Płyty kamienne lub betonowe powinny mieć wymiary co najmniej 30 x 30 cm (zalecane
50 x 50 cm), grubość 8-10 cm i powinny być układane na podbudowie jak dla nawierzchni
bitmicznej. Szczeliny między płytami powinny zachowywać ciągłość w poprzek drogi dla
rowerów.
Na etapie projektowania i wykonawstwa nowych elementów infrastruktury rowerowej należy
wykluczać uskoki poprzeczne oraz inne nierówności. Jeśli takie przeszkody pojawiają się
na etapie użytkowania, to należy je niezwłocznie niwelować w ramach bieżącego utrzymania.
Na drogach dla rowerów stanowiących pozostałe trasy rowerowe o charakterze wyłącznie
rekreacyjnym dopuszcza się budowę nawierzchni z kruszywa samoklinującego o uziarnieniu
31,5 mm zaklinowanego klińcem 4 - 20 mm i kruszywem drobnym 2 - 4 mm o grubości
co najmniej 7 cm, układanej na podbudowie z kruszywa naturalnego lub łamanego,
stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu ≥ 20 cm. Powstanie takiej
nawierzchni może być podyktowane np. charakterem okolicy (park, las, otoczenie jeziora lub
rzeki) oraz okresowym (sezonowym, weekendowym) wykorzystaniem do jazdy rekreacyjnej.
Opisanej nawierzchni nie stosuje się jeśli droga dla rowerów jest przecinana zjazdami lub
bezpośrednio wzdłuż niej zlokalizowany jest chodnik.

Fot. 7.2.5. Droga o charakterze rekreacyjnym
wykonana z kruszywa samoklinującego (Olsztyn,
Zatoka Miła)

Fot. 7.2.6. Droga o charakterze rekreacyjnym
wykonana z kruszywa samoklinującego (Kraków).

W przypadku przebudowy istniejącej nawierzchni gruntowej lub zniszczonej tłuczniowej
zaleca się wykonanie kolejno następujących po sobie prac:
- oczyszczenie z błota;
- wyprofilowanie (łącznie z wypełnieniem ubytków) i zagęszczenie podłoża;
- wykonanie dolnej warstwy o grubości 15 cm po zagęszczeniu ze żwiru 2-63 mm (wskaźnik
piaskowy > 40);
- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 31,5 - 63 mm zaklinowanego klińcem
4 - 20 mm i kruszywem drobnym 2 - 4 mm.
Dopuszcza się również inne nawierzchnie, pod warunkiem zapewnienia czytelności
przebiegu drogi, gwarancji niskich oporów toczenia, trwałości konstrukcji i odpowiedniej
przyczepności. Są to:
- nawierzchnie z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem lub innymi środkami do
stabilizacji (np. preparaty polimerowe);
- nawierzchnie kruszywowo - żywiczne (wodoprzepuszczalne);
- nawierzchnie z lekkiego betonu kruszywowego o gęstości ok. 1900 kg/m3, klasy
wytrzymałości min. C20/25.
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Fot. 7.2.7. Droga dla rowerów o nawierzchni stabilizowanej polimerami (Olsztyn, CRS Ukiel).

Fot. 7.2.8. Droga dla rowerów o nawierzchni stabilizowanej polimerami (Olsztyn, Jezioro Długie).

Projektując konstrukcję drogi dla rowerów należy przyjąć, iż przy braku kanalizacji
deszczowej wody opadowe spływają z nawierzchni drogi dla rowerów bezpośrednio
do gruntu, jednak taki wpływ nawierzchni nieprzepuszczalnej na środowisko jest znikomy.
Nawierzchnie wykazujące właściwości wodoprzepuszczalne są natomiast bardzo kosztowne
oraz trudne w bieżącym utrzymaniu (bez regularnego czyszczenia nawierzchni zabrudzenia
wynikające z normalnej eksploatacji powodują stopniowy zanik właściwości
wodoprzepuszczalnych).
W przypadku, gdy droga rowerowa jest prowadzona w bezpośredniej bliskości drzew,
integralną częścią nawierzchni mogą być kraty o gęstym zaplocie, chroniące system
korzeniowy drzewa i jednocześnie umożliwiające bezpieczny przejazd roweru.
Konstrukcja drogi dla rowerów o ww. nawierzchniach może pozostać otwarta, tj. bez
stosowania krawężników lub obrzeży. W takim przypadku warstwa ścieralna powinna być
położona w taki sposób, aby na brzegach tworzyła w przekroju poprzecznym skos 45 stopni
(rozszerzając się ku dołowi), a podbudowa powinna być szersza od dolnej krawędzi warstwy
ścieralnej o co najmniej 0,1 m z każdej strony.

Rys. 7.2.1. Konstrukcja drogi dla rowerów bez obrzeży czy krawężników.

W celu odwodnienia drogi dla rowerów należy przewidzieć jej spadek poprzeczny 2 - 3%.
Droga dla rowerów powinna być konstrukcyjnie oddzielona od przylegającego do niej
chodnika. Fizyczną separację tych ciągów należy zapewnić przez zastosowanie jednego
z następujących rozwiązań:
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- pas zieleni o szerokości min. 1 m, urządzony według uzgodnień z Ogrodnikiem Miejskim
(np. obsiany trawą i/lub obsadzony odpowiednio dobranymi krzewami oraz drzewami);
- opaska rozdzielająca o szerokości min. 0,3 m wykonana z łupanej kostki kamiennej
(zalecane) lub innego materiału wyraźnie odróżniającego się zarówno od nawierzchni
chodnika jak i drogi dla rowerów.

Fot. 7.2.9. Rozdzielenie przebiegu drogi dla rowerów i chodnika za pomocą pasa zieleni (Olsztyn,
ul. Obiegowa).

Fot. 7.2.10. Rozdzielenie przebiegu drogi dla rowerów i chodnika za pomocą opaski wykonanej
z łupanej kostki (Olsztyn, ul. Artyleryjska).
Podobne rozwiązanie ukazuje Fot. 8.2.2.

Zaleca się, aby każde rozwiązanie służące separowaniu ruchu rowerowego i pieszego było
każdorazowo doprowadzane możliwie blisko krawędzi jezdni na skrzyżowaniach i zjazdach
w celu osiągnięcia układu maksymalnie czytelnego dla użytkowników.

Fot. 7.2.11. Opaska rozdzielająca doprowadzona
do krawędzi jezdni (Olsztyn, ul. Tuwima).
Pas zieleni o takiej geometrii jest widoczny na
Fot. 7.3.6.

Fot. 7.2.12. Opaska rozdzielająca poprowadzona
przez wyspę rozdzielającą (Olsztyn, ul. Obiegowa).

Nawierzchnia i niweleta drogi dla rowerów powinna zachowywać ciągłość przez wloty
poprzeczne skrzyżowań oraz przez zjazdy publiczne i indywidualne. Jeśli wymaga tego
przewidywana na danym zjeździe charakterystyka ruchu (np. duży udział ruchu ciężkiego),
konstrukcję drogi dla rowerów należy odpowiednio wzmocnić, zachowując ciągłość warstwy
ścieralnej.
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Należy unikać stosowania powierzchni zabrukowanej służącej optycznemu zawężeniu wlotu
skrzyżowania jeśli po jej powierzchni ma być wyznaczony przejazd dla rowerzystów. Jeśli
jednak zabruk jest konieczny, należy zapewnić kontynuację jednolitej nawierzchni
zastosowanej na drodze dla rowerów.

Fot. 7.2.13. Ciągłość nawierzchni i niwelety drogi
rów na przecięciu zjazdu publicznego (Olsztyn,
ul. Bałtycka).

Fot. 7.2.14. Ciągłość nawierzchni i niwelety drogi
dla rowerów przez przecznicę (z wykorzystaniem
płytowego progu zwalniającego (Radom).

Fot. 7.2.15 Ciągłość nawierzchni i niwelety drogi
dla rowerów (oraz chodnika) przez przecznicę
(Olsztyn, ul. Żołnierska).

Fot. 7.2.16. Niebezpieczny uskok przekraczający
wysokość 1 cm utrudnia sprawne pokonanie przejazdu dla rowerzystów i może powodować nieczytelne zachowania rowerzystów.

Fot. 7.2.17. Ciągłość nawierzchni dla rowerów
przez zabrukowaną powierzchnię poszerzającą
łuk drogi (Olsztyn, ul. Kapitańska).

Fot. 7.2.18. Przerwanie ciągłości drogi dla rowerów przez powierzchnię zabrukowaną utrudnia
rowerzystom wykonywanie czytelnych i pewnych
manewrów (Olsztyn, ul. Prusa).
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W przypadku prowadzenia drogi dla rowerów w pobliżu drzew zachodzi uzasadniona obawa
przed uszkodzeniem nawierzchni przez rozrastające się korzenie roślin. Należy tu rozważyć
następujące środki zaradcze (zależne od rodzaju docelowej nawierzchni):
- ułożenie warstwy makadamu o grubości 0,2-0,3 m bezpośrednio pod nawierzchnią;
- zastosowanie pionowej przegrody z folii, umieszczonej na poziomie wody gruntowej
pomiędzy korzeniami a drogą;
- sadzenie drzew o palowym systemie korzeniowym
- przycięcie korzeni rosnących w kierunku drogi (tylko w ostateczności).
Konstrukcja drogi dla rowerów powinna umożliwiać całoroczne utrzymanie przy pomocy
pojazdów stosowanych do odśnieżania, czyszczenia, utrzymania pasa drogowego,
konserwacji oznakowania itp.
7.3. Przekrój drogi dla rowerów
Przekrój poprzeczny drogi dla rowerów musi umożliwiać swobodne i bezpieczne
użytkowanie, w tym wykonywanie standardowych manewrów- wyprzedzanie, omijanie
i wymijanie. W związku z tym:
- szerokość jednokierunkowej drogi dla rowerów wynosi co najmniej 1,5 m;
- szerokość dwukierunkowej drogi dla rowerów wynosi co najmniej 2,0 m.
W przypadku dwukierunkowych dróg dla rowerów prowadzących główne trasy rowerowe
należy stosować szerokość co najmniej 2,5 m ze względu na większe natężenia i prędkość
ruchu rowerów.
Szerokość drogi dla rowerów określa tylko warstwa ścieralna. Nie wlicza się w tę wartość
szerokości obrzeży czy krawężników.
Drogi dla rowerów należy poszerzać na łukach o promieniu mniejszym lub równym 15 m
o 20%, a mniejszym lub równym 5 m o 30% na całej długości łuku, przy kącie zwrotu
większym niż 15 stopni.

Rys. 7.3.1. Przykład poszerzenia drogi dla rowerów na łuku.

Pochylenie podłużne drogi dla rowerów nie powinno przekraczać 5%. Przy pochyleniu
podłużnym większym niż 3% i różnicy wysokości większej niż 5 m należy poszerzyć drogę
dla rowerów o 30%, a co 2,0 - 5,0 m różnicy poziomów należy przewidzieć spoczniki
o długości minimum 10 m. Drogę dla rowerów powinno się projektować w taki sposób, aby
jej pochylenie podłużne u podstawy było większe niż w górnej części. Przykładowe
rozwiązanie przekroju podłużnego przedstawia Rys. 7.3.2. U podstawy wzniesienia należy
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przewidzieć płaski odcinek dobiegu i rozbiegu o długości około 50 m z ewentualnymi łukami
o promieniu większym niż 20 m, pozbawiony przeszkód ograniczających widoczność oraz
skrzyżowań z podporządkowaniem drogi dla rowerów.

Rys. 7.3.2. Przykładowy przekrój podłużny drogi dla rowerów prowadzonej na spadku.

Skrajnia pozioma (wolna przestrzeń obok krawędzi drogi) wynosi co najmniej 0,5 m,
a skrajnia pionowa (wolna przestrzeń nad poziomem nawierzchni) wynosi 2,5 m
(przy przebudowie lub remoncie dopuszcza się 2,2 m). W uzasadnionych sytuacjach
możliwe jest zmniejszenie skrajni poziomej do 0,2 m, ale tylko na płaskich odcinkach
o prostym przebiegu, z dobrymi warunkami widoczności oraz na zewnętrznej stronie łuków
drogi. Możliwe jest umieszczanie znaków drogowych przy drogach dla rowerów na
wysokości min. 1,0m (licząc do najniższej krawędzi znaku), ale tylko w sytuacji braku ruchu
pieszego. Ilustracją tych wytycznych jest Rys. 3.2.
W przekroju drogi dla rowerów (wraz z jej skrajniami) nie wolno umieszczać żadnych
przeszkód (obiektów, urządzeń itp.). Elementy wyposażenia tras rowerowych takie jak:
latarnie, stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci, słupy ogłoszeniowe, tablice informacyjne
Systemu Informacji Miejskiej (SIM), drogowskazy, samoobsługowe stacje naprawy, liczniki
ruchu rowerowego i inne elementy małej architektury, należy umieszczać według ww.
wytycznych. Decyzje o ostatecznej lokalizacji tych elementów należy poprzedzić analizą ich
formy oraz docelowego sposobu użytkowania. Inne będą bowiem wymogi bezpiecznego
i wygodnego korzystania z tablicy SIM zawierającej plan miasta (wymagającego lektury
z bliskiej odległości), często używanego stojaka rowerowego (z obowiązkowym
uwzględnieniem gabarytów zaparkowanych rowerów) czy ławki zlokalizowanej przy drodze
dla rowerów.

Fot. 7.3.1. Słupy latarni umieszczone poza skrajnią drogi dla rowerów (Olsztyn, al. Sikorskiego).

Fot. 7.3.2. Konstrukcja wsporcza znaku pozwalająca na umieszczenie go poza skrajną drogi dla
rowerów (Olsztyn, al. Sikorskiego).
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Fot. 7.3.3. Słupy latarni umieszczone poza skrajnią drogi dla rowerów (Olsztyn, al. Sikorskiego).

Fot. 7.3.4. Konstrukcja wsporcza znaku pozwalająca na umieszczenie go poza skrajną drogi dla
rowerów (Olsztyn, ul. Bałtycka).

W miejscach, gdzie na drogę dla rowerów mogą wjeżdżać niepożądane pojazdy należy
stosować słupki blokujące U-12c. Należy je umieszczać w jednym rzędzie, prostopadle do
osi drogi dla rowerów: jeden w osi drogi, a dwa przy jej krawędziach. Odległość między
słupkami (liczona prostopadle do stycznej do toru ruchu rowerzysty w danym miejscu)
powinna wynosić 1,5 m. Dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do 1,2 m, ale tylko
w przypadku ograniczeń terenowych, na odcinkach prostych o dobrej widoczności.
Słupków nie należy stosować w świetle drogi dla rowerów na odcinkach o pochyleniu
podłużnym większym niż 2% lub różnicy wysokości większej niż 2,0 m oraz na łukach
poziomych o promieniu mniejszym niż 20 m.

Rys. 7.3.3. Zasady lokalizacji słupków blokujących U-12c w przekroju drogi dla rowerów.
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Fot. 7.3.5. Słupek U-12c przed przejazdem dla
rowerzystów. Zwraca uwagę oznakowanie poziome zapewniające bezpieczne ominięcie przeszkody (Warszawa).

Fot. 7.3.6. Słupek U-12c przed przejazdem dla
rowerzystów. Zwraca uwagę oznakowanie poziome zapewniające bezpieczne ominięcie przeszkody (Warszawa).

Jeżeli organizacja miejsc postojowych na wydzielonym pasie lub w zatoce postojowej
przewiduje parkowanie równoległe i znajdują się one pomiędzy jezdnią a drogą dla rowerów,
to należy przewidzieć opaskę o szerokości przynajmniej 1,0 m. Opaska służy
minimalizowaniu niebezpieczeństwa naruszania skrajni drogi dla rowerów przez otwierane
drzwi samochodów lub ruch osób korzystających z zaparkowanego pojazdu.

Fot. 7.3.7. Pas zieleni oddzielający drogę dla rowerów od krawędzi miejsc postojowych (Olsztyn,
al. Piłsudskiego)

Fot. 7.3.8. Opaska oddzielająca drogę dla rowerów od krawędzi zatoki postojowej (Toruń,
ul. Mickiewicza).

Droga dla rowerów nie powinna znajdować się bliżej niż:
 10 m od krawędzi jezdni drogi klasy S;
 5 m od krawędzi jezdni drogi klasy GP;
 3,5 od krawędzi jezdni drogi klasy G;
 0,5 m od krawędzi jezdni pozostałych klas.
W przypadku dróg klasy G, GP i S dopuszcza się bliższe położenie drogi dla rowerów pod
warunkiem jej oddzielenia od jezdni gęstym i wysokim żywopłotem, barierami drogowymi lub
innymi urządzeniami (np. ekranem akustycznym).
Jeżeli miejsca postojowe do parkowania ukośnego lub prostopadłego stwarzają
niebezpieczeństwo naruszania skrajni przez nawisy zaparkowanych samochodów, należy
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przewidzieć opaskę o szerokości przynajmniej 1,0 m lub zastosować ciąg separatorów
U-25a umieszczonych w wymaganej odległości od krawędzi miejsc postojowych.

Fot. 7.3.8. Separatory U-25a użyte w celu zabezpieczenia skrajni drogi dla rowerów (Radom).

Fot. 7.3.9. Nawisy zaparkowanych samochodów
naruszające skrajnię drogi dla rowerów (Olsztyn,
ul. Barcza).

Na styku drogi dla rowerów i jezdni ogólnodostępnej nie dopuszcza się uskoków większych
niż 0,5 cm. Zaleca się, aby niweleta obu dróg zachowała ciągłość, przy czym należy
zapewnić takie rozwiązanie odwodnienia, aby struga wodna nie rozlewała się na jezdnię
i drogę dla rowerów. W pobliżu połączenia drogi dla rowerów z jezdnią ogólnodostępną
należy lokalizować odpływy kanalizacji deszczowej, aby wyeliminować stosowanie ścieku
przykrawężnikowego (rynsztoku), znacznie utrudniającego bezpieczny zjazd i wjazd
rowerzystów z jezdni i na jezdnię. Wpusty uliczne nie powinny być lokalizowane w świetle
drogi dla rowerów. Możliwe jest ich przyleganie do krawędzi drogi dla rowerów, ale wyłącznie
z zachowaniem użebrowania wpustów poprzecznie do kierunku ruchu rowerzystów.
7.4. Promienie łuków, odległości widoczności
Parametry geometryczne drogi dla rowerów (prędkość projektowa, promienie łuków,
odległości widoczności) zależą od kategorii trasy biegnącej danym odcinkiem (trasa główna
lub trasa pozostała). Drogi dla rowerów prowadzące trasy główne powinny zakładać
prędkość projektową 30 km/h. W przypadku tras turystycznych i rekreacyjnych o dobrej
nawierzchni i dużym udziale użytkowników rowerów pozwalających rozwijać znaczne
prędkości (np. rowery szosowe i rowery poziome) należy przyjąć prędkość projektową
40 km/h. Dzięki temu uzyskuje się odpowiednie warunki bezpieczeństwa niezbędne
użytkownikom do wykonywania standardowych manewrów (wyprzedzanie, wymijanie,
omijanie) oraz infrastrukturę spełniającą powszechne oczekiwania rowerzystów.
Dla prędkości projektowej 30 km/h promienie łuków
skrzyżowaniami nie powinny wynosić mniej niż 20 m, a
powinna wynosić co najmniej 70 m.
Dla prędkości projektowej 40 km/h promienie łuków
skrzyżowaniami nie powinny wynosić mniej niż 25 m,
wynosić co najmniej 85 m.
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poziomych na odcinkach między
odległość widoczności nawierzchni
poziomych na odcinkach między
a odległość widoczności powinna

Dla prędkości projektowej 20 km/h promienie łuków poziomych na odcinkach między
skrzyżowaniami nie powinny wynosić mniej niż 15 m, a odległość widoczności powinna
wynosić co najmniej 45 m.
W sytuacjach rozpatrywanych indywidualnie promień łuku poziomego drogi dla rowerów
wyznacza się ze wzoru /R = 0,68 * V - 3,62/, gdzie R to promień łuku poziomego drogi dla
rowerów do jej wewnętrznej krawędzi, a V to prędkość projektowa wyrażona w km/h.
W rejonie skrzyżowań dopuszcza się mniejsze promienie łuków, ale wyłącznie na relacjach
bez pierwszeństwa rowerów. Minimalny dopuszczalny promień łuku poziomego wynosi 2,0 m
do wewnętrznej krawędzi drogi dla rowerów. Stosuje się go na połączeniu drogi dla rowerów
z prostopadłym do niej przejazdem dla rowerzystów lub na przecięciu dróg dla rowerów.
Dużym problemem na drogach dla rowerów są zjazdy indywidualne w formie wyjazdu
bramowego, znacząco ograniczające kontakt wzrokowy. W takich przypadkach drogę dla
rowerów należy prowadzić możliwie daleko od lica ściany budynku, krawędzi ogrodzenia lub
innej przeszkody ograniczającej widoczność. Każdorazowo należy rozważyć zastosowanie
lustra drogowego, ułatwiającego wzajemną obserwację, a w szczególności pomocnego
kierującym zamierzającym przekroczyć drogę dla rowerów.

Fot. 7.4.1. Lustro drogowe poprawiające widoczność rowerzystów (Olsztyn, ul. Żołnierska).

Fot. 7.4.2. Lustro drogowe poprawiające widoczność rowerzystów (Olsztyn, ul. Bałtycka).

W rejonach przystanków komunikacji zbiorowej należy przyjmować rozwiązania adekwatne
do natężenia ruchu pasażerów oraz znaczenia danego odcinka dla konkretnej trasy
rowerowej. Zasadniczo, droga dla rowerów powinna być prowadzona za wiatą przystankową,
umożliwiając rowerzystom omijanie strefy wymiany pasażerów na peronie. Należy
tu stosować możliwie duże promienie łuków.
W uzasadnionych przypadkach, na przedłużeniu tylnej ściany wiaty należy lokalizować
balustrady U-11a (lub podobne) uniemożliwiające pieszym wtargnięcie na drogę dla rowerów.
Taką samą funkcję mogą pełnić ławki „opieraczki”, jednocześnie pozwalające na wygodne
oparcie się osób oczekujących na przystanku. Balustrady i/lub ławki należy umieszczać poza
skrajnią drogi dla rowerów, a więc w odległości 0,5 m od jej krawędzi (w uzasadnionych
przypadkach 0,2 m).
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Rys. 7.4.1. Schemat dwóch sposobów prowadzenia drogi dla rowerów w rejonie przystanku
autobusowego.

Fot. 7.4.3. Wygrodzenie obszaru przystanku
komunikacji publicznej od przebiegu drogi dla
rowerów (Kraków).

Fot. 7.4.4. Brak zabezpieczenia drogi dla rowerów prowadzonej wzdłuż przystanku autobusowego rodzi częste konflikty pomiędzy pieszymi a rowerzystami (Olsztyn, al. Wojska Polskiego).

Fot. 7.4.5. Prawidłowa geometria drogi dla rowerów z ominięciem przystanku autobusowego
(Olsztyn, ul. Hozjusza).

Fot. 7.4.6. Zastosowanie zieleni w otoczeniu wiaty
przystankowej skutecznie oddziela ruch rowerowy
od pieszego (Olsztyn, ul. Witosa).
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W przypadku niskiej częstotliwości kursowania pojazdów transportu zbiorowego, małego
obłożenia pasażerskiego lub niewielkiego natężenia ruchu rowerowego możliwe jest
poprowadzenie go bezpośrednio przez peron przystanku. Takie rozwiązanie należy jednak
stale monitorować i odpowiednio reagować na zmianę któregokolwiek z wymienionych
czynników. Sposobami na wygospodarowanie przestrzeni niezbędnej do wyznaczenia drogi
dla rowerów za wiatą, może być wówczas: maksymalne przybliżenie wiaty przystankowej do
krawędzi peronu, zmiana wiaty przystankowej na węższą, zmniejszenie głębokości zatoki
przystankowej do minimalnych wartości.
8. OZNAKOWANIE INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ
8.1. Zasady oznakowania poziomego
Znaki P-23 („rower”) na drodze dla rowerów należy umieszczać nie rzadziej niż co 50 m.
Większe zagęszczenie tego oznakowania jest dopuszczalne i należy je dostosować
do charakterystyki danego odcinka trasy, np.:
- występowanie dużego ruchu pieszego i rowerowego (z uwzględnieniem okresowych czy
sezonowych zmian);
- bliskość skrzyżowań oraz zjazdów publicznych i indywidualnych;
- bliskość przystanków autobusowych i postojów taksówek;
- obecność wyznaczonych miejsc postojowych;
- zmiana organizacji ruchu wymagająca czytelnego przebiegu trasy rowerowej.
W opisanych sytuacjach znaki P-23 należy umieszczać w bezpośredniej bliskości tych miejsc
lub obszarów. Orientacja znaku P-23 wskazuje właściwy kierunek jazdy rowerzysty, stąd na
dwukierunkowej drodze dla rowerów należy go umieszczać 0,1 m od prawej krawędzi tej
drogi, oddzielnie dla każdego kierunku ruchu. Znaki dla przeciwnych kierunków powinny być
umieszczone blisko siebie (nie dalej niż 2,0 m). Na jednokierunkowej drodze dla rowerów lub
na pasie ruchu dla rowerów znak P-23 umieszcza się w osi takiej drogi lub pasa.

Fot. 8.1.1. Znak P-23 na pasie ruchu dla rowerów. Fot. 8.1.2. Zalecana orientacja znaków P-23 na
(Olsztyn. al. Piłsudskiego).
dwukierunkowej drodze dla rowerów (Białystok).

Znaki P-23 i inne należy umieszczać na nawierzchni metodą cienkowarstwową przy użyciu
materiałów gwarantujących odpowiednią widoczność i trwałość wykonanego oznakowania.
Szorstkość naniesionej powłoki nie powinna być gorsza niż szorstkość nawierzchni
podstawowej.
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Czerwona barwa nawierzchni powinna być stosowana w wybranych przypadkach:
- na całej powierzchni przejazdów dla rowerzystów;
- na całej powierzchni śluz dla rowerów;
- na całej powierzchni pasów ruchu dla rowerów bądź na ich fragmentach (zgodnie
z wytycznymi opisanymi w Rozdziale 6.1.).
W ww. przypadkach należy stosować wyłącznie specjalistyczne materiały dające właściwy
kontrast kolorystyczny i tworzące trwałą powłokę o szorstkości nie gorszej niż nawierzchnia
podstawowa.

Fot. 8.1.3. Wykorzystanie czerwonej barwy do
podkreślenia przejazdu dla rowerzystów (Olsztyn,
ul. Miła).

Fot. 8.1.4. Wykorzystanie czerwonej barwy do
podkreślenia przebiegu pasa ruchu dla rowerów
przez skrzyżowanie (Gdynia).

Fot. 8.1.5. Wykorzystanie czerwonej barwy do
podkreślenia przebiegu pasa ruchu dla rowerów
(Olsztyn, ul. Kościuszki).

Fot. 8.1.6. Wykorzystanie czerwonej barwy do
podkreślenia przebiegu pasa ruchu dla rowerów
przez uczęszczany zjazd (Olsztyn, ul. Kościuszki).

8.2. Zasady oznakowania pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych ustawionych przy drodze dla rowerów winny
znajdować się w odległości nie mniejszej niż 0,5m od krawędzi tej drogi. Szczegółowe
wytyczne znajdują się w Rozdziale 7.3. W przypadku znaków przeznaczonych wyłącznie dla
kierujących rowerami i pieszych należy stosować znaki wielkości mini (MI).
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Fot. 8.2.1. Oznakowanie drogi dla pieszych i roFot. 8.2.2. Oznakowanie drogi dla pieszych i rowerów w rozmiarze mini (Olsztyn. al. Sikorskiego). werów w rozmiarze mini (Olsztyn, Jezioro Długie).
Znak mini A-7 i B-20 ukazuje Fot. 8.9.1 i 8.9.2.
Znak mini A-7 i B-20 ukazuje Fot. 8.9.1 i 8.9.2.

Projektując oznakowanie należy pamiętać, że znak C-13 jest odwoływany nie tylko znakiem
C-13a, ale również B-1, B-9, C-16, D-40 oraz przez każde skrzyżowanie. Dlatego za każdym
przejazdem dla rowerzystów na skrzyżowaniu należy umieszczać znak C-13. Drogi dla
rowerów nie należy wyznaczać w strefie zamieszkania ze względu na kolizję znaków C-13
i D-40 oraz sprzeczne zasady obowiązujące uczestników ruchu w obu tych przypadkach.
Jeśli przedłużeniem drogi dla rowerów na skrzyżowaniu lub zjeździe jest przejazd dla
rowerzystów (znak P-11), to należy przeanalizować układ pierwszeństwa przejazdu
na poszczególnych relacjach i w razie konieczności umieścić znaki A-7, B-20 i D-1.
W celu podkreślenia zasady wynikającej z art. 27 ust 1a PoRD, w wybranych lokalizacjach
i uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie tablicy informacyjnej o treści:
„Uwaga, rowerzysta z prawej!”. Wprowadzenie tego oznakowania powinno zawsze wynikać
z analizy zdarzeń drogowych i uwzględniać powszechne oczekiwania niechronionych
uczestników ruchu. Aktualnie (wrzesień 2016 r.), tego typu tablice znajdują się
w 6 lokalizacjach na terenie Olsztyna.

Fot. 8.2.3. Tablica informacyjna „Uwaga, rowerzysta z prawej!” (Olsztyn, ul. Synów Pułku).

Fot. 8.2.4. Tablica informacyjna „Uwaga, rowerzysta z prawej!” (Olsztyn, ul. Płoskiego).
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8.3. Początek i koniec drogi dla rowerów
Droga dla rowerów powinna być łatwo dostępna dla rowerzystów nadjeżdżających
ze wszystkich dozwolonych kierunków ruchu. Zjazd z jezdni ogólnodostępnej lub z pasa
ruchu dla rowerów na drogę dla rowerów należy projektować dla prędkości co najmniej
30 km/h, z zastosowaniem łuku o promieniu 20 m.
W miarę możliwości, koniec drogi dla rowerów równoległej do jezdni powinien być
zlokalizowany w rejonie działania fizycznego środka uspokojenia ruchu na jezdni
ogólnodostępnej (np. płytowego progu zwalniającego) i poszerzenia jej o pas ruchu dla
rowerów, umożliwiającego płynną kontynuację jazdy bez konieczności manewru włączania
się do ruchu i ustępowania pierwszeństwa.

Rys. 8.3.1. Jeden z zalecanych sposobów zakończenia jednokierunkowej drogi dla rowerów.

Niedopuszczalne jest zakończenie drogi dla rowerów bez umożliwienia rowerzystom
kontynuowania jazdy w oparciu o najbardziej uzasadnione w danej lokalizacji rozwiązanie
opisane w niniejszych Standardach.

Fot. 8.3.1. Zakończenie drogi dla rowerów i rozpoczęcie pasa ruchu dla rowerów (Gdynia).

Fot. 8.3.2. Zakończenie drogi dla rowerów i rozpoczęcie pasa ruchu dla rowerów (Wrocław).
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Fot. 8.3.3. Zakończenie drogi dla rowerów i rozpoczęcie pasa ruchu dla rowerów (Olsztyn).

Fot. 8.3.4. Zakończenie drogi dla rowerów i rozpoczęcie pasa ruchu dla rowerów (Wrocław).

Droga dla rowerów powinna zaczynać się zawsze po prawej stronie drogi ogólnodostępnej.
W ten sposób zapewnia się rowerzystom niezbędne bezpieczeństwo i wygodę oraz
minimalizuje konieczność wykonywania lewoskrętów i przecinania osi drogi ogólnodostępnej,
które są manewrami o znacznym poziomie ryzyka.
Skomunikowanie ruchu rowerowego pomiędzy jezdnią i drogą dla rowerów należy
organizować za pomocą następujących rozwiązań:
a) Poprzez samodzielny wlot na małym rondzie o jednym pasie ruchu (patrz: Rozdział 9).
Małe ronda są rekomendowane jako skuteczny element uspokojenia ruchu na drogach
wjazdowych do miasta oraz jako element „bramy” do strefy ruchu uspokojonego (obszaru
przyjaznego rowerzystom);
b) Zastosowanie wyspy dzielącej, która służy uspokojeniu ruchu (poprzez esowanie toru
ruchu samochodów) oraz utworzeniu azylu ułatwiającego bezpieczne włączenie się
rowerzystów do ruchu. Głębokość azylu powinna wynosić co najmniej 2,0 m, z zaleceniem
zwiększenia tej wartości do 4,0 m jeśli tylko pozwalają na to warunki terenowe.

Rys. 8.3.2. Zakończenie dwukierunkowej drogi dla rowerów z wprowadzeniem ruchu rowerów na
jezdnię (poprzez włączenie się do ruchu) z zastosowaniem azylu utworzonego przez wyspę dzielącą
znajdująca się pomiędzy pasami ruchu. Widoczna jest także prawidłowa geometria wjazdu na drogę
dla rowerów z jezdni ogólnodostępnej.
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Zastosowanie opisanego rozwiązania skutecznie uspokaja ruch samochodowy, co należy
rozpatrywać na drogach wprowadzających ruch do miasta, na teren zabudowany, w strefę
uspokojonego ruchu lub w głąb osiedla;
c) Bezkolizyjnie poprzez tunel lub kładkę (w miarę posiadanych możliwości terenowych,
przy uwzględnieniu istniejącej zabudowy i po dokonaniu dokładnej analizy ekonomicznej).
W przypadku drogi dla rowerów doprowadzonej prostopadle do jezdni ogólnodostępnej
należy zastosować wyokrąglenia o promieniu co najmniej 2,0 m, aby umożliwić rowerzystom
bezpieczny i sprawny wjazd i zjazd.
Połączenie drogi dla rowerów z jezdnią ogólnodostępną lub pasem ruchu dla rowerów
powinno gwarantować, że rowerzysta nie będzie zmuszony do gwałtownego hamowania
(co grozi utratą stabilności i niebezpieczeństwem upadku), wykonywania manewrów
nieczytelnych dla pozostałych uczestników ruchu (w tym tzw. przeciwskrętu, czyli skrętu
w lewo poprzedzającego docelowy manewr skrętu w prawo) czy podniesienia (podbicia)
przedniego koła celem pokonania uskoku podłużnego lub poprzecznego.
8.4. Ruch rowerów na zasadach ogólnych
Prowadzenie ruchu rowerów przez skrzyżowania na zasadach ogólnych jest możliwe
w następujących przypadkach:
- skrzyżowania dróg równorzędnych;
- skrzyżowania z wyniesioną tarczą;
- skrzyżowania z określonym pierwszeństwem przejazdu zlokalizowane w obszarach
przyjaznych rowerzystom (w strefach uspokojonego ruchu, na ulicach osiedlowych, itp.);
- małe ronda z jednym pasem ruchu.

Rys. 8.5.1. Przykład prowadzenia rowerzystów w ruchu ogólnym na małym rondzie.

W przypadku wprowadzania ruchu rowerowego z dwukierunkowej drogi dla rowerów
na jezdnię ronda należy wykonać to w formie samodzielnego wlotu na skrzyżowanie.
Rozwiązanie zostało opisane w Rozdziale 9.
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Dopuszcza się ruch rowerów na skrzyżowaniu prowadzony na zasadach ogólnych
w przypadkach innych niż ww., jednak tylko wtedy, gdy ruch rowerów na wlotach tego
skrzyżowania także jest prowadzony po jezdni na zasadach ogólnych. Takiego rozwiązania
nie należy jednak stosować na głównych trasach rowerowych.
8.5. Skrzyżowania
Przy projektowaniu skrzyżowań, na których występuje ruch rowerowy należy stosować
następujące wytyczne:
- minimalizacja liczby punktów kolizji;
- zmniejszenie i ujednolicenie prędkości wszystkich pojazdów;
- zapewnienie odpowiedniej widoczności wzajemnej;
- zapewnienie czytelności manewrów wykonywanych przez wszystkich uczestników ruchu;
- separacja ruchu rowerów i samochodów w czasie (sygnalizacja świetlna);
- separacja ruchu rowerów i samochodów w przestrzeni (skrzyżowanie wielopoziomowe).
Ostatnie z wymienionych rozwiązań należy traktować jako ostateczny wariant,
gdy niemożliwe jest zastosowanie pozostałych wytycznych.
8.6. Pasy ruchu dla rowerów na skrzyżowaniach
W obrębie skrzyżowania należy przestrzegać następujących zasad lokalizowania pasa ruchu
dla rowerów:
- prawoskręt dla ruchu ogólnego powinien być uzyskiwany przez poszerzenie jezdni z prawej
strony jezdni;
- pas ruchu dla rowerów do jazdy na wprost należy lokalizować z lewej strony prawoskrętu
dla ruchu ogólnego i z prawej strony pasa ruchu ogólnego na wprost;
- pas ruchu dla rowerów do skrętu w lewo musi być zlokalizowany z lewej strony pasa ruchu
na wprost lub w prawo i z prawej strony pasa ruchu ogólnego do skrętu w lewo (Rys. 8.7.1)
Do wyznaczania pasa ruchu dla rowerów na skrzyżowaniu należy stosować linię P-1e.
Jeśli pas ruchu dla rowerów łączy się z drogą dla rowerów możliwe jest zastosowanie znaku
P-11 („przejazd dla rowerzystów”).
Na końcu pasa ruchu dla rowerów przed skrzyżowaniem należy wyznaczyć śluzę dla
rowerów do jazdy na wprost i w lewo (śluza typu I), a przy przejeździe dla rowerzystów
wyznaczonym przez prawy wlot należy wyznaczyć śluzę rowerową do skrętu w lewo (śluza
typu II). Dokładny opis tego typu rozwiązań znajduje się w Rozdziale 8.7.
Na przedłużeniu pasa ruchu dla rowerów i śluzy dla rowerów możliwe jest zastosowanie
przejazdu dla rowerzystów prowadzącego do drogi dla rowerów lub pasa ruchu
wyznaczonego liniami P-1e, jak również dopuszczalny jest brak jakiegokolwiek oznakowania
poziomego prowadzącego ruch rowerowy na takim przedłużeniu. Jeśli zastosuje się znak
P-11 wówczas konieczne jest zakończenie drogi dla rowerów znakiem C-13a i wskazanie
konieczności ustąpienia pierwszeństwa znakiem A-7. W sytuacji wyznaczenia pasa ruchu
liniami P-1e, znak A-7 na zakończeniu drogi dla rowerów jest zbędny, gdyż rowerzysta
wykonuje manewr włączania się do ruchu.
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8.7. Śluzy dla rowerów
Śluza dla rowerów typu I jest przeznaczona do jazdy na wprost i skrętu w lewo
na skrzyżowaniu wyposażonym w sygnalizację świetlną. Jest to obszar na wlocie
skrzyżowania ograniczony dwoma liniami warunkowego zatrzymania P-14 umieszczonymi
w odległości 3,0 - 5,0 m od siebie oraz linią P-2 lub P-4 z lewej strony i linią P-2 lub
krawędzią jezdni z prawej strony. Śluza ma szerokość pasa ruchu ogólnego oraz
przylegającego pasa ruchu dla rowerów, który doprowadza ruch rowerowy do śluzy.
Powierzchnię śluzy zaleca się oznaczyć czerwoną barwą oraz znakiem P-23.

Rys. 8.7.1. Śluza dla rowerów typu I

Fot. 8.7.1. Śluza dla rowerów typu I (Olsztyn).

Fot. 8.7.2. Śluza dla rowerów typu I (Mielec).

Śluza dla rowerów typu II ułatwia skręt w lewo na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną,
a w przypadku skrzyżowania bez sygnalizacji, z drogi z pierwszeństwem ustalonym znakami.
Jest to obszar na wlocie poprzecznym (podporządkowanym) ograniczony linią
bezwzględnego zatrzymania P-12 lub linią warunkowego zatrzymania P-13 lub P-14 oraz
położoną dalej od skrzyżowania linią P-14, a w razie potrzeby odcinkiem linii P-2b.
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W śluzie typu II umieszcza się znak P-23 w rozmiarze mini ułożony równolegle do osi drogi
z pierwszeństwem wraz ze strzałką kierunkową P-8b w rozmiarze mini. Śluza musi mieć
głębokość co najmniej 2,5 m (liczoną poprzecznie do osi drogi z pierwszeństwem)
i szerokość co najmniej 2,5 m (liczoną poprzecznie do osi drogi podporządkowanej).
Jeśli na skrzyżowaniu funkcjonuje sygnalizacja świetlna, należy zapewnić rowerzystom
widoczność sygnalizatora przeznaczonego dla wlotu poprzecznego, na którym jest
umieszczona śluza.

Rys. 8.7.2. Śluza dla rowerów typu II wyznaczona na wlocie podporządkowanym. Ukazaną formę
śluzy należy traktować jako zalecaną, ponieważ nie ma określonych standardowych wymiarów
(nie stanowi ona faktycznego znaku drogowego).

Fot. 8.7.3. Śluza dla rowerów typu II (Gdańsk).

Fot. 8.7.4. Oznakowanie pomocnicze przed
skrzyżowaniem z zastosowaną śluzą dla rowerów
typu II (Gdańsk).
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Rys. 8.7.3. Śluzy dla rowerów typu II zlokalizowane w obrębie skrzyżowania bez sygnalizacji świetlnej,
na wlotach podporządkowanych obok pasów ruchu dla rowerów wyznaczonych na drodze
z pierwszeństwem.

Śluza dla rowerów typu III przeznaczona do skrętu z przejazdu dla rowerzystów w kierunku
poprzecznym do skrzyżowania. Umożliwia bezpieczne pokonanie skrzyżowania na relacji
nie obsługiwanej przy pomocy drogi dla rowerów. Składa się z odpowiedniej linii zatrzymania
(P-12, P-13 lub P-14 w zależności od warunków widoczności lub istniejącej sygnalizacji
świetlnej), odpowiednich linii P-2 lub P-4 i znaku P-23. Śluza jest lokalizowana między
przejazdem dla rowerzystów w ciągu drogi dla rowerów a tarczą skrzyżowania.
Jeśli skrzyżowanie jest wyposażone w sygnalizację świetlną należy zapewnić widoczność
nadawanych przez nią sygnałów poprzez zastosowanie tzw. „powtarzacza” dla kierunków
dopuszczonych na wlocie. Schemat omawianego rozwiązania przedstawia Rys. 8.7.4.

Fot. 8.7.5. Śluza dla rowerów typu II (Gdańsk).

Fot. 8.7.6. Śluza dla rowerów typu III (Kraków).
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Śluza dla rowerów typu IV przeznaczona do skrętu w lewo w obrębie drogi dla rowerów
w narożniku skrzyżowania. Stosuje się ją w przypadku skrzyżowań, gdzie droga poprzeczna
bez drogi dla rowerów ma więcej niż jeden pas ruchu w każdym kierunku.

Rys. 8.7.4. Śluza dla rowerów typu IV (po lewej) oraz śluza dla rowerów typu III (po prawej).

Śluza dla rowerów typu V łączy drogę dla rowerów ze skrzyżowaniem. Wymaga
sygnalizacji świetlnej i umożliwia wjazd z drogi dla rowerów na jezdnię skrzyżowania
pozbawionego drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Drogę dla rowerów należy
doprowadzić prostopadle do śluzy (zgodnie z wytycznymi geometrycznymi opisanymi
w Rozdziale 7.4). Śluza składa się z dwóch linii P-14 umieszczonych 3,5 m - 5,0 m od siebie.
Wjazd na jezdnię należy lokalizować na wysokości linii P-14 umieszczonej dalej
od skrzyżowania. Na wjeździe do śluzy należy ustawić znak C-13a oraz sygnalizator
zezwalający na wjazd do śluzy. Rowerzystom korzystającym ze śluzy należy zapewnić
widoczność sygnalizatora nadającego sygnały dla wlotu, na którym jest ona wyznaczona.

Rys. 8.7.5. Śluza dla rowerów typu V.
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8.8. Wydzielone drogi dla rowerów na skrzyżowaniach
Na wlotach skrzyżowań, na których ruch rowerów odbywa się po wydzielonych drogach dla
rowerów, należy w ich przedłużeniu wyznaczać przejazdy dla rowerzystów (P-11) według
następujących zasad:


Drogę dla rowerów na odcinku przynajmniej 10,0 m (zalecane 20,0 m) przed
przejazdem dla rowerzystów należy prowadzić w linii prostej w stosunku do jego
przebiegu. Należy unikać oddalania (odginania) drogi dla rowerów od jezdni
w odległości mniejszej niż 10,0 m przed skrzyżowaniem. Jeśli zachodzi konieczność
stworzenia przestrzeni dla pojazdów skręcających w drogę poprzeczną, to drogę dla
rowerów należy oddalić od jezdni stosując promienie łuków ukazane na Rys. 8.8.1.
Nieprawidłowo zaprojektowane odgięcie osi drogi dla rowerów utrudnia sprawne
i bezpieczne pokonanie skrzyżowania przez rowerzystów w ruchu dwukierunkowym
(konieczność jednoczesnego pokonywania ciasnych zakrętów i reagowania na
zachowania innych uczestników ruchu w sztucznie skomplikowanej sytuacji), utrudnia
rowerzystom obserwację ruchu pojazdów na jezdni oraz powoduje nieczytelność
manewrów wykonywanych przez rowerzystów (np. jazda w prawo na początkowym
fragmencie odgięcia może być przez kierowców mylnie interpretowana jako zamiar
jazdy wzdłuż drogi, a nie kierowania się na przejazd dla rowerzystów celem jej
przecięcia).

Fot. 8.8.1. Prawidłowa geometria drogi dla rowerów przed skrzyżowaniem, na którym przewidziano miejsce dla samochodów oczekujących na
wjazd na skrzyżowanie.

Fot. 8.8.2. Nieprawidłowe „odgięcia” drogi dla rowerów, wywołujące niebezpieczne konsekwencje
dla użytkowników.



Jeśli jezdnia jest oddzielona od drogi dla rowerów ekranem akustycznym lub inną
istotną przeszkodą (gęsty żywopłot, mur oporowy lub inne elementy zabudowy),
to w odległości co najmniej 30,0 m (zalecane 50,0 m) przed skrzyżowaniem należy
drogę dla rowerów możliwie zbliżyć do jezdni lub przeprojektować przeszkodę w celu
zapewnienia wzajemnej widoczności.



Należy unikać stosowania wyspy kanalizującej dla pasa ruchu w prawo, która stanowi
azyl dla pieszych i rowerzystów. Takie rozwiązanie mnoży punkty kolizji, utrudnia
płynne przeprowadzenie ruchu rowerowego przez skrzyżowanie, a z powodu
ograniczonych rozmiarów rodzi konflikty pomiędzy pieszymi a rowerzystami oraz
uniemożliwia bezpieczną akumulację nawet niewielkiej liczby użytkowników.

53



Jeśli drogi dla rowerów i przejazdy dla rowerzystów znajdują się na wszystkich
wlotach skrzyżowania, to optymalnym rozwiązaniem jest skrzyżowanie zwykłe
z sygnalizacją świetlną z czterema fazami ruchu (patrz: Rozdział 8.10)



Na drodze dla rowerów przed przejazdem dla rowerzystów bez pierwszeństwa lub
z sygnalizacją świetlną należy przewidzieć obszar akumulacji o głębokości
co najmniej 2,0 m. Jest to przestrzeń niezbędna do oczekiwania rowerzystów
na otwarcie ruchu, dzięki której nie utrudniają ruchu pieszego i rowerowego
na pozostałych relacjach.



Jeśli ruch na skrzyżowaniu nie jest sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej,
wówczas zaleca się prowadzenie przejazdu dla rowerzystów przez wlot
podporządkowany grzbietem płytowego progu zwalniającego. W takim rozwiązaniu
należy zachować ciągłość niwelety i nawierzchni drogi dla rowerów.

Fot. 8.8.3. Przejazd dla rowerzystów prowadzony
grzbietem płytowego progu zwalniającego
(Olsztyn, ul. Wańkowicza).

Fot. 8.8.4. Przejazd dla rowerzystów prowadzony
grzbietem płytowego progu zwalniającego. Zwraca uwagę bezszwowa konstrukcja drogi dla rowerów (Radom).



Jeśli drogi dla rowerów są zlokalizowane tylko wzdłuż jednej pary wlotów
skrzyżowania, a na wlotach poprzecznych ruch rowerowy odbywa się po jezdni na
zasadach ogólnych lub na pasach ruchu dla rowerów, wówczas relacje skrętne
w stronę skrzyżowania należy zapewnić poprzez wyznaczenie śluz dla rowerów typu
III (patrz: Rys. 8.7.4).



Pierwszeństwo na skrzyżowaniach z drogami dla rowerów oraz samodzielnymi
przejazdami dla rowerzystów należy zawsze ustalać znakami drogowymi. Należy
unikać stosowania skrzyżowań dróg równorzędnych.
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Rys. 8.8.1. Poprawny przebieg drogi dla rowerów przez skrzyżowanie. Należy zwrócić uwagę,
że obsługuje ona tylko relację wzdłuż drogi głównej. Do zapewnienia pozostałych relacji należy
stosować odpowiednie rozwiązania opisane w niniejszych Standardach.

Ze względu na wysoki poziom zagrożenia oraz znaczne uciążliwości użytkowe,
na skrzyżowaniach z wieloma pasami ruchu na wlotach oraz skrzyżowaniach z wyspą
centralną z wieloma pasami ruchu należy dążyć do separowania ruchu rowerów, włącznie
z rozwiązaniami bezkolizyjnymi (wielopoziomowymi). Na skrzyżowaniach z wyspą centralną
oraz rondach turbinowych wskazane jest zmniejszanie liczby pasów ruchu na ich wylotach,
aby możliwie skracać odcinki kolizyjne pomiędzy pojazdami opuszczającymi skrzyżowanie
a rowerzystami i pieszymi. Należy także rozważać możliwość umieszczenia wyniesionych
przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów na wlotach i wylotach takich skrzyżowań.
Oznakowanie pionowe oraz art. 27 ust.1a PoRD dają tu pierwszeństwo rowerzystom
jadącym dookoła ronda po drodze dla rowerów.

Rys. 8.8.2. Schemat oznakowania ronda średniego lub dużego o dwóch pasach ruchu. Zgodnie
z art. 27 ust. 1a PoRD oraz zastosowanym oznakowaniem pionowym rowerzyści mają pierwszeństwo
na przejazdach dla rowerzystów wyznaczonych przez wloty takiego skrzyżowania.
Układ pierwszeństwa jest podkreślony płytowymi progami zwalniającymi na wszystkich wlotach.
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Na Rys. 8.8.2. należy zwrócić uwagę na jeden pas ruchu zastosowany na wylotach
skrzyżowania. Służy to skróceniu drogi koniecznej do pokonania przez rowerzystów
i pieszych w poprzek jezdni ogólnej oraz uniemożliwia niebezpieczne manewry
wyprzedzania się samochodów opuszczających skrzyżowanie.
Ze względu na często niewłaściwą geometrię wlotów takich skrzyżowań zachodzi
konieczność ustalania pierwszeństwa przy pomocy znaków drogowych. Dotyczy
to zwłaszcza średnich i dużych rond, w tym rond turbinowych, a także łącznic pozwalających
omijać obwiednię ronda. W celu uregulowania sytuacji należy odpowiednio stosować znaki
A-7 lub B-20 (w przypadku braku widoczności). Dopuszcza się tutaj zastosowanie znaków
w rozmiarze mini (MI), a w celu lepszej ich percepcji umieszczenie tarczy znaków na
wysokości 1,0 - 1,5 m. Przy takiej organizacji ruchu, znaki A-7 i C-12 dla ruchu ogólnego
umieszcza się za przejazdem dla rowerzystów, a przed obwiednią ronda.
Optymalną formą dużego skrzyżowania (oprócz rozwiązań bezkolizyjnych) jest skrzyżowanie
zwykłe z sygnalizacją świetlną. W przypadku takich skrzyżowań konieczne jest zapewnienie
łuków o promieniu co najmniej 2,0 m dla relacji skrętnych w celu umożliwienia rowerzystom
wykonywania sprawnych i pewnych manewrów w obrębie skrzyżowania. Konieczne jest
także zapewnienie odpowiednich obszarów akumulacji, minimalizujących konflikty pomiędzy
pieszymi i rowerzystami oraz pomiędzy rowerzystami poruszającymi się na różnych relacjach.

Rys. 8.8.3. Przykładowy schemat przebiegu dróg dla rowerów w narożniku dużego skrzyżowania
z sygnalizacją świetlną.
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8.9. Zasady organizacji ruchu na skrzyżowaniach
Przejazd dla rowerzystów stanowi część skrzyżowania lub samodzielne skrzyżowanie, zatem
pierwszeństwo regulują przepisy ogólne lub należy ustalać je znakami drogowymi.
Przy drodze dla rowerów zlokalizowanej wzdłuż drogi z pierwszeństwem i przecinającej
drogę poprzeczną należy ustawić znak A-7 lub B-20 (dla użytkowników w ruchu ogólnym lub
dla rowerzystów poruszających się po drodze dla rowerów) odpowiednio ustalający
pierwszeństwo na skrzyżowaniu.
Jeśli droga dla rowerów jest zlokalizowana wzdłuż drogi bez pierwszeństwa i przecina drogę
z pierwszeństwem, należy zastosować znak A-7 lub B-20, będący powtórzeniem
oznakowania znajdującego się przy jezdni ogólnodostępnej oraz zastosować odpowiednie
oznakowanie poziome.

Fot. 8.9.1. Znak A-7 (w rozmiarze mini) przed
przejazdem dla rowerzystów (Olsztyn).

Fot. 8.9.2. Znak B-20 (w rozmiarze mini) przed
przejazdem dla rowerzystów (Olsztyn).

W sytuacji kiedy znak A-7 lub B-20 dla ruchu ogólnego jest dobrze widoczny z drogi dla
rowerów i nie zachodzi obawa o niewłaściwą interpretację danej sytuacji drogowej,
dopuszcza się rezygnację z powtórzenia tego oznakowania pionowego przy drodze dla
rowerów.
Znaki ustalające pierwszeństwo należy ustawić również w przypadku, gdy droga dla rowerów
przecina drogę ogólnodostępną poza obrębem skrzyżowania dróg ogólnodostępnych. Jeśli
na drodze ogólnodostępnej znajduje się znak D-1, to na wlotach drogi dla rowerów należy
umieścić znaki A-7 lub B-20.
W sytuacji, gdy pożądane jest ustalenie pierwszeństwa drogi dla rowerów ponad drogą
ogólnodostępną, zaleca się poprowadzenie przejazdu dla rowerzystów grzbietem płytowego
progu zwalniającego, a poza znakiem A-7 umieszczenie znaku uzupełniającego P-15
(„trójkąt podporządkowania”) oraz/lub dodatkowego ostrzeżenia w postaci znaku A-24
(„rowerzyści”). Opisane rozwiązanie ukazuje Fot. 8.9.3.
Szczególny problem stanowią średnie i duże ronda z wieloma pasami ruchu oraz ronda
turbinowe. Z mocy art. 27 ust. 1a PoRD kierujący opuszczający rondo (skręcający w drogę
poprzeczną) musi ustąpić pierwszeństwa rowerzyście kontynuującemu jazdę na wprost.
Jednak organizacja ruchu oraz geometria tych skrzyżowań często powodują nieczytelność
i nieintuicyjność opisanej sytuacji. W takich przypadkach wskazane jest odbieranie
rowerzystom pierwszeństwa przed wjazdem na przejazd dla rowerzystów wyznaczony przez
wyloty ronda (patrz: Rozdział 8.8).
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Fot. 8.9.3. Poprawne oznakowanie przejazdu dla rowerzystów przecinającego łącznicę.
Poza widocznymi znakami ustalającymi pierwszeństwo (A-7, P-13 i P-15) w głębi widnieje znak
informacyjnyD-6b, który zgodnie z definicją nie ustala pierwszeństwa, a więc nie może funkcjonować
samodzielnie przy powyższej organizacji ruchu (Kraków, ul. Saska).

Fot. 8.9.4. Oznakowanie odbierające rowerzystom
pierwszeństwo przed przejazdami wyznaczonymi
przez wloty dużego ronda.

Fot. 8.9.5. Oznakowanie odbierające rowerzystom pierwszeństwo przed przejazdami wyznanymi przez wloty dużego ronda.

8.10. Zasady sygnalizacji świetlnej
Na pasach ruchu dla rowerów oraz w śluzach rowerowych należy stosować sygnalizatory
S-1a i S-3a. Dopuszcza się stosowanie sygnalizatorów S-1, S-2 i S-3 z odpowiednio
zmodyfikowaną tablicą F-11 (z symbolem roweru), w tym jeśli sygnał dotyczy wyłącznie pasa
ruchu dla rowerów, Dla ruchu odbywającego się na drogach dla rowerów stosuje się
sygnalizatory S-6. Jeśli zachodzi potrzeba wyodrębnienia fazy sygnalizacji dla określonego
kierunku, zamiast sygnalizatora S-6 należy stosować warianty sygnalizatora S-3a.
Sygnalizator S-1a lub S-3a stosuje się również na drodze dla rowerów w sytuacji, kiedy ruch
rowerowy jest kierowany na jezdnię (np. jako samodzielny wlot skrzyżowania lub w kierunku
śluzy dla rowerów typu V).
Na przejazdach dla rowerzystów (znak P-11) wyznaczonych wspólnie z przejściami dla
pieszych (znak P-10) dopuszcza się stosowanie połączonego sygnalizatora pieszorowerowego (S-5/S-6), o ile inne przesłanki nie uzasadniają zastosowania odrębnych
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sygnalizatorów (np.: rozległość skrzyżowania, niedostateczna widoczność, konieczność
rozdzielenia grup sygnałowych dla różnych kierunków, różnice prędkości ewakuacji pieszych
i rowerzystów skutkujące istotną różnicą długości nadawanych sygnałów).
W przypadku sygnalizacji akomodacyjnej stosuje się dwa rodzaje rozwiązań dla ruchu
rowerowego:
- detekcja automatyczna (zdalna), czyli samoczynne wykrywanie obecności rowerzystów
(np. detektory indukcyjne, magnetyczne, podczerwone, wideo);
- sprzężenie (synchronizacja), czyli nadawanie sygnału zielonego dla rowerzystów zawsze
jednocześnie z sygnałem zielonym dla grupy samochodowej na równoległej jezdni;
Dla ruchu rowerów na jezdni (w tym na pasach ruchu dla rowerów i w śluzach dla rowerów)
stosuje się detekcję automatyczną. W pozostałych przypadkach należy stosować łącznie
detekcję automatyczną i sprzężenie.
W przypadku detekcji automatycznej zaleca się jednoczesne stosowanie dwóch obszarów
detekcji rowerzystów: w odległości 20 - 40 m oraz 1,0 - 2,0 m przed skrzyżowaniem (patrz:
Rys. 8.8.3).

Fot. 8.10.1. Pętla indukcyjna umieszczona w nawierzchni drogi dla rowerów (Olsztyn).

Fot. 8.10.2. Pętla indukcyjna umieszczona w nawierzchni drogi dla rowerów (Olsztyn).

W przypadku sprzężenia, sygnał zielony w sygnalizatorze S-6 (S-1a) powinien być
wywoływany wcześniej lub najpóźniej równocześnie z sygnałem zielonym w sygnalizatorze
S-1 lub S-3 (wyłącznie dla kierunku na wprost) dla niekolizyjnego (równoległego) strumienia
ruchu ogólnego.
Jeśli na wszystkich wlotach skrzyżowania znajdują się drogi dla rowerów, optymalne jest
sterowanie przy pomocy czterech faz sygnalizacji: dwie fazy ruchu ogólnego, rowerów
i pieszych na wprost oraz dwie fazy niekolizyjnych prawo- i lewoskrętów z zamkniętym
ruchem rowerów i pieszych.
Jeśli przejazd dla rowerzystów prowadzony jest przez ulicę dwujezdniową (i ewentualnie
torowisko) należy unikać podziału na etapy i dążyć do zapewnienia rowerzystom przejazdu
w czasie jednej fazy ruchu.
Stosowanie sygnalizatorów nadających sygnał warunkowy S-2 na wlotach przecinanych
przejazdami dla rowerzystów należy każdorazowo poprzedzić dokładną analizą zasadności
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dopuszczenia takiego sygnału oraz zapewnić bezpieczeństwo rowerzystów korzystających
z przejazdu.
Pojazdy skręcające w prawo i będące w kolizji z ruchem na przejeździe dla rowerzystów
można kierować za pomocą sygnału ogólnego S-1 pod warunkiem zastosowania łuku skrętu
o minimalnym promieniu (w celu uniemożliwienia samochodom pokonania zakrętu ze zbyt
dużą prędkością i stworzenia niebezpieczeństwa w postaci gwałtownego przecięcia toru
ruchu rowerzystów korzystających z przejazdu).
Detekcję wymuszoną (uruchamianą przyciskiem) dopuszcza się jedynie:
- w przypadku samodzielnych przejazdów dla rowerzystów poza skrzyżowaniami, jeśli droga
dla rowerów biegnie równolegle do jezdni i niemożliwe jest przy pomocy detekcji
automatycznej przewidzenie relacji planowanej przez kierującego rowerem (jazda na wprost
lub skręt w kierunku przejazdu dla rowerzystów);
- dla urządzeń istniejących, ale tylko do czasu ich modernizacji i zastosowania wytycznych
opisanych w Standardach.
9. DROGA DLA ROWERÓW JAKO SAMODZIELNY WLOT SKRZYŻOWANIA
Można wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje takiego rozwiązania:
- małe rondo z jednym pasem ruchu, na którym ruch rowerów odbywa się po jezdni na
zasadach ogólnych (patrz: Rozdział 8.5);
- skrzyżowanie trzywlotowe („teowe”- w kształcie litery T) z drogą dla rowerów jako
samodzielnym, czwartym wlotem.
Małe rondo z jednym pasem ruchu jest optymalnym sposobem prowadzenia ruchu rowerów
po jezdni na zasadach ogólnych, a następnie na dwukierunkową drogę dla rowerów
znajdującą się tylko po jednej stronie tej jezdni. Małe rondo eliminuje kłopotliwe i potencjalnie
niebezpieczne manewry lewoskrętu i przekraczania osi jezdni. W takiej sytuacji, przy wylocie
z ronda prowadzącym na drogę dla rowerów, należy umieścić znak C-13, a w razie
konieczności uniemożliwić wjazd niepożądanych pojazdów przy pomocy słupków
przeszkodowych U-12c (zgodnie z zasadami omówionymi w Rozdziale 7.3). Na wylocie drogi
dla rowerów w rondo należy umieścić znak C-13a oraz znak C-12 wraz ze znakiem A-7.
Znaki C-13a i A-7 w tej sytuacji dublują swoje znaczenie (następuje tu bowiem manewr
włączania się rowerzystów do ruchu), ale kierujący rowerem powinien otrzymać informację
o zakończeniu drogi dla rowerów, którą się poruszał, a kombinacja znaków C-12 i A-7 jest
wymagana przepisami ogólnymi.

Fot. 9.1. Droga dla rowerów jako wlot małego
ronda (Kraków, skrzyżowanie Saska/Żołnierska).

Fot. 9.2. Droga dla rowerów jako wlot małego
ronda (Toruń).
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