wielopasowych, wy-
nikającego z wpływu wybranych dużych miast (Poznań, 
Warszawa, Katowice, Rzeszów), postanowiono wydzielić 
je i poddać dodatkowej analizie (profil DSRGL). Należy 
jednak zaznaczyć, że nie zidentyfikowano analogicznego 
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wpływu miasta Kraków, Wrocław, Łódź, Kielce, Gdańsk, 
Szczecin i Zielona Góra (brak stacji pomiaru ciągłego 
w obrębie dróg szybkiego ruchu bądź wielopasowych 
w odległości do 25 km od pozostałych miast będących 
stolicami województw).

Ta b e l a  3. Statystyki opisowe poszczególnych profili (wartość 

średnia oraz odchylenie standardowe dla wskaźników zmienności 

sezonowej tworzących daną grupę zmienności)

Miesiąc
DSRG (80%) DSRGT (13%) DRST (7%)

śr. [–] σ [–] śr. [–] σ [–] śr. [–] σ [–]

I 0,813 0,058 0,751 0,047 0,707 0,027

II 0,885 0,033 0,826 0,024 0,750 0,017

III 0,930 0,028 0,863 0,028 0,777 0,018

IV 0,978 0,023 0,937 0,033 0,847 0,025

V 1,010 0,019 1,004 0,022 0,921 0,007

VI 1,048 0,027 1,093 0,020 1,133 0,060

VII 1,112 0,045 1,369 0,109 1,667 0,050

VIII 1,135 0,043 1,363 0,070 1,667 0,052

IX 1,081 0,027 1,039 0,018 1,008 0,024

X 1,064 0,033 0,991 0,027 0,899 0,013

XI 0,995 0,038 0,909 0,026 0,834 0,010

XII 0,949 0,061 0,856 0,059 0,790 0,033

Statystyki pozycyjne

Analizy prowadzono w przypadku 100 największych go-
dzinowych natężeń w roku w odniesieniu do danych posia-
dających wskaźnik kompletności C powyżej 95% (zgodnie 
z tabelą 1). Tym samym dopuszczono braki w danych do 
5% (do 18 dni). Ze względu na przeprowadzone analogicz-
ne badania w pracy [9] dla lat 2000–2010, do analiz szere-
gów malejących natężeń godzinowych wykorzystano dane 
pochodzące z ostatniego roku, z którego były dostępne 
informacje. W przypadku uzyskania tego samego lub zbli-

żonego rezultatu co w wymienionej wyżej pracy, kończono 
analizę, natomiast w przypadku zaobserwowania istotnych 
zmian lub nietypowych wyników dla zbiorowości (punkty 
pomiarowe powstałe po 2010 roku) przeprowadzono dal-
sze analizy na zwiększonej próbie (cały okres, z którego 
były dostępne dane). Ponadto, ze względu na wykazane 
w pracy [9] stosunkowo niewielkie różnice pomiędzy na-
tężeniem w 50 i 30 godzinie w roku, mniejsze zróżnico-
wanie wartości udziału 50 godziny w SDRR w stosunku do 
godziny 30 oraz brak oczekiwanego charakterystycznego 
przegięcia wykresu największych natężeń godzinowych 
w roku, uznano za uzasadnione przyjmowanie tradycyj-
nie jako miarodajnego natężenia szczytowej pięćdziesiątej 
godziny w roku. Potwierdza to także podejście niemiec-
kie, gdzie po długiej debacie zdecydowano o uznaniu za 
miarodajną 50 szczytową godzinę w roku (w poprzedniej 
wersji niemieckiego podręcznika wymiarowania obiektów 
infrastruktury drogowej HBS uznawano za miarodajną 30 
godzinę). Dlatego też analizy dotyczące zmienności udzia-
łu szczytowych natężeń w roku w SDRR ograniczono wy-
łącznie do 50 godziny. Jednocześnie, ze względu na dużą 
losowość struktury rodzajowej w szczytowych godzinach 
w roku, jako miarodajny okres do określenia parametrów 
ruchu przyjęto zakres od 30 do 50 godziny, a także zbada-
no zakres od 1 do 30 pozycji (przegięcie wykresu najwięk-
szych natężeń ruchu zgodnie z rysunkiem 5) oraz od 50 do 
100 godziny, w celu sprawdzenia czy można go również 
uznać za miarodajny. W przypadku analiz zmienności roz-
kładu kierunkowego ruchu, ograniczono się wyłącznie do 
wartości średnich w roku (analizy oceny warunków ruchu 
należy prowadzić oddzielnie dla kierunków ruchu; rozkład 
kierunkowy potrzebny jest w analizach planistycznych do 
przejścia z wartości SDRR wyznaczonej dla przekroju drogi 
na poszczególne kierunki ruchu).

Udział natężenia 50 godziny w SDRR

W tabeli 4 przedstawiono średni udział natężenia 50 
godziny w SDRR (u50) charakterystyczny dla danej gru-
py dróg jednorodnych ruchowo oraz wartość odchylenia 

standardowego (σ), w tym przy różnych kry-
teriach agregacji danych. Z przeprowadzo-
nych analiz wynika, że u50 zależy nie tylko od 
charakteru przenoszonego ruchu, ale także 
od lokalizacji (drogi wylotowe w kierunku 
przejść granicznych z Niemcami oraz na 
wschodzie kraju) oraz w mniejszym stopniu 
od udziału pojazdów ciężkich. W przypad-
ku dróg wylotowych w kierunku przejść gra-
nicznych oraz o gospodarczo-turystycznym 
charakterze przenoszonego ruchu uzyskano 
średnią wartość u50 odpowiednio 13% i 12%, 
natomiast w pozostałych przypadkach war-
tość 10% (w tym także w przypadku dróg 
o SDRR>30000 P/d – 5 przypadków, σ = 
0,4%). Ponadto, średnia wartość z odchyleń 
standardowych wyznaczonych z u50 w obrę-
bie jednej stacji w kolejnych latach wynosi 
zarówno w przypadku lat 2000–2010, jak 

Rys. 5.Wartości kolejnych największych godzinowych natężeń w roku w przypadku 
poszczególnych stanowisk pomiarowych – ogół pojazdów (lata 2010–2015)



„Drogownictwo” 2/201866

i 2010–2015 – 0,003 [–], co świadczy o stabilności uzyska-
nych wartości. Średnia wartość σ uzyskana między stacja-
mi w obrębie jednej grupy jednorodnej ruchowo nie prze-
kracza 1,0%. Można zatem wnosić, że zidentyfikowane za-
leżności będą zachodzić także w przyszłości, w tym w roku
prognozy.

Ta b e l a  4. Statystyki opisowe udziału natężenia 50h w SDRR

Symbol profilu śr. [–] σ [–]
Liczebność 

[–]

DSRG (bez A2_14622, A4_02601, 
S8_14625) 0,10 0,012 34

DSRGT 0,12 0,014 8

DSRG (bez A2_14622, A4_02601, 
S8_14625) o uc >15%; DSRGL; 
DSRGT w strefie oddziaływania 
dużych miast

0,10 0,010 38

DSRG o uc<15% 0,13 0,004 4

A2_14622, A4_02601, S8_14625, 
A6_32603 (drogi wylotowe na 
Niemcy i wschód), DSRGT poza 
oddziaływaniem dużych miast 
(S7_28089, S7_28619) 

0,13 0,009 12

Struktura rodzajowa ruchu

Na rysunku 6 przedstawiono udział pojazdów ciężkich 
wyznaczony jako wartość średnia w roku (na podstawie 
SDRR) oraz jako wartość średnia w przypadku pozycji 
w szeregu malejącym od 1 do 30, od 30 do 50, od 50 do 
100. Z powodu dużego zróżnicowania uzyskanych wyni-
ków oraz braku wyraźnego wpływu charakteru przenoszo-
nego ruchu na wartość uc, pogrupowano dane ze względu 
na dzień tygodnia, w którym występują najczęściej naj-
większe godzinowe natężenia ruchu w roku (dzień robo-
czy / niedziela ewentualnie sobota). Ponadto, ze względu 
na odbiegające wartości uc w roboczym dniu tygodnia od 
ogółu w przypadku dróg zlokalizowanych w wojewódz-
twie mazowieckim (wartości zdecydowanie niższe od 

przeciętnych – rysunek 6), analizowano je razem z dro-
gami o największych natężeniach ruchu występujących 
w soboty lub niedziele (jednocześnie, ze względu na zbyt 
małą próbę, drogi zlokalizowane w strefie oddziaływania 
miasta Wrocław analizowano jak drogi o największych 
natężeniach ruchu występujących w roboczym dniu tygo-
dnia). Przy takim podziale uzyskano następujące warto-
ści średnie uc (odpowiednio dla przedziału 1–30, 30–50 
i 50–100): max w dni robocze – 14%, 16% i 17% (wartość σ 7% w każdym z przypadków); max w niedzielę lub so-
botę – 4%, 4% i 5% (wartość σ odpowiednio 2%, 2% i 3%), 
które można uznać za typowe w danej grupie. Przyjęcie 
typowej wartości uc (przedział 30-50, jednocześnie równy 
wartości średniej uc z analizowanych trzech przedziałów) 
powoduje lepsze oszacowanie rzeczywistych warunków 
panujących w szczytowym okresie w roku w stosunku 
do wartości średniej określonej indywidualnie w przy-
padku danej stacji. Średnia różnica pomiędzy wartością 
typową a średnią w przypadku przedziału 30 – 50 wy-
nosi 5,7 i 1,9 punktu procentowego (odpowiednio drogi 
o gospodarczym charakterze przenoszonego ruchu w tym 
z udziałem ruchu lokalnego i drogi o gospodarczo-tury-
stycznym charakterze przenoszonego ruchu oraz o go-
spodarczym przy dominacji niedzieli lub soboty). Ponadto, 
udział pojazdów ciężkich wyznaczony dla szczytowych 50 
godzin w roku (wartość średnia) wykazuje zbliżone wy-
niki w obrębie jednej stacji w kolejnych latach. Średnia 
wartość odchylenia standardowego w przypadku wartości 
wyznaczonych w ostatnim roku, z którego były dostęp-
ne dane (lata 2011–2015) oraz uzyskane w wyniku analiz 
dla danych z lat 2000–2010 wynosi 2,8%. Należy wziąć 
pod uwagę, że okres analizy zawiera pozycje w szeregu 
malejącym od pozycji 1 do 30, które to charakteryzują 
się dużą losowością i skrajnymi wynikami. Można zatem 
wnosić, że zidentyfikowane zależności będą zachodzić
także w przyszłości.

Rozkład kierunkowy ruchu

W tabeli 5 przedstawiono statystyki opisowe dotyczące 
średniego w roku rozkładu kierunkowego ruchu wyzna-

Rys. 6. Udział pojazdów 
ciężkich (uc) wyznaczo-
ny jako wartość średnia 
w roku oraz średnia 
w przypadku pozycji 
w szeregu malejącym 
odpowiednio: od 1 do 
30; 30 do 50 oraz od 
50 do 100 („dominują-
cy dzień” oznacza dzień 
z dominującym natęże-
niem ruchu)
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czonego na podstawie SDRR w odniesieniu do zmienno-
ści w obrębie jednej stacji w kolejnych latach oraz między 
stacjami w obrębie jednej grupy jednorodnej ruchowo. 
Jak widać we wszystkich przypadkach uzyskano taki sam 
procentowy rozkład kierunkowy ruchu wynoszący 51/49 
(średnia wartość odchylenia standardowego nie przekra-
cza 1,0%).

Ta b e l a  5. Statystyki opisowe poszczególnych profili dotyczące 

rozkładu kierunkowego ruchu – wartość średnia w roku wyznaczo-

na na podstawie SDRR

Symbol 

profilu

Zmienność rozkładu kierun-

kowego w kolejnych latach 

w obrębie jednej stacji – 

średnia w grupie

Zmienność rozkładu 

kierunkowego między 

stacjami w obrębie 

jednego profilu

śr. [%] σ [%] śr. [%] σ [%]

DSRG 51/49 0,3 51/49 1,0

DSRGT 51/49 0,0 (jedna stacja 
w dłuższym okresie) 51/49 0,4

DSRGL 51/49 0,0 51/49 0,2

Wyznaczanie natężeń miarodajnych i ich 

charakterystyk do analiz warunków ruchu

Poniżej przedstawiono tok postępowania w celu wy-
znaczenia natężenia miarodajnego i jego charakterystyk 
na potrzeby planowania i projektowania autostrad i dróg 
ekspresowych (analizy należy prowadzić osobno do każ-
dego z kierunków ruchu). W przypadku dróg wylotowych 
w kierunku przejść granicznych analizy należy prowadzić 
bezpośrednio na podstawie referencyjnej stacji ciągłego 
pomiaru ruchu.

1. Przyjęcie typowego udziału 50 szczytowej godziny 
w SDRR (u50) zgodnie z tabelą 6 i  wyznaczenie natęże-
nia miarodajnego zgodnie ze wzorem 5. W przypadku 
danych z 2015 roku (tabela 7), uzyskano średni bez-
względny błąd procentowy MAPE szacowania Q50 wy-
noszący 8,2% i 13,0% (odpowiednio do dróg o gospo-
darczym i gospodarczo-turystycznym charakterze prze-
noszonego ruchu). Największe błędy wynoszące ponad 
20% uzyskano w przypadku stacji S7_14623 (przyjęcie 
wartości jak dla DSRGT powoduje redukcję średniego 
błędu do 5,5% i 7,8% odpowiednio na kierunku 1 i 2) 
oraz S3_08628_k1 (jedyny przypadek w przypadku dróg 
o profilu DSRGT leżący w strefie oddziaływania dużego 
miasta, przyjęcie wartości u50 jak dla DSRG powoduje 
redukcję błędu do 2,1% przy utrzymaniu zbliżonej wiel-
kości błędu uzyskanej na drugim kierunku). Ponadto wy-
soki błąd uzyskano w przypadku stacji S7_14612 zloka-
lizowanej na odcinku nie tworzącego dwujezdniowego 
ciągu drogowego (krótka wstawka drogi ekspresowej 
w ciągu DK7). Przy pominięciu tych stacji uzyskano 
średnią wartość MAPE 6,7% i 9,8% (odpowiednio drogi 
DSRG i DSRGT).

 Q50p = u50 × SDRRrok_prognozy (5)

w którym: Q50p – natężenie miarodajne w roku prognozy, 
u50 – udział natężenia miarodajnej szczytowej godziny 
w roku w SDRR, SDRRrok_prognozy – średnie dobowe natę-
żenie ruchu w roku w roku prognozy.

2. Przyjęcie typowego udziału pojazdów ciężkich w 50 go-
dzinie w roku (uc) zgodnie z tablicą 6 (wartości przyjęte 
zgodnie z powyższymi ustaleniami). W przypadku dróg 
o gospodarczym charakterze przenoszonego ruchu (naj-
większe natężenia w roku w roboczym dniu tygodnia), ze 
względu na możliwość wystąpień zdecydowanie więk-
szego uc od wartości typowych, w sytuacji różnicy po-
między udziałem pojazdów ciężkich typowym a wyzna-
czonym na podstawie SDRR (średniej w roku) powyżej 
10 punktów procentowych, należy przyjąć wartość na 
podstawie SDRR.

Ta b e l a  6. Typowa wartość u50 oraz uc

Charakter 

przenoszone-

go ruchu

u50 

[–]

Charakter przenoszonego ruchu / 

dzień tygodnia w którym najczę-

ściej występują największe natę-

żenia godzinowe ruchu w roku

uc 

[%]

Gospodarczy 0,10 głównie gospodarczy / dzień 
roboczy 16

Gospodarczo-
turystyczny 0,12 głównie turystyczny* / sobota lub 

niedziela 4

* także drogi o gospodarczym charakterze leżące w województwie Mazowieckim

Ta b e l a  7. MAPE [%] wskaźnikowej metody szacowania natężenia 

miarodajnego

Nr st.
MAPE 

[%]
Nr st.

MAPE 

[%]
Nr st.

MAPE 

[%]

A4_02626_k1  9,0 S8_14624_k2  2,0 A2_30036_k2  2,0

A4_02626_k2  4,9 S7_14612_k1 17,7 A2_30027_k1 16,6

A4_12602_k1  3,4 S7_14612_k2 19,9 A2_30027_k2  7,8

S6_22611_k1  6,8 S8_02627_k1  0,8 S7_14623_k1 21,3

S6_22611_k2  4,9 S8_02627_k2 13,8 S7_14623_k2 23,1

S1_24608_k1  3,9 S7_26009_k1 11,3 A2_30004_k1  0,8

S1_24608_k2 10,3 S7_26009_k2  5,2 A2_30004_k2 16,5

S7_26615_k1  8,7 S7_26087_k1 10,8 S5_30006_k1  7,6

S7_26615_k2  0,5 S7_26087_k2  2,9 S5_30006_k2  0,1

S8_10629_k1  8,0 S19_06062_k1  4,5

S8_10629_k2  7,5 S19_06062_k2  5,1 S3_08628_k1 22,6

S8_10618_k1  0,7 A2_30038_k1 14,2 S3_08628_k2  9,6

S8_10618_k2  8,7 A2_30038_k2 10,4 S7_28619_k1  3,2

S8_14624_k1  7,3 A2_30036_k1  2,9 S7_28619_k2 16,4

Podsumowanie

Z przeprowadzonych analiz wynikają następujące wnio-
ski ogólne:
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1. Wskaźniki zmienności sezonowej zamieszczone na 
stronie internetowej GDDKiA (określone dla całej sieci 
dróg krajowych zamiejskich w przekroju drogi) pokry-
wają się ze wskaźnikami określonymi w przypadku au-
tostrad i dróg ekspresowych, ale tylko w grupie dróg 
o gospodarczym charakterze przenoszonego ruchu. 
W pozostałych przypadkach (według opracowania Ruch 
Drogowy w roku 2015, 1056 km dróg krajowych prze-
nosiło ruch o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, co 
stanowi około 6% długości wszystkich dróg krajowych 
zarządzanych przez GDDKiA) obecny podział jest nie-
wystarczający i należy rozważyć wydzielenie dodatko-
wej, pośredniej grupy jednorodnej ruchowo o gospo-
darczym charakterze przenoszonego ruchu z udziałem 
ruchu turystycznego (DSRGT). Odcinki należące do tej 
grupy zlokalizowane są głównie w północnym regionie 
Polski poza strefą oddziaływania dużych miast oraz w re-
gionie północno-zachodnim na ich obwodnicach (poza 
miastem Poznań). Ponadto nie potwierdzono potrzeby 
wydzielania odcinków przenoszących częściowo ruch lo-
kalny wynikający z bliskiej lokalizacji największych miast 
Polski (profil DSRGL).

2. Odcinki dróg szybkiego ruchu zlokalizowane w strefach 
przygranicznych, w szczególności na wschodzie i zacho-
dzie kraju, należy analizować indywidualnie na podstawie 
referencyjnych stacji ciągłego pomiaru ruchu.

3. Udział natężenia 50-szczytowej godziny w roku w SDRR 
zależy głównie od charakteru przenoszonego ruchu. 
W przypadku dróg o gospodarczym charakterze prze-
noszonego ruchu, w tym z udziałem ruchu lokalnego, 
wynosi on 10%, natomiast w przypadku dróg o gospo-
darczo turystycznym charakterze przenoszonego ruchu 
12%.

4. Udział pojazdów ciężkich w 100 godzinach szczyto-
wych natężeń w roku zależy głównie od dnia tygodnia, 
w którym występują największe godzinowe natężenia 
ruchu (dominacja roboczego dnia tygodnia lub niedzie-
li) i lokalizacji odcinka oraz w mniejszym stopniu od 
pozycji w szeregu malejącym natężeń. Większy udział 
pojazdów ciężkich uzyskano w przypadku dróg, na któ-
rych największe godzinowe natężenia ruchu występują 
w roboczym dniu tygodnia (średnio 16%), natomiast 
mniejsze z dominującym natężeniem ruchu w niedzielę 
(średnio 4%). Ponadto uzyskano większe wartości dla 
pozycji w szeregu malejącym od 50 do 100 i mniejsze 
dla pozycji od 1 do 30 (średnio o 2 punkty procen-
towe).

5. Średni procentowy udział pojazdów ciężkich w danej 
grupie jednorodnej ruchowo wyznaczony dla pozycji od 
30 do 50 w szeregu natężeń malejących daje zbliżone 
wyniki do średniej wartości zarówno dla pozycji od 1 do 
30, jak i od 50 do 100, w związku z czym cały zakres 
można uznać za miarodajny. Średnia wartość wyznaczo-
na z bezwzględnych różnic uc, oddzielnie w przypadku 
każdej ze stacji, wynosi odpowiednio dla pozycji od 1 

do 30 i od 50 do 100 (wartość wyrażona w punktach 
procentowych): DSRG – 2,1 i 1,3; DSRGL – 1,2 i 0,4; 
DSRGT – 1,1 i 1,7.

6. Zastosowanie typowych wartości udziału natężenia 50 
godziny w SDRR pozwala z dostateczną dokładnością 
wyznaczyć natężenie miarodajne do analiz warunków ru-
chu (w przypadku typowych dróg o gospodarczym cha-
rakterze przenoszonego ruchu średni błąd MAPE wynosi 
6,7%).

7. Zastosowanie typowych wartości udziału pojazdów 
ciężkich w roku pozwala na lepsze oszacowanie rze-
czywistych warunków ruchu panujących w szczytowym 
okresie w roku w stosunku do przyjęcia wartości średniej 
w roku. Średnia wartość dla pozycji od 30 do 50 w sze-
regu malejącym godzinowych natężeń ruchu pokrywa 
się z wartością typową i jest około 10 punktów procen-
towych niższa od wartości średniej w roku.

Należy nadmienić, ze względu na stosunkowo małą pró-
bę uzyskane wyniki mogą być obarczone pewną losowo-
ścią, wynikającą również z zależności rozkładów ruchu od 
lokalizacji danego stanowiska. W miarę zwiększania liczby 
SCPR należy kontynuować analogiczne badania.

Badania zostały zrealizowane w ramach Projektu 
„Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny 
warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, 
w tym dla dróg szybkiego ruchu” finansowanego przez 
NCBiR/GDKKiA w ramach wspólnego przedsięwzięcia 
„RID”, umowa DZP/RID-I-50/9/NCBR/2016.
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