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1 WSTĘP
Raport przedstawia wyniki II etapu opracowania pt. „Analiza obecnej organizacji ruchu oraz
opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień
komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjnoremontowych w Warszawie w latach 2018-2021 przy budowie drugiego etapu odcinka
wschodnio-północnego (3 stacje) oraz budowie drugiego etapu odcinka zachodniego (5 stacji
+ stacja techniczno-postojowa) II linii metra na funkcjonowanie układu drogowego i
transportowego w Warszawie” .
Niniejszy raport (część B) dotyczy odcinka zachodniego, odcinek północno-wschodni został
opisany w części A.
Opracowanie zostało wykonane przez biuro projektowo-konsultingowe TransEko Sp.j. 00-656
Warszawa, ul. Śniadeckich 20/13, na zamówienie Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w
Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy.
Zespół autorski:
dr inż. Andrzej Brzeziński
mgr inż. Maciej Dobrosielski
dr inż. Tomasz Dybicz
mgr inż. Karolina Jesionkiewicz- Niedzińska
mgr inż. Magdalena Rezwow-Mosakowska
inż. Dominika Panuciak
dr inż. Piotr Szagała
mgr inż. Łukasz Szymański
mgr inż. Paweł Włodarek
W ramach II etapu opracowania wykonano następujące zadania:
1.

Analiza dostępnych materiałów dotyczących budowy przedmiotowej inwestycji
i zdefiniowanie kolizyjności placów budowy z istniejącymi ciągami transportowymi.

2.

Prognoza ruchu i analiza prognozowanego rozkładu ruchu w skali całej sieci drogowej w
m.st. Warszawy dla godzin szczytu porannego i popołudniowego z zastosowaniem
makrosymulacji. Prognoza dla wariantu bez zmian w organizacji ruchu związanych z
budową metra (wariant 0) i ze zmianami organizacji ruchu w obszarze oddziaływania
inwestycji dla roku 2020.

3.

Wskazanie ulic na które nastąpi przeniesie ruchu i na których w związku z tym nie można
prowadzić żadnych robót ograniczających przekrój oraz ulic na których można warunkowo
prowadzić roboty ograniczające przekrój w czasie realizacji przedmiotowej inwestycji.

4.

Wyznaczenie obszarów i sformułowanie strategicznych celów i wytycznych dotyczących
funkcjonowania transportu zbiorowego i indywidualnego w czasie realizacji przedmiotowej
inwestycji.

5.

Szacunkowe określenie zapotrzebowania
we wskazanych obszarach.

na

przewozy

komunikacji
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6.

Przedstawienie propozycji zmian w układzie drogowym, organizacji ruchu i transporcie
zbiorowym, poprawiających płynność ruchu i ograniczających skutki ruchowe wywołane
przedmiotową budową.

7.

Opracowanie mikrosymulacji dla 2 wybranych skrzyżowań.

2 KOLIZYJNOŚĆ PLACÓW BUDOWY
Na podstawie analizy dostępnych materiałów dotyczących budowy przedmiotowej inwestycji
i dyskusji przeprowadzonej w trakcie spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego, ustalono
następujące założenia kolizyjności placów budowy z istniejącymi ciągami transportowymi na
zachodnim odcinku budowy II linii metra:













Komora demontażowa przy stacji C6 – zakłada się utrzymanie przejezdności
dwukierunkowej ul. Górczewskiej co najmniej dla transportu zbiorowego oraz zapewnienie
obsługi komunikacyjnej obiektów po północnej i południowej stronie ulicy (centrum
handlowe, osiedla).
Stacja C5 – korpus stacji zlokalizowany pod południową jezdnią ul. Górczewskiej. Pod
jezdnią północną planowane jest przejście podziemne prowadzące do wyjścia północnego
ze stacji. Założono podobnie jak wyżej podobnie jak wyżej, utrzymanie przejezdności
dwukierunkowej ulicy Górczewskiej co najmniej dla transportu zbiorowego oraz
zapewnienie obsługi komunikacyjnej firm transportowych zlokalizowanych w pobliżu stacji.
Wentylatornia V5 – zlokalizowana w ul. Górczewskiej na wschód od ul. Konarskiego
(korpus wentylatorni pod jezdnią południową ul. Górczewskiej). Zakłada się utrzymanie
przejezdności ulicy Górczewskiej dla transportu zbiorowego i indywidualnego jako dojazd
do istniejącej zabudowy mi.in jako dojazd do centrum handlowego od strony zachodniej.
Skrzyżowanie Górczewska/Konarskiego jest przejezdne we wszystkich relacjach.
Stacja C4 wraz z torami odstawczymi – zlokalizowana na skrzyżowaniu ul. Górczewskiej
z ul. Powstańców Śląskich. Korpus torów odstawczych zlokalizowany pod południową
jezdnią ul. Górczewskiej. Ze względu na przejścia podziemne do przystanków
tramwajowych przebudowane będzie całe skrzyżowanie. Zakłada się utrzymanie
przejezdności ulicy Górczewskiej dla transportu zbiorowego oraz indywidualnego jako
dojazd do CH Wola Park. W ciągu ul. Powstańców Śląskich zakłada się utrzymanie ruchu
tramwajowego i kołowego w relacji północ południe. Relacje skrętne dopuszczone jedynie
dla transportu autobusowego, dla transportu indywidualnego dopuszczona jedna relacja
skrętna (skręt w prawo z północnego wlotu) jako dojazd jednokierunkowy do obiektów
zlokalizowanych w rejonie Górczewskiej 110.
Stacja C3 – zlokalizowana po wschodniej stronie ul. Lazurowej, w rejonie istniejącej pętli
autobusowej. Zakłada się, że przejezdność ul. Górczewskiej będzie zachowana.
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania tymczasowych pętli autobusowych:
jednej w tym rejonie a po uruchomieniu stacji metra Księcia Janusza również drugiej pętli
w okolicy tej stacji.
Stacja C2 – zlokalizowana w ul. Szeligowskiej w rejonie ul. Rayskiego. Zakłada się
dwukierunkową przejezdność ulicy Szeligowskiej w tym rejonie.
Stacja C1 – zlokalizowana na skrzyżowaniu ul. Połczyńskiej z ul. Sochaczewską. Zakłada
się zamknięcie ul. Sochaczewskiej w rejonie skrzyżowania oraz utrzymanie ruchu w ciągu
ul. Połczyńskiej po trzy pasy ruchu w każdym kierunku.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO
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Rys. 2.1. Kolizyjność placów budowy z istniejącymi ciągami transportowymi – zachodni obszar analizy.
(źródło: materiały Zamawiającego)

3 PROGNOZY RUCHU
Prognostyczne modele ruchu przygotowano dla dwóch wariantów sieci transportowej:


„Wariantu Odniesienia”, bez zmian związanych z kontynuacją budowy II linii metra
(W0), ale uwzględniającego inne zamknięcia ulic lub ograniczenia przepustowości układu
drogowego, wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy.



Wariantu ze zmianami związanymi z organizacją placów budowy II linii metra.
Zestawienie zmian w układzie drogowym w wariancie ze zmianami (W1) przedstawiono
poniżej:
 utrzymanie pełnej przejezdności ulicy Połczyńskiej przy stacji C1 oraz
zamknięcie ul. Sochaczewskiej,
 utrzymanie pełnej przejezdności ulicy Szeligowskiej przy stacji C2,
 utrzymanie pełnej przejezdności ulicy Lazurowej przy stacji C3,
 utrzymanie przejezdności ulicy Górczewskiej dla transportu zbiorowego przy
stacjach C3, C4, C5, wentylatorni V5 i przy komorze demontażowej C6 i
częściowo dla transportu indywidualnego jako dojazd do istniejącej zabudowy
oraz obsługę CH Wola Park,
 utrzymanie ruchu tramwajowego i indywidualnego w relacji północ-południe na
skrzyżowaniu Górczewska-Powstańców Śląskich z założeniem minimalnych
ograniczeń.
 utrzymanie relacji skrętnych na skrzyżowaniu Górczewska/Powstańców
Śląskich dla transportu autobusowego i jednoczesny brak możliwości
wykonania relacji skrętnych przez tramwaje i transport indywidulany z
wyłączeniem podjazdu do istniejącej zabudowy (Górczewska 208, 210, 212),
 utrzymanie
wszystkich
relacji
skrętnych
na
skrzyżowaniu
Konarskiego/Górczewska.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO
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Dla tych wariantów przygotowano modele prognostyczne dla godziny szczytu porannego i
popołudniowego w roku 2020, który wybrano jako reprezentatywny dla analiz wpływu zmian w
organizacji ruchu związanych z kontynuacją budowy II linii metra.
Wyniki analiz ruchu wykonanych dla wariantu odniesienia (W0) i wariantu, w którym
założono zamknięcia ulic i skrzyżowań w związku z budową II linii metra (W1), dla
godzin szczytu porannego i popołudniowego, przedstawiono na rysunkach poniżej.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO
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Rys. 3.1. Wariant W0- prognoza natężenia ruchu bez zmian wynikających z budowy II linii metra (pojazdy/godzinę
szczytu porannego), odcinek zachodni.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO
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Rys. 3.2. Wariant W1- prognoza natężenia ruchu z uwzględnieniem zmian (zamknięć ulic i skrzyżowań w związku
z budową II linii metra (pojazdy/godzinę szczytu porannego), odcinek zachodni.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO

Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian… - etap II

12

Rys. 3.3. Zmiany w natężeniach ruchu w wyniku zamknięć ulic podczas budowy II linii metra (pojazdy/godzinę
szczytu porannego), odcinek zachodni. Kolor czerwony – prognozowany wzrost natężenia ruchu.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO
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Rys. 3.4. Wariant W0 - prognoza natężenia ruchu bez zmian wynikających z budowy II linii metra
(pojazdy/godzinę szczytu popołudniowego), odcinek zachodni.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO
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Rys. 3.5. Wariant W1 - prognoza natężenia ruchu ze zmianami (zamknięcia ulic i skrzyżowań)
wynikającymi z budowy II linii metra (pojazdy/godzinę szczytu popołudniowego), odcinek zachodni.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO
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Rys. 3.6. Zmiany w natężeniach ruchu w wyniku zamknięć ulic podczas budowy II linii metra (pojazdy/godzinę
szczytu popołudniowego), odcinek zachodni. Kolor czerwony – prognozowany wzrost natężenia ruchu.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO
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4 ZAŁOŻENIA ZMIAN W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNEGO WPŁYWU BUDOWY METRA
Poniżej, przedstawiono założenia zmian mających na celu zminimalizowanie negatywnego
wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych przy budowie drugiego etapu odcinka
zachodniego.

Strategiczne cele
W odniesieniu do odcinka zachodniego sformułowano następujące cele strategiczne:
1. Zapewnienie obsługi komunikacją autobusową i tramwajową Bemowa z utrzymaniem pętli
autobusowej Os. Górczewska (lub organizacją nowej w sąsiedztwie istniejącej) oraz
powiązań autobusowych poprzez ul. Górczewską.
2. Zapewnienie jak najlepszych powiązań autobusowych i rowerowych ze stacją metra
KSIĘCIA JANUSZA (także z obszarów położonych poza Warszawą, obsługiwanych liniami
podmiejskimi).
3. Utrzymanie przejezdności trasy tramwajowej w ul. Powstańców Śląskich i Połczyńskiej.
4. Zapewnienie dostępności dla
bezpośrednio z placem budowy.

ruchu

samochodowego

obszarów

sąsiadujących

5. Zapewnienie przejezdności ul. Połczyńskiej, Lazurowej i Szeligowskiej dla transportu
indywidualnego i zbiorowego oraz ul. Górczewskiej (na całym odcinku) dla transportu
zbiorowego.
6. Ograniczenie dopływu ruchu indywidualnego z zewnątrz dzielnicy, traktującego Bemowo
jako trasę przejazdu tranzytowego.
7. Ochrona ulic lokalnych na terenie Bemowa i Woli przed ew. „rozlewaniem się” ruchu
samochodowego.

Obszar wpływu
Na podstawie wykonanych prognoz natężenia ruchu i analizy ruchu przekierowanego w
związku z wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu i ograniczeniami przepustowości ulic
i skrzyżowań stwierdzono, że największy wpływ budowy metra będzie dotyczyć:
 Trasy S8, odcinek od ul. Warszawskiej do Al. Prymasa Tysiąclecia (prognozowany
wzrost ruchu w przekroju ulicy o ok 850 p/h szczytu),
 ul. Lazurowej, odcinek od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Człuchowskiej
(prognozowany wzrost ruchu w przekroju ulicy o ok 350 p/h szczytu),
 ul. Połczyńskiej, odcinek od ul. Powstańców Śląskich do ul. Redutowej
(prognozowany wzrost ruchu w przekroju ulicy o ok 500 p/h szczytu),
 ul. Powstańców Śląskich, odcinek od ul. Człuchowskiej do ul. Konarskiego
(prognozowany wzrost ruchu w przekroju ulicy o ok 700 p/h szczytu),
 ul. Obozowej, odcinek od ul. Wrocławskiej do ul. Księcia Janusza (prognozowany
wzrost ruchu w przekroju ulicy o ok 400 p/h szczytu),
 ul. Człuchowska, odcinek od ul. Lazurowej do o ul. Powstańców Śląskich
(prognozowany wzrost ruchu w przekroju ulicy o ok 450 p/h szczytu),
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ul. Pełczyńskiego, odcinek od ul. Powstańców Śląskich do ul. Górczewskiej
(prognozowany wzrost ruchu w przekroju ulicy o ok 650 p/h szczytu),
ul. Konarskiego, odcinek od ul. Powstańców Śląskich do ul. Górczewskiej
(prognozowany wzrost ruchu w przekroju ulicy o ok 750 p/h szczytu),
ul. Bolkowskiej, odcinek od ul. Powstańców Śląskich do ul. Górczewskiej
(prognozowany wzrost ruchu w przekroju ulicy o ok 250 p/h szczytu).

Pozostałe odcinki ulic, na których zidentyfikowano wpływ (wzrost ruchu) zmian w organizacji
ruchu w tych obszarach to:
 ul. Batalionów Chłopskich (prognozowany wzrost ruchu w przekroju ulicy do ok 200 p/h
szczytu),
 ul. Strąkowa – ul. Olbrachta (prognozowany wzrost ruchu w przekroju ulicy do ok 250
p/h szczytu),
 ul. Deotymy (prognozowany wzrost ruchu w przekroju ulicy do ok 300 p/h szczytu),
 ul. Księcia Janusza (prognozowany wzrost ruchu w przekroju ulicy o ok 150 p/h
szczytu),
 ul. Krępowieckiego (prognozowany wzrost ruchu w przekroju ulicy o ok 350 p/h
szczytu).
Należy podkreślić spodziewany:
1. Znaczny wzrost natężenia ruchu na Trasie S8, która ze względu na swoją wysoką klasę
funkcjonalną powinna odegrać podstawową rolę w przejęciu ruchu z dzielnicowego układu
ulic Bemowa oraz ruchu zewnętrznego traktujących dzielnicę Bemowo jako obszar
tranzytowy w dojeździe do centrum miasta. Jednak trasa ta w godzinach szczytu pracuje
w warunkach wyczerpanej przepustowości i podlega w ciągu dnia licznym zakłóceniom.
Spodziewane przeniesienie się ruchu będzie ten problem pogłębiać.
2. Znaczny wzrost natężenia ruchu na ciągu ul. Powstańców Śląskich – Połczyńska, który
będzie związany z omijaniem ciągu ul. Górczewskiej od południa.
3. Znaczny wzrost natężenia ruchu na ul. Obozowej, co będzie związane z omijaniem ciągu
ul. Górczewskiej od północy.
4. Duże obciążenie ulic lokalnych w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z
ul. Górczewską, co będzie związane z ograniczeniem przepustowości i zamknięciem
relacji skrętnych na tym skrzyżowaniu.
5. Wzrost natężenia ruchu na ul. Powstańców Śląskich, ul. Lazurowej i ul. Człuchowskiej, co
będzie związane z omijaniem ciągu ul. Górczewskiej od południa.



Na podstawie wykonanych prognoz ruchu zidentyfikowano także odcinki ulic na których
nastąpi zmniejszenie natężenia ruchu: ul. Górczewskiej (maks. o ok 2500
poj./godzinę/przekrój),
ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Pełczyńskiego do ul. Konarskiego (maks. o
ok 500 poj./godzinę/przekrój).

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO
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Na podstawie analizy przenoszenia się ruchu w związku z zakładanymi ograniczeniami
przejezdności ulic i skrzyżowań wyznaczono cztery obszary bezpośredniego wpływu:
Obszar WP- I - Rejon skrzyżowania Powstańców Śląskich – Górczewska – wpływ b. duży
Obszar WP- II – Chrzanów (rejon ulicy Szeligowskiej – Batalionów Chłopskich Lazurowej –
wpływ mały
Obszar WP- III – rejon ulic Powstańców Śląskich – Połczyńska oraz Strąkowa - Olbrachta –
wpływ b. duży
Obszar WP- IV – rejon osiedla Koło (ulice Obozowa, Księcia Janusza, Deotymy) – wpływ
duży

Obszar
WP-IV
Obszar
WP-I

Obszar
WP-III
Obszar
WP-II

Rys. 4.1. Identyfikacja obszarów wpływu w związku z budową II etapu II linii Metra na terenie Bemowa.

Ograniczenia dot. prowadzenia robót w pasie drogowym
Biorąc pod uwagę rolę w układzie drogowym i konieczność obsługi prognozowanego
przeniesienia ruchu podczas budowy II etapu odcinka zachodniego II linii metra, rekomenduje
się bezwzględne ograniczenie prowadzenia robót w pasach drogowych następujących ulic:
 S8 (od węzła w Morach do Al. Prymasa Tysiąclecia),
 al. Prymasa Tysiąclecia (od S8 do Górczewskiej),
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Ciąg Połczyńska- Kasprzaka1,
Wolska (cały ciąg),
Człuchowska (cały ciąg),
Rzędzińska,
Strąkowa,
Olbrachta,
Ciąg Radiowa- Obozowa- Młynarska2,
Powstańców Śląskich (Radiowa- Połczyńska),
Lazurowa,
Konarskiego,
Księcia Janusza,
Deotymy,
Ciołka,
Redutowa,
Szeligowska.

Na czas budowy drugiej linii metra, odcinek zachodni należy w sposób szczególny chronić
transport szynowy w tym obszarze (Powstańców Śląskich- Połczyńska- Wolska),
niedopuszczalne jest zamykanie bądź jakiekolwiek ograniczenia ruchu tramwajowego na
wspomnianej wyżej trasie tramwajowej.
Warunkowe ograniczenie prowadzenia robót powinno dotyczyć ulic:
 Pełczyńskiego (odcinek wschodni),
 Górczewska (Lazurowa- Klemensiewicza),
 Elekcyjna.

Ochrona ulic w związku z przeniesieniem ruchu
W związku z możliwym zagrożeniem przenoszenia się ruchu tranzytowego na ulice lokalne,
wskazane jest podjęcie działań osłonowych (np. w postaci dodatkowego uspokojenia ruchu)
w stosunku do następujących ulic:
 Pełczyńskiego (odcinek zachodni),
 Doroszewskiego,
 Klemensiewicza,
 Gimnazjalna,
 Kruszyńska,
 Oświatowa,
 Sowińskiego,
 T. Krępowieckiego,
 W. Przanowskiego,
 Szańców,
 Pustola,
 Danuty Siedzikówny "Inki" (dawniej Małego Franka),
Prace związane z realizacja Trasy Tramwajowej Wolska- Kasprzaka powinny w sposób minimalny
ingerować w przekrój jezdni tak by nie powodowały ograniczeń przepustowości dla transportu kołowego
na tych ciągach.
2 Prace związane z modernizacją Trasy Tramwajowej w ul. Obozowej powinny w sposób minimalny
ingerować w przekrój jezdni tak by nie powodowały ograniczeń przepustowości dla transportu kołowego
na tych ciągach.
1
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M. Bielskiego,
Astronomów,
Brożka,
Klecka,
Jana Kazimierza
Ciąg Sternicza- Okrętowa- Legionowa- Tkaczy.
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Rys. 4.2. Korytarze ulic z ograniczeniami dotyczącymi prowadzenia robót w pasie drogowym i wymagające ochrony w związku z przeniesieniem się ruchu – obszar zachodni.
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5 WARIANTY ORGANIZACJI RUCHU
Biorąc pod uwagę kolizyjność placów budowy z istniejącymi ciągami transportowymi
(wymuszone zmiany w organizacji ruchu), konieczność zapewnienia obsługi obszaru
transportem zbiorowym oraz prognozy obciążenia ruchem ulic w trakcie budowy drugiego
etapu odcinka zachodniego, w ramach opracowania rozważono dwa warianty zmian w
organizacji ruchu drogowego i transportu zbiorowego zmierzające do ograniczenia skutków
budowy metra:


wariant REK – rekomendowany, w ramach którego założono dostępność CH Wola
Park za równo od wschodu jak i od zachodu. Przyjęto, że zamknięcia związane z
lokalizacją komory C6 będą miały charakter czasowy, a zajętość terenu pod plac
budowy w rejonie CH Wola Park będzie umożliwiała dostęp do obiektu zarówno od
wschodu, jak i zachodu. Zapewnienie obustronnej dostępności obiektu umożliwi
jednocześnie przejazd tranzytowy (podróż niezwiązana z obiektem) na kierunku
wschód - zachód z wykorzystaniem ulic wewnętrznych obiektu handlowego.



wariant MIN – minimum, w ramach którego założono dostępność CH Wola Park
jedynie od strony zachodniej. Przyjęto zwiększony obszar zajętości pod plac budowy
ulicy Górczewskiej w rejonie CH Wola Park - zamknięcia związane z lokalizacją komory
C6 będą miały charakter ciągły. Konsekwencją tego będzie eliminacja podjazdu do CH
od strony wschodniej. Likwidacja wschodniego podłączenie CH Wola Park uniemożliwi
jednocześnie przejazd tranzytowy (podróż niezwiązana z obiektem) na kierunku
wschód - zachód z wykorzystaniem ulic wewnętrznych obiektu handlowego.

W obu wariantach założono hierarchiczne podejście do rozwiązania zakłóceń związanych z
budową metra. Wynika to bezpośrednio z funkcji ulicy Górczewskiej, która w stanie istniejącym
jest drogą wojewódzką 580, zatem wszelkie występujące na niej zakłócenia dotyczą nie tylko
ruchu o charakterze lokalnym, ale również regionalnym. Stąd w ramach opracowania
zaproponowano szereg działań osłonowych dla dzielnicy Bemowa zabezpieczających układ
ulic niższego rzędu przed ruchem tranzytowym, między innymi poprzez przekierowywanie
ruchu spoza Warszawy na ulice wyższego rzędu (tj. S8 i Połczyńską) oraz organizację
parkingów P+R.
W odniesieniu do transportu zbiorowego zakłada się utrzymanie (bądź drobną korektę z uwagi
na zamknięcia) dotychczasowych powiązań komunikacją autobusową na kierunkach nie
obsługiwanych przez metro.
W przypadku wariantu REK założono następujące niezbędne zmiany w organizacji ruchu:
1. Wprowadzenie priorytetów dla transportu zbiorowego na wlotach do miasta
(pomiędzy Trasą S-8 a ul. Lazurową), z jednoczesnym ograniczeniem przekroju dla
transportu indywidualnego na dojeździe do Warszawy.
 Organizacja pasa dla autobusów na ul. Połczyńskiej od CH TESCO do
ul. Szeligowskiej na kierunku do Warszawy (dwa pasy dla samochodów i jeden
pas dla autobusów) wraz z organizacją parkingu P+R na terenie CH TESCO
(Połczyńska) oraz poprowadzenie nowej linii autobusowej dowożącej do
krańcowej stacji metra Księcia Janusza. W ramach realizacji pasa dla
autobusów zaleca się wprowadzenie śluzy dla autobusów skręcających w
Lazurową (w kierunku Górczewskiej) na skrzyżowaniu Dostawcza/Połczyńska
(skutkuje to ominięciem przystanku Dostawcza 01). Dodatkowo proponuje się
również zmianę organizacji ruchu na wlocie zachodnim skrzyżowania
Lazurowa/Połczyńska (skrajny prawy pas do jazdy na wprost zamieniony na
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pas do jazdy na wprost wyłącznie dla autobusów). Proponuje się również
poprowadzenie niezależnego pasa dla autobusów przez skrzyżowanie
Połczyńska/Szeligowska (pas nie objęty sygnalizacją świetlną - przejazd
bezkolizyjny przez skrzyżowanie, z wyłączeniem przejścia dla pieszych gdzie
będzie wyświetlany migający żółty sygnał ostrzegawczy). Poniżej
przedstawiono dwa warianty rozwiązania: wariant min i max.3

Wydzielony (np. z wykorzystaniem betonowych barier drogowych) pas autobusowy w obrębie
skrzyżowania umożliwiający bezkolizyjny przejazd przez skrzyżowania, wpadający bezpośrednio w
istniejącą zatokę autobusową. Istniejące przejście dla pieszych zabezpieczone jest migającym żółtym
sygnałem ostrzegawczym.
2- Zaznaczony fragment krawężnika konieczny do przebudowy.
Realizacja wydzielonego pasa dla autobusów wymaga zatem wykorzystania istniejącego, obecnie
wygrodzonego z jezdni betonowymi barierami pasa jezdni, niewielkiego pasa zieleni oraz istniejącej zatoki
autobusowej.
1-

Rys. 5.1. Propozycja rozwiązania bezkolizyjnego przejazdu autobusów przez skrzyżowanie
Szeligowska/Połczyńska, wariant min. Pas autobusowy w obrębie skrzyżowania fizycznie wydzielony z jezdni
wpada w istniejąca zatokę autobusową- konieczna niewielka korekta krawężnika w obrębie skrzyżowania.

Skrzyżowanie Połczyńska/Szeligowska na skutek budowy Nowolazurowej straciło na znaczeniu
(istotny spadek natężenia oraz brak komunikacji zbiorowej na ul. Szeligowskiej, która obecnie pełni
funkcje ulicy lokalnej zaślepionej w rejonie ul. Lazurowej), w związku z powyższym powinno ono zostać
całkowicie przebudowane z uwzględnieniem powyższych propozycji jak najszybciej niezależnie od
realizacji działań inwestycyjnych związanych z budową II linii metra.
3
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1 - Wydzielony (np. z wykorzystaniem betonowych barier drogowych) pas autobusowy w obrębie
skrzyżowania, umożliwiający bezkolizyjny przejazd przez skrzyżowanie, wpadający bezpośrednio w
istniejącą zatokę autobusową. Istniejące przejście dla pieszych zabezpieczone jest migającym żółtym
sygnałem ostrzegawczym.
2 - Zaznaczony fragment krawężnika konieczny do przebudowy.
3 - Przesunięcie istniejącego przejścia dla pieszych bliżej środka skrzyżowania oraz wprowadzenie azylu
dla pieszych pomiędzy jezdnią autobusową a jezdnią dla ogólnego ruchu.
4 - Zmniejszenie powierzchni skrzyżowania, poprzez zmiany promieni łuków, w szczególności na skręcie
w prawo z wlotu wschodniego oraz zabudowa powierzchni wyłączonych z ruchu.
Realizacja wydzielonego pasa dla autobusów wymaga zatem wykorzystania istniejącego, obecnie
wygrodzonego z jezdni betonowymi barierami pasa jezdni, niewielkiego pasa zieleni oraz istniejącej zatoki
autobusowej.
Rys. 5.2. Propozycja rozwiązania bezkolizyjnego przejazdu autobusów przez skrzyżowanie
Szeligowska/Połczyńska, wariant max. Pas autobusowy w obrębie skrzyżowania fizycznie wydzielony z jezdni
wpada w istniejąca zatokę autobusową - konieczna niewielka korekta krawężnika w obrębie skrzyżowania.



Organizacja pasa dla autobusów na ul. Górczewskiej pomiędzy S-8 a
ul. Lazurową na kierunku do Warszawy (jeden pas dla samochodów i jeden dla
autobusów) wraz ze zmianą organizacji ruchu na rondzie Lazurowa/
Górczewska na wlocie zachodnim (jeden pas do skrętu w lewo i jazdy na
wprost, jeden do jazdy na wprost tylko dla autobusów i jeden do skrętu w prawo)
wraz z organizacją parkingu P+R na terenie CH TESCO (Górczewska).

2. Wprowadzenie priorytetów dla transportu zbiorowego na trasach dojazdowych
do metra z założeniem jak najmniejszych ograniczeń dla transportu
indywidualnego.
 Utrzymanie istniejących pasów dla autobusów w ciągu ul. PołczyńskaKasprzaka.
 Utrzymanie przejezdności ul. Górczewskiej (na odcinku Klemensiewiczawschodni wjazd do CH Wola Park) wyłącznie dla transportu zbiorowego.
Jezdnia autobusowa zlokalizowana po północnej stronie (konieczne
przesunięcia przystanków do osi jezdni dla kierunków do centrum).
Jednocześnie zakłada się odcinkowe udostepnienie północnej jezdni dla
transportu indywidualnego w celu zapewnienia obsługi przyległej zabudowy. W
szczególności: na odcinku od Klemensiewicza do Powstańców Śląskich (pas
ruchu w kierunku zachodnim obsługujący zabudowę przy Górczewskiej 208,
210 i 212 oraz pasy dla transportu zbiorowego w obu kierunkach) oraz na
odcinku Konarskiego - zjazdy do CH Wola Park (pasy ruchu dla ruchu ogólnego
w obu kierunkach jako obsługa CH i terenów przyległych i wydzielony pas dla
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transportu zbiorowego w kierunku centrum). W szczególności należy zwrócić
uwagę na zapewnienie obsługi zabudowy w rejonie ul. Białowiejskiej, która w
stanie istniejącym podłączona jest jedynie do ul. Górczewskiej (możliwa jest
eliminacja bezpośredniego podłączenia ulicy do północnej jedni
ul. Górczewskiej poprzez budowę nowego połączenia Białowiejska Krępowieckiego z wykorzystaniem istniejącego odcinka ul. Szańcowej rozwiązanie zgodne z mpzp). Należy również zapewnić dostępność z
ul. Górczewskiej do zabudowy zlokalizowanej przy ul. Mrocznej, tu podobnie
jak przy ul. Białowiejskiej możliwe są dwa rozwiązania- podłączenie do
północnej jezdni ul. Górczewskiej albo budowa nowego podłączenia do
ul. Krępowieckiego. Schemat rozwiązania przejezdności ul. Górczewskiej
przedstawiono poniżej.

Rys. 5.3. Schemat przejezdności ul. Górczewskiej w czasie budowy metra. Różowy- wydzielone pasy dla
transportu zbiorowego, czarny- pasy ruchu dla ruchu indywidualnego, czarny/różowy- pasy dla ruchu
indywidualnego i dla transportu zbiorowego.





Wydzielenie obustronnych pasów autobusowych w ul. Człuchowskiej od
ul. Lazurowej do Powstańców Śląskich (z przekroju 2x2 wydzielone prawe pasy
dla autobusów) wraz ze zmianami organizacji ruchu na wlotach skrzyżowań, w
tym zastosowanie śluz dla autobusów na zjazdach z pasów, tj. na skrzyżowaniu
Człuchowska/Karabeli oraz Świetlików/Człuchowska.
Wydzielenie pasów autobusowych w ciągu ul. Powstańców Śląskich na
odcinku: od Człuchowskiej do J. Olbrachta (w kierunku do ul. Górczewskiejwykorzystanie skrajnego pasa ruchu umożliwia pozostawienia dwóch pasów
dla transportu indywidualnego) oraz krótkie pasy w rejonie skrzyżowań z
ul. Konarskiego (w kierunku ul. Górczewskiej) oraz z ul. Pełczyńskiego (w
kierunku ul. Górczewskiej).

3. Utrzymanie trasy tramwajowej w ciągu ul. Powstańców Śląskich- PołczyńskaWolska przy jednoczesnym zamknięciu trasy w ciągu ul. Górczewskiej od
Powstańców Śląskich do Lazurowej, wraz z zamknięciem pętli tramwajowej Os.
Górczewska. Powyższe zamknięcie prowadzi do wydłużenia linii tramwajowych 10 i 26
do pętli na Koło/Piaski oraz skrócenie linii 28 do pętli Koło. Przebieg linii 11 pozostaje
bez zmian. Powyższe zmiany umożliwiają utrzymanie częstotliwości tramwajowej na
ul. Powstańców Śląskich na odcinku Radiowa- Połczyńska na poziomie 24 T/H
szczytu. Szczegółowy opis zmian w zakresie linii tramwajowych przedstawiono w
dalszej części opracowania. Jednocześnie należy bezwzględnie utrzymać priorytet w
sygnalizacji świetlnej dla tramwajów na wszystkich skrzyżowaniach w ciągu
ul. Powstańców Śląskich, przy czym zmiany związane z natężeniem ruchu na
skrzyżowaniach mogą wymagać aktualizacji algorytmów akomodacji na niektórych
skrzyżowaniach. Również wzrost wykorzystania pętli Koło oraz konieczność
zapewnienia jej prawidłowej obsługi wymaga wprowadzenia dodatkowych udogodnień
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dla tramwajów np. poprzez wprowadzenie pełnej akomodacji w obrębie skrzyżowania
Obozowa- Księcia Janusza.
4. Utrzymanie ciągłości drogi dla rowerów co najmniej po północnej stronie w ciągu
ul. Górczewskiej. Będzie się to wiązać z koniecznością uzupełnienia krótkiego (ok.
500 m) odcinka drogi dla rowerów po północnej stronie w rejonie CH Wola Park (w
stanie istniejącym trasa rowerowa w tym rejonie przechodzi na stronę południową ulicy
Górczewskiej).

1
3

1234-

2
4

Zapewnienie ciągłość ruchu pieszego i rowerowego po północnej stronie jezdni ul. Górczewskiej.
Zapewnienie ciągłość dla ruchu autobusowego z wykorzystaniem północnej jezdni ul. Górczewskiej.
Zapewnienie dostępności terenów zlokalizowanych po południowej stronie jezdni ul. Górczewskiej (m.in.
Górczewska 181 i 179).
Zapewnienie dostępności terenów zlokalizowanych po południowej stronie jezdni ul. Górczewskiej (zabudowa
zlokalizowana przy ul. Białowiejskiej).

Rys. 5.4. Rejon CH Wola Park (stacja C5). (na podstawie http://www.metro.waw.pl/)

5. Utrzymanie ciągłości ruchu rowerowego w ciągu ul. Powstańców Śląskich (wraz
z przejazdami przez skrzyżowanie Górczewska/Powstańców Śląskich.
6. Zapewnienie ciągłości ruchu pieszego w ciągu ul. Górczewskiej oraz ruchu
poprzecznego w stosunku do niej.
7. Wprowadzenie korekt w organizacji ruchu na skrzyżowaniach, polegających na
dostosowaniu ich do zmian w rozkładzie ruchu, w tym: dostosowanie sterowania
ruchem do zwiększonych lub zmniejszonych natężeń na poszczególnych relacjach
skrętnych, w związku z przekierowaniem ruchu na alternatywne ciągi oraz do
uprzywilejowania komunikacji autobusowej. Skrzyżowania, które powinny zostać
poddane weryfikacji w tym zakresie to:
 Dostawcza/Połczyńska (prawy pas do jazdy na wprost na zachodnim wlocie
skrzyżowania zamieniony na pas dla autobusów wraz organizacją śluzy),
 Połczyńska/Lazurowa (skrajny pas do jazdy na wprost na zachodnim wlocie
skrzyżowania zamieniony na pas do jazdy na wprost dla autobusów),
 Połczyńska/Szeligowska (zmiana pasa do skrętu w prawo i jazdy na wprost na
wschodnim wlocie skrzyżowania na pas do skrętu w prawo i pas do jazdy na wprost
dla autobusów wraz z organizacją śluzy, na zachodnim wlocie dodanie pasa do
jazdy na wprost wyłącznie dla autobusów rozwiązanie szczegółowo opisane wyżej),
 Człuchowska/Karabeli (zmiany związane z wprowadzeniem śluzy dla autobusów),
 Świetlików/Człuchowska (zmiany związane z wprowadzeniem śluzy dla
autobusów),
 Powstańców Śląskich/Człuchowska (na północnym wlocie skrzyżowania likwidacja
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skrętu w lewo - zmiana na pas do jazdy na wprost oraz zmiana pasa do skrętu w
prawo i jazdy na wprost na pas wyłącznie do skrętu w prawo),
 Powstańców Śląskich/Konarskiego (przerwanie ciągu Konarskiego- Czumy
eliminacja możliwość jazdy na wprost na wlocie wschodnim i zachodnim
skrzyżowania Powstańców Śląskich/Konarskiego),
 Powstańców Śląskich/Górczewska- możliwy przejazd w ciągu ulicy Powstańców
Śląskich na wprost (po dwa pasy ruchu) oraz na wlocie północnym również skręt w
prawo (podjazd pod obiekty przy Górczewskiej 208, 210 i 212). Na wschodnim
wlocie/wylocie ul. Górczewskiej- całkowity zakaz ruchu indywidualnego, na
zachodnim wylocie ruch indywidualny tylko w kierunku zachodnim. Dla transportu
autobusowego możliwy przejazd przez skrzyżowanie w ciągu ul. Górczewskiej oraz
Powstańców Śląskich oraz możliwe relacje skrętne na kierunkach: północ- wschód
oraz południe- wschód. Z uwagi na rozległość skrzyżowania oraz dostępność terenu
w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania możliwe jest zmienne w czasie
trasowanie przejazdu ruchu kołowego i pieszego na kierunku północ- południe tak
by możliwa była realizacji przejść podziemnych w obrębie skrzyżowania.

3
2
1
4
1234-

Zapewnienie ciągłość ruchu pieszego i rowerowego w obrębie skrzyżowania Górczewska/Powstańców Śląskich
Zapewnienie ciągłość dla ruchu autobusowego na ul. Górczewskiej (północna jezdnia) i Powstańców Śląskich, wraz
z możliwością wykonywania relacji skrętnych.
Zapewnienie dostępności terenów zlokalizowanych po północnej stronie jezdni ul. Górczewskiej (m.in. Górczewska
210, 212, 208).
Zapewnienie ciągłości ruchu samochodowego na ul. Powstańców Śląskich
Przykład możliwego rozwiązania
przejazdu ruchu samochodowego
i autobusowego przez
skrzyżowania Powstańców
Śląskich/ Górczewska. Na
czerwono zaznaczono pasy dla
autobusów. Duża powierzchnia
skrzyżowania i możliwość
wykorzystania terenu
zlokalizowanego w bezpośrednim
sąsiedztwie skrzyżowania
umożliwia odginanie pasów ruchu
na kierunku północ- południe.

Rys. 5.5. Skrzyżowanie Powstańców Śląskich/ Górczewska, rejon stacji C4. (na podstawie
http://www.metro.waw.pl/)

 Górczewska/Lazurowa (zmiana pasa do jazdy na wprost na zachodnim wlocie
skrzyżowania na pas do jazdy na wprost wyłącznie dla autobusów),
 Górczewska/ Klemensiewicza oraz Górczewska/wjazd do CH TESCO (schemat
organizacji ruchu poniżej),
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Rys. 5.6. Propozycja rozwiązania zespołu skrzyżowań Górczewska/Klemensiewicza/wyjazd CH TESCO w
rejonie zamknięcia ul. Górczewskiej.

 Pełczyńskiego/Powstańców Śląskich (zmiana pasa do skrętu w prawo i jazdy na
wprost na północnym wlocie skrzyżowania na pas do skrętu w prawo i jazdy na
wprost wyłącznie dla autobusów),
 Konarskiego/Górczewska (zmiana organizacji ruchu związana z wyłączeniem dla
ruchu indywidualnego zachodniego odcinka Górczewskiej oraz zamknięciem jezdni
południowej na wschodnim odcinku ulicy Górczewskiej),
 Górczewska/ wyjazd z CH Wola Park (zmiana organizacji ruchu związana z
wyłączeniem dla ruchu indywidualnego części wschodniego odcinka Górczewskiej),
 Górczewska/Białowiejska (zapewnienie podłączenia ulicy do północnej jezdni
Górczewskiej),
 Górczewska/Jana Olbrachta (zmiana pasa do skrętu w prawo i jazdy na wprost na
wschodnim wlocie na pas do skrętu w prawo oraz zmiana pasa do jazdy na wprost
na wschodnim wlocie na pas do jazdy na wprost wyłącznie dla autobusów, na
zachodnim wlocie zmiana pasa do skrętu w lewo i jazdy na wprost na pas do skrętu
w lewo,
 Górczewska/Ciołka (zmiana programu sygnalizacji świetlnej- ograniczony dopływ
ruchu z zachodniego odcinka ul. Górczewskiej),
 Górczewska/Elekcyjna (zmiana programu sygnalizacji świetlnej- ograniczony
dopływ ruchu z zachodniego odcinka ul. Górczewskiej),
 Obozowa/Księcia Janusza (korekta organizacji ruchu na skrzyżowaniu- zwiększone
zapotrzebowanie na dojazd do ul. Górczewskiej),
 Obozowa/Ciołka (zmiana programu sygnalizacji świetlnej- zwiększone
zapotrzebowanie na dojazd do ul. Górczewskiej),
 Obozowa/Deotymy (zmiana programu sygnalizacji świetlnej- zwiększone
zapotrzebowanie na dojazd do ul. Górczewskiej).
8. Wprowadzenie działań przygotowujących ulicę Olbrachta na przyjęcie
zwiększonego ruchu, w tym przede wszystkim uporządkowanie parkowania
(eliminacja ograniczenia szerokości ulicy w tym uporządkowanie parkowania na
odcinku od ul. Sowińskiego do Stroma) i zabezpieczenie ruchu pieszego i rowerowego
przed uciążliwościami związanymi ze zwiększonym natężeniem ruchu. Należy również
rozważyć możliwość upłynnienia ruchu indywidualnego. Poniżej przedstawiono
propozycje rozwiązania w rejonie przystanków autobusowych bez zatoki.
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Przystanek bez zatoki autobusowej, ale z wydzieloną z jezdni przestrzenią do zatrzymania autobusu.
Miejsca do parkowania.
Powierzchnie zabrukowane, np. w ramach wydzielania azyli dla pieszych.

Rys. 5.7. Przykład możliwego rozwiązania przystanku bez zatoki na ulicy Olbrachta - zapewnienie większej
płynności ruchu indywidualnego oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych.

9. Wprowadzenie działań osłonowych na ulicach na których spodziewany jest
zwiększony ruch tranzytowy, poprzez zastosowanie elementów uspokojenia ruchu
zniechęcających do wykonywania przejazdów z wykorzystaniem danego ciągu (ul.
Pełczyńskiego (odcinek zachodni), Bolkowska (wprowadzenie jednego kierunku- na
południe), Doroszewskiego, Klemensiewicza (duże zagęszczenie szkół i dojścia do
parku), Gimnazjalna, Kruszyńska, Oświatowa, Sowińskiego, T. Krępowieckiego, W.
Przanowskiego, Szańców, Pustola, Danuty Siedzikówny "Inki" (Małego Franka), M.
Bielskiego, Astronomów, Brożka, Klecka, ciąg Jana Kazimierza, ciąg Sternicza,
Okrętowa, Legionowa, Tkaczy.
10. Ulica Konarskiego została potraktowana w sposób szczególny- z uwagi na to, że
obsługuje ruch związany z osiedlem zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku
skrzyżowania Górczewska/Powstańców Śląskich oraz stanowi zachodni dojazd do CH
Wola Park jej przejezdność w trakcie realizacji metra nie powinna być zakłócana. Przy
czym ulica nie powinna zasadniczo prowadzić ruchu tranzytowego w stosunku ww.
obiektów (przeciwdziała temu przyjęta organizacja ruchu na skrzyżowaniu
Konarskiego/Powstańców Śląskich co było opisane wcześniej), stąd jej parametry
techniczne powinny pozostać na tym samym poziomie co dzisiaj.
11. Niezależnie od przyjętych rozwiązań komunikacyjnych budowa stacji C4 (w rejonie
skrzyżowania Powstańców Śląskich/Górczewska) powoduje eliminację części miejsc
parkingowych zorganizowanych w ramach parkingu placowego- wykorzystywanego
przez mieszkańców. Założono, że w ramach rekompensaty w dwóch wyznaczonych
miejscach można wprowadzić demontowalne konstrukcje parkingowe (rys. poniżej).
Obsługa parkingów byłaby tak jak w stanie istniejącym z wykorzystaniem
ul. L. Kossutha.
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Demontowany parking kubaturowy I
Demontowany parking kubaturowy II

2

1

Rys. 5.8. Propozycja lokalizacji demontowanych parkingów dla samochodów, rejon stacji C4. (na podstawie
http://www.metro.waw.pl/)

Propozycję zmian w układzie drogowym i organizacji ruchu na terenie Bemowa dla wariantu
REK przedstawiono na rysunku 3 zamieszczonym w załączniku. Zmiany w układzie linii
autobusowych przedstawiono w kolejnych rozdziałach.
W przypadku wariantu MIN założono likwidację wschodniego podłączenia CH Wola Park do
układu dróg publicznych (eliminując tym samym również możliwość przejazdu przez teren CH
Wola Park). Schemat przejezdności ulicy Górczewskiej na odcinku KlemensiewiczaWschodni wjazd do CH Wola Park dla wariantu MIN przedstawiono po niżej.

Rys. 5.9. Schemat przejezdności ul. Górczewskiej w czasie budowy metra. Różowy- wydzielone pasu dla
transportu zbiorowego, czarny- pasy ruchu dla ruchu indywidualnego, czarny/różowy- pasy dla ruchu
indywidualnego i dla transportu zbiorowego.

Eliminacja dostępu od wschodu do CH Wola Parka wymusza poprawę dostępność obiektu od
zachodu poprzez poprawę parametrów technicznych ulicy Konarskiego oraz korektę
organizacji ruchu na skrzyżowaniu Konarskiego/ Powstańców Śląskich, tj. wprowadzenie
wszystkich relacji skrętnych na tym skrzyżowaniu (uzupełnienie w stosunku do stanu
istniejącego o możliwość skrętu w lewo z ul. Powstańców Śląskich w ul. Konarskiego co może
wiązać się ze zmianą geometrii całego skrzyżowania). Dodatkowo eliminacja podłączenia do
CH Wola Park od Wschodu prowadzi do korekty skrzyżowania Olbrachta/Górczewska (brak
ruchu indywidualnego na Górczewskiej na zachód od Olbrachta), co wiąże się z redukcją
relacji na skrzyżowaniu (eliminacja relacji kierujący ruch na zachodni odcinek Górczewskiej).
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Zamknięto również podłączenie ul. Góralską do Górczewskiej oraz ul. Mrocznej, co w
przypadku tej drugiej wiąże się z budową skrzyżowania Mroczna/ Krępowieckiego. Pozostałe
rozwiązania przyjęto tak jak w wariancie REK.
Biorąc powyższe pod uwagę wariant MIN- zakłada maksymalne uciążliwości dla użytkowników
układu drogowo-ulicznego w związku z budową metra. Charakteryzuje się zmniejszeniem
dostępności dla obszarów zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w północno-wschodnim
narożniku skrzyżowania Powstańców Śląskich/ Górczewska oraz dla CH Wola Park.
Eliminacja możliwości przejazdu tranzytowego przez tereny CH Wola Park (poprzez
zablokowanie możliwości wyjazdu z CH od strony wschodniej) prowadzi do zwiększonych
natężeń ruchu na ul. Konarskiego stanowiącej wówczas jedyne podłączenie obu rejonów do
układu dróg publicznych z obszarów objętych ograniczeniami w związku z budową metra.
Propozycję zmian w układzie drogowym i organizacji ruchu na terenie Bemowa dla wariantu
MIN przedstawiono na rysunku 4 zamieszczonym w załączniku. W przypadku wariantu MIN
układ linii dla transportu zbiorowego jest taki sam jak dla wariantu REK.
Istnieje również możliwość modyfikacji wariantu REK w rejonie wschodniego wjazdu do CH
Wola Park, polegająca na realizacji nowego odcinka drogowego spinającego Dywizjonu 303
oraz Górczewską z pominięciem obszarów o intensywnej zabudowie, tj. np. ul. Księcia
Janusza (wg SUiKZP ulica byłaby klasy Z). Nowy odcinek ulicy stanowiłby kontynuację w
kierunku północnym już istniejącej ulicy stanowiącej obecnie wewnętrzny układ drogowy CH
Wola Park. Budowa nowego podłączenia umożliwiałby wprowadzenie ograniczeń na ul. Ciołka
(uspokojenie ruchu) oraz Księcia Janusza (ruch dopuszczony wyłącznie dla autobusów i
mieszkańcy) oraz budowę wysokostandardowego ciągu rowerowego stanowiącego ważne
podłączenie ruchu rowerowego od północy ze stacja metra Księcia Janusza.

Rys. 5.10. Fragment SUiKZP z zaznaczoną ulicą klasy Z, stanowiącą łącznik ul. Dywizjonu 303 z ul. Górczewską.

Rozwiązanie to daje szansę ochrony obszaru o intensywnej zabudowie mieszkaniowej przed
nadmiernym natężeniem ruchu tranzytowego w stosunku do obszaru oraz zwiększa
dostępność stacji metra Księcia Janusza od północy dla ruchu rowerowego. Wymaga to
jednak zwiększonych nakładów finansowych oraz porozumienia z ww. CH.
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Rys. 5.11. Schemat alternatywnego rozwiązania rejonu wschodniego wjazdu do CH Wola Park dla wariant REK.

Jednocześnie budowa nowego podłączenia Dywizjonu 303- Górczewska zmniejsza natężenie
ruchu na skrzyżowaniu Księcia Janusza/Obozowa, a w sytuacji wyłączenia ul. Księcia Janusza
umożliwia eliminację niektórych relacji na tym skrzyżowaniu, co w sytuacji większego
wykorzystania pętli Koło ma istotne znaczenie.
Na kolejnych stronach przedstawiono szczegółowy układ linii transportu zbiorowego
(transportu autobusowego i tramwajowego) wraz z propozycjami zmian na czas budowy II linii
metra.
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LINIE AUTOBUSOWE OBSŁUGUJĄCE OBSZAR, GDZIE NASTĄPIĄ ZAKŁÓCENIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ METRA
713 – 4A/godz. szcz./kierunek
AGRICOOP – Koprki – Ołtarzew – Ożarów
Maz. – Bronisze – Jawczyce – Mory –
Warszawa (Połczyńska) – CM. WOLSKI
BEZ ZMIAN

Rys. 5.12. Zakładane zmiany w układzie linii autobusowych – linia 713.
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197 – 4A/godz. szcz./kierunek
URSÓW - NIEDŹWIADEK – … –
Gierdziejowskiego – Połczyńska – Wolska
– Kasprzaka – Elekcyjna – Deotymy –
Obozowa – Newelska – Księcia Janusza –
... – GWIAŹDZISTA
PROPONOWANE ZMIANY:
Wariant 1:
URSÓW - NIEDŹWIADEK – … –
Gierdziejowskiego – Połczyńska – Wolska
– Redutowa – Jana Olbrachta –
Górczewska – Ciołka – Obozowa – Księcia
Janusza – ... – GWIAŹDZISTA

Rys. 5.13. Zakładane zmiany w układzie linii autobusowych – linia 197.
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112 – 6A/godz. szcz./kierunek
CH MARKI – … – Al. Rejmonta –
Powstańców Śląskich – Człuchowska –
Lazurowa – Połczyńska – KAROLIN

PROPONOWANE ZMIANY:
Wariant 1:
CH MARKI – … – NOWE BEMOWO
Uwagi
W zamian proponuje się uruchomienie linii
294 i 295.

Rys. 5.14. Zakładane zmiany w układzie linii autobusowych – linia 112.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO

Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian… - etap II

36

295 – 6A/godz. szcz./kierunek
PROPONOWANE ZMIANY:
Wariant 1:
KAROLIN – Połczyńska – Lazurowa –
Człuchowska – Powstańców Śląskich –
Górczewska – Jana Olbrachta– ZNANA
Uwagi
Nowa linia w zamian za skrócenie linii
112. Obsługuje również parking P+R
proponowany przy CH TESCO (na
Połczyńskiej)
Wariant 2:
KAROLIN – Połczyńska – Lazurowa –
Człuchowska – Rzędzińska – Strąkowa –
Boznańska/Stroma – Jana Olbrachta –
METRO KSIĘCIA JANUSZA

UWAGI:
Linia dowożąca do końcowej stacji metra.
Zaleca się aby w ramach planowanych
zmian zmienić jej status na linie
przyśpieszoną oraz poprowadzić ją od
początku ul. Górczewskiej (tj. od
ul. Lazurowej). Podobnie ja w wariancie 1
w ramach realizacji tej linii należy
zorganizować P+R w ramach parkingu
TESCO.
Rys. 5.15. Zakładane zmiany w układzie linii autobusowych – linia 295.
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294 – 6A/godz. szcz./kierunek
PROPONOWANE ZMIANY:
Wariant 1:
OS. GÓRCZEWSKA – Górczewska –
Lazurowa
–
Człuchowska
–
Powstańców Śląskich – Górczewska
– Jana Olbrachta– ZNANA
Uwagi
Nowa linia w zamian za skrócenie linii
112.

Rys. 5.16. Zakładane zmiany w układzie linii autobusowych – linia 294.
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743 – 2A/godz. szcz./kierunek
WOLICA K. PŁOCHOCINA – …
– Sochaczewska (Wieruchów)–
Sochaczewska (Macierzysz) –
Szeligowska
(Jesionowa/Warszawa)
–
Połczyńska – Wolska – CM.
WOLSKI
PROPONOWANE ZMIANY:
Bez zmian

Rys. 5.17. Zakładane zmiany w układzie linii autobusowych – linia 743.
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714– 3A/godz. szcz./kierunek
LIPKÓW - MUZEUM – … –
Warszawska
(Blizna
Łaszczyńskiego) – Górczewska –
OS. GÓRCZEWSKA
PROPONOWANE ZMIANY:
LIPKÓW - MUZEUM – … –
Warszawska
(Blizna
Łaszczyńskiego) – Górczewska –
METRO KSIĘCIA JANUSZA
719– 3A/godz. szcz./kierunek
LESZNO – … – Warszawska (Blizna
Łaszczyńskiego) – Górczewska –
OS. GÓRCZEWSKA
PROPONOWANE ZMIANY:
LESZNO – … – Warszawska (Blizna
Łaszczyńskiego) – Górczewska –
METRO KSIĘCIA JANUSZA
729– 1A/godz. szcz./kierunek
MARIEW – … – Warszawska (Blizna
Łaszczyńskiego) – Górczewska –
OS. GÓRCZEWSKA
PROPONOWANE ZMIANY:
LESZNO – … – Warszawska (Blizna
Łaszczyńskiego) – Górczewska –
METRO KSIĘCIA JANUSZA
Uwagi:
Zawrotka na rondzie Górczewska/Al.
Prymasa Tysiąclecia. Konieczność
organizacji pętli w rejonie przystanku
Metro Księcia Janusza.
Rys. 5.18. Zakładane zmiany w układzie linii autobusowych – linie 714, 719 i 729.
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122– 6A/godz. szcz./kierunek
GWIAŹDZISTA – Lazurowa
Górczewska
–
…
OS. GÓRCZEWSKA

–
–

BEZ ZMIAN
149– 4A/godz. szcz./kierunek
OS. GÓRCZEWSKA – Górczewska
– Lazurowa – … – GROTY
PROPONOWANE ZMIANY:
METRO KSIĘCIA JANUSZA
– Górczewska – Lazurowa – … –
GROTY
Uwagi:
Opcjonalnie również linia 122 może
zostać przedłużone do stacji metra
Księcia Janusza. Zawrotka na
rondzie Górczewska/Al. Prymasa
Tysiąclecia.

Rys. 5.19. Zakładane zmiany w układzie linii autobusowych – linie 122 i 149.
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109– 13A/godz. szcz./kierunek
OS. GÓRCZEWSKA – Górczewska –
Elekcyjna – Ordona – Kasprzaka – … –
DW. CENTRALNY
PROPONOWANE ZMIANY:
Likwidacja linii

Rys. 5.20. Zakładane zmiany w układzie linii autobusowych – linia 109.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO

Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian… - etap II

42

105– 18A/godz. szcz./kierunek
OS. GÓRCZEWSKA – Górczewska –
Lazurowa – Połczyńska – Wolska –
Kasprzaka – … – BROWARNA
PROPONOWANE ZMIANY:
Zmiana częstotliwości kursowania linii na
obszarze Jelonki (15A/godz.), część
kursów będzie kończyć bieg na pętli CM.
Wolski4.

Rys. 5.21. Zakładane zmiany w układzie linii autobusowych – linia 105.

4

Zmiana częstotliwości wynika z planów ZTM.
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190– 8A/godz. szcz./kierunek
CH MARKI – … – Kasprzaka –
Ordona – Elekcyjna – Górczewska
–
Powstańców
Śląskich
–
Człuchowska – Lazurowa –
Górczewska
–
OS. GÓRCZEWSKA
PROPONOWANE ZMIANY:
CH MARKI – … – Górczewska –
OS. GÓRCZEWSKA

Rys. 5.22. Zakładane zmiany w układzie linii autobusowych – linia 190.
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189 9A/godz. szcz./kierunek
SADYBA
– …– Dźwigowa –
Powstańców
Śląskich
–
Człuchowska
–
Lazurowa–
Górczewska
–
OS. GÓRCZEWSKA
BEZ ZMIAN

Rys. 5.23. Zakładane zmiany w układzie linii autobusowych – linia 189.
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154– 3A/godz. szcz./kierunek
STARE BEMOWO – … –
Lazurowa–
Górczewska
–
Elekcyjna – Kasprzaka – Al.
Prymasa Tysiąclecia – … – P+R
AL. KRAKOWSKA
PROPONOWANE ZMIANY:
Wariant 1:
STARE BEMOWO – … –
Lazurowa–
Górczewska
–
Olbrachta
–
Redutowa
–
Kasprzaka
–
Al.
Prymasa
Tysiąclecia – … – P+R AL.
KRAKOWSKA

Rys. 5.24. Zakładane zmiany w układzie linii autobusowych – linia 154.
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523– 12A/godz. szcz./kierunek
PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA
– … – Al. Prymasa Tysiąclecia –
Górczewska
–
Powstańców
Śląskich – Radiowa – Kaliskiego –
STARE BEMOWO
PROPONOWANE ZMIANY:
Bez zmian.

Rys. 5.25. Zakładane zmiany w układzie linii autobusowych – linia 523.
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171– 8A/godz. szcz./kierunek
TORWAR – … – Kasprzaka –
Elekcyjna
–
Górczewska
–
Powstańców Śląskich – Radiowa –
Wrocławska – NOWE BEMOWO
PROPONOWANE ZMIANY:
METRO KSIĘCIA JANUSZA –
Górczewska
–
Powstańców
Śląskich – Radiowa – Wrocławska
– NOWE BEMOWO

Rys. 5.26. Zakładane zmiany w układzie linii autobusowych – linia 171.
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184– 5A/godz. szcz./kierunek
SZCZĘŚLIWICE – … – Al.
Prymasa Tysiąclecie – Kasprzaka
– Ordona – Elekcyjna – Deotymy
– Obozowa – … – METRO
MŁOCINY
BEZ ZMIAN

Rys. 5.27. Zakładane zmiany w układzie linii autobusowych – linia 184.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO
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155– 6A/godz. szcz./kierunek
RONDO DASZYŃSKIEGO –
Prosta – Kasprzaka – Ordona –
Wolska – Redutowa – Jana
Olbrachta – ZNANA
PROPONOWANE ZMIANY:
Wariant 1:
RONDO DASZYŃSKIEGO –
Prosta – Kasprzaka – Ordona –
Wolska – Redutowa – Jana
Olbrachta – Księcia Janusza –
… – NOWE BEMOWO

Rys. 5.28. Zakładane zmiany w układzie linii autobusowych – linia 155.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO
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167– 6A/godz. szcz./kierunek
ZNANA – Jana Olbrachta –
Redutowa – Kasprzaka – Al.
Prymasa Tysiąclecia – … –
SIEKIERKI SANKTUARIUM
BEZ ZMIAN

Rys. 5.29. Zakładane zmiany w układzie linii autobusowych – linia 167.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO
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129– 3A/godz. szcz./kierunek
PKP URSUS – … – Dźwigowa –
Powstańców Śląskich – Strąkowa –
Boznańska/Stroma – Jana Olbrachta –
JANA OLBRACHTA
PROPONOWANE ZMIANY:
PKP URSUS – … – Dźwigowa –
Powstańców Śląskich – Strąkowa –
Boznańska/Stroma – Jana Olbrachta –
KSIĘCIA JANUSZA

Rys. 5.30. Zakładane zmiany w układzie linii autobusowych – linia 129.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO
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194– 6A/godz. szcz./kierunek
CM
WOLSKI
–
Wolska
–
Połczyńska– Dźwigowa – … – PKP
GOŁĄBKI
BEZ ZMIAN
716– 3A/godz. szcz./kierunek
OGIŃSKIEGO – … – Dźwigowa –
Połczyńska – Wolska –
CM
WOLSKI
BEZ ZMIAN

Rys. 5.31. Zakładane zmiany w układzie linii autobusowych – linie 194 i 716.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO
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10– 8T/godz. szcz./kierunek
WYŚCIGI – … – Wolska – Połczyńska
– Powstańców Śląskich – Górczewska
– OS. GÓRCZEWSKA
PROPONOWANE ZMIANY:
Wariant 1:
WYŚCIGI – … – Wolska – Połczyńska
– Powstańców Śląskich – Górczewska
– Piaski

26– 8T/godz. szcz./kierunek
WIATRACZNA – … – Wolska –
Połczyńska – Powstańców Śląskich –
Górczewska – OS. GÓRCZEWSKA
PROPONOWANE ZMIANY:
Wariant 1:
WIATRACZNA – … – Wolska –
Połczyńska – Powstańców Śląskich–
Koło
UWAGI:
Brak możliwości skrętu tramwajów na
skrzyżowaniu Powstańców Śląskich/
Górczewska.

Rys. 5.32. Zakładane zmiany w układzie linii tramwajowych – linie 10 i 26.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO
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28– 8T/godz. szcz./kierunek
DW.
WSCHODNI
–
…
Powstańców
Śląskich
Górczewska
OS. GÓRCZEWSKA

–
–
–

PROPONOWANE ZMIANY:
Wariant 1:
DW.
WSCHODNI
–
…
Powstańców
Śląskich
Górczewska – KOŁO

–
–

UWAGI:
Brak możliwości skrętu tramwajów
na skrzyżowaniu
Powstańców
Śląskich/ Górczewska.

Rys. 5.33. Zakładane zmiany w układzie linii tramwajowych – linia 28.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO
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11– 8T/godz. szcz./kierunek
Pl. Narutowicza – … – Wolska –
Połczyńska – Powstańców Śląskich
–…–
METRO MŁOCINY
BEZ ZMIAN

Rys. 5.34. Zakładane zmiany w układzie linii tramwajowych – linia 11.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO
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KORYTARZE AUTOBUSOWE Z UWZGLĘDNIENIEM OBJAZDÓW ORAZ ZMIAN ZWIĄZANYCH Z URUCHOMIENIEM NOWYCH STACJI METRA Z
SZACUNKOWĄ LICZBĄ AUTOBUSÓW/KIERUNEK/GODZ. SZCZYTU – WARIANT REK/MIN

14 A/h

Rys. 5.35. Korytarze autobusowe z uwzględnieniem objazdów związanych z budową metra (drugi etap odcinka zachodniego) oraz zmian związanych z uruchomieniem nowych
stacji II metra (Wola Park, Powstańców Śląskich, Lazurowa, Chrzanów, Połczyńska) wraz z szacunkową liczbą autobusów/kierunek/godz. szczytu – wariant MIN/REK.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO
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TRASY ROWEROWE
Poprawa dostępności obszarów narażonych na utrudnienia komunikacyjne w trakcie budowy
II linii metra może być realizowana również z wykorzystaniem transportu rowerowego zarówno
w zakresie realizacji podróży bezpośrednich jak i wykorzystania roweru w złożonym łańcuchu
podróży gdzie pełni on funkcję uzupełniającą (dojazd do węzłów przesiadkowych). Wymaga
to jednak zapewnienia zarówno systemu tras rowerowych umożliwiających dojazd
bezpośrednio do centrum miasta lub do węzłów przesiadkowych, jak i infrastruktury
parkingowej dla rowerów w rejonach ważniejszych węzłów przesiadkowych oraz rozwój
systemu Veturilo w tym obszarze. W związku z powyższym w tabeli poniżej przedstawiono
propozycję realizacji 15 odcinków tras rowerowych5 oraz co najmniej jednego demontowanego
parkingu dla rowerów w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do stacji metra Księcia Janusza.
Realizacja tych zadań inwestycyjnych powinna nastąpić przed rozpoczęciem budowy II linii
metra – zarówno w wariancie REK jak i MIN. Prócz demontowanego parkingu B+R (który w
przyszłości po uruchomieniu całej II linii metra powinien być zamieniony na stały mniejszy
parking B+R) zrealizowane trasy rowerowe będą stanowić w przyszłości trasy dojazdowe do
stacji metra na Bemowie.
Tabl. 5.1 Zestawienie rekomendowanych tras rowerowych do realizacji przed rozpoczęciem budowy metra.

Nr

1

2

3

46

REKOMENDOWANE TRASY ROWEROWE OBSŁUGUJĄCE OBSZAR W ZWIĄZKU Z
ZAKŁÓCENIAMI ZWIĄZANYMI Z BUDOWĄ METRA
Wytyczne do projektu trasy
Długość
rowerowej lub innej inwestycji
Ulica; Odcinek
Uwarunkowania
[km]
związanej z transportem
rowerowym
Wydzielona droga dla rowerów
wydzieloną (znakiem C13) po
ul. Lazurowa
Ulica klasy Z o przekroju 1x2 i
zachodniej stronie stanowiącej
Planowany odcinek drogi dla
2,0
szerokości jezdni zmienna
kontynuacje planowej drogi dla
rowerów- Górczewska
min ok 7m.
rowerów na ul. Lazurowej od strony
ul. Radiowej.
Ulica klasy Z o przekroju 1x2 i Wydzielona droga dla rowerów
ul. Obozowa
szerokości jezdni ok 7m.
wydzieloną (znakiem C13) po
Istniejący odcinek drogi dla
południowej stronie ulicy,
0,8
rowerów- planowany odcinek
poprowadzona z wykorzystaniem
drogi dla rowerów
pasa zieleni i istniejącego
szerokiego ciągu pieszego.
Ulica projektowana.
Wydzielona droga dla rowerów
wydzieloną (znakiem C13)
ul. Nowoprojektowana
zrealizowana w ramach nowej
0,7
Obozowa- Górczewska
inwestycji drogowej (nowe
połączenie ul. Górczewskiej z ul.
Obozową)
Ulica klasy L o przekroju 1x2 i Alternatywne rozwiązanie w
szerokości jezdni ok 7m.
stosunku do realizacji drogi dla
rowerów w ciągu
ul. Nowoprojektowanej.
Wydzielona droga dla rowerów
ul. Księcia Janusza
0,8
wydzieloną (znakiem C13) po
Obozowa- Górczewska
południowej stronie ulicy,
poprowadzona z wykorzystaniem
pasa zieleni i istniejącego ciągu
pieszego. W sytuacji gdyby
nastąpiła realizacja

Plus jedna trasa rowerowa w ul. Księcia Janusza w sytuacji gdyby nie doszło do realizacji
ul. Nowoprojektowanej.
6 Droga dla rowerów zrealizowana w sytuacji gdyby nie została wybudowana ulica Nowoprojektowana.
5

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO
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5

6

7

8

9

10

11

12

13
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REKOMENDOWANE TRASY ROWEROWE OBSŁUGUJĄCE OBSZAR W ZWIĄZKU Z
ZAKŁÓCENIAMI ZWIĄZANYMI Z BUDOWĄ METRA
Wytyczne do projektu trasy
Długość
rowerowej lub innej inwestycji
Ulica; Odcinek
Uwarunkowania
[km]
związanej z transportem
rowerowym
ul. Nowoprojektowanej na
ul. Księcia Janusza zostanie
wprowadzony ruch uspokojonyruch rowerowy wspólnie z ruchem
samochodowym.
Ulica klasy Z o przekroju 1x2 i Wydzielona droga dla rowerów
szerokości jezdni ok 10m.
wydzieloną (znakiem C13) po
ul. Olbrachta I
południowej stronie ulicy,
0,5
Górczewska- Redutowa
poprowadzona z wykorzystaniem
pasa zieleni i istniejącego ciągu
pieszego.
Ulica klasy L o przekroju 1x2 i Wydzielona droga dla rowerów
szerokości jezdni ok 10m.
(znakiem C13) po południowej
ul. Olbrachta II
0,4
stronie ulicy, poprowadzona z
istniejący odcinek- Pola
wykorzystaniem pasa zieleni i
istniejącego ciągu pieszego.
Ulica klasy D o przekroju 1x2 i Na odcinku gdzie występują
szerokości jezdni ok 6m ograniczenia w ruchu wydzielić z
północny odcinek, odcinek przestrzeni ulicy dwukierunkową
południowy zamknięty dla drogę na rowerów (co najmniej
ogólnego ruchu tj. w parku i oznakowaniem poziomym). Na
ul. Sowińskiego
1,0
pomiędzy terenami cmentarza północnym odcinku ulicy (gdzie
Wolska- Olbrachta
ok 4,5m.
występuje ruchu samochodowy)
należy wprowadzić elementy
uspokojenia ruchu- ruch rowerowy
wspólnie z ruchem
samochodowym.
Ulica klasy Z o przekroju 2x2 i Wydzielona droga dla rowerów
ul. Człuchowska
szerokości każdej jezdni ok wydzieloną (znakiem C13) po obu
Lazurowa- Powstańców
1,2
7m.
stronach ulicy poprowadzona z
Śląskich
wykorzystaniem pasów zieleni i
istniejących ciągów pieszych.
Ulica klasy Gp o przekroju 2x2 Droga dla rowerów planowana w
ul. Połczyńska
i 2x3 i szerokości każdej ramach inwestycji miejskich. Zaleca
1,5
Gierdziejewskiego- Lazurowa
jezdni po ok 9m (zmienna).
się obustronne wydzielone drogi dla
rowerów (znak C13).
Ulica klasy Z o przekroju 1x2 i Droga dla rowerów planowana w
ul. Lazurowa
szerokości jezdni zmienna ramach inwestycji miejskich. Droga
0,2
rejon ul. Radiowej
min ok 7m.
dla rowerów wydzieloną (znakiem
C13) po zachodniej stronie ulicy.
Ulica klasy G o przekroju 1x4 Droga dla rowerów planowana w
ul. Powstańców Śląskich
i szerokości jezdni ok 13m.
ramach inwestycji miejskich. Droga
0,8
na północ od ul. Radiowej
dla rowerów wydzieloną (znakiem
C13) po zachodniej stronie ulicy.
Ulica klasy L o przekroju 1x4 i Droga dla rowerów planowana w
ul. Wrocławska
szerokości jezdni ok 13m.
ramach inwestycji miejskich. Droga
na wschód od
0,5
dla rowerów wydzieloną (znakiem
ul. Powstańców Śląskich
C13) po północnej stronie ulicy.
Ulica klasy Z o przekroju 2x2 i Droga dla rowerów planowana w
ul. Radiowa
szerokości jezdni ok 6m w ramach inwestycji miejskich. Droga
Powstańców Śląskich0,6
środku torowisko tramwajowe. dla rowerów wydzieloną (znakiem
Wrocławska
C13) po południowej stronie ulicy.
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REKOMENDOWANE TRASY ROWEROWE OBSŁUGUJĄCE OBSZAR W ZWIĄZKU Z
ZAKŁÓCENIAMI ZWIĄZANYMI Z BUDOWĄ METRA
Wytyczne do projektu trasy
Długość
rowerowej lub innej inwestycji
Ulica; Odcinek
Uwarunkowania
[km]
związanej z transportem
rowerowym
Ulica klasy Z o przekroju 2x2 i Droga dla rowerów planowana w
ul. Obozowa
szerokości jezdni ok 5m w ramach inwestycji miejskich. Droga
2,1
pęta Koło- Płocka
środku torowisko tramwajowe. dla rowerów wydzieloną (znakiem
C13) po południowej stronie ulicy.
Ulica klasy L o przekroju 1x2 i Droga dla rowerów planowana w
ul. Olbrachta III
szerokości jezdni ok 10m.
ramach inwestycji miejskich. Droga
0,4
istniejący odcinek- Redutowa
dla rowerów wydzieloną (znakiem
C13) po południowej stronie ulicy.
Ulica klasy G o przekroju 2x2 i Uzupełnienie nieistniejącego
szerokości jezdni zmienna.
odcinka drogi dla rowerów po
północnej stronie ulicy
ul. Górczewska
0,5
Górczewskiej na wysokości CH
rejon CH Wola Park
Wola Park w formie wydzielonej
tymczasowej (na czas budowy
metra) drogi dla rowerów.
ul. Górczewska
Ulica klasy G o przekroju 2x2 i
Budowa tymczasowegoRejon stacji metra Księcia
szerokości jezdni zmienna.
demontowanego parkingu B+R.
Janusza
Łączna długość rekomendowanych odcinków tras rowerowych:

13,2 km
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NOWE TRASY ROWEROWE OBSŁUGUJĄCE OBSZAR W ZWIĄZKU Z ZAKŁÓCENIAMI ZWIĄZANYMI Z BUDOWĄ METRA

Rys. 5.36. Rekomendowane nowe trasy rowerowe.
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NOWE TRASY ROWEROWE OBSŁUGUJĄCE OBSZAR BEMOWOWA W TRAKCIE BUDOWY METRA
Legenda
Zajęcia terenu pod inwestycje
Sieć tras rowerowych obsługujących obszar w
związku z zakłóceniami związanymi z budową
II linii metra

Rys. 5.37. Rekomendowana sieć tras rowerowych obsługujących obszar Bemowa w trakcie budowy metra.
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6 PROGNOZY DLA WARIANTÓW
W drugiej fazie opracowania przygotowano prognostyczne modele ruchu dla dwóch wariantów
sieci transportowej:

wariantu zachodniego REK - rekomendowany w ramach, którego zaproponowano
zmiany w układzie drogowym i organizacji ruchu na Bemowie i Woli bez zamknięcia
ul. Górczewskiej w związku z budową komory demontażowej przy stacji C6,

wariantu zachodniego MIN – minimum, w ramach, którego zaproponowano zmiany
w układzie drogowym i organizacji ruchu na Bemowie i Woli przy częściowym
zamknięciu ul. Górczewskiej w związku z budową komory demontażowej przy stacji
C6.
Dla tych wariantów przygotowano modele prognostyczne dla godziny szczytu porannego i
popołudniowego w roku 2020, który wybrano jako reprezentatywny dla analiz wpływu zmian w
organizacji ruchu związanych z kontynuacją budowy II linii metra.
Wyniki analiz ruchu dla godzin szczytu porannego i popołudniowego przedstawiono na
rysunkach poniżej, w tym:
 rys. 6.1 - rys. 6.10 - przedstawiają prognozy natężenia ruchu dla całego
analizowanego obszaru,
 rys. 6.11 - rys. 6.14 - przedstawiają prognozy przewozów pasażerskich.
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Rys. 6.1. Wariant zachodni REK - prognoza natężenia ruchu (pojazdy/godzinę szczytu porannego).
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Rys. 6.2. Wariant zachodni REK - prognoza natężenia ruchu (pojazdy/godzinę szczytu popołudniowego).
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Rys. 6.3. Zmiany w natężeniach - porównanie wariantów W0 i REK (pojazdy/godzinę szczytu porannego),
odcinek zachodni.
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Rys. 6.4. Zmiany w natężeniach - porównanie wariantów W0 i REK (pojazdy/godzinę szczytu popołudniowego),
odcinek zachodni.
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Rys. 6.5. Wariant zachodni MIN- prognoza natężenia ruchu (pojazdy/godzinę szczytu porannego).
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Rys. 6.6. Wariant zachodni MIN - prognoza natężenia ruchu (pojazdy/godzinę szczytu popołudniowego).
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Rys. 6.7. Zmiany w natężeniach - porównanie wariantów W0 i MIN (pojazdy/godzinę szczytu porannego), odcinek
zachodni.
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Rys. 6.8. Zmiany w natężeniach - porównanie wariantów W0 i MIN (pojazdy/godzinę szczytu popołudniowego),
odcinek zachodni.
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Rys. 6.9. Zmiany w natężeniach - porównanie wariantów zachodnich REK i MIN (pojazdy/godzinę szczytu
porannego).
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Rys. 6.10. Zmiany w natężeniach - porównanie wariantów zachodnich REK i MIN (pojazdy/godzinę szczytu
popołudniowego).
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Podstawowe wnioski na podstawie wyników analiz ruchu, w odniesieniu do prognoz
ruchu drogowego:
 W obu wariantach, zarówno MIN i REK, zmniejsza się istotnie obciążenie
ul. Górczewskiej na odcinku od ul. Lazurowej do al. Prymasa Tysiąclecia. Wynika to
przede wszystkim z przerwania ciągłości ulicy na skrzyżowaniu z ul. Powstańców
Śląskich. Spadek natężenia występuje zarówno w szczycie porannym, jak i w
popołudniowym. Większy spadek natężenia na ul. Górczewskiej (odcinek pomiędzy
Konarskiego- CH Wola Park) zidentyfikowano w szczycie porannym w wariancie MIN
z uwagi na dodatkowe utrudnienia w rejonie CH Wola Park (przerwanie ciągłościpodjazd pod centrum tylko od strony zachodniej).
 Znaczny wzrost natężenia ruchu zidentyfikowano w wariancie MIN na ul. Konarskiego,
zarówno w szczycie porannym, jak i popołudniowym (ponad 1100 poj./h/przekrój w
szczycie popołudniowym). Taki stan rzeczy należy uznać za szczególnie niekorzystny
z uwagi na charakter ulicy. W wariancie REK również zidentyfikowano wzrost
natężenia ruchu na tej ulicy, ale nie przekracza ono 450 poj./h.
 Znaczny wzrost natężenia zidentyfikowano również na ul. Pełczyńskiego w obu
wariantach, zarówno w szczycie porannym, jak i popołudniowym (ok 1200 poj./h).
 Zidentyfikowano również wzrost natężenia ruchu na ciągach alternatywnych w
stosunku do ul. Górczewskiej:
 prowadzących głównie ruch tranzytowy w stosunku do Bemowa, tj. S8 i
al. Prymasa Tysiąclecia - wzrost w stosunku do W0 nawet o 1000 poj./h w
wariancie MIN (w wariancie REK do ok. 800 poj./h) w szczycie popołudniowym
(odcinek S8 na zachód od al. Prymasa Tysiąclecia),
 prowadzących głównie ruch źródłowo-docelowy w stosunku do Bemowa, tj.
ul. Dywizjonu 303- wzrost w stosunku do wariantu W0 o ok. 500 poj./h w
wariancie MIN i o ok. 250 poj./h w wariancie REK w szczycie popołudniowym
(w szczycie porannym występuje niższe natężenie) oraz ul. Olbrachta - o 500
poj./h w wariancie MIN i o ok. 250 poj./h w wariancie REK w szczycie porannym
(w popołudniowym niższe).
 Wzrost natężenia zidentyfikowano również na ciągach poprzecznych w stosunku do
ul. Górczewskiej, przede wszystkim na ul. Powstańców Śląskich (na odcinku
Człuchowska- Połczyńska) o ok. 600 poj./h w wariancie MIN i 500 poj./h w wariancie
REK w szczycie porannym w stosunku do wariantu W0, w szczycie popołudniowym
wzrost ten jest niższy.
 Na skutek wprowadzenia uspokojenia ruchu na ciągu Sternicza- Okrętowa- Legionowa
udało się go zabezpieczyć przed wzrostem natężenia ruchu tranzytowego do obszaru.
Zidentyfikowano nawet nieznaczny spadek natężenia na tym ciągu, co w konsekwencji
doprowadziło również do niewielkiego spadku natężenia ruchu na ul. Szeligowskiej.
 Z uwagi na wprowadzenie priorytetu dla transportu zbiorowego na ciągu
ul. Połczyńska- Kasprzaka w wariancie MIN i REK nie zidentyfikowano wzrostu ruchu
na tym ciągu w stosunku do wariantu W0.
Przeprowadzone prognozy ruchu dla wariantu MIN i REK wykazały, że ograniczenie
dostępności CH Wola Park (eliminacja dojazdu do wschodu) oraz całkowite
wyeliminowanie tranzytu przez CH Wola Park powoduje wydłużenie ścieżek dojazdu, a w
konsekwencji wzrost natężenia ruchu na ulicach w analizowanym obszarze, co w sytuacji
występowania poważnych utrudnień w ruchu w związku z budową II linii metra należy
uznać za dalece niekorzystane.
Na kolejnych stronach przedstawiono wyniki prognoz dla transportu zbiorowego.
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Rys. 6.11. Wariant REK i MIN - prognoza przewozów w TZ (pas./godzinę szczytu porannego), odcinek zachodni.
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Rys. 6.12. Wariant REK i MIN - prognoza przewozów w TZ (pas./godzinę szczytu popołudniowego) odcinek
zachodni.
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Na podstawie prognoz przewozów oszacowano zapotrzebowanie na obsługę transportem
zbiorowym. Na rysunkach poniżej przedstawiono prognozę średnich napełnień na
poszczególnych odcinkach ulic obsługiwanych komunikacją autobusową i tramwajową.
Stwierdzono, że założony układ linii i częstotliwości będą wystarczające. Największych
napełnień w komunikacji autobusowej można spodziewać w godzinie szczytu porannego na
ul. Górczewskiej i ul. Powstańców Śląskich – wykorzystanie podaży miejsc na poziomie do
70%.
Maksymalne wykorzystanie trasy tramwajów wystąpi w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców
Śląskich i Połczyńskiej – ok. 50% podaży miejsc.
Przyjęte rozwiązania organizacji ruchu w odniesieniu do transportu zbiorowego umożliwiły
stworzenie wysokostandardowego korytarza transportu autobusowego w osi planowanego
kolejnego odcinka zachodniego metra (w ciągu ul. Górczewskiej od Lazurowej do al. Prymasa
Tysiąclecia). Natężenie ruchu pasażerskiego na tym odcinku jest porównywalne do tego, jakie
uzyskane zostanie na zachodnim końcowym odcinku II linii metra, tj. ok 7 tys. pasażerów na
przekrój w godzinie szczytu. Korytarz ten należy zatem uznać za kluczowy z punktu widzenie
obsługi Bemowa transportem zbiorowym na czas budowy zachodniego odcinka II linii metra.
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Rys. 6.13. Wariant REK i MIN - prognoza średnich napełnień w TZ (szczyt poranny) odcinek zachodni.
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Rys. 6.14. Wariant REK i MIN - prognoza średnich napełnień w TZ (szczyt popołudniowy) odcinek zachodni.
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7 PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonych analiz wpływu zamknięć związanych z budową zachodniego
odcinka II linii metra rekomenduje się:
1. Wprowadzenie priorytetów dla transportu zbiorowego na wlotach do miasta (pomiędzy
Trasą S-8 a ul. Lazurową), z jednoczesnym ograniczeniem przekroju dla transportu
indywidualnego na dojeździe do Warszawy poprzez: wprowadzenie pasów dla
autobusów w kierunku Warszawy (Górczewska oraz Połczyńska), śluz dla autobusów
oraz wydzielonych jezdni (w obrębie skrzyżowania Szeligowska/Połczyńska).
2. Rozwój systemu P+R na granicach miasta poprzez organizację parkingów przy CH
TESCO (przy Górczewskiej i Połczyńskiej) i wprowadzenie nowych
wysokostandardowych linii autobusowych (295) dowożących do krańcowej stacji metra
Księcia Janusza.
3. Traktowanie korytarza ul. Górczewskiej od Lazurowej do stacji metra Księcia Janusza
jako wysokostandardowego połączenia autobusowego, co wiąże się z utrzymaniem
przejezdności ul. Górczewskiej (na odcinku Klemensiewicza- wschodni wjazd do CH
Wola Park) wyłącznie dla transportu zbiorowego. Jezdnia autobusowa zlokalizowana
po północnej stronie (konieczne przesunięcia przystanków do osi jezdni dla kierunków
do centrum). Jednocześnie zakłada się odcinkowe udostepnienie północnej jezdni dla
transportu indywidualnego w celu zapewnienia obsługi przyległej zabudowy. W
szczególności: na odcinku od Klemensiewicza do Powstańców Śląskich (pas ruchu w
kierunku zachodnim obsługujący zabudowę przy Górczewskiej 208, 210 i 212 oraz
pasy dla transportu zbiorowego w obu kierunkach) oraz na odcinku Konarskiego zjazdy do CH Wola Park (pasy dla ruchu ogólnego w obu kierunkach jako obsługa CH
i terenów przyległych i wydzielony pas dla transportu zbiorowego w kierunku centrum).
4. Na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich/Górczewska należy zapewnić możliwy
przejazd w ciągu ulicy Powstańców Śląskich na wprost (po dwa pasy ruchu) oraz na
wlocie północnym również skręt w prawo (podjazd pod obiekty przy Górczewskiej 208,
210 i 212). Na wschodnim wlocie/wylocie ul. Górczewskiej - całkowity zakaz ruchu
indywidualnego, na zachodnim wylocie ruch indywidualny tylko w kierunku zachodnim.
Dla transportu autobusowego możliwy przejazd przez skrzyżowanie w ciągu
ul. Górczewskiej oraz Powstańców Śląskich oraz możliwe relacje skrętne na
kierunkach: północ-wschód oraz południe-wschód. Z uwagi na rozległość
skrzyżowania oraz dostępność terenu w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania
możliwe jest zmienne w czasie trasowanie przejazdu ruchu kołowego i pieszego na
kierunku północ-południe, tak by możliwa była realizacji przejść podziemnych w
obrębie skrzyżowania.
5. Wydzielenie obustronnych pasów autobusowych w ul. Człuchowskiej od ul. Lazurowej
do Powstańców Śląskich (z przekroju 2x2 wydzielone prawe pasy dla autobusów) wraz
ze zmianami organizacji ruchu na wlotach skrzyżowań, w tym zastosowanie śluz dla
autobusów na zjazdach z pasów, tj. na skrzyżowaniu Człuchowska/Karabeli oraz
Świetlików/Człuchowska.
6. Wydzielenie krótkich pasów autobusowych w ciągu ul. Powstańców Śląskich na
odcinku: od Człuchowskiej do J. Olbrachta (w kierunku do ul. Górczewskiej), krótkie
pasy w rejonie skrzyżowań z ul. Konarskiego (w kierunku ul. Górczewskiej) i z
ul. Pełczyńskiego (w kierunku ul. Górczewskiej).
7. Utrzymanie istniejących pasów dla autobusów w ciągu ul. Połczyńska- Kasprzaka.
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8. Utrzymanie trasy tramwajowej w ciągu ul. Powstańców Śląskich- Połczyńska- Wolska
przy jednoczesnym zamknięciu trasy w ciągu ul. Górczewskiej od Powstańców
Śląskich do Lazurowej, wraz z zamknięciem pętli tramwajowej Os. Górczewska.
Powyższe zamknięcie prowadzi do wydłużenia linii tramwajowych 10 i 26 do pętli
Koło/Piaski oraz skrócenie linii 28 do pętli Koło. Przebieg linii 11 pozostaje bez zmian.
Utrzymanie częstotliwości na poziomie 24 T/H. Na czas budowy II linii metra nie
dopuszcza się prowadzenie innych inwestycji powodujących jakiekolwiek ograniczenia
dla transportu tramwajowego na tym ciągu. Jednocześnie należy bezwzględnie
utrzymać priorytet w sygnalizacji świetlnej dla tramwajów na wszystkich
skrzyżowaniach w ciągu ul. Powstańców Śląskich. Również wzrost wykorzystania pętli
Koło oraz konieczność zapewnienia jej prawidłowej obsługi wymaga wprowadzenia
dodatkowych udogodnień dla tramwajów, np. poprzez wprowadzenie pełnej
akomodacji w obrębie skrzyżowania Obozowa- Księcia Janusza.
9. Utrzymanie ciągłości drogi dla rowerów co najmniej po północnej stronie w ciągu
ul. Górczewskiej. Będzie się to wiązać z koniecznością uzupełnienia krótkiego (ok.
500 m) odcinka drogi dla rowerów po północnej stronie w rejonie CH Wola Park.
10. Utrzymanie ciągłości ruchu rowerowego w ciągu ul. Powstańców Śląskich (wraz z
przejazdami przez skrzyżowanie Górczewska/Powstańców Śląskich).
11. Zorganizowanie co najmniej 15 odcinków tras rowerowych (ok. 13 km) zgodnie z
propozycją zawartą w opracowaniu oraz organizacją co najmniej jednego parkingu dla
rowerów w rejonu stacji metra Księcia Janusza.
12. Zapewnienie ciągłości ruchu pieszego w ciągu ul. Górczewskiej oraz ruchu
poprzecznego w stosunku do niej.
13. Na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich/Konarskiego należy wprowadzić działania
polegające na przerwaniu ciągu Konarskiego- Czumy, co wiąże się z eliminacją
możliwości jazdy na wprost na wlocie wschodnim i zachodnim skrzyżowania
Powstańców Śląskich/Konarskiego).
14. Wprowadzenie drobniejszych korekt w organizacji ruchu na skrzyżowaniach,
polegających na dostosowaniu ich do zmian w rozkładzie ruchu, w tym: dostosowanie
sterowania ruchem do zwiększonych lub zmniejszonych natężeń na poszczególnych
relacjach skrętnych, w związku z przekierowaniem ruchu na alternatywne ciągi oraz do
uprzywilejowania komunikacji autobusowej. Skrzyżowania, które powinny zostać
poddane weryfikacji w tym zakresie to:







Dostawcza/Połczyńska (prawy pas do jazdy na wprost na zachodnim wlocie
skrzyżowania zamieniony na pas dla autobusów wraz z organizacją śluzy),
Połczyńska/Lazurowa (skrajny pas do jazdy na wprost na zachodnim wlocie
skrzyżowania zamieniony na pas do jazdy na wprost dla autobusów),
Połczyńska/Szeligowska (zmiana pasa do skrętu w prawo i jazdy na wprost na
wschodnim wlocie skrzyżowania na pas do skrętu w prawo i pas do jazdy na wprost
dla autobusów wraz z organizacją śluzy, na zachodnim wlocie dodanie pasa do
jazdy na wprost wyłącznie dla autobusów),
Człuchowska/Karabeli (zmiany związane z wprowadzeniem śluzy dla autobusów),
Świetlików/Człuchowska (zmiany związane z wprowadzeniem śluzy dla
autobusów),
Powstańców Śląskich/Człuchowska (na północnym wlocie skrzyżowania likwidacja
skrętu w lewo - zmiana na pas do jazdy na wprost oraz zmiana pasa do skrętu w
prawo i jazdy na wprost na pas wyłącznie do skrętu w prawo,
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Górczewska/Lazurowa (zmiana pasa do jazdy na wprost na zachodnim wlocie
skrzyżowania na pas do jazdy na wprost wyłącznie dla autobusów, jazda na wprost
dla samochodów wspólnie z pasem do skrętu w lewo),
Górczewska/ Klemensiewicza oraz Górczewska/wjazd do CH TESCO (schemat
organizacji ruchu poniżej),
Pełczyńskiego/Powstańców Śląskich (zmiana pasa do skrętu w prawo i jazdy na
wprost na północnym wlocie skrzyżowania na pas do skrętu w prawo i jazdy na
wprost wyłącznie dla autobusów),
Konarskiego/Górczewska (zmiana organizacji ruchu związana z wyłączeniem dla
ruchu indywidualnego zachodniego odcinka Górczewskiej oraz zamknięciem jezdni
południowej na wschodnim odcinku ulicy Górczewskiej),
Górczewska/ wyjazd z CH Wola Park (zmiana organizacji ruchu związana z
wyłączeniem dla ruchu indywidualnego części wschodniego odcinka
Górczewskiej),
Górczewska/Białowiejska (zapewnienie podłączenia ulicy do północnej jezdni
Górczewskiej),
Górczewska/Jana Olbrachta (zmiana pasa do skrętu w prawo i jazdy na wprost na
wschodnim wlocie na pas do skrętu w prawo oraz zmiana pasa do jazdy na wprost
na wschodnim wlocie na pas do jazdy na wprost wyłącznie dla autobusów, na
zachodnim wlocie zmiana pasa do skrętu w lewo i jazdy na wprost na pas do skrętu
w lewo,
Górczewska/Ciołka (zmiana programu sygnalizacji świetlnej - ograniczony dopływ
ruchu z zachodniego odcinka ul. Górczewskiej),
Górczewska/Elekcyjna (zmiana programu sygnalizacji świetlnej - ograniczony
dopływ ruchu z zachodniego odcinka ul. Górczewskiej),
Obozowa/Księcia
Janusza
(zmiana
organizacji
ruchuzwiększone
zapotrzebowanie na dojazd do ul. Górczewskiej),
Obozowa/Ciołka (zmiana programu sygnalizacji świetlnej - zwiększone
zapotrzebowanie na dojazd do ul. Górczewskiej),
Obozowa/Deotymy (zmiana programu sygnalizacji świetlnej - zwiększone
zapotrzebowanie na dojazd do ul. Górczewskiej).

15. Wprowadzenie działań przygotowujących ulicę Olbrachta na przyjęcie zwiększonego
ruchu, w tym przede wszystkim uporządkowanie parkowania (eliminacja ograniczenia
szerokości ulicy, w tym uporządkowanie parkowania na odcinku od ul. Sowińskiego do
Stroma) i zabezpieczenie ruchu pieszego i rowerowego przed uciążliwościami
związanymi ze zwiększonym natężeniem ruchu. Należy również rozważyć możliwość
upłynnienia ruchu indywidualnego w rejonie przystanków autobusowych bez zatok.
16. Wprowadzenie działań osłonowych na ulicach, na których spodziewany jest
zwiększony ruch tranzytowy, poprzez zastosowanie elementów uspokojenia ruchu
zniechęcających do wykonywania przejazdów z wykorzystaniem danego ciągu (ul.
Pełczyńskiego (odcinek zachodni), Bolkowska (wprowadzenie jednego kierunku - na
południe), Doroszewskiego, Klemensiewicza (duże zagęszczenie szkół i dojścia do
parku), Gimnazjalna, Kruszyńska, Oświatowa, Sowińskiego, T. Krępowieckiego, W.
Przanowskiego, Szańców, Pustola, Danuty Siedzikówny "Inki" (Małego Franka), M.
Bielskiego, Astronomów, Brożka, Klecka, ciąg Jana Kazimierza, ciąg Sternicza,
Okrętowa, Legionowa, Tkaczy.
17. Potraktowanie ul. Konarskiego w sposób szczególny - z uwagi na to, że obsługuje ruch
związany z osiedlem zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku skrzyżowania
Górczewska/Powstańców Śląskich oraz stanowi zachodni dojazd do CH Wola Park, jej
przejezdność w trakcie realizacji metra nie powinna być zakłócana. Ulica ta zasadniczo
nie powinna jednak prowadzić ruchu tranzytowego w stosunku do ww. obiektów
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(przeciwdziała temu – opisana wcześniej – przyjęta organizacja ruchu na skrzyżowaniu
Konarskiego/Powstańców Śląskich,), stąd jej parametry techniczne powinny pozostać
na tym samym poziomie co dzisiaj.
18. Na czas budowy II linii metra należy zrezygnować z jakichkolwiek prac inwestycyjnoremontowych powodujących ograniczenie przepustowości ciągów komunikacyjnych na
ulicach: S8 (od węzła w Morach do Al. Prymasa Tysiąclecia), Al. Prymasa Tysiąclecia
(od S8 do Górczewskiej), ciąg Połczyńska- Kasprzaka, Wolska (cały ciąg),
Człuchowska (cały ciąg), Rzędzińska, Strąkowa, Olbrachta, ciąg Radiowa- ObozowaMłynarska, Powstańców Śląskich (Radiowa- Połczyńska), Lazurowa, Konarskiego,
Księcia Janusza, Deotymy, Ciołka, Redutowa, Szeligowska.
19. Jeżeli prace związane z realizacją inwestycji tramwajowych (trasy tramwajowej
Wolska- Kasprzaka i trasy tramwajowej w Obozowej) miałyby ingerować w przekrój
jezdni tak, że powodowałoby to ograniczenie przepustowości dla transportu kołowego,
nie powinny być realizowane w czasie budowy II linii metra (odcinek zachodni).
20. Należy zrekompensować eliminację części miejsc parkingowych zorganizowanych w
ramach parkingu placowego wykorzystywanego przez mieszkańców, która nastąpiła
na skutek budowy stacji C4 (w rejonie skrzyżowania Powstańców
Śląskich/Górczewska). Założono, że w ramach rekompensaty, w dwóch wyznaczonych
miejscach można wprowadzić demontowalne konstrukcje parkingowe. Obsługa
parkingów byłaby taka, jak w stanie istniejącym - z wykorzystaniem ul. L. Kossutha.
21. Należy rozważyć możliwość budowy nowego podłączenia Dywizjonu 303- Górczewska
(zgodnie ze SUiKZP).
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ZAŁĄCZNIK 3
CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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ZAŁĄCZNIK 4
WYNIKI MIKROSYMULACJI RUCHU
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Wyniki mikrosymulacji ruchu
W części B opracowania (odcinek zachodni) analizy mikrosymulacyjne wykonano dla dwóch
wybranych skrzyżowań, w celu przeanalizowania zakładanych zmian w organizacji ruchu:
 skrzyżowanie ul. Powstańców Śląskich z ul. Górczewską.
 skrzyżowanie ul. Górczewskiej z ul. Konarskiego.
W każdym przypadku mikrosymulacje ruchu przeprowadzono dla dwóch wariantów rozwiązań
organizacji ruchu. Analizy wykonano dla godzin szczytu porannego, jako bardziej istotnych z
punktu widzenia zachowania sprawności w dojazdach do pracy i szkoły (wyższa wartość czasu
użytkowników systemu transportowego).
Symulacje ruchu wykonano w programie Vissim niemieckiej firmy PTV. Program ten umożliwia
przeprowadzenie analizy warunków ruchu drogowego z uwzględnieniem uwarunkowań, takich
jak: konfiguracja pasów ruchu, struktura rodzajowa pojazdów, wpływ sygnalizacji świetlnej,
przebieg i lokalizacja przystanków linii komunikacji zbiorowej. Funkcje i narzędzia programu
czynią go bardzo użytecznym narzędziem dla oceny różnych rozwiązań alternatywnych
opartych na inżynierii ruchu.
W symulacjach ruchu oprócz ruchu samochodowego odwzorowano również ruch pieszy (ciągi
piesze w obrębie skrzyżowań). Uwzględniono także ruch pojazdów transportu zbiorowego.
Modele sieci drogowej wykorzystane w symulacjach ruchu zbudowano w postaci zbioru
odcinków z przypisanymi atrybutami, pozwalającymi na odwzorowanie:
 planowanej organizacji ruchu, w tym programów sygnalizacji świetlnej, z zachowaniem
rzeczywistych odległości między skrzyżowaniami,
 liczby i szerokości pasów ruchu,
 układu wszystkich relacji skrętnych.
W analizach symulacyjnych bazowano na prognozach ruchu wykonanych w ramach
niniejszego opracowania. Wyniki prognoz ruchu przedstawiono w dalszej części opracowania.
Wyniki analiz mikrosymulacyjnych przedstawiono w formie:


Filmów z mikrosymulacji ruchu obrazujących w sposób dynamiczny warunki ruchu
w całym analizowanym układzie drogowym (tj. skrzyżowania i odcinki miedzy
skrzyżowaniami). Na filmach przedstawiono warunki ruchu w okresie symulacji
pomiędzy 1200 s a 2400 s szczytu porannego, co odpowiada przedziałowi czasu 7:20
- 7:40. Filmy zapisano na płycie CD załączonej do opracowania.



Map obrazujących średnie prędkości pojazdów (wszystkich typów) na sieci,
występujące w układzie drogowo- ulicznym w okresie symulacji 1200 s - 2400 s7, (co
odpowiada w szczycie porannym przedziałowi czasu 7:20 - 7:40) w podziale na
dziesięciometrowe segmenty i pasy ruchu.



Graficznych schematów z naniesionymi wartościami strat czasu dla
poszczególnych wlotów skrzyżowań. Są to średnie straty czasu poniesione w kolejce
przez wszystkie pojazdy przekraczające przekrój pomiarowy (te same przekroje, które

Odrzucenie w analizie początkowych i końcowych 20 min mikrosymulacji ruchu pozwala uzyskać
bardziej wiarygodne wyniki. Zarówno w początkowych jak i końcowych minutach mikrosymulacji ruchu
mogą nastąpić nienaturalne warunki ruchu, powodując błąd prowadzonych obserwacji.
7
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zostały użyte do kalibracji modelu), w okresie symulacji 1200 s- 2400 s (co odpowiada
w szczycie porannym przedziałowi czasu 7:20 - 7:40).


Wykresów średnich długości kolejek wyrażonych w (m) dla wszystkich wlotów
skrzyżowań z sygnalizacją świetloną i wlotów podporządkowanych na skrzyżowaniach
funkcjonujących na zasadach pierwszeństwa. Parametry rozpoznawalności kolejek
przyjęto następujące: prędkość początkowa: 5,0 km/h; prędkość końcowa: 10 km/h;
maksymalny odstęp: 20,0 m; maksymalna długość 500 m, w okresie symulacji 1200 s
- 2400 s (co odpowiada w szczycie porannym przedziałowi czasu 7:20-7:40).



Wykresów liczby zatrzymań w kolejce, rozumianych jako łączna liczba zdarzeń, w
których pojazd spełnia warunek kolejki, w okresie symulacji 1200 s - 2400 s (co
odpowiada w szczycie porannym przedziałowi czasu 7:20 - 7:40)8.

Rys. Z4.1. Kartogramy ruchu – skrzyżowanie ul. Górczewskiej z ul. Konarskiego oraz Powstańców Śląskich z
ul. Konarskiego – szczyt poranny, wariant minimalny.

Należy pamiętać, że przedstawione wartości odnoszą się do 20 min symulacji, czyli chcąc je odnieść
do godziny należy pomnożyć je przez 3.
8
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Rys. Z4.2. Kartogramy ruchu – skrzyżowanie ul. Górczewskiej z ul. Konarskiego oraz Powstańców Śląskich z
ul. Konarskiego – szczyt poranny, wariant rekomendowany.

Skrzyżowanie ul. Powstańców Śląskich z ul. Górczewską
Analiza dla wariantu MIN i REK
Wariant MIN zakłada dostępność CH Wola Park jedynie od strony zachodniej. Przyjęto
zwiększony obszar placu budowy na ulicy Górczewskiej w rejonie CH Wola Park - zamknięcia
związane z lokalizacją komory C6 będą miały charakter ciągły. Konsekwencją tego będzie
eliminacja podjazdu do CH od strony wschodniej. Likwidacja wschodniego podłączenia CH
Wola Park uniemożliwi jednocześnie przejazd tranzytowy (podróż niezwiązana z obiektem) na
kierunku wschód - zachód z wykorzystaniem ulic wewnętrznych obiektu handlowego.
Schemat organizacji ruchu na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich/ Górczewska w wariancie
REK (zakładającym minimalne utrudnienia w ruchu w związku z budową metra tj. zapewnienie
dostępności CH Wola Park zarówno od wschodu, jak i zachodu wraz z możliwością
tranzytowego przejazdu przez CH Wola Park) jest taki sam jak w wariancie MIN.
W obu wariantach występują podobne natężenia ruchu na skrzyżowaniu, różnice pomiędzy
oboma wariantami (MIN i REK) nie przekraczają 2% (15 poj./h). W związku z powyższym
analizę wariantu MIN i REK przeprowadzono wspólnie na jednym modelu.
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LEGENDA
Organizacji
przystanku na
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fragmencie pasa
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budowy II linii
metra

Rys. Z4.3. Schemat skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Górczewska – wariant MIN i REK.

Zaproponowane zmiany w organizacji ruchu przestawiono poniżej.
Tabl. Z4.1. Zmiany w organizacji ruchu – skrzyżowanie ul. Powstańców Śląskich z ul. Konarskiego, wariant
MIN/REK.

Wlot

północny

Proponowane zmiany w organizacji ruchu
Wprowadzenie:
 ograniczenia liczby pasów ruchu na wlocie (dwa dla ruchu
ogólnego i jeden dla autobusów do skrętu w lewo)
 nakazu jazdy na wprost na obu pasach dla ruchu ogólnego z
wyłączeniem pojazdów podjeżdżających pod nieruchomości przy
Górczewskiej 208, 210, 212 - dla nich możliwy jest skręt w prawo
ze skrajnego - prawego pasa ruchu,
 modyfikacji programu sygnalizacji świetlnej.

Wprowadzenie:
 utrzymanie 3 pasów ruchu na wlocie (dwa dla ruchu ogólnego i
jeden dla autobusów do skrętu w prawo),
południowy
 nakazu jazdy na wprost na obu pasach dla ruchu ogólnego,
 modyfikacji programu sygnalizacji świetlnej.

wschodni

zachodni

Wprowadzenie:
 dwukierunkowego ruchu dla autobusów na północnej jezdni
ul. Górczewskiej, wykorzystanie dwóch pasów ruchu - jeden do
jazdy w kierunku wschodnim a drugi do jazdy w kierunku
zachodnim,
 przystanku autobusowego na wylocie, wykorzystanie nieczynnego
pasa ruchu - konieczna zabudowa,
 zamknięcie południowej jezdni ul. Górczewskiej.
Wprowadzenie:
 dwukierunkowego ruchu dla autobusów na północnej jezdni
ul. Górczewskiej, wykorzystanie dwóch pasów ruchu - jeden do
jazdy w kierunku wschodnim a drugi do jazdy w kierunku
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zachodnim, skrajny pas (prawy) wraz z zatoką autobusową
wykorzystywany do obsługi nieruchomości Górczewska 208, 210,
212,
przystanku autobusowego na wylocie, wykorzystanie nieczynnego
fragmentu pasa ruchu - konieczna zabudowa,
zamknięcie południowej jezdni ul. Górczewskiej.

Poniżej przedstawiono schemat przyjętego uproszczonego programu sygnalizacji świetlnej.

Rys. Z4.4. Schemat uproszczonego programu sygnalizacji świetlnej przyjęty w analizach mikrosymulacyjnych dla
wariantu MIN i REK.

Poniżej przedstawiono obrazy ruchu z mikrosymulacji w chwili włączania się sygnałów
zielonych dla poszczególnych ciągów oraz wyniki otrzymanych parametrów
mikrosymulacyjnych określających warunki ruchu na analizowanym skrzyżowaniu, tj. straty
czasu na skrzyżowaniu, liczba zatrzymań, długości kolejek oraz średnie prędkości w obrębie
skrzyżowania. Dodatkowo do opracowania załączono film z mikrosymulacji ruchu.
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Rys. Z4.5. Obraz symulacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Górczewską – wariant
MIN/REK, w chwili włączenia się sygnału zielonego dla ul. Powstańców Śląskich.

Rys. Z4.6. Obraz symulacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Górczewską – wariant
MIN/REK, w chwili włączenia się sygnału zielonego dla ul. Górczewskiej.
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Rys. Z4.7. Straty czasu w kolejce9 (s) dla okresu symulacji 1200-2400 s , szczyt poranny– wariant MIN/REK.

Rys. Z4.8. Wykres liczby zatrzymań w obrębie analizowanych skrzyżowań dla okresu mikrosymulacji 12002400 s – wariant MIN/REK.

Rys. Z4.9. Wykres średnich długości kolejek (m) w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu porannego,
dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 s – wariant MIN/REK.

9 Wartości

średnich strat czasu dotyczą całego modelu, co oznacza, że straty czasu na licznikach dodają
się w sytuacji gdy pojazd stoi w kilku różnych kolejkach na różnych skrzyżowaniach.
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Rys. Z4.10. Schemat lokalizacji liczników kolejek na skrzyżowaniu.

Rys. Z4.11. Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 s –
wariant MIN/REK.

Analiza symulacyjna skrzyżowania wykazała brak istotnych utrudnień w ruchu.
Zidentyfikowane niskie prędkości w obrębie skrzyżowania oraz straty czasu wynikają z
funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu, o czym świadczy praktycznie brak
kolejek pojazdów występujących na wlotach skrzyżowania (nie zidentyfikowano praktycznie w
ogóle kolejki pozostającej). Ruch transportu zbiorowego autobusowego i tramwajowego
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odbywa się w sposób płynny na wlotach skrzyżowania, nie tworzą się kolejki pojazdów na
pasach autobusowych oraz torowisku tramwajowym. Eliminacja relacji skrętnych dla
transportu indywidualnego na skrzyżowaniu spowodowała znaczne uproszczenie programu
sygnalizacji świetlnej, co w połączeniu ze znacznym spadkiem natężenia ruchu na ul.
Górczewskiej (praktycznie wyłącznie transport autobusowy) zapewniło możliwość długiego
wyświetlania sygnału zielonego na ciągu Powstańców Śląskich.
Należy zwrócić szczególną uwagę na długie czasy ewakuacji (z uwagi na znaczne
powierzchnie skrzyżowania) oraz warunki ruchu pieszego. Przyjęty program sygnalizacji
świetlnej zakłada przejście pieszych w jednym tempie przez ul. Powstańców Śląskich tylko ze
wschodu na zachód. W sytuacji zapewnienia możliwości przejścia w jednym tempie z zachodu
na wschód należy liczyć się z pogorszeniem warunków ruchu kołowego.

Skrzyżowanie ul. Górczewskiej z ul. Konarskiego
Analiza dla wariantu REK
Schemat organizacji ruchu w wariancie REK (zakładającym minimalne utrudnienia w ruchu w
związku z budową metra, tj. zapewnienie dostępności CH Wola Park zarówno od wschodu,
jak i zachodu wraz z możliwością tranzytowego przejazdu przez CH Wola Park) jest taki sam,
jak w wariancie MIN. Różnice występują w ramach programu sygnalizacji świetlnej (długości
cyklu oraz długości nadawania sygnału zielonego na poszczególnych wlotach).
Na ciągu ul. Konarskiego, na południe od ul. Górczewskiej (na skutek zapewnienia dojazdu do
CH Wola Park również od wschodu) nastąpił spadek natężenia ruchu, natomiast zwiększyło
się ono ponad dwukrotnie (w stosunku do wariantu MIN) na relacji w lewo z północnego wlotu
ul. Konarskiego.
Poniżej przedstawiono schemat skrzyżowania zakładający zmiany w organizacji ruchu
polegające na dopuszczeniu jedynie ruchu autobusowego w ciągu ulicy Górczewskiej, na
odcinku od ul. Konarskiego do ul. Powstańców Śląskich oraz wytyczenie pasa dla autobusów
w ciągu ul. Górczewskiej w kierunku wschodnim.

Rys. Z4.12. Schemat skrzyżowania ul. Górczewskiej z ul. Konarskiego.

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO

Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian… - etap II

96

Zaproponowane zmiany w organizacji ruchu przestawiono poniżej:
Tabl. Z4.2. Zmiany w organizacji ruchu – skrzyżowanie ul. Górczewskiej z ul. Konarskiego, wariant MIN.

Wlot

Proponowane zmiany w organizacji ruchu

Północny

Wprowadzenie:
 zakazu jazdy w prawo,
 możliwości jazdy w lewo z jednego pasa ruchu.

południowy

Wprowadzenie:
 zakazu jazdy w lewo.

wschodni

zachodni

Wprowadzenie:
 zamknięcia południowej jezdni dla ruchu,
 przeniesienie ruchu w kierunku wschodnim na północną
jezdnię,
 zakazu jazdy na wprost dla komunikacji indywidualnej,
 pasa dla autobusów w kierunku wschodnim.
Wprowadzenie:
 zamknięcia południowej jezdni dla ruchu,
 przeniesienie ruchu w kierunku wschodnim na północną
jezdnię,
 dopuszczenia jedynie ruchu autobusowego, na odcinku od
ul. Konarskiego do ul. Powstańców Śląskich.

Poniżej przedstawiono schemat przyjętego uproszczonego programu sygnalizacji świetlnej.

Rys. Z4.13. Schemat uproszczonego programu sygnalizacji świetlnej przyjęty w analizach mikrosymulacyjnych
dla wariantu REK.
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Poniżej przedstawiono obrazy ruchu z mikrosymulacji w chwili włączenia się sygnałów
zielonych dla poszczególnych ciągów oraz wyniki otrzymanych parametrów
mikrosymulacyjnych określających warunki ruchu na analizowanym skrzyżowaniu, tj. straty
czasu na skrzyżowaniu, liczba zatrzymań, długości kolejek oraz średnie prędkości w obrębie
skrzyżowania. Dodatkowo do opracowania załączono film z mikrosymulacji ruchu.

Rys. Z4.14. Obraz symulacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Konarskiego z ul. Górczewską – wariant REK, w chwili
włączenia się sygnału zielonego dla północnego wlotu skrzyżowania.

Rys. Z4.15. Obraz symulacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Konarskiego z ul. Górczewską – wariant REK, w chwili
włączenia się sygnału zielonego dla południowego wlotu skrzyżowania.
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Rys. Z4.16. Obraz symulacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Konarskiego z ul. Górczewską – wariant REK, w chwili
włączenia się sygnału zielonego dla ul. Górczewskiej.

Rys. Z4.17. Straty czasu w kolejce10 (s) dla okresu symulacji 1200-2400 s, szczyt poranny– wariant REK.

Wartości średnich strat czasu dotyczą całego modelu, co oznacza, że straty czasu na licznikach
dodają się w sytuacji, gdy pojazd stoi w kilku różnych kolejkach na różnych skrzyżowaniach.
10
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Rys. Z4.18. Wykres liczby zatrzymań w obrębie analizowanych skrzyżowań, dla okresu mikrosymulacji 12002400 s – wariant REK.

Rys. Z4.19. Wykres średnich długości kolejek (m) w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu
porannego, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 s – wariant REK.
Rys. 0.20 Schemat lokalizacji liczników
kolejek na skrzyżowaniu.
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Rys. Z4.21. Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 s –
wariant REK.

Analiza symulacyjna skrzyżowania wykazała, że skrzyżowanie będzie funkcjonować bez
większych utrudnień w ruchu. Założono długość cyklu sygnalizacji 70 sekund. Największe
natężenie zidentyfikowano na północnym wlocie skrzyżowania (wyjazd w lewo z osiedla - 570
poj./h).
W projektowanej sygnalizacji świetlnej założono przydzielanie światła zielonego jednocześnie
na wlocie wschodnim i zachodnim, a następnie oddzielne sterowanie wlotami północnym i
południowym. Relacja w lewo z wlotu północnego jako bezkolizyjna, co pozwala na swobodne
rozładowanie kolejki prawie w każdym cyklu sygnalizacji świetlnej.
Wlot zachodni – brak utrudnień w ruchu.
Wlot wschodni – brak utrudnień w ruchu. Dla zapewnienia większej płynności ruchu dla
transportu autobusowego założono na tym wlocie zieloną strzałkę.
Wlot północny – pomimo tworzenia się średnich długości kolejek na poziomie 22 m wlot
będzie funkcjonować bez znaczących utrudnień (zwiększona długość wyświetlania sygnału
zielonego dla tego wlotu w stosunku do wariantu MIN). Kolejka będzie się rozładowywać
praktycznie w każdym cyklu sygnalizacji świetlnej.
Wlot południowy – ze względu na kolizyjność strumienia ruchu w prawo z ruchem pieszym
może dochodzić do chwilowych utrudnień jazdy w prawo. Założono na tym wlocie zieloną
strzałkę w trakcie nadawania sygnału zielonego na relacji wschód-zachód.
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Analiza dla wariantu MIN
Wariant zakłada dostępność CH Wola Park jedynie od strony zachodniej. Przyjęto zwiększony
obszar placu budowy na ulicy Górczewskiej w rejonie CH Wola Park - zamknięcia związane z
lokalizacją komory C6 będą miały charakter ciągły. Konsekwencją tego będzie eliminacja
podjazdu do CH od strony wschodniej. Likwidacja wschodniego podłączenia CH Wola Park
uniemożliwi jednocześnie przejazd tranzytowy (podróż niezwiązana z obiektem) na kierunku
wschód - zachód z wykorzystaniem ulic wewnętrznych obiektu handlowego.
Na ciągu ul. Konarskiego na południe od ul. Górczewskiej (na skutek zamknięcia dojazdu do
CH Wola Park również od wschodu) nastąpił wzrost natężenia ruchu, natomiast zmniejszyło
się ono ponad dwukrotnie (w stosunku do wariantu REK) na relacji w lewo z północnego wlotu
ul. Konarskiego.
Poniżej przedstawiono schemat skrzyżowania zakładający zmiany w organizacji ruchu
polegające na dopuszczeniu jedynie ruchu autobusowego w ciągu ulicy Górczewskiej, na
odcinku od ul. Konarskiego do ul. Powstańców Śląskich oraz wytyczenie pasa dla autobusów
w ciągu ul. Górczewskiej w kierunku wschodnim.

Rys. Z4.22. Schemat skrzyżowania ul. Górczewskiej z ul. Konarskiego.

Zaproponowane zmiany w organizacji ruchu przestawiono poniżej:
Tabl.Z4.3. Zmiany w organizacji ruchu – skrzyżowanie ul. Górczewskiej z ul. Konarskiego, wariant MIN.

Wlot

Proponowane zmiany w organizacji ruchu

północny

Wprowadzenie:
 zakazu jazdy w prawo,
 możliwości jazdy w lewo z jednego pasa ruchu.

południowy

Wprowadzenie:
 zakazu jazdy w lewo.
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Wprowadzenie:
 zamknięcia południowej jezdni dla ruchu,
 przeniesienie ruchu w kierunku wschodnim na północną
jezdnię,
 zakazu jazdy na wprost dla komunikacji indywidualnej,
 pasa dla autobusów w kierunku wschodnim.
Wprowadzenie:
 zamknięcia południowej jezdni dla ruchu,
 przeniesienie ruchu w kierunku wschodnim na północną
jezdnię,
 dopuszczenia jedynie ruchu autobusowego na odcinku od ul.
Konarskiego do ul. Powstańców Śląskich.

Poniżej przedstawiono schemat przyjętego uproszczonego programu sygnalizacji świetlnej.

Rys. Z4.23. Schemat uproszczonego programu sygnalizacji świetlnej przyjęty w analizach mikrosymulacyjnych
dla wariantu MIN.

Poniżej przedstawiono obrazy ruchu z mikrosymulacji w chwili włączania się sygnałów
zielonych dla poszczególnych ciągów oraz wyniki otrzymanych parametrów
mikrosymulacyjnych określających warunki ruchu na analizowanym skrzyżowaniu, tj. straty
czasu na skrzyżowaniu, liczba zatrzymań, długości kolejek oraz średnie prędkości w obrębie
skrzyżowania. Dodatkowo do opracowania załączono film z mikrosymulacji ruchu.
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Rys. Z4.24. Obraz symulacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Konarskiego z ul. Górczewską – wariant REK, w chwili
zapalenia się sygnału zielonego dla północnego wlotu skrzyżowania.

Rys. Z4.25. Obraz symulacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Konarskiego z ul. Górczewską – wariant REK, w chwili
zapalenia się sygnału zielonego dla południowego wlotu skrzyżowania.
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Rys. Z4.26. Obraz symulacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Konarskiego z ul. Górczewską – wariant REK, w chwili
zapalenia się sygnału zielonego dla ul. Górczewskiej.

Rys. Z4.27. Straty czasu w kolejce11 (s), dla okresu symulacji 1200-2400 s, szczyt poranny – wariant REK.

Wartości średnich strat czasu dotyczą całego modelu, co oznacza, że straty czasu na licznikach
dodają się w sytuacji gdy pojazd stoi w kilku różnych kolejkach na różnych skrzyżowaniach.
11
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Rys. Z4.28. Wykres liczby zatrzymań w obrębie analizowanych skrzyżowań, dla okresu mikrosymulacji 12002400 s – wariant MIN.

Rys. Z4.29. Wykres średnich długości kolejek (m) w obrębie analizowanych skrzyżowań dla szczytu
porannego, dla okresu mikrosymulacji 1200-2400 s – wariant MIN.
Rys. 0.30 Schemat lokalizacji liczników kolejek
na skrzyżowaniu.
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Rys. Z4.31. Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 s –
wariant MIN.

Analiza symulacyjna wykazała, że skrzyżowanie będzie funkcjonować bez większych
utrudnień w ruchu. Założono długość cyklu sygnalizacji 70 sekund, przy czym wprowadzono
zmianę w stosunku do rekomendowanego wariantu (wydłużono o 3 s wyświetlanie sygnału
zielonego dla wlotu południowego a skrócono dla wlotu północnego). Największe natężenie
zidentyfikowano na północnym wlocie skrzyżowania 305 poj./h oraz na wlocie południowym
260 poj./h.
W projektowanej sygnalizacji świetlnej założono przydzielanie sygnału zielonego jednocześnie
na wlocie wschodnim i zachodnim, a następnie oddzielne sterowanie wlotami północnym i
południowym. Relację w lewo z wlotu północnego przyjęto jako bezkolizyjną, co pozwala na
swobodne rozładowanie kolejki prawie w każdym cyklu sygnalizacji świetlnej.
Wlot zachodni – brak utrudnień w ruchu.
Wlot wschodni – brak utrudnień w ruchu. Dla zapewnienia większej płynności ruchu
autobusów założono na tym wlocie zieloną strzałkę.
Wlot północny – brak utrudnień w ruchu.
Wlot południowy – ze względu na kolizyjność strumienia ruchu w prawo z ruchem pieszym
może dochodzić do chwilowych utrudnień jazdy w prawo. Założono na tym wlocie zieloną
strzałkę w trakcie nadawania sygnału zielonego na relacji wschód-zachód.
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