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BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

CEL STOSOWANIA
Podstawowym celem stosowania drogowych barier ochronnych – po-
dobnie jak pozostałych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
– jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrona 
życia, a także (w ograniczonym zakresie) mienia uczestników ruchu, 
a w niektórych przypadkach także użytkowników terenów przyległych 
do drogi. Dokonywane jest to poprzez zapewnienie warunków ru-
chu nie zagrażających wypadkiem, a także przez ochronę użytkow-
ników drogi, gdy wypadek, stanowiący w niektórych warunkach lub 
sytuacjach nieuniknioną technicznie konsekwencję ruchu drogowe-
go, ma nastąpić lub już nastąpił. Stosuje się je w miejscach, gdzie 
przejechanie poza krawędź drogi lub przekroczenie pasa dzielącego 
poważnie zagraża bezpieczeństwu kierowcy i pasażerów pojazdu lub 
innych użytkowników drogi. Są stosowane na mostach i wiaduktach 
oraz na nasypach, jak również w miejscach, gdzie w bliskości jezdni 
znajdują się obiekty i przeszkody stałe (podpory wiaduktów, słupy, 
budynki itp.), kolizja z którymi może być szczególnie niebezpieczna 
dla kierowców i pasażerów pojazdów. Chronią one przed zjazdem 
z nasypu lub uderzeniem w obiekt lub przeszkodę.

Ponadto bariery ochronne wyraźnie oznaczają krawędzie jezdni, 
zwiększając pewność ruchu. Są one pod tym względem szczegól-
nie przydatne w nocy i przy złych warunkach widoczności (śnieg, 
deszcz, mgła). Zwykle bariery ochronne skutecznie odgradzają także 
drogę od przyległych obszarów oraz ulic lub dróg lokalnych.

ZADANIA DROGOWYCH BARIER OCHRONNYCH 
Prawidłowo zaprojektowana i należycie wykonana drogowa bariera 
ochronna powinna:
• uniemożliwić przejechanie pojazdu poza krawędź drogi lub przez 

pas dzielący drogi na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kie-
runku ruchu,

• zapewnić takie warunki kolizji, przy których opóźnienia działa-
jące na załogę pojazdu nie przekroczą wartości bezpiecznych. 
Granica opóźnień niebezpiecznych jest tu zależna od używania 
pasów bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażerów pojazdu oraz 
od kierunku działania sił występujących podczas kolizji,

• wyprowadzić pojazd na tor ruchu równoległy lub bliski równole-
głemu do bariery – przy możliwie najmniejszym zagrożeniu dla 
innych pojazdów, jadących obok lub z tyłu oraz nadjeżdżających 
z przeciwnego kierunku. Nie może tu w szczególności nastąpić 
odbicie lub sprężyste odrzucenie pojazdu,

• powodować podczas kolizji możliwie niewielkie zniszczenia po-
jazdu, w miarę możliwości ograniczające się tylko do elementów 
nadwozia, nie utrudniające w sposób poważny, a tym bardziej nie 
uniemożliwiające panowania nad kierunkiem i torem jego ruchu,

• w sposób możliwie wyraźny i czytelny określać zewnętrzną kra-
wędź jezdni lub drogi.
Szczególną cechą drogowych barier ochronnych jest to, że nie 

można ich konstruować standardowymi metodami obliczeniowymi. 
Prawidłowość ich działania i ich skuteczność podczas kolizji zależy 
bowiem m.in. od współdziałania wielu pozornie drobnych rozwiązań 
konstrukcyjnych – którego uwzględnienie w obliczeniach jest tech-
nicznie niemożliwe. Stąd bariery te zawsze podlegają sprawdzeniu 
w zderzeniowych badaniach poligonowych (crash tests). Dla zmniej-
szenia liczby koniecznych prób zderzeniowych konstrukcja barier 
może być przed tymi próbami lub po kolejnych ich seriach również 
sprawdzana poprzez odpowiednie badania symulacyjne.

W krajach Unii Europejskiej zasady prowadzenia poligonowych 
badań zderzeniowych oraz zasady oceny wyników tych badań, 
a w konsekwencji zasady oceny właściwości barier, są przedmio-
tem norm europejskich EN 1317-1. Road restraint systems – Part 1: 
Terminology and general criteria for test methods. [Terminologie 
und Allgemeine Kriterien für Prüfverfahren] oraz EN 1317-2. Road 
restraint systems – Part 2: Performance classes, impact test accep-
tance criteria and test methods for safety barriers. [Schutzeinrich-
tungen: Leistungsklassen, Abnahmenkriterien für Anprallprüfungen 
und Prüfverfahren für Schutzeinrichtungen]. Do Polski normy te 
zostały przeniesione jako PN-EN 1317-1:2001 Systemy ogranicza-
jące drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań. 
oraz PN-EN 1317-1:2001 Systemy ograniczające drogę. Część 2: 
Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i meto-
dy badań barier ochronnych – lecz niestety spora liczba nieporo-
zumień, błędów i przekłamań w ich tłumaczeniu na język polski 
podważa ich zasadność techniczną i skłania do korzystania raczej 
z oryginalnych tekstów norm europejskich niż z treści odpowia-
dających im PN. Dotyczy to zresztą i trzeciej normy z tej grupy 
– PN-EN 1317-3:2003 Systemy ograniczające drogę. Część 3: Klasy 
działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań 
poduszek zderzeniowych – także przetłumaczonej w sposób wysoce 
niestaranny, a w niektórych zakresach wręcz dyletancki.

PODZIAŁ PODSTAWOWY DROGOWYCH
BARIER OCHRONNYCH 
W zależności od usytuowania barier odróżnia się:
• bariery skrajne, umieszczane przy krawędzi jezdni, krawędzi ko-

rony drogi lub krawędzi obiektów, przeciwdziałające wyjechaniu 
pojazdów poza drogę lub obiekt,

• bariery dzielące, umieszczane na pasie dzielącym drogi w celu 
przeciwdziałania przejeżdżaniu pojazdów na jezdnię przeznaczo-
ną dla przeciwnego kierunku ruchu lub na jezdnie lokalne,
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• bariery osłonowe, umieszczane przy obiektach lub przeszko-
dach bocznych w celu przeciwdziałania najechaniu pojazdów na 
te obiekty. Mogą być ustawiane zarówno na krawędzi drogi, jak 
i na pasie dzielącym.
Nowym rodzajem drogowych barier ochronnych są bariery skar-

powe. Ustawiane są one poza koroną drogi – na skarpie nasypu. Jak 
dotychczas zastosowanie znalazły tu bariery linowe. Bariery ochron-
ne mogą być wykonane jako jednostronne lub dwustronne. Bariery 
jednostronne, dostosowane do najechania z jednej tylko strony, są 
stosowane zwykle jako bariery skrajne oraz bariery osłonowe, wyjąt-
kowo (w postaci dwóch równoległych barier skrajnych) jako bariery 
dzielące. Bariery dwustronne, dostosowane do najechania z dwóch 
stron, są stosowane jako bariery dzielące. W przypadkach szczegól-
nych mogą być one stosowane jako bariery osłonowe.

Po zastosowaniu dodatkowego pochwytu poręczy i odpowied-
nich wypełnień – bariery ochronne na obiektach mostowych mogą 
równolegle pełnić funkcje balustrad dla pieszych.

Pod względem konstrukcyjnym odróżnia się;
• bariery ochronne stalowe, w tym:

– bariery z prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej o dwóch 
lub trzech przetłoczeniach,

– bariery z prowadnicą o przekroju innym niż profilowana taśma 
stalowa (np. z kształtowników o przekroju otwartym, półza-
mkniętym lub zamkniętym, z rur stalowych itp.),

– bariery stalowe pełne.
• bariery ochronne betonowe – belkowe lub pełne,
• bariery ochronne linowe.

W praktyce drogowej – raczej w USA, rzadziej w Europie – sto-
sowane były w swoim czasie również bariery aluminiowe. Były to 
z zasady bariery z prowadnicą lub prowadnicami z kształtowników 
aluminiowych. W niektórych krajach bariery te stosowane są także 
obecnie, lecz w ograniczonym zakresie. Dość szeroko stosuje się 
natomiast aluminium (a dokładniej jego stopy) jako materiał do 
konstrukcji poręczy i balustrad na obiektach mostowych.

DROGOWE BARIERY OCHRONNE 
W POLSKIEJ PRAKTYCE DROGOWEJ
Można stwierdzić, że po wielu latach pracy polska praktyka dro-
gowa dysponuje stalowymi barierami ochronnymi spełniającymi 
współczesne wymagania techniczne i kolizyjne. Polscy producenci 
tych barier dysponują wyrobami nieodbiegającymi swym pozio-

mem technicznym i technologicznym od podobnych rozwiązań 
w krajach Europy Zachodniej. 

Bariery ochronne ze stali zostały wprowadzone w USA na po-
czątku lat 30. XX w. – obok barier linowych. Już w 1933 r. istniały 
tam trzydzieści trzy przedsiębiorstwa produkujące elementy barier 
ochronnych lub ustawiające je na drogach. W tym również czasie 
przeprowadzane były pierwsze poligonowe badania zderzeniowe 
tych barier. Odpowiednie parametry tych prób uzyskiwano spy-
chając samochody ze wzgórza – po stoku o ustalonych dla danej 
próby nachyleniu i wysokości. W pierwszych barierach stalowych 
stosowano prowadnice o przekroju łukowym – były to bariery sys-
temu Tuthill. Następne były bariery z prowadnicami systemu Arm-
co i Bethleem Steel – znanymi obecnie jako prowadnice typu A, 
w których krawędzie przetłoczeń taśmy stalowej są zaokrąglone, 
i typu B, w których krawędzie te są spłaszczone.

Najczęściej obecnie stosowanym rodzajem barier ochronnych są 
bariery z prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej, o dwóch, ostat-
nio także trzech przetłoczeniach – na słupkach z kształtowników 
stalowych. Istnieją trzy podstawowe odmiany tych barier: wysięgniko-
we, przekładkowe i bezprzekładkowe. Pierwsze z nich są w zasadzie 
przeznaczone do stosowania na drogach o większych prędkościach 
rzeczywistych, a więc i większym prawdopodobieństwie najechania 
z dużą prędkością przez pojazd na barierę. W zależności od kon-
strukcji bariery, a w szczególności od wymiarów słupków w prze-
kroju poprzecznym, konstrukcji tych słupków i odległości między 
nimi (rozstawu słupków), mogą one mieć różne właściwości kolizyjne 
– barier podatnych lub barier o ograniczonej podatności. Będą one 
bardziej szczegółowo omówione w następnym artykule.

Obok barier ochronnych z prowadnicą z profilowanej taśmy 
stalowej stosowane są także bariery stalowe z prowadnicami inne-
go rodzaju. Są to m.in. bariery z prowadnicą (lub prowadnicami) 
z kształtowników stalowych o przekroju otwartym, półzamkniętym 
lub zamkniętym. W niektórych konstrukcjach barier, przeznaczo-
nych np. do stosowania na obiektach mostowych, stosuje się rów-
nież prowadnice rurowe o przekroju prostokątnym, kwadratowym 
lub kołowym.

Drugim rodzajem barier ochronnych, powszechnie stosowanym 
w technice drogowej, są bariery betonowe. Do stosowania w Polsce 
wprowadzone zostały bariery betonowe pełne o zmodyfikowanym 
zarysie ściany bocznej (tzw. zarys „F”), bezpieczniejszym dla ma-
łych samochodów osobowych niż stosowany w niektórych krajach 

Fot. 1. Bariery ochronne skrajne SP-01 z prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej typu B
Fot. 2. Bariery ochronne dzielące (dwustronne) SP-07 z prowadnicą z profilowanej taśmy 
stalowej typu B
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zarys New Jersey, od którego się dzisiaj odchodzi na rzecz nowych 
zarysów, w tym np. zarysu STEP lub dwuskośnego. Podstawową 
zaletą są tu małe, często bliskie lub równe zeru odkształcenia przy 
najechaniu przez pojazd, a także fakt, iż w normalnych warunkach 
kolizji bariery te zapewniają pełną praktycznie nieprzejeżdżalność. 
Istnieją sytuacje, gdy ta cecha ma szczególnie istotne znaczenie. 
Dotyczy to m.in. przypadków, w których obok drogi znajdują się 
np. głębokie cieki lub zastoiska wodne albo linie kolejowe o dużej 
prędkości ruchu pociągów. Podobna sytuacja występuje w przy-
padku obiektów niebezpiecznych, w rodzaju np. zbiorników paliw 
płynnych lub dużych rozdzielni elektroenergetycznych. Bariery te są 
również szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy w bezpośredniej 
bliskości jezdni znajdują się np. podpory lub przyczółki wiaduk-
tów – a w poprzecznym przekroju drogi jest zbyt mało miejsca, by 
można było zastosować bariery stalowe o odpowiedniej podatności 
i równolegle odpowiednio dużej wytrzymałości kolizyjnej.

Korzystne wyniki stosowania barier ochronnych betonowych 
pełnych doprowadziły do wprowadzenia do praktyki drogowej, 
a zwłaszcza mostowej, barier stalowych pełnych – o identycznym 
zarysie ściany bocznej, jak podobne bariery betonowe, lecz o znacz-
nie mniejszej masie. 

Trzecim rodzajem barier ochronnych są bariery linowe. Począt-
kowo były to bariery jedno- lub dwulinowe, których obecnie już 
się nie stosuje. Nowoczesne bariery linowe, o trzech lub czterech 
linach, stosowane obecnie także w Polsce, odznaczają się dużą 
skutecznością kolizyjną, niskimi w porównaniu z innymi rodzaja-
mi barier kosztami ustawiania i napraw oraz krótkim czasem za-
budowy i montażu.

W kilku krajach Europy wprowadzane są do stosowania bariery 
ochronne, które można umownie nazwać drewniano-stalowymi. Pro-
wadnica tych barier składa się z belki zewnętrznej. Słupki są zwykle 
drewniane. Bariery te są z zasady przeznaczone dla dróg z ruchem 
tylko samochodów osobowych, na których raczej nie występują 
duże prędkości rzeczywiste. Tym niemniej stanowią one korzystne 
wyposażenie dróg na terenie parków krajobrazowych i dróg o ru-
chu raczej rekreacyjnym. 

Niekorzystne jest, że w zbyt małym zakresie stosuje się u nas róż-
nego rodzaju urządzenia uzupełniające drogowe bariery ochronne, 
jak np. nakładki prowadzące na prowadnice bariery, elastyczne osło-
ny słupków barier, szczególnie istotne na łukach dróg, na których 
występuje znaczący ruch motocyklowy, itp. 

Rozwiązania wymaga problem stosowania furt i innych podobnych 
form przejazdów awaryjnych przez bariery dzielące, a czasem i barie-
ry skrajne, o dostatecznie krótkim czasie otwierania. Jest to bardzo 
ważne, gdyż przejazdy stale otwarte nie są dostatecznie bezpieczne. 
Nawet gdy są zastawione np. ogrodzeniem o lekkiej konstrukcji, 
są w praktyce często wykorzystywane do niedozwolonych przejaz-
dów na sąsiednią jezdnię. Brak natomiast takich przejazdów bardzo 
utrudnia, czasem wręcz uniemożliwia, szybkie reagowanie służb ra-
towniczych oraz w niektórych przypadkach utrudnia należyte zimo-
we utrzymanie drogi. Stąd konieczność szerszego stosowania barier 
ochronnych rozbieralnych lub łatwo demontowalnych (te ostatnie 
to m.in. bariery stalowe lub linowe ze słupkami, osadzonymi wy-
suwnie w odpowiednich fundamentach). Nadal jednak zbyt mały 
jest zakres stosowania tych barier. Natomiast nie stosuje się furt 
w barierach – stanowiących pod tym względem rozwiązanie bez-
spornie najkorzystniejsze.

PODSTAWOWE WARUNKI STOSOWANIA
DROGOWYCH BARIER OCHRONNYCH 
Stosowanie barier ochronnych dopuszczalne jest tylko w miejscach 
lub na odcinkach dróg, gdzie przewidywane skutki wypadku 
będą poważniejsze niż skutki najechania pojazdu na barierę. 
Drogi oraz obiekty i urządzenia drogowe powinny być tak projekto-
wane, by możliwe było ograniczenie stosowania barier ochronnych. 
Właściwości konstrukcyjne i kolizyjne bariery, a zwłaszcza lokalizacja 
i ukształtowanie jej odcinków czołowych, zwłaszcza początkowych 
– nie mogą narażać użytkowników drogi na dodatkowe niebezpie-
czeństwo lub szkodę. 

Zaleca się rozwiązania projektowe i urządzenia techniczne 
umożliwiające niestosowanie barier, np. poprzez zmniejszenie 
nachylenia skarp nasypów do 1:3 (lub łagodniejszego) i usuwa-
nie obiektów niebezpiecznych (podpór, słupów itp.) z obszarów 
o zwiększonym zagrożeniu kolizyjnym. Dotyczy to w szczególno-
ści masztów i słupów latarń oświetlenia drogowego oraz innych 
masztów i słupów na obrzeżach drogi, które na łukach powinny 
być umieszczane po wewnętrznej stronie drogi. Należy przy tym 
uwzględnić fakt, że bariery ochronne nie są urządzeniem neu-
tralnym i nie eliminują wypadków, lecz przy prawidłowym 
zastosowaniu jedynie łagodzą ich skutki – w najkorzystniej-
szych przypadkach zamieniając je w kolizje drogowe – bez ofiar 
śmiertelnych lub/i rannych.

Fot. 3. Przebieg poligonowej próby zderzeniowej (crash test – próba TB 32 wg EN 1317-2) – na-
jechanie samochodu osobowego na drogową barierę ochronną Flexbeam (Wielka Brytania)

Fot. 4. Bariery ochronne na obiekcie mostowym z wypełnieniem prętowym, stanowiące 
równocześnie balustradę dla pieszych
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Niedopuszczalne jest stosowanie barier ochronnych w celach in-
nych niż zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego – np. 
w celu przeciwdziałania poprzecznemu ruchowi pieszych lub 
pojazdów przez pas dzielący lub dla odgrodzenia drogi od przy-
ległego terenu. Należy w tym celu stosować odpowiednie ogro-
dzenia. Zalecane jest stosowanie w możliwie szerokim zakresie 
barier podatnych. Pozostałe odmiany barier stosować należy 
w sytuacjach, gdy np. warunki miejscowe uniemożliwiają odpo-
wiednie odkształcenie bariery lub gdy zachodzi potrzeba jej od-
powiedniego wzmocnienia.

NAZEWNICTWO DROGOWYCH BARIER OCHRONNYCH
– NIEPOROZUMIENIA I BŁĘDY 
Poważnym nieporozumieniem i błędem jest używanie określenia 
„bariery energochłonne” dla drogowych barier ochronnych. Powo-
duje to wiele nieporozumień, związanych z brakiem dostatecznego 
zrozumienia celu stosowania i zasad działania drogowych barier 
ochronnych oraz barier na obiektach mostowych. 

Drogowe bariery ochronne nie są urządzeniem energo-
chłonnym. Podstawowym ich zadaniem jest wyprowadzenie 
pojazdu na tor ruchu równoległy lub bliski równoległemu 
do bariery – przy możliwie najmniejszym zagrożeniu dla innych 
pojazdów, jadących obok lub z tyłu, oraz nadjeżdżających z prze-
ciwnego kierunku. Nie może tu w szczególności nastąpić odbicie 
lub silne przyhamowanie pojazdu. To ostatnie może bowiem spo-
wodować bardzo niebezpieczne zarzucenie tyłu pojazdu, prowa-
dzące do jego przewrócenia.

Duża energochłonność bariery ochronnej, zarówno w płasz-
czyźnie podłużnej, jak i poprzecznej, powoduje znaczne 
zwiększenie sił działających na pojazd, a także jego załogę, 
i może prowadzić do zwiększenia następstw kolizji pojazdu 
z barierą – ze skutkami śmiertelnymi włącznie. 

Używanie przedstawionej wyżej błędnej nazwy drogowych barier 
ochronnych prowadzi niejednokrotnie do absurdów technicznych, 
niekiedy wręcz humorystycznych, jak np. używana przez jedną 
z firm nazwa „bariery energochłonne sztywne”.

Podobnie niewłaściwe jest używanie określenia „bariery spręży-
ste”. Sugeruje ono, że pojazd po najechaniu na barierę zostaje sprę-
żyście odrzucony. Jest to oczywisty absurd – i błąd o zasadniczym 
znaczeniu, utrudniający zrozumienie zasady działania i zadań dro-
gowych barier ochronnych.

ZABUDOWA DROGOWYCH BARIER OCHRONNYCH 
NA DROGACH I OBIEKTACH MOSTOWYCH
Przy zabudowie drogowych barier ochronnych na drogach i obiek-
tach mostowych niezbędne jest zastosowanie się m.in. do niżej wy-
mienionych podstawowych warunków wykonawczych.
• Żaden z elementów bariery nie może być doginany, przecinany, 

wiercony lub spawany w sposób naruszający antykorozyjną po-
włokę ochronną.

• Przy osadzaniu słupków w gruncie – niezależnie od zastosowanej 
metody – słupek, a zwłaszcza jego część górna, nie może ulegać 
odkształceniu; nie może również ulegać uszkodzeniu antykoro-
zyjna powłoka ochronna;

• Przy osadzaniu słupków na obiektach mostowych należy uwzględ-
nić fakt, iż dopuszczalne odchylenia regularności umieszczenia 
słupków są wyznaczone dokładnością wykonania bariery, a zwłasz-
cza dokładnością wykonania jej prowadnicy; w przypadku pro-
filowanej taśmy stalowej odchylenie to nie może przekraczać 
0,5 cm – także na dłuższych odcinkach;

• Odległości między słupkami bariery, zwłaszcza na łukach, należy 
mierzyć wzdłuż taśmy, a nie wzdłuż linii słupków;

• Przy montażu bariery należy zważać w szczególności na: 
– usytuowanie zakładek prowadnicy bariery (profilowanej taśmy 

stalowej) w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu drogowego 
przy barierze,

– zastosowanie prawidłowych odcinków początkowych i końco-
wych bariery,

– zastosowanie prawidłowych odcinków przejściowych między 
barierami na obiektach mostowych i barierami na dojazdach 
do tych obiektów, 

– prawidłowe zabezpieczenie wszelkich przerw w barierze, jeżeli 
przerwy te rzeczywiście są konieczne.

Celowe jest, by zabudowa barier ochronnych na drodze i na 
obiektach mostowych była dokonywana przez specjalistyczne jed-
nostki wykonawcze. Jest wskazane, by były to jednostki rekomen-
dowane przez producenta barier.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY 
W PROJEKTOWANIU I WYKONAWSTWIE 
W projektowaniu i wykonawstwie drogowych barier ochronnych 
w Polsce nadal niestety występuje spora liczba nieporozumień i błę-
dów. Najczęstsze z nich to:

Fot. 5. Stalowe bariery ochronne rurowe na obiekcie mostowym
Fot. 6. Bariery ochronne linowe zastosowane jako bariery dzielące między dwoma jezdniami 
oraz jedną z jezdni i drogą rowerową (Wielka Brytania)
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• zbyt duża liczba przerw w barierach – zwykle w celu prowadze-
nia dojazdów do przyległych posesji i pół uprawnych,

• niewłaściwe ukształtowanie odcinków początkowych i końco-
wych, a zwłaszcza umieszczanie prowadnicy na czole odcinka 
w całości nad powierzchnią terenu (np. nawierzchnią pobocza 
lub pasa dzielącego),

• lokalizowanie barier ochronnych na obiektach mostowych mię-
dzy chodnikiem i jezdnią, gdy bariery na dojazdach znajdują się 
na zewnętrznej krawędzi drogi,

• zbyt duża wysokość umieszczenia prowadnicy barier stalowych 
(notowano przypadki, gdy górna jej krawędź znajdowała się na 
wysokości nie 0,75 m, lecz nawet 0,90-1,02 m nad poziomem 
terenu!);

• niewłaściwe ukształtowanie końcowych odcinków bariery (po lewej 
stronie jezdni), a zwłaszcza traktowanie ich jako odcinków końco-
wych i wykonywanie w poziomie. Na drogach jednojezdniowych 
(dwukierunkowych) o liczbie pasów ruchu mniejszej od czterech 
odcinki te muszą być kształtowane podobnie, jak odcinki począt-
kowe po prawej stronie jezdni – zwłaszcza na łukach drogi;

• niewłaściwe kształtowanie odcinków przejściowych (w tym od-
cinków dylatacyjnych) na przejściu z barier na dojazdach w ba-
riery na obiekcie mostowym;

• niewłaściwe długości barier przy przepustach drogowych i innych 
podobnych obiektach – bariery są tu często traktowane jak po-
ręcze lub balustrady dla pieszych;

• błędy konstrukcyjne i wykonawcze, w tym np. w przypadku ba-
rier stalowych:

– w barierach SP-07/4 brak wsporników w środkowej części od-
cinków międzysłupkowych (co 2,0 m),

– w barierach SP-01 stosowanie barier SP-01/4. Jest to niedozwo-
lone – rozstaw słupków w tych barierach nie może być większy 
od 2,0 m.

Występuje wiele podobnych nieporozumień i błędów, w większo-
ści powodowanych niedostateczną wiedzą i nikłym niejednokrotnie 
doświadczeniem specjalistycznym, a często także niedostateczną 
wyobraźnią projektantów i wykonawców barier. Poprawa sytuacji 
w tym przedmiocie jest jednym z ważnych kierunków działania 
obecnie i w przyszłości.

W następnych artykułach omówione zostaną
bariery ochronne stalowe oraz bariery betonowe i linowe.
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