ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email:
sekretariat@zikit.krakow.pl

Kraków, dnia 19.06.2018 r.

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
związany z aktualizacją
programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Nowohucka – Kuklińskiego –
Klimeckiego – Powstańców
Wielkopolskich
część ruchowa

Projektował:

Sprawdził:

533 Kuklińskiego - Klimeckiego

Strona 2 z 5

CZĘŚĆ OPISOWA:
1. DANE OGÓLNE....................................................................................................... 3
1.1.

Temat i zakres opracowania ......................................................................... 3

1.2.

Podstawa i cel opracowania ......................................................................... 3

1.3.

Materiały wyjściowe .................................................................................... 3

1.4.

Projekty i pisma związane ............................................................................ 3

1.5.

Przepisy podstawowe ................................................................................... 3

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ............................................................................. 4
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO ................................................................... 4
4. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS URUCHOMIENIA
NOWEGO PROGRAMU SYGNALIZACJI......................................................... 5
5. OBLICZENIA PRZEPUSTOWOŚCI I WARUNKÓW RUCHU ....................... 5
6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU ................................... 5
CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
Rys. 1. Orientacja – lokalizacja skrzyżowania.
Rys. 2. Istniejąca i projektowana organizacja ruchu.
Rys. 3. Tymczasowa organizacja ruchu na czas wprowadzenia nowego programu
sygnalizacji świetlnej.

533 Kuklińskiego - Klimeckiego

Strona 3 z 5

1. DANE OGÓLNE
1.1. Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu związany z aktualizacją
projektu części ruchowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kuklińskiego –
Klimeckiego – Nowohucka – Powstańców Wielkopolskich. Projekt powstaje w związku
z wnioskami użytkowników.
1.2. Podstawa i cel opracowania
Projekt powstanie w związku z wnioskami użytkowników skrzyżowania (w tym pisma
Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów KMR/14/2018 z dn. 21.02.2018 r., sprawa
TZS.6101.5.26.2018) oraz wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 12.04.2018 r. Celem
projektu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie jest poprawa
warunków ruchu komunikacji pieszej na węźle przesiadkowym Nowohucka - Klimeckiego.
1.3. Materiały wyjściowe
▪
▪
▪
▪

Wizje i obserwacje w terenie,
Dane ruchowe i obserwacje zachowań uczestników ruchu,
Dane o zdarzeniach drogowych na skrzyżowaniu,
Mapa sytuacyjno-wysokościowa,

1.4. Projekty i pisma związane
▪
▪

Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Klimeckiego –Nowohucka –
Kuklińskiego – Powstańców Wielkopolskich, część ruchowa, projekt ZIKiT. [1]
Aktualizacja projektu ruchowego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu nr 533
ul. Klimeckiego – ul. Nowohucka – ul. Kuklińskiego – ul. Powstańców
Wielkopolskich. HLD Traffic, 2016 r. [2]

1.5. Przepisy podstawowe
▪
▪
▪
▪

Ustawa z dnia 30 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 96. poz. 602.
z późn. zm.) [3]
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym
zarządzaniem (Dz. U. nr 177. poz. 1729) [4]
Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430) [5]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach
wraz z załącznikami Dz. U. 220/03 poz. 2181. [6]
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2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Skrzyżowanie ulic Nowohuckiej z Kuklińskiego stanowi poziom rozrządu ruchu na
węźle typu karo. Wszystkie krzyżujące się ulice są wielopasowe. Organizacja ruchu na
poszczególnych wlotach przedstawia się następująco:
•
•
•
•

północny (Klimeckiego): L – W – W – P – P,
wschodni (Nowohucka): LW – WP,
południowy (Kuklińskiego): L – L – W – WP,
zachodni (Powstańców Wielkopolskich): L – LW – W(B) – P.

Ruch w ciągu ul. Nowohuckiej prowadzony jest estakadą. W kierunku poprzecznym
w poziomie skrzyżowania w szerokim pasie dzielącym ul. Kuklińskiego/Klimeckiego
poprowadzono torowisko tramwajowe. Skrzyżowanie z wyspą centralną jest sterowane za
pomocą wielofazowej sygnalizacji świetlnej z priorytetem dla tramwajów. Na wszystkich
wlotach wyznaczone są przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe.
Natężenia ruchu na skrzyżowaniu są wysokie. W godzinie szczytu komunikacyjnego
skrzyżowanie funkcjonuje na granicy przeciążenia lub jako przeciążone.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Geometria na skrzyżowaniu nie ulega zmianie. W ramach zmiany projektu
sygnalizacji świetlnej dla relacji skrętnej w prawo od strony zachodniej ul. Powstańców
Wielkopolskich w ul. Kuklińskiego projektuje się zastąpienie sygnalizatora kierunkowego
S-3 (grupa K4P) sygnalizatorem ogólnym i dopuszczającym skręcanie w kierunku
wskazanym strzałką S-2. W związku z powyższym relacja skrętna w prawo będzie
dopuszczona jako kolizyjna z pieszymi oraz rowerami na przejściu/przejeździe przez wylot.
Z tego względu dodatkowo wyposaża się skrzyżowanie w sygnalizatory ostrzegawcze
z żółtą sylwetką pieszego. Zastosowane rozwiązanie zwiększa udział sygnału zielonego
zarówno dla relacji skrętnej jak i znacząco przyczyni się do poprawy warunków ruchu na
przejściu stanowiącym barierę dostępności przystanku tramwajowego. Organizacja ruchu na
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skrzyżowaniu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego pozostaje bez zmian.
Z uwagi na zmiany w sterowaniu wymianie ulegają sygnalizatory kierunkowe na
sygnalizator ogólny.
W ramach projektu organizacji ruchu należy podkreślić lokalizację przejazdu
rowerowego barwą czerwoną. Należy zapewnić dobrą widoczność i czytelność oznakowania
poziomego w rejonie wlotu ul. Powstańców Wielkopolskich.
Oznakowanie należy wykonać zgodnie z [6].

4. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS
URUCHOMIENIA NOWEGO PROGRAMU SYGNALIZACJI
W momencie uruchomienia nowego programu sygnalizacji świetlnej należy na okres
1 miesiąca umieścić znak ostrzegawczy A-30 z tabliczką „zmiana programu sygnalizacji”
zgodnie z rys. 3 tymczasowej organizacji ruchu.

5. OBLICZENIA PRZEPUSTOWOŚCI I WARUNKÓW RUCHU
Obliczenia wykonano dla programu awaryjnego stałoczasowego w szczycie
popołudniowym, w którym natężenia ruchu są większe. Do obliczeń przyjęto maksymalne
zarejestrowane natężenie ruchu relacji skrętnej i natężenia ruchu pieszych przekraczające
500 Ps/h. W analizie wykorzystano krajową metodę MOP-SZS-04. Obliczenia wskazują na
wystąpienie 30% rezerwy przepustowości (C przekracza 400 P/h).
Szczyt popołudniowy:
Grupa

Pas

S
[P/hz]

Q
[P/h]

C
[P/h]

X
[-]

Y
[-]

d
[s/P]

Lk
[m]

z
[-]

K4

P

839

290

413

0.70

0.346

29.9

113.6

0.765

6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Planowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu to III kwartał 2018 r. Nową
organizację ruchu należy uruchomić równolegle z wprowadzonymi zmianami w zakresie
sterowania ruchem.

