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Agenda

1) Opis projektu,

2) Przygotowanie danych,

3) Analiza zagrożeń na drogach na obszarze całego kraju – mapa

intensywności zdarzeń,

4) Wybór „niebezpiecznych”  lokalizacji (o największej intensywności 

zdarzeń s),

5) Wnioski i rekomendacje.



www.its.waw.pl

Opis projektu

Tytuł: Analiza stanu bezpieczeństwa na potrzeby instalacji nowych 

urządzeń rejestrujących

Cel: Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego 

nadzoru nad ruchem drogowym

Zleceniodawca: Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Wykonawca: Konsorcjum Instytutu Transportu Samochodowego i Heller 

Consult sp. z o.o.

Termin realizacji: 2019 rok 

http://www.its.waw.pl/


Zakres projektu

1) Opracowanie metodologii dla analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym uwzględniającej przyczyny wypadków i kolizji drogowych,

2) Ocena poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego dokonana w 

oparciu o przygotowaną metodologię – 150 lokalizacji z GITD,

3) Wytypowanie i ocena poziomu bezpieczeństwa dla - 140 nowych 

lokalizacji urządzeń rejestrujących,

4) Dokonanie oceny - 247 istniejących lokalizacji.



140 nowych lokalizacji urządzeń rejestrujących

1) 35 lokalizacji punktowego pomiaru prędkości,

2) 50 lokalizacji odcinkowego pomiaru prędkości,

3) 40 lokalizacji urządzeń rejestrujących wjazd na skrzyżowanie przy 

nadawanym czerwonym sygnale,

4) 15 lokalizacji na przejazdach kolejowych.



140 nowych lokalizacji urządzeń rejestrujących



Przygotowanie danych

1) Do analizy wykorzystano dane o zdarzeniach drogowych (wypadkach

i kolizjach) z policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji

(SEWiK) z lat 2016-2018 zgromadzone i udostępnione przez Polskie

Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR)

2) Zakres dostępnych danych obejmował ogółem 1 388 754 zdarzeń

(wypadków i kolizji). Zastosowano wieloetapowy algorytmu

weryfikacji lokalizacji (współrzędne geograficzne, kategoria drogi).

3) Ostatecznie w analizie uwzględniono 1 376 018 (99,1%) zdarzeń

drogowych. Zweryfikowane lokalizacje zdarzeń zostały naniesione na

mapę w celu ich połączenia z siecią dróg oraz odpowiednimi

jednostkami podziału administracyjnego.



Mapa intensywności zdarzeń



Analiza stanu bezpieczeństwa

1) Ocena poziomu zagrożenia została przeprowadzona na sieci dróg

publicznych (wszystkich kategorii) w Polsce, przy wykorzystaniu

lokalizacji zdarzeń drogowych (kolizji i wypadków).

2) Obszar całego kraju został podzielony na sąsiadujące ze sobą

sześciokąty foremne (heksagony).

3) Każdemu heksagonowi przypisany został wskaźnik intensywności

zdarzeń drogowych 𝑠.

𝒔 = 𝒌 + 𝒃 ∙ 𝒘

4) Przy określeniu wskaźnika 𝑠 uwzględniono liczbę kolizji (k) i

wypadków (w) oraz parametr b odzwierciedlający ciężkość

wypadków w stosunku do kolizji.

5) Na podstawie wskaźnika 𝑠 stworzono listy rankingowe obszarów

najbardziej niebezpiecznych.



Analiza stanu bezpieczeństwa

1) Nadanie największej wagi zdarzeniom, w których stwierdzono

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu lub niestosowanie się

do sygnalizacji świetlnej.

2) Nadanie odpowiedniej wagi zdarzeniom innych kategorii

uwzględniającej udział czynnika „prędkość” lub „sygnalizacja”.

3) Zróżnicowanie wagi dla zdarzeń o różnej ciężkości (wypadki, kolizje).

4) Wyznaczenie lokalizacji dla różnych rodzajów urządzeń

rejestrujących (PKT, OPP, REDS, REDP).

5) Przeprowadzenie analiz w podziale na obszary miejskie i

pozamiejskie oraz kategorie dróg.



Analiza stanu bezpieczeństwa

- wagi zdarzeń

  

 

PKT OPP REDS REDP 

Niedostosowanie 

prędkości… 
- 1,0 1,0     

Wjazd przy 

czerwonym… 

Skrzyżowanie 

z sygnalizacją 
    1,0   

Przejazd 

kolejowy 
      1,0 

 

Przyczyna, lokalizacja Typ 



Analiza stanu bezpieczeństwa

- zróżnicowanie wypadków i kolizji

1) Wyznaczenie parametru b odzwierciedlającego ciężkość wypadków

w stosunku do kolizji.

2) Weryfikacja doboru parametru b poprzez kalkulację kosztów

społecznych.

3) Założenie redukcji liczby zdarzeń przez obecność fotoradaru.

Wartości parametru b:

• Na obszarach pozamiejskich b = 2,50

• Na obszarach miast o liczbie ludności

powyżej 20 tys. b = 5,75



Analiza stanu bezpieczeństwa

- praktyczne zastosowanie

Typ Przyczyna Rodzaj zdarzenia Liczba Waga b Liczba x Waga x b

K Wjazd przy czerwonym… - 11 1,00 5,75 63,25

W Wjazd przy czerwonym… - 3 1,00 - 3,00

K Niezachowanie bezp. odl. Zderzenie pojazdów tylne 23 0,04 - 0,92

K Nieprawidłowe zmienianie pasa Zderzenie pojazdów boczne 6 0,20 -

K Nieudzielenie pierwszeństwa Zderzenie pojazdów boczne 5 0,20 - 1,00

K Nieprzestrzeganie innych sygnałów Zderzenie pojazdów boczne 4 0,20 -

K Nieprawidłowe: zmienianie pasa ruchu Zderzenie pojazdów tylne 1 0,04 -

K Inne przyczyny Zderzenie pojazdów boczne 1 0,20 -

s  = 68,17



Wnioski i rekomendacje

1) Bardzo ważna jest dokładna lokalizacja zdarzeń drogowych

umożliwiająca precyzyjne dowiązanie zdarzenia do konkretnego

miejsca na drodze.

2) Analizy brd na sieci dróg należy aktualizować co najmniej co 3 lata

(miejsca o wysokim wskaźniku s mogą się zmieniać w czasie).

3) Dla potwierdzenia trafności wyboru lokalizacji konieczne są badania

prędkości pojazdów PRZED i PO instalacji urządzeń do

automatycznego nadzoru ruchu.

4) Przedstawiona metodologia może posłużyć wdrażaniu każdego

rozwiązania brd na dowolnie określonym obszarze, po przeliczeniu

wag zdarzeń (w i k) oraz obliczeniu współczynnika różnicującego b

dla aktualnych danych.

5) Zastosowanie omówionej metodologii pozwala na sporządzenie w 

łatwy sposób list rankingowych, dając  analityczne podstawy do 

podejmowania decyzji i wydatkowania środków publicznych.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
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