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Wstęp 

Główne funkcje oświetlenia drogowego: 
• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
• zwiększenie poczucie bezpieczeństwa osobistego,
• skrócenie czasu i poprawa warunków prowadzenia akcji ratowniczych,
• ułatwienie prowadzenia nadzoru wizyjnego,
• estetyka, atrakcyjny wizerunek miast, miejscowości i infrastruktury 

drogowej.
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Wstęp – wpływ oświetlenia na środowisko

Główne elementy wpływu oświetlenia drogowego na środowisko z punktu widzenia całego 
cyklu życia i stosowane podejścia ograniczające to oddziaływanie.

Kluczowe elementy wpływu na środowisko 
podczas cyklu życia oświetlenia drogowego 

Proponowane podejście dotyczące 
unijnych zielonych zamówień publicznych 

na oświetlenie drogowe

• Emisja CO2 i innych gazów cieplarnianych i gazów
zakwaszających wynikająca ze zużycia energii elektrycznej
podczas korzystania z oświetlenia drogowego.

• Utrata widoczności gwiazd spowodowana wysyłanym ku
górze strumieniem świetlnym z nieosłoniętych opraw
oświetleniowych i odbiciem od podłoża.

• Zaburzenie zachowań gatunków nocnych, co może
niekorzystnie wpływać na różnorodność biologiczną,
zwłaszcza w przypadku światła niebieskiego.

• Niska efektywność gospodarowania zasobami (niska jakość
elementów instalacji – skrócony cykl życia), gdy produkty
lub elementy składowe muszą być wymieniane przed
końcem ich określonego cyklu życia, np. ze względu na
stosowanie niższej jakości (i tańszych) diod LED, trudności z
naprawą lub niskiej jakości instalacji.

• Zakup opraw oświetleniowych, lamp lub źródeł światła, które
przekraczają minimalną skuteczność opraw oświetleniowych.

• Zachęcanie do stosowania przyciemniania i systemów
pomiaru zużycia energii w celu zapewnienia możliwości
bieżącej optymalizacji i monitorowania zużycia energii przez
daną instalację oświetleniową.

• Nałożenie wymogu, aby wskaźnik światła wysyłanego ku
górze w przypadku wszystkich opraw oświetleniowych wynosił
0,0% i aby na poziomie ogólnym 97% całości światła było
kierowane w dół pod kątem 75,5° do pionu w celu
ograniczenia światła przeszkadzającego i olśnienia.

• Zachęcanie do nałożenia obowiązku przyciemniania
oświetlenia na obszarach problematycznych oraz do ustalenia
ograniczeń w zakresie udziału światła niebieskiego (indeks G) w
strumieniu świetlnym oprawy oświetleniowej.

• Zakup trwałych i nadających się do użytku urządzeń
oświetlenia drogowego, które są naprawialne i objęte
gwarancją lub wydłużoną gwarancją.

• Określenie minimalnych wymogów dotyczących osoby
odpowiedzialnej za zatwierdzanie instalacji oświetlenia.

Źródło: Unijne kryteria zielonych zamówień publicznych na oświetlenie drogowe i sygnalizację świetlną, KE 2018
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Etapy cyklu życia
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Działania w cyklu życia
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Etap projektowania oświetlenia
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Etap projektowania – źródła światła
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Etap projektowania – Wybór klasy
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Etap projektowania – dystrybucja światła
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Etap projektowania – światło intruzyjne
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Etap projektowania – oprawy
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Etap projektowania – Strefy oświetleniowe
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Etap projektowania – Klasa odbiciowa

Klasa 
nawierzchn

i drogi

Zakres 
zmiany 

Q0

Opis stosowanych materiałów uwagi

R1
> 0,09

Beton, nawierzchnia asfaltowa 
o minimum 15% zawartości 
sztucznych dodatków 
rozjaśniających

Nawierzchnia jasna

R2
≥ 0,08
≤ 0,09

Asfalt złożony z minimum 60% 
żwiru (o cząstce wielkości 
większej niż 10 mm), asfalt 
zawierający 10% – 15% 
sztucznego materiału 
rozjaśniającego

Nawierzchnia średnio jasna

R3
> 0,05
≤ 0,07

Asfalt o szorstkiej strukturze 
powierzchni, złożony z ciemnego 
kruszywa (skała magmowa, żużel 
itp.)

Nawierzchnia ciemna, 
chropowata – najczęściej 
występująca klasa oraz 
przyjmowana do obliczeń 
oświetleniowych, gdy 
rzeczywista klasa nie jest 
zdefiniowana.

R4 ≤ 0,05
Asfalt ciemny o bardzo gładniej 
strukturze

Nawierzchnia ciemna, 
gładka
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Etap projektowania – Klasy oświetlenia

 wrażenie wzrokowe
 miara jaskrawości

 Ilość światła na 
powierzchni

[lx] [cd/m2]

r - współczynnik luminancji 

zredukowany do światła 

padającego, pod kątami (e, b)
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Etap projektowania – Wybór klasy
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Etap projektowania – Wybór poziomu klasy
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Etap projektowania – Wybór poziomu klasy M              
i scenariusza redukcji mocy

M = 6 – VWS

Scenariusz redukcji mocy
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Etap projektowania – przeliczanie klas
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Etap projektowania – Wskaźniki energetyczne

a) Wskaźnik gęstości mocy (PDI) Power Density Indicator DP dla danego odcinka oświetlonego
oświetleniem drogowym, podzielonego na podobszary:

𝑫𝒑 =
𝑷𝒊

σ𝒊=𝟏
𝒏 (ഥ𝑬𝒊∗ 𝑨𝒊)

𝑾 ∗ 𝒍𝒙−𝟏 ∗ 𝒎−𝟐

gdzie:
Dp – wskaźnik gęstości mocy [W·lx-1·m-2],
ത𝐸𝑖 –średnie poziome natężenie oświetlenia z podobszaru i [lx],
𝑃𝑖 – moc instalacji oświetleniowej stosowanej do oświetlenia odpowiednich obszarów i [W],
Ai – powierzchnia podobszaru oświetlonego przez instalację oświetleniową [m2],
n – liczba oświetlanych obszarów.

b) Wskaźnik rocznego zużycia energii DE (AECI) Annual Energy Consumption Indicator:

𝑫𝑬 =
σ𝒋=𝟏
𝒎 𝑷𝒋∗𝒕𝒋

𝑨
𝑾𝒉 ∗𝒎−𝟐

gdzie:
DE - roczny wskaźnik zużycia energii dla instalacji oświetlenia drogowego [Wh·m-2],
Pj – moc operacyjna związana z j-tym okresem eksploatacji [W],
tj – czas trwania j-tego okresu eksploatacji gdy Pj jest zużywana w ciągu roku [h],
A – powierzchnia obszaru oświetlonego przez ten sam układ oświetlenia [m2],
m – liczba okresów o różnej mocy instalacji Pj; brany jest również pod uwagę okres spoczynkowy zasilania (cząstkowe zużycie energii).

Źródło: Unijne kryteria zielonych zamówień publicznych na oświetlenie drogowe i sygnalizację świetlną UE, Bruksela, dnia 10.12.2018 r. SWD(2018) 494 final
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Etap projektowania – Wskaźniki energetyczne

Źródło: Unijne kryteria zielonych zamówień publicznych na oświetlenie drogowe i 
sygnalizację świetlną UE, Bruksela, dnia 10.12.2018 r. SWD(2018) 494 final



22

Etap projektowania oświetlenia
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Etap projektowania oświetlenia

a) jednostronny na drodze jednojezdniowej, b) 

jednostronny na drodze dwujezdniowej, c) 

naprzemianległy, d) naprzeciwległy, e) jednostronny w 
pasie dzielącym, f) przewieszkowy
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Etap projektowania oświetlenia – rozmieszczenie 
opraw – przykład odcinka projektowego
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Etap projektowania oświetlenia - obliczenia
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Etap budowy instalacji oświetleniowej 
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Etap odbioru instalacji
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Sprzęt podstawowy

• miernik luminancji + statyw (zestaw)
• miernik natężenia oświetlenia + uchwyt

Sprzęt uzupełniający

• dalmierz laserowy
• taśma miernicza / koło pomiarowe
• koszulki, materiały odblaskowe
• aparat fotograficzny
• protokoły i podkładki do pisania
• spektrometr

Zalecany sprzęt pomiarowy 
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Pomiary oświetleniowe

Luminancja

Badanie przykładowego odcinka drogi w klasie M2

Obraz rozkładu luminancji z pozycji obserwatora 2
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Pomiary oświetleniowe

Luminancja

Przeliczenie zmierzonych wartości i odniesienie do wymagań normy
PN-EN 13-201:2016

Transformowany do widoku z góry rozkład 
luminancji z pozycji obserwatora 2 

Pomiary przyrostu wartości 
progowej kontrastu Fn
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Pomiary oświetleniowe

Natężenie oświetlenia

Badanie przykładowego odcinka chodnika i ścieżki rowerowej

Rozkład natężenia oświetlenia na powierzchni 
ścieżki rowerowej  i chodnika

lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 44,2 37,0 32,5 27,0 25,1 23,7 29,1 36,8 42,6 55,8

2 45,5 37,8 31,7 26,4 23,1 22,6 28,0 35,3 42,8 54,8

3 45,7 37,5 30,1 25,4 21,3 18,9 24,3 34,8 41,3 52,5

1 45,6 36,3 29,7 24,4 22,1 18,4 24,9 32,1 38,6 51,5

2 45,1 35,2 28,3 23,7 20,8 19,2 23,2 31,2 36,1 48,9

3 43,0 34,0 27,2 22,9 19,3 18,0 21,3 30,2 33,4 46,2

oprawa oprawa

L1-3/23 L1-3/24

l = 31,4 [m]

ścieżka 

rowerowa

chodnik

Natężenie oświetlenia [Lx] - klasa S1

2 m

1,5 m

Przeliczenie zmierzonych wartości i odniesienie do wymagań normy PN-EN 13201:2007

ścieżka rowerowa 

chodnik
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Odbiór rozwiązania oświetleniowego

1. Na etapie odbioru instalacji oświetleniowej, należy przeprowadzić pomiary
oświetlenia, sprawdzające uzyskanie założonych w projekcie parametrów
oświetleniowych.

2. Ocena, spełnienia założonych standardów oświetlenia powinna być
prowadzona na wszystkich oddawanych do użytku częściach drogi
obliczanych w projekcie oświetleniowym, zgodnie z przypisaną im klasą
oświetleniową (M, C, P, EV, HS, SC, PC)

3. Liczba pól pomiarowych = pola przewidziane w projekcie oświetleniowym
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Odbiór rozwiązania oświetleniowego

4. Pomiary elektryczne i oświetleniowe powinien
przeprowadzić zespół niezależny od wykonawcy, w
skład, którego powinna wchodzić minimum jedna
osoba posiadająca doświadczenie w zakresie
pomiarów oświetlenia drogowego, oraz stosowne
świadectwo kwalifikacji w zakresie dozoru
technicznego sprawującego nadzór nad eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci.

5. Z pomiarów przy odbiorach powinien powstać
stosowny raport, w którym imiennie podpisany autor
raportu, powinien ocenić czy spełniono założenia
projektu.

6. Zarządca oświetlenia powinien traktować uzyskane
wyniki pomiarów jako dane początkowe, określające
parametry i stan techniczny instalacji oświetleniowej
na drodze w momencie przekazania jej do eksploatacji.
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Utrzymanie parametrów oświetleniowych
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Utrzymanie instalacji oświetleniowej

1. Zarządca instalacji oświetleniowej powinien nią
aktywnie i świadomie zarządzać (liczba latarni,
opraw, lokalizacji oraz stanu technicznego urządzeń
oświetleniowych).

2. Należy prowadzić systematyczne zabiegi
konserwacyjne opraw oświetleniowych
w założonych interwałach czasowych, polegających
między innymi na: czyszczeniu kloszy oraz wymianie
uszkodzonych źródeł światła.

3. Konieczne jest systematyczne monitorowanie
sytuacji oświetleniowej tj. stanu opraw
oświetleniowych, źródeł światła i występowania
przeszkód dla światła.

4. W miarę możliwości technicznych zaleca się montaż
systemu monitorowania zdalnego parametrów
elektrycznych źródeł światła, pozwalający na ocenę
stopnia zużycia oraz przesłanie informacji o
uszkodzeniu źródła światła.
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Pomiary kontrolne
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Monitorowanie stanu warunków oświetleniowych

1. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa
pieszych oraz efektywnego wykorzystania infrastruktury
oświetleniowej konieczne jest prowadzenie
systematycznego monitorowania spełnienia zakładanych
parametrów oświetleniowych.

2. W celu ujednolicenia procesu monitorowania stanu
warunków oświetleniowych na drodze należy stosować
procedury opisane w normach PN-EN 13201 oświetlenie
dróg.

3. Monitorowanie stanu warunków oświetleniowych powinno
być prowadzone na wszystkich eksploatowanych drogach
wyposażonych w instalację oświetleniową.

4. Zarządca oświetlenia powinien gromadzić i przetwarzać dane
w postaci systematycznie aktualizowanej bazy danych. W
celu ułatwienia zapisu lokalizacji pomiarów i parametrów
świetlnych zaleca się wykorzystanie systemów GIS.

5. Pomiary kontrolne oświetlenia należy realizować co najmniej
raz na 5 lat (podczas przeglądu okresowego instalacji).
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Modernizacja oświetlenia drogowego

Nowy cykl życia
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Modernizacja oświetlenia drogowego
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Audyt przed modernizacją oświetlenia drogowego

"Jeśli nie możesz tego zmierzyć, nie możesz tym zarządzać".

Musisz wiedzieć:
1. Ile masz punktów oświetleniowych i gdzie są zlokalizowane?
2. W jakiej są technologii (widmo, Ra, Tc, sterowanie)?
3. Czy realizują wymagania oświetleniowe?
4. Ile czasu pracują oprawy w ciągu roku i w jakim cyklu?
5. Ile energii elektrycznej zużywają? 
6. Jakie są dostępne funkcjonalności sterowania?
7. W jakim stanie technicznym jest instalacja oświetleniowa?

Dopiero wtedy można właściwie ocenić, jakie są możliwości 
zmniejszenia kosztów i wpływ na środowisko.

~Peter Drucker
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Audyt przed modernizacją oświetlenia drogowego

Audyt wykonywany zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ENERGII z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności 

energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Co powinien zawierać audyt oświetlenia drogowego ?

• Wyniki i ocena zgodności z normami zdiagnozowanego stanu istniejącej instalacji oświetlenia

drogowego (pomiary elektryczne i oświetleniowe PN-EN 13201).

• Inwentaryzacja cyfrowa (GIS) istniejącej instalacji oświetlenia drogowego (oprawy, słupy, linie kablowe,

sterowanie, zasilanie).

• Opracowane propozycje koncepcji modernizacji oświetlenia oraz plan takich modernizacji w kilku

wariantach opraw oświetleniowych i systemów sterowania.

• Oszacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla zaproponowanych wariantów modernizacji

Szczegółową analizę techniczną możliwości optymalizacji kosztów oświetlenia (sterowanie, dostawy

energii itd.)

• Wskazówki i zalecenia dotyczące zakresu i harmonogramu proponowanych działań (założenia

koncepcyjne, projektowanie, warunki techniczne, wykonawstwo, utrzymanie, zmiana dostawcy energii

elektrycznej itp..).

• Szacowany kosztorys zmian.

• Potencjalne przeszkody i ryzyka w realizacji przedsięwzięcia.

• Określone potencjalne sposoby i źródła finansowania modernizacji (np. Pomoc Publiczna, Partnerstwo

Publiczno-Prywatne, itd..).
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Wnioski

• Projektowanie instalacji wymaga przygotowania niezbędnych
danych (wymagana współpraca branż).

• Zaleca się korzystanie z zaleceń norm branżowych oraz Wzorców
i standardów (WiS - Ministerstwo Infrastruktury) na każdym
etapie cyklu życia instalacji.

• Audyt oświetleniowy jest podstawą prowadzenia wszelkich prac
modernizacyjnych.

• Budowa nowej i modernizacja instalacji powinna zakładać
przyjęcie i realizację klasy oświetlenia drogowego.

• Pomiary powinny być wykonywane na każdym etapie życia
instalacji oświetleniowej i są niezbędne do potwierdzenia
wymaganych parametrów projektowych.

• Wymagane kontrole w trakcie eksploatacji (co 5 lat pełne
badania oświetleniowe).
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