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• Jednokierunkowy ruch pojazdów wokół wyspy:
+ Ograniczenie liczby punktów kolizji;
+ Koncentracja obszarów kolizyjnych;
+ Zazwyczaj możliwość nawracania;
‒ Dwukrotne przecinanie się strumieni lewoskrętnych z 

przeciwległych wlotów.
To i kolejne zdjęcia lotnicze ze strony www.poznan.pl



Sygnalizacja na rondach:
• Zasadniczo są to ronda dwu lub wielopasowe;
• W Polsce jest rzadko stosowana (Rondo Radosława w 

Warszawie, Rondo Rataje w Poznaniu);
• Bywa stosowana sygnalizacja tramwajowa (Rondo gen. 

Ziętka w Katowicach);
• Nie tylko tramwaj przez środek

– w Warszawie place Unii
Lubelskiej, Wilsona, Kuronia;

• Jest stosowana na rondach
brytyjskich, zarówno dla
całego skrzyżowania, jak
też dla regulacji natężenia
na pojedynczym wlocie.



• Sygnalizacja na skrzyżowaniach z wyspą centralną 
(skrzyżowania faktycznie dwu lub wielopasowe) –
zazwyczaj stosowana:
o Jeżeli nie ma dużego ruchu to trudno znaleźć 

uzasadnienie dla tak dużej zajętości terenu – chyba że 
węzeł karo;

oW razie awarii sygnalizacji przy dużym natężeniu ruchu 
skrzyżowania z ruchem wokół wyspy lepiej dają sobie 
radę niż skrzyżowania skanalizowane.

• Przy pojedynczych pasach sygnalizacja i ruch 
okrężny nie występują (są sporadyczne), 
ewentualnie jest to sygnalizacja tramwajowa.
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Były (są) niebezpieczne:

• Samochód w lewo 
opuszczający 
skrzyżowanie a:

• Samochód z naprzeciwka;
• Pieszy.

• Kolizje z tramwajem 
(również bez 
sygnalizacji). Bezpieczne pod warunkiem 

niekolizyjności (z dopuszczeniem 
kolizji prawoskrętu z pieszymi).



• Teoretycznie sygnalizacja powinna poprawiać 
przepustowość poprzez grupowanie pojazdów.

• Jest to prawda w odniesieniu do strumieni na wprost 
– problemem jest przepustowość lewoskrętów:
oCykle sygnalizacji zbyt

długie wobec powierzchni
akumulacji lewoskrętów;

oPrzejazd z pojedynczego pasa;
oGeometria zniechęca do

korzystania z dwóch pasów;
oProblem blokowania.



Z boku u góry – skręcający 
tramwaj blokuje autobus;
Z boku u dołu – samochód z 
przyczepą zablokował autobus i 
tramwaj;
U dołu – tak powinny stawać 
pojazdy dla przepustowości.



konieczna kontrola opuszczenia skrzyżowania



• Bez tramwajów w
środku (lub innych
pojazdów) – tak
sterować aby
kolejka nie
blokowała
lewoskrętuz
naprzeciwka.

• Przy małym ruchu
tramwajowym
warto wykorzystać akumulację przed jezdnią 
samochodową + uwaga jak wyżej.



• Przy dużym ruchu
tramwajowym warto
wykorzystać
akumulację przed
torowiskiem +
ochrona przed
wciskaniem się
innych kierowców.

• Należy zajmować
całą powierzchnię
akumulacji.



• Kierowca widzi sygnalizator przed sobą, ale czasy 
ewakuacji liczone są dla sygnalizatora za nim –
problem gdy:

• Zbyt wolna ewakuacja,
• Skrzyżowanie było zablokowane,
• Przejeżdżał pojazd alarmowy.



• Wyspa duża: rozjazdy na wyspie, możliwość omijania.

• Przeciwieństwo – wyspa mała.



• Formalnie strumienie są
kolizyjne i powinny być
sterowane.  Liczy się
linia zatrzymania.

• W praktyce pomijane:
motorniczowie muszą na

siebie uważać.

• Argument opuszczania skrzyżowania (ale jest 
sygnalizacja).

• Argument czasu na przejazd przez cały węzeł.



• Aby zdążyli przejść / przejechać.

• Aby nie pojawiła się konieczność ponownego czekania.

• Może być potrzeba dobrego sterowania prawoskrętem.



Dobra sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z 
ruchem okrężnym to sygnalizacja:
• Oparta na dwóch zasadniczych fazach, ale 

wewnątrz tych faz sterowana grupowo.
• Zapewniająca oczyszczenie środkowych segmentów 

skrzyżowania – z dopuszczeniem zatrzymania 
pojedynczego krótkiego pojazdu.  Ze względu na 
przepustowość wskazana jest zmiana – za wjazd na 
skrzyżowanie bez możliwości opuszczenia 
odpowiada nie kierowca lecz sygnalizacja.

• Uwzględniająca wolniejszy przejazd pojazdów 
skręcających bądź zatrzymanych na wewnętrznych 
segmentach skrzyżowania.



Dobra sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z 
ruchem okrężnym to sygnalizacja:
• Uwzględnia ewentualny zator na wylocie.
• Uwzględniająca zgłoszenie (lub brak) tramwaju 

(także autobusu na wydzielonej jezdni lub 
torowisku):
oWydłużająca sygnał „jedź” dla relacji na wprost;
oObsługująca pojazdy skręcające 2 razy w cyklu.

• Zapewniająca koordynację pieszych (rozumiana że 
jeżeli pieszy podejdzie w odpowiednim momencie, 
to przejdzie wszystkie przejścia bez zatrzymania), w 
miarę możliwości również rowerzystów.
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