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1. Przedmiot instrukcji 

Przedmiotem niniejszej instrukcji montażu barier drogowych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z posadowieniem barier dróg. 

 

2. Zakres zastosowania 

Instrukcja montażu barier drogowych jest dokumentem wskazującym wytyczne do 

przeprowadzenia i odbioru robót budowlanych przy zleceniu i realizacji robót na drogach 

wymagających ogrodzenia w celu ich ochrony przed czynnikami mogącymi zakłócić ruch 

pojazdów lub spowodować wypadek. 

 

3. Rodzaje barier 

W zależności od rodzaju konstrukcji wyróżniamy następujące typy barier: 

- bariera typ „Olsztyński”, 

- bariera szczeblinkowa, 

- bariera typu A, 

- ogrodzenie łańcuchowe U-12b, 

- ogrodzenie segmentowe U-12a, 

- balustrada U-11a, 

- wygrodzenie trawników, 

- bariery zabezpieczające. 

 

4. Sposoby mocowania 

Wyróżniamy trzy sposoby mocowań barier do podłoża za pomocą: 

- kotew równoległych do drogi, 

- kotew prostopadłych do drogi, 

- betonowania bezpośrednio w gruncie. 

Obciążenie barier przedstawia się następująco: 

- 1k N/m obciążenie poziome pochwytu, 

- 0,5k N/m obciążenie pionowe. 
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4.1. Mocowanie barier do podłoża za pomocą kotew równoległych do drogi 

 

Dla tego rodzaju mocowania zaproponowano przykładową kotwę Hilti HUS3-H 14h_nom3. 

Pozostałe wytyczne posadowienia wg katalogu producenta. 

 

4.2.Mocowanie barier do podłoża za pomocą kotew prostopadłych do drogi 

 

Dla tego rodzaju mocowania zaproponowano przykładową kotwę Hilti HSL-3 M8. 

Pozostałe wytyczne posadowienia wg katalogu producenta. 
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4.3.Mocowanie barier do podłoża za pomocą betonowania bezpośrednio w gruncie 

 

Uwaga: głębokość posadowienia równa głębokości przemarzania gruntu. 

Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą w dokumentacji projektowej, lecz nie niższą niż 

klasa C 16/20, lub zgodnie ze wskazaniami inżyniera. 

Minimalne wymiary fundamentu to 200mm x 200mm x 800mm. 

Słupek wpuszczony w fundament na głębokość 500mm. 

Zwrócić uwagę na zachowanie wymiaru wysokości H, który zależy od rodzaju balustrady. 
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5. Transport 

Bariery przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku załadowania na środek transportu więcej niż 

jednej partii barier należy je zabezpieczyć przed przemieszczaniem. Przy transporcie 

przedmiotów ocynkowanych zaleca się ostrożność, ze względu na podatność powłok na 

uszkodzenia mechaniczne występujące przy uderzeniach. 

Łączniki, śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających 

wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu 

palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą 

taśmy stalowej lub plastikowej lub folii termokurczliwej. 

 

6. Kontrola 

W czasie instalacji bariery należy zbadać: 

- zgodność wykonania bariery z dokumentacją projektową (lokalizacja wymiary), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

- prawidłowość wykonania otworów pod kotwy, 

- poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 

- poprawność montażu kotew w gruncie, 

- poprawność ustawienia słupków, 

- poprawność wykonania barier jako całościowego systemu zabezpieczającego pas. 

W przypadku montażu wykonanego nie zgodnie z powyższą instrukcją producent nie ponosi 

odpowiedzialności za powstałe szkody, a reklamacje nie będą uwzględniane. 
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7. Załączniki 

 

Rys. 1. Balustrada drogowa stalowa – segment skrajny 

Rys. 2. Balustrada drogowa stalowa – segment środkowy 

Rys. 3. Balustrada drogowa aluminiowa 

Rys. 4. Ogrodzenie segmentowe jednoelementowe z ramą z rur – odmiana a) z ramą bez 

wypełnienia 

Rys. 5. Ogrodzenie segmentowe jednoelementowe z ramą z rur – odmiana b) z ramą 

wypełnioną szczeblinami z prętów, c) z ramą wypełnioną szczeblinami z płaskowników 

Rys. 6. Ogrodzenie segmentowe jednoelementowe z ramą z rur – odmiana d) z ramą 

wypełnioną płytą z blachy, e) z ramą wypełnioną płytą z poliwęglanu 

Rys. 7. Ogrodzenie segmentowe dwuelementowe z ramą z kątowników – odmiana a) z ramą 

wypełnioną szczeblinami z prętów, b) z ramą wypełnioną szczeblinami z płaskowników 

Rys. 8. Ogrodzenie segmentowe dwuelementowe z ramą z kątowników – odmiana c) z ramą 

wypełnioną płytą z blachy, d) z ramą wypełnioną płytą z poliwęglanu 

Rys. 9. Ogrodzenie segmentowe dwuelementowe z ramą z kątowników – odmiana e) z ramą 

wypełnioną siatką ogrodzeniową 

Rys. 10. Ogrodzenie segmentowe dwuelementowe z ramą z rur – odmiana a) z ramą bez 

wypełnienia 

Rys. 11. Ogrodzenie segmentowe dwuelementowe z ramą z rur – odmiana b) z ramą 

wypełnioną szczeblinami z prętów, c) z ramą wypełnioną szczeblinami z płaskowników 

Rys. 12. Ogrodzenie segmentowe dwuelementowe z ramą z rur – odmiana d) z ramą 

wypełnioną płytą z blachy, e) z ramą wypełnioną płytą z poliwęglanu 

Rys. 13. Ogrodzenie segmentowe dwuelementowe – słupek z profilu zamkniętego 

połączony z panelem ze zgrzewanego pręta 

Rys. 14. Ogrodzenie trawników typ „warszawski” – odmiana a) ze słupkami połączonymi 

pojedynczą poprzeczką 

Rys. 15. Ogrodzenie trawników typ „warszawski” – odmiana b) ze słupkami połączonymi 

podwójną poprzeczką 

Rys. 16. Ogrodzenie wieloelementowe, przeciwbłotne 

Rys. 17. Ogrodzenie łańcuchowe 




































