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Gdy w Gdańsku mówimy „rower", wiemy, Ŝe w swej
istocie oznacza to poprawę jakości przestrzeni
publicznych, poprawę jakości Ŝycia mieszkańców
oraz generowanie przychodów i nowych miejsc pracy
w lokalnej gospodarce. Naszym celem jest rozwój
miasta.
- Paweł Adamowicz,
Prezydent Miasta Gdańska.
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I. Dotychczasowa polityka rowerowa Gdańska i historia
inicjatyw rowerowych – stan wyjściowy dla STeR
1. Wstęp
Sposób postrzegania roweru jako środka transportu, a tym samym podejście do
kwestii tzw. infrastruktury rowerowej w Gdańsku, ewoluuje. W początkowym okresie
działania miasta były czysto doraźne i intuicyjne. Ograniczały się do realizacji
liniowych elementów infrastruktury rowerowej w miejscach, gdzie nie istniały
potencjalne konflikty własnościowe lub sąsiedztwo duŜego ruchu samochodowego.
W późniejszym okresie stopniowo rozpoczęto realizację większych i trudniejszych
przedsięwzięć, a takŜe podjęto promocję ruchu rowerowego. Obecnie miasto
realizuje politykę rowerową na wielu płaszczyznach dąŜąc do zintegrowania działań
róŜnych organów i instytucji celem zwiększenia znaczenia aktywnej mobilności, która
zaczyna być postrzegana jako waŜny czynnik rozwoju miasta.

2. Etap I: pierwsze „ścieŜki rowerowe”
Pierwszym przejawem powstawania infrastruktury rowerowej w Gdańsku, w latach
90-tych XX w. było wydzielanie w chodnikach i znakowanie piktogramami pasów
przeznaczonych dla rowerów. Strefy takie wyznaczono wzdłuŜ ul. Chłopskiej, al.
Rzeczypospolitej, ul. Czarny Dwór, ul. Łąkowej, fragmentu ul. Elbląskiej, a takŜe
wzdłuŜ al. Zwycięstwa. ŚcieŜki te realizowane były wyłącznie kosztem przestrzeni
uŜytkowanej dotychczas przez pieszych, bez zmiany ich nawierzchni. W kolejnych
latach zaczęły powstawać tzw. „ścieŜki rowerowe” o nawierzchni z kostki betonowej.
Zrealizowano je wzdłuŜ następujących ulic: Jantarowej, Damroki, Sikorskiego,
Pomorskiej, Potokowej, Witosa i na terenie Parku Jelitkowskiego. PrzedłuŜeniem
niektórych z tych „ścieŜek” były wydzielone przejazdy przez jezdnię.
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3. Etap II: działalność organizacji pozarządowych na rzecz ruchu
rowerowego i ich współpraca z władzami miasta
3.1. Inicjatywy rowerowe
Lata 90-te XX w. to okres wzmoŜonych działań organizacji pozarządowych,
których intensywność, rozmach oraz siła oddziaływania na władze miasta
pozytywnie wpłynęła na ilość i jakość powstających tras, znacznie przyczyniając
się do tego, Ŝe Gdańsk zaczął być postrzegany jako najbardziej przyjazne
rowerzystom miasto Polski. Od 1997 roku Obywatelska Liga Ekologiczna (OLE)
prowadziła kampanię ”Gdańsk Miastem Dla Rowerów”, przemianowaną później
na „Gdańską Kampanię Rowerową”. Jednym z elementów tej kampanii były
(i są nadal) Wielkie Przejazdy Rowerowe, którym towarzyszą sprawozdania i
oceny

bieŜących

działań

miasta

w

zakresie

polityki

rowerowej

i przekazywaniem „rowerowych” postulatów władzom miasta obecnym na
inauguracji kaŜdego Przejazdu.
Do działań promocyjnych naleŜą równieŜ imprezy towarzyszące przejazdom
rowerowym, na których odbywają się konkursy na najbardziej oryginalnie
przebranego rowerzystę, wyścigi o puchar rektora Uniwersytetu Gdańskiego,
pikniki rowerowe, pokazy filmów, pokazy jakości zabezpieczeń rowerów przed
kradzieŜą itp.

3.2. Rowerowe projekty i opracowania
W 1998 roku, na wniosek Obywatelskiej Ligi Ekologicznej (OLE), Prezydent
Miasta Gdańska powołał Zespół Konsultacyjno-Doradczo-Inicjujący ds.
Rozwoju

Komunikacji

prowadzonych

na

Rowerowej

forum

Zespołu

w

Gdańsku.

W

wyniku

dyskusji

Konsultacyjno-Doradczo-Inicjującego,

w którego skład wchodziły instytucje i organizacje zarówno ze strony urzędowej
jak i społecznej, zlecono wykonanie opracowań dotyczących standardów
technicznych dróg rowerowych oraz proponowanej sieci tras rowerowych. Do
roku 2001 powstały następujące wytyczne:
•

„Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej w Gdańsku”,
Politechnika Gdańska, 2000 rok,
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„Koncepcja sieci tras rowerowych miasta Gdańska wraz z projektem
komunikacyjnym

drogi

rowerowej

głównej

osi

komunikacyjnej

Gdańska”, Transprojekt Gdański, 1999-2001.
W opracowaniu „Standardy techniczne...” opisano warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadać urządzenia dla rowerów na terenie Gdańska oraz
określono

zasady

i

zalecane

rozwiązania

pomocne

do

planowania

i projektowania infrastruktury rowerowej. Strukturę sieci tras rowerowych
określono jako trzypoziomową i wyróŜniono w niej trasy główne, zbiorcze i lokalne.
W „Koncepcji sieci tras rowerowych...” zidentyfikowano i nazwano główne trasy
rowerowe Gdańska. Omówiono równieŜ rowerowe trasy międzynarodowe, do
których w tamtym okresie naleŜała Hanzeatycka Trasa Rowerowa (R10),
przebiegająca wzdłuŜ wybrzeŜy Morza Bałtyckiego, oraz Trasa R12 Bałtyk –
Adriatyk „Szlak Bursztynowy”, prowadząca od terminalu promowego w Nowym
Porcie, wzdłuŜ ul. Marynarki Polskiej, przez Główne Miasto i dalej wałem
Kanału Raduni na południe. Ponadto w opracowaniu tym zaprojektowano układ
tras rekreacyjnych. Przyjęto, zgodnie ze „Standardami technicznymi...”, podział
projektowanych tras na główne, zbiorcze i lokalne. Zakładano, Ŝe trasy główne
na

jak

największej

długości

powinny

mieć

formę

wydzielonych

dróg

rowerowych. Zgodnie z „Koncepcją...” łączna, docelowa długość planowanych
wydzielonych dróg rowerowych miała wynosić ok. 150 km. Przyjęto równieŜ, Ŝe
ruch rowerowy odbywać się będzie takŜe na ciągach pieszo-rowerowych,
pasach rowerowych (głównie w ulicach jednokierunkowych), w ulicach wraz
z ruchem samochodowym, a takŜe drogami gruntowymi. Zakładana długość
tego typu tras wynosiła ok. 200 km. Zwrócono uwagę na konieczność likwidacji
punktowych utrudnień typu schody. Jako niezbędne uznano równieŜ działania
obszarowe, do których naleŜało m.in. uspokojenie ruchu na wybranych ulicach,
tworzenie stref zamieszkania, masowe obniŜanie krawęŜników na chodnikach,
realizację lokalnych ścieŜek rowerowych dla dzieci w ramach dzielnic
mieszkaniowych. Ponadto, postulowano budowę strzeŜonych parkingów przy
stacjach kolejowych, przystankach SKM oraz w ramach projektowanych węzłów
integracyjnych, a takŜe parkingów rowerowych przy popularnych celach
podróŜy.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy wielokryterialnej, wyznaczono takŜe
harmonogram realizacji konkretnych odcinków tras oraz uszczegółowiono
i wytypowano miejsca zalecane do wdroŜenia działań obszarowych.
Od

2001

roku podejmowano próby wdraŜania przyjętych standardów

technicznych. Niestety ustalone w „Koncepcji...” priorytety realizacji dróg
rowerowych nie zostały zachowane Do dróg rowerowych realizowanych
w tamtym okresie naleŜały ciągi wzdłuŜ al. Hallera, fragment wzdłuŜ ul.
Jaśkowa Dolina i na przedłuŜeniu ul. Jagiellońskiej. Nie zawsze jednak projekty
przebudowy ulic i budowy dróg rowerowych uwzględniały ustalenia omawianych
wyŜej dokumentów. Barierą w realizacji niektórych elementów infrastruktury
było równieŜ obowiązujące ówcześnie prawo.
Podstawowym efektem przedstawionych wyŜej opracowań był wzrost ilości
dróg rowerowych, natomiast postulowane w „Koncepcji ...” działania obszarowe
nie zostały niestety zrealizowane. W kolejnych latach zasady i wytyczne
zawarte w „Koncepcji...” stanowiły podstawę do opracowania następnych
gdańskich projektów rowerowych.
W latach 2002-2005 miasto realizowało Gdański Rowerowy Projekt
Inwestycyjno-Promocyjny (GRPIP), który został przygotowany wspólnie przez
organizacje pozarządowe – Obywatelską Ligę Ekologiczną i Polski Klub
Ekologiczny – kampania „ Miasta dla Rowerów” oraz Miasto Gdańsk. Projekt
ten w 2002 roku uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu na Rzecz
Globalnego Środowiska (Global Enviroment Facility GEF). W Gdańskim
Rowerowym Projekcie Inwestycyjno-Promocyjnym (GRPIP) załoŜono, Ŝe
w dziesięć lat po wybudowaniu 30 km wydzielonych dróg dla rowerów
i uspokojeniu ruchu na 70 km ulic, udział ruchu rowerowego w ogólnej liczbie
przejazdów realizowanych w mieście osiągnie 5-10%. Projekt obejmował
równieŜ kampanię informacyjną i promocyjną skierowaną do mieszkańców,
prowadzoną przez Obywatelską Ligę Ekologiczną, a takŜe szkolenia dla
samorządów prowadzone w całej Polsce (promocja zewnętrzna) przez Polski
Klub Ekologiczny – Miasta dla rowerów, które miały doprowadzić do
powtórzenia podobnego projektu w którymś z duŜych miast w Polsce. W latach
2002-2005 w ramach tego projektu wybudowano około 17 z projektowanych 30
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km dróg rowerowych. Nie zrealizowano uspokojenia ruchu na 70 km ulic, które
miały być objęte zakresem projektu.
W 2006 roku, w strukturach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
Gdańska, powołany został pierwszy w Polsce Pełnomocnik Prezydenta Miasta
ds. Komunikacji Rowerowej. Zespół Konsultacyjno-Doradczo-Inicjujący został
rozwiązany.
W roku 2008 wykonana została przez spółkę Nizielski&BorysConsulting
„Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury
rowerowej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”. Celem tego opracowania było
rozszerzenie i uzupełnienie standardów technicznych, funkcjonujących juŜ
wcześniej w Gdańsku i Gdyni, oraz wzbogacenie ich o przykłady dobrych
praktyk z doświadczeń europejskich i polskich (zwłaszcza miasta Krakowa).
Wykonanie tego opracowania związane było z przygotowaniem i późniejszą
realizacją wspólnego trójmiejskiego projektu, pn. Rozwój Komunikacji
Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013. Projekt ten,
polegający

na

rozbudowie

i

integracji

infrastruktury

dróg

rowerowych

o charakterze transportowym z transportem zbiorowym na terenie miast
Gdańska, Gdyni i Sopotu, zainicjowany został przez Zespół KonsultacyjnoDoradczo-Inicjujący, a opiniowany i konsultowany był przez organizacje
rowerowe Trójmiasta. Zakładał on tezę, Ŝe uŜytkowanie roweru jest ściśle
związane z gęstością sieci dróg rowerowych. Zgodnie z załoŜeniami projektu
(wg wariantu I) w Trójmieście miało powstać 85 km nowych dróg rowerowych,
a 11 km powinno zostać zmodernizowanych, z czego w samym Gdańsku miało
powstać 48 km dróg rowerowych. Ponadto, w ramach tego projektu, planowana
była budowa 17 systemów parkingowych typu bike&ride (9 w Gdańsku) oraz 14
parkingów rowerowych (8 w Gdańsku) uzupełniających infrastrukturę sieci
rowerowej. W kolejnych latach nastąpiło znaczne okrojenie planowanych
realizacji - w Gdańsku do 23 km nowych dróg rowerowych. Projekt ten
w ograniczonym zakresie jest realizowany obecnie. Do dróg rowerowych
będących na róŜnym etapie realizacji naleŜą następujące trasy: wzdłuŜ ulic
Krasickiego i Wyzwolenia na odcinku od ul. Zdrojowej do uli Marynarki Polskiej,
wzdłuŜ ulic: Nowolipie, Wosia Budzysza, Stryjewskiego i Jaśkowa Dolina.
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Ponadto przygotowane są do realizacji (uzyskano juŜ finansowanie) kolejne
drogi rowerowe, do których naleŜą trasy: wzdłuŜ ul. Klinicznej i ul. 3 Maja (na
odcinku od ul. Kolejowej do ul. Hucisko), ul. Rakoczego, a takŜe modernizacje
dróg rowerowych wzdłuŜ ulic: Rzeczypospolitej, Chłopskiej i Jana Pawła II.

4. Etap III: preferencja i wdraŜanie podejścia obszarowego
4.1. „Karta Brukselska” i audyt polityki rowerowej
W

2009

roku,

w

ramach

Pomorskich

Studiów Regionalnych,

Urząd

Marszałkowski opublikował tzw. „Zieloną Księgę”, czyli „Koncepcję rozwoju
systemu rowerowego województwa pomorskiego”. Publikacja opracowana
została z inicjatywy Pomorskiego Stowarzyszenia „Wspólna Europa” – jednej
z trzech polskich organizacji promocji ruchu rowerowego naleŜącej do
Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF). Jest to publikacja opisująca potencjał,
sposoby wykorzystania ruchu rowerowego i metody jego promocji dla rozwoju
regionu. Debata publiczna, zainicjowana dzięki publikacji „Zielonej Księgi”
powinna przyczynić się do zmiany potocznego wyobraŜenia, kojarzącego ruch
rowerowy tylko i wyłącznie z wydzielonymi „ścieŜkami rowerowymi”.
W tym samym roku został powołany oficer rowerowy, który w imieniu władz
miasta na międzynarodowym kongresie rowerowym Velo-City w siedzibie
Parlamentu Europejskiego podpisał „Kartę Brukselską”. Zgodnie z jej
zapisami udział ruchu rowerowego w strukturze przejazdów w mieście ma
osiągnąć do roku 2020 poziom 15%. Oficer rowerowy przejął kompetencje
Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Komunikacji Rowerowej, powołanego
w roku 2006 .
W 2010 roku przeprowadzono w Gdańsku certyfikację polityki rowerowej
BYPAD (Bicycle Policy Audit) z udziałem audytorów zagranicznych oraz grupy
ewaluacyjnej, w skład której wchodzili przedstawiciele mieszkańców miasta,
radni i pracownicy Urzędu Miasta. Metodologia BYPAD jest zalecanym przez
Europejską Federację Cyklistów (ECF) narzędziem opracowania, wdroŜenia
i monitorowania polityki rowerowej i stanowi element wytycznych Komisji
Europejskiej dotyczących zrównowaŜonego rozwoju. Wyniki przeprowadzonego
audytu wyraŜone zostały za pomocą średniej waŜonej uzyskanej z oceny
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polityki rowerowej ujętej w 9 modułów: Potrzeby UŜytkowników, Przywództwo
i Koordynacja, Polityka w dokumentach, Personel i Środki, Infrastruktura
i Bezpieczeństwo, Informacja i Edukacja, Promocja i Partnerstwo, Działania
uzupełniające, Ewaluacja i Efekty. Średnia waŜona z punktów uzyskanych
przez Gdańsk w 9 modułach BYPAD wynosi 1,28 pkt. (32,08%) na 4 (100%), co
oznacza, Ŝe dotychczasowa polityka rowerowa Gdańska oceniona została na
POZIOMIE I (w skali I-IV). Poziom ten charakteryzuje politykę rowerową
zorientowaną na działania doraźne. NajwyŜsza ocena punktowa osiągnięta
została w module Infrastruktura i Bezpieczeństwo, co odzwierciedla specyfikę
podejmowanych dotychczas w mieście działań na rzecz rozwoju ruchu
rowerowego. Certyfikacja polityki rowerowej określiła dotychczasowe działania
miasta jako rezultat „podejścia liniowego” (działania ograniczone do realizacji
wydzielonych dróg rowerowych), mimo postulowanych elementów „podejścia
obszarowego”, przedstawionych w „Koncepcji sieci tras rowerowych...” i poleciła
realizację polityki rowerowej zbieŜnej z „podejściem obszarowym”, zgodnie
z którym ruch rowerowy jest zintegrowany ze środkami komunikacji publicznej
i powinien odbywać się nie tylko po wydzielonych drogach rowerowych, ale
takŜe po ulicach wraz z ruchem samochodowym i w strefach pieszych (na
ciągach pieszo-jezdnych), wraz z ruchem pieszym. PoniewaŜ wysokie
wskaźniki korzystania z roweru nie są jedynie wynikiem dobrej infrastruktury
rowerowej, ani sprzyjających warunków środowiskowych, potrzebna jest
polityka rowerowa o wielu ogniwach. NaleŜy doprowadzić do zintegrowania
działań organów władz miasta zajmujących się kwestiami mobilności.
Podstawową rolę powinny odgrywać działania edukacyjno-informacyjne, system
pomiarów skali ruchu pieszego i rowerowego w mieście oraz współpraca
z organizacjami pozarządowymi i samorządami sąsiednich miast i gmin.
W wyniku

przeprowadzonej

certyfikacji

polityki

rowerowej

BYPAD

przedstawiony został Raport Końcowy wraz z 24-miesięcznym planem działań
na rzecz poprawy komunikacji rowerowej.
Jesienią 2010 roku, powstał Zespół Mobilności Aktywnej, którego powołanie
było postulatem raportu BYPAD. Celem działalności Zespołu Mobilności
Aktywnej jest wdraŜanie polityki rowerowej miasta Gdańska polegającej na
inicjowaniu i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Gminę
11
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Miasta Gdańska zobowiązań Karty Brukselskiej. Następnie zespół został
przemianowany na Referat Mobilności Aktywnej.

4.2. Szkolenia, promocje, kongresy
W

ramach

doskonalenia

przedstawiciele

urzędu

miasta

i

organizacji

pozarządowych brali udział w międzynarodowych kongresach rowerowych
Euro-Velo w Brukseli, Kopenhadze i Sewilli oraz szkoleniach (programy
szkoleniowe projektu PRESTO w Tczewie, szkolenie w programie LifeCycle
w Przywidzu).
Prowadzono równieŜ społeczne kampanie promujące ruch rowerowy. Była to
realizacja działań następujących projektów:
•

CIVITAS – MIMOZA – szkolenie dzieci w ruchu miejskim,

•

kampania społeczna „RoweRowe Piątki” mająca na celu zachęcanie
mieszkańców do korzystania z roweru jako codziennego środka transportu,

•

projekt PIMMS Transfer realizowany w sześciu szkołach podstawowych,
mający na celu promocję praktycznej nauki jazdy na rowerze do szkoły
w normalnym ruchu ulicznym.

W październiku 2010 roku odbył się w Gdańsku Kongres Mobilności
Aktywnej z udziałem Jana Gehla i Alexa Sully’ego. Podczas Kongresu jego
uczestnicy, z władzami Gdańska na czele, podpisali „Gdańską Kartę
Mobilności Aktywnej”. Sygnatariusze tego dokumentu zobowiązali się m.in.
do:
•

preferowania ruchu pieszego i rowerowego w procesie kształtowania
przestrzeni publicznych i systemu ich powiązań z transportem publicznym,

•

wydawania na infrastrukturę aktywnej mobilności co najmniej 3% ogółu
wydatków słuŜących finansowaniu infrastruktury transportu,

•

wprowadzenia obowiązku tworzenia miejsc do parkowania rowerów
w odpowiednich przepisach prawa,

•

redukcji liczby wypadków z udziałem niezmotoryzowanych co roku, o co
najmniej 10%.

We wrześniu 2011 roku odbył się drugi Kongres Mobilności Aktywnej.
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4.3. Niewidzialna infrastruktura rowerowa i inne udogodnienia
Tzw.

niewidzialna

rowerzystów

infrastruktura

ułatwiające

rowerowa

korzystanie

z

to

sieci

m.in.
ulicznej

udogodnienia
(pełną

dla

definicję

zamieszczono w słowniczku pojęć). Realizując wytyczne BYPAD oraz
korzystając z wytycznych europejskich miast rowerowych, w 2010 roku
w centrum

Gdańska

zrealizowano

szereg

udogodnień

rowerowych

o charakterze tzw. niewidzialnej infrastruktury.
4.3.1. Projekt „Gdańskie Rowerowe Śródmieście”
W celu promowania ruchu rowerowego, jak równieŜ tworzenia miasta
„krótkich odległości”, eliminującego potrzebę jeŜdŜenia samochodem
w celu zaspokajania codziennych potrzeb mobilności, przystąpiono do
realizacji projektu „Gdańskie Rowerowe Śródmieście”. W lipcu 2010 roku
wytyczono w Śródmieściu strefę uspokojonego ruchu i w związku z tym
zastosowano

elementy

tzw.

niewidzialnej

infrastruktury,

które

obejmowały:
•

pasy dla rowerów na ul. Rajskiej,

•

kontrapas w ul. Ogarnej i ul. Garncarskiej,

•

moŜliwość jazdy rowerem pod prąd w ulicach jednokierunkowych na
obszarze Starego Miasta, Głównego Miasta, Dolnego Miasta i Starego
Przedmieścia,

•

moŜliwość jazdy rowerem w obu kierunkach w ulicach z zakazem
ruchu na obszarze Głównego i Starego Miasta,

•

obszarowe uspokojenie ruchu (tempo 30) na obszarze Starego
Miasta, Głównego Miasta, Dolnego Miasta (za wyjątkiem ul. Toruńskiej
od ul. Okopowej do ul. Kamienna Grobla) i Starego Przedmieścia,

•

strefa skrzyŜowań równorzędnych na obszarze Głównego Miasta,
Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia.

Podobne działania wprowadzono na kilku osiedlach mieszkaniowych.
4.3.2. Stojaki rowerowe
W 2010 roku na terenie Gdańska powstało ponad 1900 miejsc
parkingowych

dla rowerów (956 dwustronnych stojaków). Stojaki

rowerowe w formie odwróconej litery „U” stanęły m.in. przy wszystkich
13
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wejściach na plaŜę od Sopotu do Parku Brzeźnieńskiego (180 stojaków),
przy 28 gdańskich szkołach (440 stojaków), przy Uniwersytecie Gdańskim
(90 stojaków) oraz w miejscach wskazanych przez mieszkańców
w ramach akcji „Zamów stojak” (220 stojaków). Powstał równieŜ
zadaszony parking rowerowy dla pracowników Urzędu Miejskiego na 22
miejsca.

4.4. System Tras Rowerowych dla Gdańska
W grudniu 2010 roku w Biurze Rozwoju Gdańska rozpoczęto prace nad
projektem mającym formę studium pn. System Tras Rowerowych dla Gdańska
(STeR). Celem projektu jest m.in. nadanie spójności działaniom róŜnych
jednostek w ramach miejskiej polityki rowerowej w ujęciu przestrzennym,
a takŜe

przeprowadzenie

inwentaryzacji

korytarzy

ruchu

rowerowego

i zaprojektowanie, przy współudziale lokalnej społeczności, spójnej sieci tras
rowerowych w mieście. Działania prowadzące do wdraŜania zaprojektowanego
systemu tras rowerowych powinny stać się podstawą procesu tworzenia miasta
o wysokim udziale ruchu rowerowego przez stworzenie spójnej sieci obszarów
i ulic przyjaznych dla ruchu niezmotoryzowanych i dobrych warunków dostępu
do transportu publicznego.
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II. Cel opracowania
Projekt STeR jest dokumentem strategicznym o charakterze studialnym określającym
wytyczne i kierunki działań w zakresie mobilności, dedykowanym wszystkim, którzy
pracują na rzecz rozwoju Gdańska, przede wszystkim jednostkom realizującym
politykę przestrzenną i transportową miasta ale takŜe, m.in. deweloperom. Celem
projektu jest utrwalenie zmiany wizji kierunku rozwoju miasta: od miasta
faworyzującego transport samochodowy do miasta promującego rozwój aktywnych
form mobilności, odejście od polityki segregacji uŜytkowników ruchu („podejście
liniowe”) na rzecz ich integrowania („podejście obszarowe”). Projekt ma takŜe
skutkować zmianą podejścia do rozwijania aktywnej mobilności; od podejścia
zorientowanego na doraźne, często przypadkowe działania do zintegrowanego,
uwzględniającego działania systemowe (1), zorientowane na realną poprawę
warunków poruszania się po mieście i korzystania z przestrzeni publicznych. Projekt
STeR ma więc słuŜyć realizacji postulatów zawartych w „Raporcie certyfikacji polityki
rowerowej BYPAD w Gdańsku”, zapisów Karty Brukselskiej podpisanej w 2009 roku
oraz Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej (2010 rok). Celem projektu jest takŜe
wykorzystanie najlepszych praktyk kształtowania infrastruktury, prowadzenia działań
informacyjno – promocyjnych a takŜe kształtowania, interpretowania i wdraŜania
przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego sprawdzonych w miastach o wysokiej
kulturze rowerowej.
Doświadczenia miast, które odniosły znaczący sukces w rozwoju ruchu rowerowego
wykazują pewną ewolucję jeśli chodzi o postrzeganie roweru w mieście. Z początku
ruch rowerowy postrzegany jest jako jedynie jako sport i rekreacja. Następnie, wraz z
rosnącą ilością osób wybierających rower jako środek codziennego transportu rower
zaczyna być postrzegany jako problem, utrudnienie dla ruchu samochodowego i
pieszego. W kolejnej fazie zaczyna się postrzegać rozwój ruchu rowerowego jako
rozwiązanie wielu problemów, z którymi boryka się współczesne miasto, takich jak:
degradacja przestrzeni publicznych, kongestia, niska konkurencyjność lokalnego
handlu i usług, hałas i zanieczyszczenie powietrza, brak bezpieczeństwa,
1

W Raporcie certyfikacji polityki rowerowej BYPAD w Gdańsku - czerwiec 2010 gdańska polityka
rowerowa została oceniona na poziomie 1: „orientacja na działania doraźne”. NajwyŜszy, 4 poziom
polityki rowerowej określony został jako „podejście zintegrowane”.
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narastająca ilość chorób wynikających z braku codziennego ruchu, szczególnie u
dzieci, izolacja społeczna. Projekt STeR ma za zadanie takie pokierowanie
działaniami miasta aby jak najpełniej wykorzystać potencjał rozwoju ruchu
rowerowego na rzecz tworzenia miasta atrakcyjnego, zdrowego, bezpiecznego z
Ŝyjącymi, pełnymi ludzi przestrzeniami publicznymi.
Projekt STeR ma charakter studium urbanistycznego dotyczącego przede wszystkim
przestrzennych aspektów zintegrowanej polityki rowerowej Gdańska.
Projekt został przygotowany przy szerokim współudziale mieszkańców oraz
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Odbył się cykl 19 warsztatów oraz debata
publiczna, które pozwoliły na diagnozę potrzeb uŜytkowników przestrzeni miejskiej
oraz włączenie ich do współtworzenia systemu tras rowerowych. Działania te
pozwoliły takŜe na przekazanie informacji o działaniach władz miasta.
W zakresie planowania i realizacji udogodnień rowerowych projekt ma słuŜyć
osiągnięciu:
•

integracji działań miasta oraz innych podmiotów przygotowujących inwestycje na
terenie miasta w zakresie realizacji udogodnień rowerowych,

•

spójności inwestycji prowadzonych na terenie miasta. Projekt ma takŜe stanowić
podstawę do negocjacji z inwestorami prywatnymi odnośnie realizacji udogodnień
rowerowych w przypadku braku stosownych zapisów w planach miejscowych,

•

efektywności inwestycji miejskich - wytypowanie działań priorytetowych o
szczególnym znaczeniu dla poprawy warunków poruszania się po mieście pieszo
i rowerem,

•

integracji, w ujęciu przestrzennym, systemu tras rowerowych z systemem
komunikacji publicznej (z uwzględnieniem projektowanej Pomorskiej Kolei
Metropolitarnej i funkcjonowaniem tramwaju wodnego) oraz uwzględnienie
systemu rowerów miejskich, jako dodatkowego środka komunikacji publicznej,

•

spójności ustaleń poszczególnych planów zagospodarowania przestrzennego w
zakresie połączeń rowerowych,

•

ustaleniu rowerowej polityki parkingowej na poziomie prawa lokalnego –
opracowanie

zapisów

dotyczących

miejsc

postojowych

dla

rowerów do

stosowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
•

włączeniu Gdańska w sieć międzynarodowych tras rowerowych,
16
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współpracy z gminami ościennymi w zakresie planowania i realizacji połączeń
rowerowych (Więcej: Aneks 4 „Współpraca z gminami ościennymi”)

•

zgodności

polityki

rowerowej

Gdańska

z

Koncepcją

Rozwoju

Systemu

Rowerowego Województwa Pomorskiego „Zielona Księga”
Zadaniem projektu nie jest sformułowanie wytycznych technicznych dla realizacji
dróg rowerowych - w tym zakresie obowiązującym dokumentem jest opracowanie:
„Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej
w Gdańsku, Gdyni i Sopocie” z roku 2008 wykonana przez spółkę Nizielski & Borys
Consulting.
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III. System Tras Rowerowych dla Gdańska
1.

Gdańsk miastem rowerowym – analiza ogólnych uwarunkowań

1.1. Potencjał
•

Znaczna część miasta, w tym jego centrum, połoŜone jest

na płaskim

terenie.
•

DuŜa ilość bardzo atrakcyjnych terenów rekreacyjnych zachęcających do
podróŜy rowerem. Gdańsk połoŜony jest pomiędzy morskim wybrzeŜem i
wzgórzami morenowymi porośniętymi lasem, w duŜej części objętymi
Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Rekreacyjna atrakcyjność tych
terenów powoduje, iŜ od lat gdańszczanie chętnie uŜywają rowerów w
celach rekreacyjnych, co stanowi dobry start do wykorzystywania rowerów
takŜe w celach uŜytkowych. Wiele spośród codziennych tras w Gdańsku ma
wybitne walory krajobrazowe.

•

Liniowy układ centrum tzw. Centralne Pasmo Usługowe – powoduje, iŜ
jedna inwestycja obsługuje znaczną liczbę podróŜy.

•

Tradycja

systemowego

planowania

terenów

zielonych

–

gdański

Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) łączy
tereny zielone w jeden, ciągły przestrzennie system - oparty w duŜej mierze
o tereny o duŜym potencjale biologicznym takie jak: doliny potoków,
otoczenie zbiorników retencyjnych, pas nadmorski. Ciągłość przestrzenna
tych elementów pozwala na wykorzystanie zielonych korytarzy, np. wzdłuŜ
potoków jako

korytarzy ruchu

Przykładem moŜe być

rowerowego.

projektowana w STeR trasa wzdłuŜ Potoku Oruńskiego, która pod względem
„bezpośredniości”,

jak

i

pochylenia

jest

konkurencyjna

dla

tras

prowadzonych wzdłuŜ dróg samochodowych.
•

Linie kolejowe: istniejąca SKM oraz powstająca PKM - funkcjonująca linia
SKM łącząca Trójmiasto i obsługująca cały obszar centralny Gdańska
ułatwia łączenie podróŜy rower+SKM i tym samym pokonywanie długich
dystansów (obecnie przewóz rowerów w SKM jest bezpłatny, większość
pociągów

jest

przystosowana

do

przewozu

rowerów,

chociaŜ

w

niewystarczającym stopniu, problematyczny jest takŜe brak udogodnień
18
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pozwalających na wygodne wprowadzenie roweru na peron). Obecnie
powstaje Pomorska Kolej Metropolitalna, która będzie stanowić ułatwienie w
podróŜach dolny taras – górny taras. PodróŜe łączone kolej + rower są
atrakcyjne ze względu na moŜliwość szybkiego pokonywania długich
dystansów bez stania w korkach. PoniŜsza rycina z zaznaczonym
teoretycznym

10 minutowym

dostępem rowerem do przystanków kolei

pokazuje, Ŝe stworzenie odpowiednich udogodnień dla podróŜy łączonych
kolej + rower (głównie: strzeŜone parkingi przy stacjach, poprawa warunków
korzystania z rowerów na trasach doprowadzających do przystanków,
odpowiednie oznakowanie tras) wraz z odpowiednią promocja tego rodzaju
podróŜy

jest

szansą

na

znaczne

zwiększenie

obszaru

miasta

obsługiwanego przez kolej SKM i PKM (do blisko 100% zabudowanego
obszaru miasta).

Ryc. 1. Obszary w zasięgu dziesięciominutowego dojazdu rowerem i dziesięciominutowego
dojścia pieszego i od stacji SKM i PKM
Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska - opracowanie własne.

•

Tradycja aktywności lokalnych grup rowerowych - owocowała powstaniem
wielu z istniejących udogodnień rowerowych i sukcesywnym podnoszeniem
ich standardu, a przede wszystkim docenieniem wagi ruchu rowerowego w
mieście. Stanowi źródło wiedzy na temat potrzeb uŜytkowników rowerów
oraz dobry punkt wyjścia do dyskusji na temat prowadzonej przez miasto
polityki rowerowej.
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1.2. Wyzwania
• DuŜa róŜnica wysokości pomiędzy górnym i dolnym tarasem powoduje, Ŝe
komunikacja pomiędzy tymi dwiema częściami miasta odbywa się
korytarzami komunikacyjnymi o duŜym nachyleniu. Wskazane jest więc
szukanie dodatkowych korytarzy rowerowych, o łagodniejszym nachyleniu
np. dolinami potoków czy wzdłuŜ linii kolejowych (PKM). Czynnikiem
niwelującym tę niedogodność jest dobra integracja systemu udogodnień
rowerowych z systemem transportu zbiorowego, umoŜliwiająca przejazd
rowerzysty wraz z rowerem. Więcej w rozdziale III.11. „Integracja transportu
rowerowego z transportem zbiorowym”. Obecnie w Europie coraz większym
zainteresowaniem cieszą sie rowery ze wspomaganiem elektrycznym –
idealne na takie warunki terenowe i moŜna się spodziewać, iŜ w Gdańsku
teŜ stopniowo zyskają popularność. Stworzenie odpowiednich warunków dla
codziennych podróŜy takimi rowerami wymaga w szczególności dobrze
zabezpieczonych i łatwo dostępnych miejsc postojowych (rowery te są
droŜsze i cięŜsze od tradycyjnych i trudno sobie wyobrazić codzienne
wnoszenie ich po schodach).

Ryc. 2. Hipsometria Gdańska ilustrująca podział geograficzny na górny i dolny taras oraz
pofałdowanie górnego tarasu z charakterystycznym równoleŜnikowym układem dolin
Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska - opracowanie własne.

•

Rosnąca liczba codziennych podróŜy między dolnym tarasem a górnym
tarasem. Coraz większa liczba młodych, zakładających rodziny gdańszczan
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przeprowadza się na nowopowstające osiedla górnego tarasu (niŜsze ceny
mieszkań, walory krajobrazowe otoczenia). Są to mieszkańcy w wieku
cechującym się duŜą mobilnością i największą aktywnością zawodową,
pracujący w większości w połoŜonym na dolnym tarasie obszarze
centralnym, gdzie koncentruje się największa liczba miejsc pracy (ryc. 3).

Ryc. 3. Liczba miejsc pracy w jednostkach urbanistycznych Gdańska (stan na 2007 rok).
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska 2007 rok

Ryc.4. Procentowy udział ludności na tarasie dolnym i górnym.
Źródło: opracowanie BRG. Na potrzeby STeR granicę pomiędzy tarasami przyjęto nieco inaczej niŜ w większości
opracowań urbanistycznych: nie po granicy dzielnic ale jednostek urbanistycznych, co bardziej odzwierciedla
podział fizjograficzny.
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Liniowość centrum – przeciąŜenie głównego kierunku – najwaŜniejszy
korytarz transportowy Gdańska jakim jest al. Grunwaldzka - Zwycięstwa
zbiera największe potoki komunikacyjne, w tym ruchu rowerowego.
Intensywne wykorzystanie przestrzeni wokół tego korytarza utrudnia
realizację drogi rowerowej o dobrym standardzie (standard zrealizowanej
drogi rowerowej biegnącej tym korytarzem na wielu odcinkach pozostawia
wiele do Ŝyczenia – liczne kolizje z ruchem pieszym, droga rowerowa często
przechodzi z jednej strony trasy na drugą). Konieczne jest szukanie jak
największej liczby połączeń równoległych - na przykład tymczasowe
przystosowanie dla ruchu rowerowego rezerwy pod tzw. Drogę Czerwoną
biegnącą wzdłuŜ linii SKM.

•

Rozproszona zabudowa – długie dystanse. Dotyczy to szczególnie górnego
tarasu. Wskazane jest przystosowanie systemu transportu publicznego,
celem ułatwienia podróŜy łączonych. Więcej w rozdziale III.11. „Integracja
transportu rowerowego z transportem zbiorowym”.

•

Brak rozwiniętej sieci drogowej na górnym tarasie – rozwój zabudowy
mieszkaniowej górnego tarasu wyprzedził rozwój sieci drogowej. Skutkiem
tego wiele spośród nowopowstałych osiedli obsługiwana jest dawnymi
wąskimi wiejskimi drogami (ul. Warszawska, ul. Świętokrzyska) z zabudową
ciasno przylegającą do drogi. W drogach tych często brakuje miejsca na
przeprowadzenie chodnika i występują duŜe natęŜenia ruchu takŜe
tranzytowego. Warunki dla rowerzystów są tu więc szczególnie trudne.
Wskazane

jest

więc

prowadzenie

tras

rowerowych

korytarzami

alternatywnymi w stosunku do istniejącej sieci ulic, takŜe tymczasowymi (do
czasu pełnej realizacji systemu transportowego), biegnącymi poprzez tereny
zielone. Konieczna jest teŜ integracja z transportem zbiorowym, w
szczególności szynowym, biegnącym niezaleŜnie od dróg kołowych.
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ZałoŜenia STeR

2.1. Priorytet dla zrównowaŜonych form transportu:
pieszo> rowerem> transportem zbiorowym > samochodem
Najbardziej naturalnym i powszechnie dostępnym sposobem poruszania się
jest chodzenie pieszo, a zaraz potem poruszanie się rowerem. Rower jako
środek transportu jest dostępny dla osób, które nie mogą lub nie decydują się
na prowadzenie samochodu (2). Ze względu na czas przejazdu w warunkach
miejskich rower jest konkurencyjny zarówno dla samochodu, jak i transportu
publicznego.

Ryc. 5. Wszyscy jesteśmy przede wszystkim pieszymi. Na trasach do 7,5 km rower jest
szybszym środkiem transportu niŜ samochód, 50% podróŜy na dystansie do 5 km, 30% podróŜy
w mieście odbywa się na dystansie do 3 km
Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska – opracowanie własne, dane za: „Koncepcja rozwoju systemu rowerowego
województwa pomorskiego”

Coraz większe ograniczenia dla transportu samochodowego w miastach na
rzecz rozwijania ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego to
kierunek polityki transportowej sformułowany w licznych strategicznych
dokumentach określających kierunki transportowej polityki unijnej oraz krajowej
(3). Wynika on z następujących przesłanek:

2

44% gospodarstw domowych w Gdańsku nie posiada samochodu. Dane na podstawie
Kompleksowych Badań Ruchu Gdańsk 2009.
3
m.in.:”Biała Księga”-działania jednolitego europejskiego obszaru transportowego- w kierunku
konkurencyjnego i efektywnego systemu transportowego (KOM (2011) 144 Bruksela 28.3.2011),
Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025, (Ministerstwo Infrastruktury RP, 2005). Źródło: T.
Kopta GDDKiA Zespół ds. ŚcieŜek Rowerowych: „Bezpieczeństwo ruchu rowerowego” –prezentacja w
trakcie warsztatów organizowanych przez GDDKiA w Gdańsku 6.06.2010r.

23

STeR – SYSTEM TRAS ROWEROWYCH DLA GDAŃSKA

•

Biuro Rozwoju Gdańska 2011 r.

Doświadczenia miast zachodniej Europy i USA

pokazują, iŜ taka

organizacja miasta, która pozwalała by na swobodne poruszanie się
samochodem wszystkim jego mieszkańcom nie jest moŜliwa. Początkowo
myślano, iŜ problem zakorkowania miast moŜna rozwiązać zwiększając
przepustowość, ale okazało się, Ŝe im więcej dróg i parkingów tym problem
kongestii narasta. W historycznie ukształtowanym mieście na komunikację
przeznaczone jest tylko około 15% jego powierzchni. W Los Angeles aŜ 2/3
powierzchni centralnej przeznaczono dla ruchu samochodowego, a mimo to
problem korków nie został rozwiązany. Budowa szerokich korytarzy ruchu
samochodowego utrudnia piesze i rowerowe poruszanie się po mieście oraz
dostęp do przystanków komunikacji zbiorowej - co dodatkowo skłania ludzi
do przesiadania się do samochodu.
•

Terenochłonność samochodu w porównaniu do transportu publicznego,
poruszania się pieszo i rowerem kaŜe się zastanowić nad tym, w jakim
stopniu samochód powinien być traktowany jako środek powszechnej
komunikacji w mieście.
środek transportu

liczba pasaŜerów na godzinę

tramwaj

22 000

ruch pieszy

19 000

rower

14 000

autobus

9 000

samochód

2 000

Ryc. 6. Przepustowość pasa terenu o szerokości 3,5m.
Źródło: Greening urban transport – pedestrian and cycling policy”. European Federation for Transport and
Environment. Wien 19994 za Botma, Papendrecht, University of Delft, “Still more bikes behind the dikes,
CROW,EDE Netherlands 1992.

środek transportu

niezbędna przestrzeń [m2/osobę]

ruch pieszy

2

rower

9

samochód

120

autobus

12

kolej

7
2

Ryc. 7. Zapotrzebowanie przestrzeni przez róŜne środki transportu [w m /osobę]
Źródło: Greening urban transport – pedestrian and cycling policy”. European Federation for Transport and
Environment. Wien 19994 za Botma, Papendrecht, University of Delft, “Still more bikes behind the dikes,
CROW,EDE Netherlands 1992.
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W miastach zdominowanych przez ruch samochodowy obserwuje się
znaczny spadek jakości Ŝycia, ze względu na hałas, pogorszenie się jakości
powietrza,

degradację

przestrzeni

publicznych,

obniŜenie

poczucia

bezpieczeństwa (lęk przed kolizją z samochodem, przestrzenie publiczne w
których brak jest ludzi, nawet jeśli jest duŜo samochodów budzą strach
przed zostaniem napadniętym).
•

W warunkach miejskich na dystansach do 7,5 km rower jest szybszym i
bardziej niezawodnym (nie stoi w korkach) środkiem transportu niŜ
samochód. 50% podróŜy w mieście to podróŜe do 5 km, 30 % podróŜy w
mieście to podróŜe na odległość do 3km.

•

Koszt realizacji i utrzymania infrastruktury przeznaczonej dla samochodów
jest nieporównywalnie większy niŜ koszt infrastruktury przeznaczonej dla
pieszych i rowerzystów.

•

Rosnące zakorkowanie dróg obniŜa efektywność nieszynowego transportu
publicznego, co na zasadzie błędnego koła powoduje wzrost podróŜy
wykonywanych samochodami.

•

Wraz ze wzrostem ilości codziennych podróŜy wykonywanych samochodem
wzrasta ilość chorób będącym następstwem braku ruchu, juŜ w wieku
dziecięcym (choroby krąŜenia, serca, otyłość), skutkuje to zwiększeniem
nakładów na leczenie (4).

Priorytet dla zrównowaŜonych form transportu w polityce miasta powinien być
realizowany poprzez:
•

politykę „miasta krótkich odległości”, czyli zagęszczanie zabudowy w
obszarach centralnych, tzw. „rozwój do wewnątrz”, wielofunkcyjność terenów
(na etapie planowania i realizacji), zapobieganie chaotycznemu „rozlewaniu
się” terenów mieszkaniowych na obszarach o wydłuŜonych drogach do
centrum, pozbawionych komunikacji miejskiej, likwidowanie barier w postaci

4

W Wielkiej Brytanii 10% dziesięciolatków jest klinicznie otyłych, 29% ma nadwagę, 50 tys. zgonów
rocznie jest wynikiem chorób powodowanych brakiem ruchu a leczenie otyłości dorosłych kosztuje
rocznie 8 bilionów funtów –dane z prezentacji R. Marshall’a podczas audytu polityki rowerowej
BYPAD w Gdańsku 2010r.
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schodów, przejść podziemnych, obejść, sygnalizacji świetlnej wymuszającej
długi czas oczekiwania na przejściach na rzecz dróg bezpośrednich,
częstych i wygodnych przejść i przejazdów rowerowych, na poziomie terenu,
•

zwiększanie ilości przestrzeni przeznaczonych dla ruchu pieszego i
rowerowego oraz dbałość o ich jakość i estetykę,

•

poszerzanie obszarów uspokojonego ruchu. Dopuszczenie ruchu powyŜej
30 km/h powinno być ograniczone do głównych arterii miasta, z pominięciem
obszarów centralnych,

•

rozwój niezawodnego i czystego transportu publicznego (wprowadzenie bus
pasów),

•

w przypadku remontu odcinków dróg zabezpieczenie i oznakowanie obejść
dla pieszych i objazdów dla rowerzystów,

•

dbałość

o

zapewnienie

odpowiednich

przekrojów

pasów

ruchu

przeznaczonych dla pieszych, szczególnie w miejscach o duŜych potokach
ruchu. W

razie ograniczeń przestrzennych rowerzyści powinni być

dopuszczani do przestrzeni pieszych na zasadzie pierwszeństwa pieszych
(rowerzysta musi uwaŜać na pieszego a nie odwrotnie),
•

w obszarach, gdzie korytarze drogowe mają ograniczoną szerokość a potoki
ruchu pieszego są duŜe nie naleŜy realizować udogodnień rowerowych
kosztem zawęŜania przejść pieszych a w pierwszej kolejności rezygnować z
miejsc postojowych dla samochodów (w myśl pierwszeństwa dla elementów
ruchomych przed statycznymi (5).

2.2. Rozwój ruchu rowerowego przynosi poprawę warunków Ŝycia w mieście
oraz atrakcyjności przestrzeni publicznych
Korzyści, jakie czerpią z jazdy rowerem rowerzyści, wraz z rozwojem ruchu
rowerowego przenoszą się na całe miasto. Rosnąca popularność roweru jako
codziennego środka transportu przyczynia się do poprawy jakości Ŝycia w
mieście i ułatwia poruszanie się po nim wszystkich uŜytkowników (pieszych,
pozostałych rowerzystów, uŜytkowników samochodów).

5

Wytyczne Niemieckiego Stowarzyszenia Badań Dróg i Transportu (FGSV) –RASt 06 wg „Cycling
Expertise from Germany I-2/2010” www.nrvp.de.
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Atrakcyjna, przyjazna ludziom przestrzeń publiczna przyciąga coraz więcej
uŜytkowników, a kiedy ludzie spędzają więcej czasu na ulicach miasta
poruszając się jako piesi czy rowerzyści wydają w nim więcej pieniędzy, a to z
kolei napędza lokalną gospodarkę. Po wdroŜeniu programu otwierania
przestrzeni publicznych dla pieszych i rowerzystów w centrum Melbourne (lata
1994-2004), na obszarze objętym zmianami, ruch pieszy w ciągu dnia wzrósł o
40%, ruch pieszy wieczorami wzrósł o 100%, liczba aktywności stacjonarnych o
200-300% Liczba kawiarni i restauracji wzrosła o 275% a liczba miejsc
siedzących w kawiarniach o 177%. Zaowocowało to wzrostem liczby miejsc
pracy o 44% oraz zmniejszeniem ilości niewykorzystywanych powierzchni
biurowych o 62% (6).

2.3. NaleŜy uwzględnić potrzeby wszystkich rowerzystów
Osoby korzystające z rowerów, zarówno w codziennych podróŜach, jak i w
ruchu rekreacyjnym to grupa o bardzo zróŜnicowanych potrzebach. Zasadniczo
spośród rowerzystów codziennych wyodrębnia się dwie grupy rowerzystów:
rowerzyści mniej pewni siebie, początkujący lub mniej sprawni, bądź jadący z
duŜym obciąŜeniem (np. z dziećmi w fotelikach albo przyczepkach). Dla takich
rowerzystów waŜne jest poczucie bezpieczeństwa, moŜliwość spokojnego
poruszania się, wygoda. Drugą grupą są rowerzyści bardzo sprawni, jeŜdŜący
szybko, sportowo. Dla takich rowerzystów najwaŜniejsza jest moŜliwość
szybkiego pokonywania dystansów. Podobne dwie grupy moŜna wyodrębnić
spośród rowerzystów rekreacyjnych. Dla rowerzystów jeŜdŜących turystyczne,
często z duŜym bagaŜem, czy z dziećmi, oprócz walorów rekreacyjnych waŜna
jest wygoda trasy. Dla rowerzystów sportowych utrudnienia takie jak duŜe
pochylenie trasy, czy przeprawy przez odcinki podmokłe mogą być walorem.

6

Dane pochodzą z prezentacji prof. JanaGehl’a przedstawionej na Kongresie Mobilności Aktywnej w
Gdańsku 30.09.1010r.
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Ryc. 8. Rowerzyści na ulicach miast holenderskich
Źródło: archiwum Biura Rozwoju Gdańska

2.4. WspółuŜytkowanie tras rowerowych
Podejście liniowe długo dominujące przy realizacji infrastruktury rowerowej na
terenie Gdańska znalazło takŜe swoje odbicie w społecznym przekonaniu
dotyczącym konieczności segregacji poszczególnych grup uŜytkowników dróg.
Jest to często przyczyną konfliktów na linii piesi – rowerzyści, piesi –
uŜytkownicy samochodów, rowerzyści – uŜytkownicy samochodów. śywa jest
takŜe

dyskusja

uŜytkowników

na
–

temat

zwłaszcza

obecności
rolkarzy.

na

drogach

Relacje

rowerowych

miedzy

innych

poszczególnymi

uŜytkownikami dróg w duŜej mierze regulują przepisy Prawa o ruchu
drogowym, są one jednak nieprecyzyjne i częściowo nie przystają do
rzeczywistości. Mimo niedawnych nowelizacji Prawo o ruchu drogowym w
dalszym ciągu nie odnosi się wprost do rolkarzy, którzy są w praktyce
traktowani jak piesi (choć pojawiają się takŜe interpretacje, Ŝe odpowiadają
definicji roweru zawartej w PORD (7)). Podobnie chodnik zgodnie z prawem jest
przestrzenią przeznaczoną dla pieszych, którzy co najwyŜej mogą rower
prowadzić ciągnąć lub pchać, chyba, Ŝe mają poniŜej 10 lat i znajdują się pod
opieką osoby dorosłej (8). W związku z powyŜszym pojawiają się inicjatywy
7

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym rower to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m
poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower moŜe być wyposaŜony w uruchamiany
naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyŜszym niŜ 48 V
o znamionowej mocy ciągłej nie większej niŜ 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i
spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;
8

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i
niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uwaŜa
się równieŜ osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy,
podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a takŜe osobę w wieku do 10
lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;
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umoŜliwiające uŜytkowanie poszczególnych elementów dróg przez róŜnych
uŜytkowników bez łamania obowiązującego – niedoskonałego - prawa.
W ten nurt wpisuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
(GDDKiA), która w lipcu 2011 roku wydała „Opinię w sprawie stosowania
kombinacji znaków C-16 i T-22 dla dopuszczania ruchu rowerów na ciągach
pieszych”. Rozwiązania takie stosowane są w Niemczech, Austrii, Szwajcarii
oraz coraz częściej w Polsce, np. w Krakowie. Celem tego rozwiązania jest
poprawa spójności tras rowerowych oraz bezpieczeństwo rowerzystów,
szczególnie

w

przypadku

trudności

ekonomicznych

lub

uwarunkowań

terenowych uniemoŜliwiających realizację tras rowerowych spełniających
współczesne standardy. Rozwiązania tego typu sprawdzają się i pokazują, Ŝe
piesi i rowerzyści mogą bezpiecznie współuŜytkować jedną przestrzeń.
sytuacji,

gdy

droga

rowerowa

nie

spełnia

wymaganych

technicznych i wydzielona jest kosztem chodnika

W

standardów

zastosowanie kombinacji

znaków C-16 i T-22 zamiast znaku C-13 lub umieszczonych na jednej tarczy
znaków C-13 i C-16 daje rowerzystom moŜliwość wyboru: jazdy po drodze
rowerowej lub po jezdni – co w wielu przypadkach moŜe być rozwiązaniem
preferowanym (9).

Ryc. 9. Znak C-13: „droga dla rowerów”;
kombinacja znaków C-16: „droga dla
pieszych” i T-22: tabliczka wskazująca,
Ŝe

znak

nie

jednośladowych;

dotyczy

rowerów

kombinacja

znaków

C-16 i C13.

Promowanie
uŜytkowników

rozwiązań,
kółek

i

znoszących
pojazdów

na

podziały miedzy róŜnymi grupami
kółkach,

w

Gdańsku

rozpoczęło

Stowarzyszenie Twister Trójmiasto. 28 sierpnia 2011 roku, w ramach III

9

Zgodnie z Rozporządzeniem ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji w
sprawie znaków i sygnałów drogowych znak C-13 "droga dla rowerów" oznacza drogę przeznaczoną
dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
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Maratonu Sierpniowego im. Lecha Wałęsy, zainicjowano akcję „Koła, kółka –
jedna spółka”. Celem akcji jest umoŜliwienie rolkarzom korzystania z dróg
rowerowych przez zmianę oznakowania – dodanie do znaku „droga dla
rowerów” znaku „nie dotyczy rolkarzy”. Akcja prowadzona jest we współpracy z
oficerami rowerowymi Gdańska i Gdyni, Stowarzyszenie Twister Trójmiasto
prowadzi takŜe rozmowy z przedstawicielami Policji.

Ryc. 10. Znak C-13: „droga dla rowerów”; z tabliczką
wskazująca, Ŝe znak nie dotyczy wrotkarzy – propozycja
oznakowania Stowarzyszenia Twister.

STeR takŜe zakłada stosowanie rozwiązań umoŜliwiającym korzystanie z dróg
rowerowych przez inne grupy uŜytkowników. Podstawowym kryterium, w
oparciu o które naleŜy rozstrzygać moŜliwość współuŜytkowania szeroko
rozumianej infrastruktury rowerowej powinna być prędkość poruszania się
poszczególnych uczestników ruchu. Dotyczy to zarówno poszczególnych
grup rowerzystów, innych uŜytkowników wyposaŜonych w kółka (rolkarze,
deskorolkarze, osoby z wózkami dziecięcymi itp.) jak i pieszych. Przyjmuje się,
Ŝe uŜytkownicy dróg rowerowych powinni móc swobodnie poruszać się z
prędkością około 20 km/h. Wszystkie osoby przemieszczające się z taką
prędkością

powinny

mieć

moŜliwość

korzystania

z

dróg

rowerowych:

rowerzyści, rolkarze, deskorolkarze, ale takŜe biegacze, w szczególności ci,
którzy biegają z wózkami. Na tej zasadzie rowerzyści „sportowcy”, poruszający
się z prędkością zbliŜoną do prędkości samochodów, powinni wybierać jazdę
po jezdniach ulic, które są bardziej przyjaznym środowiskiem dla nich.
Natomiast chodnik i inne przestrzenie tradycyjnie piesze powinny być
wybierane przez osoby dopiero uczące się jazdy na rowerze, czy rolkach oraz
przez innych uŜytkowników kół i kółek utrzymujących tempo piesze. Słowo
„wybierane” jest tutaj szczególnie waŜne, poniewaŜ najistotniejsze jest, by
powyŜszą zasadę stosowali sami uczestnicy ruchu świadomie dobierając
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przestrzeń po której się przemieszczają. Stosowanie tej zasady niekoniecznie
musiałoby się wiązać z wprowadzaniem nowego oznakowania (np. takiego jakie
proponuje GDDKiA lub Stowarzyszenie Twister). Warunkiem wystarczającym
jest dobra wola i zrozumienie dla potrzeb innych, wyraŜające się takŜe poprzez
odstąpienie od penalizacji zachowań zgodnych z powyŜszą zasadą lecz w
obecnym stanie prawnym nielegalnych. Chęć poruszania się po bezpiecznych i
komfortowych trasach jest wspólna zarówno dla rowerzystów, rolkarzy, jak i
osób pieszych. Zdarzają się miejsca, w których rowerzyści zmuszeni są do
korzystania z chodników czy ciągów pieszych. Są takŜe miejsca, gdzie osoby
poruszające się na wózkach inwalidzkich, rolkarze czy osoby z dziećmi w
wózkach

mogą

bezpiecznie

przejechać

jedynie

drogą

rowerową.

Ani

przestrzeń, ani budŜet miasta nie są nieograniczone, warto więc, tam gdzie to
jest moŜliwe, akceptować wspólne uŜytkowanie dróg rowerowych przez
rowerzystów oraz niektórych grup pieszych i załoŜyć, Ŝe w miejscach tych
uŜytkownicy kierować się będą przede wszystkim podstawowymi zasadami
kultury.

NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe współuŜytkowanie dróg rowerowych i

dróg pieszych skutkuje koniecznością większej uwagi i odpowiedzialności
zwłaszcza w zachowaniu rowerzystów. Piesi, wśród których znajdują się takŜe
osoby od których - z róŜnych powodów - nie naleŜy oczekiwać pełnej
sprawności i kompetencji do uczestniczenia w ruchu (np. dzieci, osoby starsze,
osoby niepełnosprawne itp.) – powinni być uprzywilejowani we wszystkich
wspólnych przestrzeniach pieszo – rowerowych.
Na potrzebę otwarcia dróg rowerowych dla osób poruszających się na
wózkach, rolkarzy, czy osób z dziećmi w wózkach wskazywali takŜe uczestnicy
warsztatów realizowanych w ramach projektu STeR. Szczególnie osoby na
wózkach inwalidzkich wskazywały na trudności wynikające z braku równych i
odpowiedniej szerokości chodników. Poruszanie się po drodze rowerowej nie
jest dla nich komfortowe z powodu świadomości łamania przepisów, często jest
jednak konieczne z uwagi na brak alternatywy – chodnika przystosowanego do
ruchu na wózku.
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2.5. Priorytet: udogodnienia dla codziennego ruchu rowerowego
Udogodnienia rowerowe powinny być projektowane i realizowane przede
wszystkim z myślą o rozwoju codziennego ruchu rowerowego, tak by mógł on
stanowić alternatywę dla transportu samochodowego. Rozwój rekreacji i
turystyki rowerowej następuje w oparciu o „szeroką podstawę” – t.j. codzienne
przejazdy rowerowe mieszkańców.

Ryc. 11. Piramida rodzajów przejazdów rowerowych
Źródło: Koncepcja Rozwoju Systemu Rowerowego Województwa Pomorskiego „Zielona Księga” na podstawie
prezentacji p. Claudii Krieger na Kongresie Velo-city Monachium 2007 rok.

2.6. DąŜenie do integracji uŜytkowników dróg
W miastach o niskiej kulturze rowerowej, w których przez wiele lat rozwój ruchu
samochodowego

stanowił

priorytet

polityki

transportowej

pojawia

się

oczekiwanie, aby ruch rowerowy odbywał się wyłącznie po wydzielonych
drogach rowerowych, odseparowanych zarówno od ruchu pieszego, jak i
samochodowego. Doświadczenia miast długo i skutecznie pracujących nad
rozwojem ruchu rowerowego, jak i tworzeniem przyjaznych i tętniących Ŝyciem
przestrzeni publicznych pokazują, iŜ separacja uŜytkowników dróg w większości
przypadków nie jest dobrym rozwiązaniem, a często teŜ, z uwagi na
ograniczenia przestrzenne, nie jest moŜliwa. Separowanie uŜytkowników ruchu,
wbrew

oczekiwaniom,

w

większości

przypadków

nie

podnosi

ich

bezpieczeństwa. Wynika to z faktu, na który wskazują zarówno zagraniczne, jak
i polskie badania, iŜ najwięcej wypadków z udziałem rowerzystów to zderzenia
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boczne w miejscach skrzyŜowań. Separacja ruchu połączona z nieodpowiednim
projektowaniem

skrzyŜowań

prowadzić

moŜe

do

wzrostu

zagroŜenia

wypadkami tego typu ze względu na ograniczone pole widzenia kierowcy i brak
moŜliwości obserwowania sytuacji na drodze rowerowej zbliŜającej się do
skrzyŜowania. Z kolei poruszanie się po wydzielonej drodze rowerowej
powoduje złudne poczucie bezpieczeństwa u rowerzystów i sprawia, Ŝe są
mniej uwaŜni, takŜe w rejonie skrzyŜowań, gdzie zagroŜenie jest obiektywnie
duŜe. PowyŜsze fakty wskazują równieŜ na konieczność poświęcania
szczególnej uwagi projektom skrzyŜowań (stosowanie m.in. innego koloru
nawierzchni dla przejazdów rowerowych na skrzyŜowaniach, stosowanie
wyniesionych przejazdów). Badania niemieckie wykazały, iŜ odpowiednio
zaprojektowane pasy rowerowe w jezdni są bezpieczniejsze od wydzielonych
dróg rowerowych o obniŜonym standardzie (rozwiązanie często stosowane z
uwagi na brak przestrzeni czy ograniczenia ekonomiczne), a stopień
bezpieczeństwa na dobrze zaprojektowanych pasach rowerowych, jak i na
dobrze zaprojektowanych drogach rowerowych jest porównywalny (10).
Wydzielone drogi rowerowe, szczególnie biegnące tylko po jednej stronie trasy
komunikacyjnej, szczególnie w obszarach centralnych, są takŜe rozwiązaniem
o dość niskiej skuteczności jeśli chodzi o zapewnienie dostępu do wszystkich
źródeł i celów podróŜy. Wykonanie pełnej ich sieci, realizującej powiązania w
takim

samym

stopniu

jak

trasy

samochodowe

jest

przedsięwzięciem

niemoŜliwym i nieracjonalnym z uwagi na ograniczenia przestrzenne jak i
budŜetowe miast. Z powyŜszych względów w miastach coraz częściej odchodzi
się od budowania wydzielonych dróg rowerowych na rzecz całego wachlarza
rozwiązań, mających na celu tworzenie odpowiednich warunków na drogach
sprzyjających współdzieleniu przestrzeni jezdni.

10

Cycling Expertise from Germany I-1/2010 , www.nrvp.de
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Do
rozwaŜenia

Przebudowa skrzyŜowań, przebudowa miejsc
niebezpiecznych, zarządzanie ruchem
Realokacja przestrzeni jezdni
Drogi rowerowe prowadzone niezaleŜnie od sieci ulic/ dróg
Przekształcanie chodników/ dróg ruchu pieszego w drogi
uŜytkowane wspólnie przez pieszych i rowerzystów (o
róŜnych układach pierwszeństwa korzystania, zwykle
nieobowiązkowe dla cyklistów

w ostatniej

Niewidzialna infrastruktura rowerowa

Do
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kolejności

Ryc. 12. Hierarchia udogodnień rowerowych stosowana w Wielkiej Brytanii.
Źródło: Alex Sully, Mobilność aktywna w Wielkiej Brytanii, prezentacji z I Kongresu Mobilności Aktywnej w Gdańsku,
01.10.2010. www.gdansk.pl_33462.pdf

Dobrym rozwiązaniem okazują się rozwiązania pośrednie pomiędzy całkowitą
integracją uŜytkowników a całkowitą separacją: wydzielone w jezdni pasy, bądź
przeznaczone dla wyłącznego uŜytku rowerzystów, jak i z warunkowym
dopuszczeniem ruchu samochodów dostawczych (Niemcy) lub przeznaczone
dla autobusów, rowerów i taksówek, czy samochodów osobowych pod
warunkiem, Ŝe przewoŜą więcej niŜ trzy osoby.
Wybór stopnia integracji uzaleŜnia się zwykle od prędkości poruszających się
pojazdów oraz ich liczby. Wartości progowe są jednak róŜnie przyjmowane w
róŜnych krajach i z czasem ulegają zmianie w stronę większej integracji o czym
świadczą poniŜsze wykresy:
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Ryc. 13. Wytyczne duńskie –
preferowane rozwiązanie dla
trasy rowerowej w zaleŜności od
liczby pojazdów oraz prędkości
rzeczywistej uŜytkowników drogi
Źródło: : „Collection of Cycle concepts
2000” Duńska Dyrekcja Dróg, tłum.
Własne

Ryc. 14. Kryteria separacji ruchu rowerowego i samochodowego w Gdańsku (2000 r.).
Źródło: „Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej w Gdańsku ” - Politechnika Gdańska – Katedra InŜynierii Drogowej –
Gdańsk 2000 r
.

35

STeR – SYSTEM TRAS ROWEROWYCH DLA GDAŃSKA

Biuro Rozwoju Gdańska 2011 r.

11

Ryc. 15. Wytyczne niemieckie ERA 2010 ( ): Wybór typu udogodnienia rowerowego
(integracja/segregacja) w zaleŜności od ilości samochodów i dopuszczalnej prędkości (przy
załoŜeniu V85%). I - ruch rowerowy łączony z ruchem samochodowym, II - „miękka separacja”
pasy rowerowe z warunkowym dopuszczeniem ruchu innych pojazdów, III - separacja zalecana
(pas lub droga rowerowa), IV - separacja konieczna (pas lub droga rowerowa). Zasad z
diagramu nie stosuje się dla dróg dwujezdniowych, gdyŜ inne warunki wyprzedzania rowerzysty
przez samochód zmieniają sytuację.
Źródło: Cycling Expertise from Germany I-1/2010, tłum. własne

Dla Gdańska przyjmuje się następujące zasady:
•

W

drogach

o

dopuszczalnej

prędkości

30

km/h

właściwym

rozwiązaniem jest integracja ruchu samochodowego z rowerowym.
Infrastrukturę naleŜy projektować w taki sposób aby kierowcy byli
zmuszeni do przestrzegania zasad ruchu. Powinno się takŜe stosować
udogodnienia

dla

poruszania

się

rowerem,

przede

wszystkim

dopuszczenie ruchu rowerowego w obu kierunkach na wszystkich
ulicach, takŜe oznakowanie poziome, czy n.p. śluzy rowerowe na
skrzyŜowaniach.
•

W drogach o dopuszczalnej prędkości pomiędzy 30km/h a 50km/h
trasy rowerowe powinny być realizowane w formie jednokierunkowych
pasów

w

jezdni,

z

udogodnieniami,

szczególnie

w

rejonach

skrzyŜowań, takimi jak śluzy rowerowe, dedykowana rowerzystom
11

Empfehlungen fur Radverkehrsanlagen (ERA 2010) w/g Cycling Expertise from Germany I-1/2010
tłum. własne
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sygnalizacja

świetlna.

projektować

infrastrukturę,

przestrzegania

ruchu

W

lub

tym

Biuro Rozwoju Gdańska 2011 r.

przypadku

by

kierowcy

prowadzić

inne

równieŜ
byli

naleŜy

tak

zmuszeni

do

skuteczne

działania

redukujące prędkość kierowców do prędkości dopuszczalnej. W
szczególnych, przypadkach moŜliwa jest realizacja wydzielonej drogi
rowerowej.
•

w drogach o dopuszczalnej prędkości powyŜej 50km/h trasa rowerowa
powinna być realizowana w formie wydzielonej drogi rowerowej. W
szczególnych przypadkach moŜe to być pas rowerowy w jezdni.

W przypadku realizacji wydzielonej drogi rowerowej bardzo istotną
kwestią jest odpowiednie rozwiązanie miejsc, w których droga rowerowa
krzyŜuje się z jezdniami samochodowymi. Ruch rowerowy powinien być w
tych miejscach maksymalnie odsunięty od ruchu pieszego i maksymalnie
widoczny dla kierowców samochodów. Przejazdy rowerowe nie powinny
przylegać

do

przejść

dla

pieszych.

Istotną

kwestią

jest

takŜe

zaprojektowanie włączenia ruchu rowerowego z dróg rowerowych do
bocznych ulic, gdzie ruch rowerowy odbywa się na zasadach ogólnych.
PowyŜsze zasady naleŜy weryfikować w zaleŜności od istniejących bądź
projektowanych warunków w konkretniej przestrzeni urbanistycznej, w
tym

rzeczywistych

osiąganych

prędkości

uŜytkowników

drogi,

z

zastrzeŜeniem, Ŝe w pierwszej kolejności naleŜy tak aranŜować przestrzeń
drogi lub stosować inne środki tak, aby redukować prędkość kierowców
do poŜądanych wielkości.
W przypadku wątpliwości naleŜy mieć na uwadze zasadę sformowaną w
niemieckich wytycznych dla udogodnień rowerowych: „brak drogi rowerowej
(integracja) jest lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem niŜ droga rowerowa
o obniŜonych standardach (separacja)” (12).
W ulicach o duŜym spadku zalecane jest stosowanie asymetrycznego
rozwiązania. Jadąc pod górę rowerzysta potrzebuje więcej przestrzeni, czy to
na jezdni, czy na wydzielonej drodze rowerowej. Podczas jazdy w dół prędkość
12

Empfehlungen fur Radverkehrsanlagen (ERA 2010) w/g Cycling Expertise from Germany I-1/2010
tłum. własne
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roweru zbliŜona jest do prędkości z jaką poruszają się samochody. Lepiej jest,
Ŝeby w takim przypadku rowerzysta poruszał się po jezdni niŜ po wydzielonej
drodze rowerowej, z której często, dla uniknięcia schodów lub ze względu na
lepszą nawierzchnię, korzystają teŜ np. piesi z wózkami dziecięcymi.
NaleŜy

teŜ

pamiętać,

bezpieczeństwo

iŜ

czynnikiem

uŜytkowników

najskuteczniej

rowerów

jest

podnoszącym

zwiększenie

liczby

rowerzystów w ruchu drogowym. Wraz ze wzrostem liczby rowerzystów na
drogach kierowcy przyzwyczajają się do ich obecności, lepiej rozumieją fizykę
jazdy rowerem i zachowania rowerzystów, nie są zaskoczeni ich pojawieniem
się na jezdni, czy przejeździe rowerowym (13).
Przy wyborze konkretnego rozwiązania naleŜy takŜe mieć na uwadze fakt, iŜ
istotnym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie konkretnego rozwiązania
jest zapewnienie moŜliwie jak największego pola widoczności i moŜliwość
kontaktu wzrokowego kierowca – rowerzysta.

Ryc. 16. Pas rozdzielający redukuje
widoczność rowerzysty.
Źródło: : „Collection of Cycle concepts 2000”
Duńska Dyrekcja Dróg, tłum. własne

2.7. Ruch rowerowy jako system
Rozwój ruchu rowerowego to nie tyko rozwój infrastruktury. Warunkiem rozwoju
ruchu rowerowego jest powstanie zintegrowanego, złoŜonego systemu
świadczenia usług, analogicznego do systemu funkcjonującego przy obsłudze
ruchu samochodowego (14). Kluczową kwestią, często waŜniejszą od realizacji
samych tras rowerowych, jest zapewnienie bezpiecznych parkingów w mieście.

13

A. Buczyński GDDKiA Zespół ds. ŚcieŜek Rowerowych: „Bezpieczeństwo ruchu rowerowego” –
prezentacja w trakcie warsztatów organizowanych przez GDDKiA w Gdańsku 6.06.2010r.
14

Koncepcja Rozwoju Systemu Rowerowego Województwa Pomorskiego: „Zielona Księga”.

38

STeR – SYSTEM TRAS ROWEROWYCH DLA GDAŃSKA

Biuro Rozwoju Gdańska 2011 r.

Ryc. 17. Ruch rowerowy
jako system.
Źródło:

Koncepcja

Systemu

Rozwoju

Rowerowego

Województwa

Pomorskiego:

„Zielona Księga” na podstawie
Fahrad!

Nationaler

Radverkehrsplan
Massnahmen
des

zur

2002-2012.
Förderung

Radverkehrs

in

Deutschland
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Metodologia STeR

W celu realizacji załoŜeń, o których mowa w rozdziale 2., opracowana została
metodologia, w oparciu o którą sporządzony został projekt systemu tras rowerowych
dla Gdańska (STeR). Metodologia określa podstawowe wymogi stawiane przed
elementami systemu, określa hierarchizację poszczególnych jego elementów oraz
ich zróŜnicowanie funkcjonalne.
3.1. Spójność, bezpośredniość, atrakcyjność, bezpieczeństwo, komfort i

czytelność
Spójność, bezpośredniość, atrakcyjność, bezpieczeństwo, komfort, czytelność to
podstawowe wymogi, które powinien spełniać system powiązań rowerowych (15). W
duŜej mierze za spełnienie pierwszych trzech odpowiada plan sieci tras rowerowych,
o spełnieniu pozostałych decydują przede wszystkim przyjęte rozwiązania techniczne
tras. PoniewaŜ niniejsze Studium koncentruje się na planie sieci rowerowej, a nie
rozwiązaniach technicznych - najszerzej omówiono aspekty dotyczące poziomu
planowania sieci (w zakresie wytycznych technicznych dla realizacji dróg rowerowych
obowiązującym dokumentem jest opracowanie: „Aktualizacja i integracja standardów
technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie” z roku 2008
wykonana przez spółkę Nizielski & Borys Consulting).

Spójność – to podstawowy wymóg, który musi spełniać sieć rowerowa – bez
niej nie moŜna mówić o sieci, jedynie o zbiorze odcinków tras. Spójność
oznacza moŜliwość sprawnego poruszania się rowerem po całym mieście,
między wszystkimi moŜliwymi źródłami i celami podróŜy. Spójność sieci ma
zapewnić moŜliwość wyboru pomiędzy rodzajem połączenia np. wzdłuŜ trasy
szybkiego ruchu lub wolniejszą, ale przyjemniejszą drogą; między drogą
dłuŜszą o mniejszym nachyleniu lub krótszą ale bardziej stromą. Przy tworzeniu
sieci dąŜono do osiągnięcia spójności wewnętrznej (powiązania pomiędzy
róŜnymi rodzajami tras) i zewnętrznej systemu (powiązania z systemem
15

Wg podręcznika „Presto Cycling Policy Guide Infrastructure”, www.presto-cycling.eu oraz „Design
manual for bicycle traffic” CROW, Ede2007 www.crow.nl/shop za pośrednictwem prezentacji M. Hyły
w czasie warsztatów organizowanych przez GDDKiA w Gdańsku 6.06.2010r.
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komunikacji publicznej, z trasami połoŜonymi poza granicami Gdańska). W
projekcie STeR wyróŜniono najwaŜniejsze źródła i cele podróŜy gdańszczan w
celu wyłonienia obszarów kluczowych dla funkcjonowania systemu. Na
poziomie projektu technicznego spójność oznacza zapewnienie połączeń
wszystkich kierunków, w których ruch rowerowy jest dopuszczony, dlatego np.
wydzielone drogi rowerowe dwukierunkowe prowadzone po jednej stronie drogi
szybkiego ruchu często nie spełniają tego wymogu.
Bezpośredniość – oznacza, iŜ droga przeznaczona dla roweru powinna, w
miarę moŜliwości być jak najkrótsza, rower powinien mieć więcej bezpośrednich
połączeń niŜ samochód – wtedy jest dla niego konkurencyjny. Oznacza to
dopuszczenie

ruchu

rowerowego

w

obu

kierunkach

na

ulicach

jednokierunkowych oraz prowadzenie tras rowerowych skrótami, przez tereny
zielone i ciągi piesze. Przykładem obszaru, na którym ten aspekt jest
szczególnie istotny jest osiedle Zaspa, gdzie kręte drogi dojazdowe, często
ślepo zakończone znacznie wydłuŜają drogę do celu. Dlatego konieczne jest tu
przystosowanie dla ruchu rowerowego ciągów pieszych, a to wymaga likwidacji
schodów, krawęŜników, itp. oraz dopuszczenie jazdy rowerem w obu
kierunkach na ulicach jednokierunkowych.
Atrakcyjność – o atrakcyjności trasy w ujęciu planistycznym decyduje jakość
krajobrazowa terenu, przez który przechodzi.
Bezpieczeństwo – zapewnienie czytelnej hierarchizacji połączeń. Dzięki
moŜliwości łatwego odczytania charakteru trasy uŜytkownicy wiedzą jakiego
rodzaju konfliktów się spodziewać i zachowują się bardziej przewidywalnie. Na
bezpieczeństwo trasy ma wpływ takŜe to, czy trasa przechodzi przez tereny,
często uŜytkowane (takŜe po zmroku), czy teŜ odludne.
Komfort – istotne jest zapewnienie połączeń o jak najmniejszym stopniu
nachylenia terenu.
Czytelność – takie prowadzenie i oznakowanie tras aby rowerzysta wiedział
którędy (którą stroną ulicy- w przypadku tras rowerowych prowadzonych po
jednej stronie ulicy) moŜe dojechać do celu. WaŜne jest to takŜe w przypadku
tras prowadzonych w terenach leśnych, na co wielokrotnie zwracali uwagę
uczestnicy warsztatów.
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3.2. Hierarchizacja tras.
W projekcie zastosowano następującą definicję pojęcia trasa rowerowa oraz
hierarchię tras rowerowych, spójną z opracowaniem: „Aktualizacja i integracja
standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdańsku, Gdyni i
Sopocie” z roku 2008:
Trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg róŜnych rozwiązań technicznych,
funkcjonalnie łączący poszczególne części miasta i obejmujący: drogi
rowerowe, pasy i kontrapasy rowerowe, ulice w strefach ruchu uspokojonego,
drogi niepubliczne o małym ruchu oraz inne odcinki, które mogą być bezpieczne
i wygodnie wykorzystywane przez rowerzystów. Trasa rowerowa nie musi być
drogą rowerową w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym, moŜe natomiast
obejmować odcinki takich dróg. W skład jednej trasy rowerowej mogą wchodzić
dwie (lub więcej) drogi rowerowe biegnące równolegle (np. po obu stronach
jezdni, rzeki, czy linii kolejowej) lub ulice o ruchu uspokojonym.
Na mapach STeR trasy rowerowe biegnące w ciągach ulic narysowane są w
osiach tych ulic.
Trasy główne (tranzytowe) (Gr) - budujące podstawowy szkielet sieci łącząc
ze sobą przeciwległe krańce miasta. Bardziej szczegółowo podsystem tras
głównych opisano w rozdziale III.4 „Trasy główne – opis podsystemu”.
Trasy zbiorcze (Zr) – uzupełniające system tras głównych o połączenia
międzydzielnicowe, zbierające duŜe potoki ruchu rowerowego. Więcej o
przebiegach tras w dzielnicowych opisach podsystemów, w rozdziale III.5.
„Trasy zbiorcze i wybrane trasy lokalne – opis podsystemu”.
Trasy lokalne (Lr) – kanalizują ruch rowerowy w obrębie dzielnicy. Więcej o
przebiegach tras w dzielnicowych opisach podsystemów, w rozdziale III.5.
„Trasy zbiorcze i wybrane trasy lokalne – opis podsystemu”.
Strefy ruchu uspokojonego – obszary miasta, w których ruch rowerowy
odbywa się wszystkimi ulicami bez konieczności wyznaczania pasów, bądź
realizacji wydzielonych dróg rowerowych – zakładają pełną integrację
uŜytkowników rowerów i samochodów. Głównie są to tereny o zwartej
zabudowie, objęte, bądź wskazane do objęcia ograniczeniem prędkości – do 30
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km/h lub mniej, w których wszystkie skrzyŜowania są równorzędne i na
wszystkich ulicach jednokierunkowych dopuszczony jest ruch rowerów pod
prąd. W strefach wyznaczone zostały połączenia rowerowe tylko w wyjątkowych
sytuacjach: jeŜeli dana trasa zbiera duŜe potoki ruchu rowerowego, stanowi
najdogodniejsze połączenie w obrębie strefy, np. z uwagi na najmniejszy
spadek terenu lub jeŜeli prowadzi ciągami pieszymi, które wymagają
przystosowania dla ruchu rowerowego (likwidacja schodów, krawęŜników,
minimalizacja kolizji z ruchem pieszym lub ostrzeŜenie o moŜliwości
wystąpienia kolizji). Strefy ruchu uspokojonego omówiono bardziej szczegółowo
w rozdziale III.6. „Strefy ruchu uspokojonego”.

3.3. ZróŜnicowanie funkcjonalne
Ze względu na funkcję wyłoniono dwa podsystemy tras:
Sieć tras uŜytkowych – trasy słuŜące do codziennego ruchu rowerowego,
szczególnie podróŜy praca – dom, odpowiadające na potrzebę szybkich
przemieszczeń z punktu A do punktu B. Podstawowym kryterium, które powinny
spełniać, w przeciwieństwie do tras rekreacyjnych, jest bezpośredniość

i

wygoda. Trasy te prowadzone są w terenie zabudowanym, często w przebiegu
tras samochodowych.
Sieć tras rekreacyjnych – trasy odpowiadające na potrzebę aktywnego
wypoczynku,

poznania

otoczenia.

Prowadzone

są

przez

atrakcyjne

krajobrazowo tereny i je łączą, mogą być to przebiegi niebezpośrednie,
kluczące, pozwalające na jak najpełniejsze poznanie atrakcji terenu. MoŜliwe są
odcinki „sportowe” o duŜym nachyleniu podłuŜnym. Podstawowym kryterium,
które powinny spełniać jest atrakcyjność, często kosztem bezpośredniości i
wygody. Trasy te nie wymagają asfaltowej nawierzchni, tylko niektóre z nich
wymagają zagęszczenia gruntu. Istotne jest jednak ich dokładne oznakowanie
(z opisem dokąd prowadzą, długością trasy, mapą terenu) - co było wielokrotnie
podkreślane przez uczestników warsztatów. Wskazane jest takŜe wyposaŜenie
ich w urządzenia sprzyjające rekreacji - jak ławki, miejsca do piknikowania,
urządzenia gimnastyczne itp.
Wskazane jest, aby oba podsystemy były jak najpełniej zintegrowane. MoŜliwe,
a nawet wskazane jest łączenie obu funkcji w jednym przebiegu trasy, np. trasa
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prowadząca w atrakcyjnym połoŜeniu moŜe stanowić jednocześnie moŜliwie
najkrótsze połączenie między codziennymi celami podróŜy. Ideę konstruowania
i integracji obu podsystemów obrazuje zaprezentowany poniŜej diagram.

Zintegrowana sieć rowerowa
UŻYTKOWE

REKREACYJNE

możliwie
najkrócej

możliwie
najprzyjemniej

bezpośredniość

Trasy
dla rowerzystów
doświadczonych,

Trasy
dla „neofitów”
i przewożących
dzieci i bagaże

bezpośredniość,
możliwość rozwijania Poczucie
bezpieczeństwa ,
dużych
wygoda
prędkości,
minimalizacja
konfliktów z pieszymi

atrakcyjność

Trasy
dla jeżdżących
sportowo

Trasy
dla
turystów,
także z dziećmi
i bagażem

minimalizacja
konfliktów z
innymi
wygoda
użytkownikami, czytelność
pożądane odcinki
o dużym
nachyleniu,
„crossowe”

rekreacyjne
użytkowe

Użytkowo -rekreacyjne
centra

Ryc. 18. Integracja podsystemów tras uŜytkowych i rekreacyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów szkoleniowych prezentowanych przez p. Tima Aspergesa w
trakcie Audytu polityki rowerowej BYPAD w Gdańsku 6 maja 2010 roku

3.4. Metodologia map STeR
Oprócz tekstu, integralnymi częściami projektu STeR są takŜe trzy mapy:
1.

Istniejące udogodnienia rowerowe,

2.

Kluczowe elementy systemu w oparciu o istniejący i realizowany układ
drogowy,

3.

Kluczowe elementy systemu w oparciu o docelowy układ drogowy.

Mapy STeR – oprócz wskazania przebiegu wytypowanych tras rowerowych –
obrazują teŜ ewolucję systemu wraz z rozbudową układu drogowego. Mapy nie
stanowią wytycznych dla kolejności realizacji poszczególnych tras. Propozycja
hierarchizacji działań związanych z realizacją infrastruktury rowerowej zawarta
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została w rozdziale IV – „Wnioski, wytyczne dla dalszych działań, hierarchizacja
działań”. Przebiegi tras rowerowych na wszystkich mapach są rysowane w
osiach ulic, to znaczy nie określają strony ulicy po której ma być realizowana
trasa. Na mapach nie sprecyzowano takŜe optymalnego technicznego sposobu
realizacji tras (ruch rowerów po jezdni, pas rowerowy czy wydzielona droga
rowerowa), który powinien wynikać ze szczegółowej analizy z zastosowaniem
załoŜeń omówionych w rozdziale III.2.

Zespół tworzący STeR na etapie

tworzenia niniejszego studium i weryfikacji wniosków mieszkańców dołoŜył
starań by sprawdzić moŜliwość realizacji w terenie tras wskazanych na mapach
1 i 2. Mimo to ostateczna ocena moŜliwości przeprowadzenia postulowanych
tras będzie moŜliwa dopiero w wyniku wyboru właściwego rozwiązania
technicznego

i

szczegółowej

analizy

uwarunkowań

formalnych

i

własnościowych.
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Trasy główne (Gr) – opis podsystemu

4.1. Wstęp
Podsystem tras głównych (tranzytowych) obejmuje spójną sieć najwaŜniejszych
połączeń rowerowych, przecinających całe miasto i stanowiących szkielet
systemu, na którym oparte są połączenia tras zbiorczych i lokalnych.
Podstawowym

załoŜeniem

wytyczania

przebiegów

tras

głównych

jest

umoŜliwienie bezpośrednich i komfortowych połączeń międzydzielnicowych
oraz połączenie ze sobą miejsc połoŜonych na przeciwległych krańcach miasta
w celu powiązania ich z systemami dróg rowerowych poza miastem. Trasy
główne, poprzez swoje tranzytowe przebiegi, stanowią równieŜ dogodne
połączenia dzielnic ze stacjami kolejowymi na terenie miasta (SKM i PKM).

4.2. Cechy podsystemu
W obszarach gęstej zabudowy, bogatych w duŜą ilość celów podróŜy, gęstość
odcinków głównych moŜe być zwiększona. Gęstość tras głównych będzie
wzrastać w miarę rozwoju infrastruktury drogowo-rowerowej. WaŜne jest, aby
wytyczone przebiegi tych tras mogły funkcjonować jak najszybciej, nawet
z odcinkami o obniŜonych parametrach. Z tego względu wytyczono odcinki
zastępcze, tymczasowe, najczęściej w klasie tras zbiorczych, które powinny
pełnić funkcję fragmentu trasy głównej (tranzytowej) do czasu realizacji trasy
o pełnych standardach i właściwym przebiegu. Pozwoli to na zapewnienie
ciągłości

systemu

niezaleŜnie

od

posiadanych

przez miasto

środków

finansowych przeznaczanych na realizację infrastruktury rowerowej.
Cechą tras głównych (tranzytowych) w docelowym etapie rozwoju sieci
rowerowej powinna być odpowiednia szerokość, umoŜliwiająca przenoszenie
duŜego ruchu rowerowego. Trasy główne, na większości odcinków, powinny
spełniać wymagania techniczne dróg głównych (Gr), opisanych w opracowaniu
pt. „Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury
rowerowej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie” (2008). Preferowana jest realizacja tras
o nawierzchniach asfaltowych, jednak na odcinkach leśnych, będących
wyjątkowo odcinkami tras głównych, dopuszczalne jest zagęszczanie gruntu
zamiast wprowadzania powierzchni asfaltowej. Trasy główne (tranzytowe)
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powinny mieć stale pierwszeństwo przejazdu dla rowerów, a w przypadku
sygnalizacji świetlnej – wysoki priorytet. WzdłuŜ tras głównych rowerzysta
powinien mieć moŜliwość przejeŜdŜania przez wszystkie skrzyŜowania bez
zsiadania z roweru, tzn. obok przejść dla pieszych naleŜy wykonać przejazdy
rowerowe. Równie waŜne jest obniŜenie krawęŜników w ciągu tras głównych.
Konieczne jest jednoznaczne oznakowanie tras, równieŜ na odcinkach
tymczasowych. PoŜądane jest, aby poszczególne trasy główne miały swoje
oznakowanie cyfrowe i nazwę własną. Na większych skrzyŜowaniach ulic, przez
które przebiegają trasy główne, naleŜy lokalizować drogowskazy z informacją
o nazwie trasy rowerowej, jej kierunku, punktach pośrednich oraz odległości
w kilometrach
skrzyŜowaniach

i

przewidywanym
dróg

głównych

czasie

przejazdu

wskazane

jest

w

minutach.

umieszczenie

Na
tablic

informacyjnych z mapami głównych dróg rowerowych.

4.3. Opis

podsystemu

tras

głównych

prowadzonych

w

oparciu

o istniejący układ drogowy
W systemie tras rowerowych w Gdańsku wyróŜniono 8 tras głównych o funkcji
tranzytowej (3 o przebiegu południkowym, 4 o przebiegu równoleŜnikowym
i 1 poprzeczną-nadmorską), które budują szkielet systemu, na etapie obecnego
rozwoju układu drogowego. Trasom tym nadano robocze nazwy (ryc. 19):
•

Nadmorska: Sopot-Świbno,

•

Średnicowa: Sopot-Święty Wojciech,

•

Leśna: Barniewice-Jelitkowo,

•

Lotnicza: Rębiechowo-Brzeźno,

•

Zachodnia: Osowa-Kiełpino,

•

Tarasowa: śabianka-Święty Wojciech,

•

Południowa: Leźno-Stogi,

•

Oruńska: Otomin – Orunia.

Dodatkowo wyróŜniono tzw. „łączniki” przenoszące znaczne potoki ruchu
rowerowego, które dopełniają system. W opisie tras nie brano pod uwagę
chwilowych utrudnień związanych z przebudową lub rozbudową układu
drogowego.
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Ryc. 19. Główne trasy rowerowe (Gr) prowadzone w oparciu o zdeterminowany układ drogowy
Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska - opracowanie własne
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4.3.1. Trasa główna (Gr) Nadmorska: Sopot – Świbno
To najdłuŜsza trasa tranzytowa (w kategorii trasy głównej) w granicach
miasta – 30 km. Trasa widokowa, na wielu odcinkach o charakterze
rekreacyjnym. Potencjalna moŜliwość łączenia przejazdów rowerem
z pokonywaniem części trasy tramwajem wodnym. Obecnie trasa moŜliwa
do pokonania w całości jedynie od poniedziałku do piątku, kiedy kursuje
prom na Martwej Wiśle w rejonie Wisłoujścia. Dla udroŜnienia tego
kierunku w przebiegu docelowym konieczna jest realizacja kładki pieszorowerowej przy moście wantowym, bądź wzdłuŜ torów kolejowych
(równolegle do mostu wantowego). Trasa Nadmorska uzyska zakładany
przebieg po realizacji docelowego układu drogowego.
Przebieg docelowy:
Nadmorską

drogą

rowerową

przez

Park

Jelitkowski,

wzdłuŜ

ul.

Jantarowej, Deptakiem Nadmorskim i drogą rowerową wzdłuŜ ul.
Brzeźnieńskiej, przez Park Brzeźnieński, ul. Krasickiego, ul. Wyzwolenia
do przeprawy promowej na Martwej Wiśle, ul. J. Charpantiera, ul. Ku
Ujściu, ul. mjr. H. Sucharskiego, niezaleŜną kładką pieszo - rowerową nad
Martwą Wisłą (lub promem), projektowanymi tunelami pod Trasą
Sucharskiego, ul. Miałki Szlak, wzdłuŜ ul. Elbląskiej, ul. Benzynowej, ul.
Płońskiej, ul. Wałowej (w gminie Pruszcz Gdański), mostem pontonowym,
ul. Turystyczną, ul. Boguckiego do przeprawy promowej w Świbnie.
Alternatywą dla poruszania się trasą rowerową wzdłuŜ ul. Elbląskiej
(w układzie docelowym) będzie moŜliwość przejazdu ul. Sitowie i drogą
serwisową wzdłuŜ kanału „A” (Przepompowni Rudniki) trasą w kategorii
zbiorczej.
Odcinki zastępcze/tymczasowe:
•

Do momentu realizacji docelowego układu drogowego wraz
z kładką pieszo-rowerową wzdłuŜ Trasy Sucharskiego Trasa
Nadmorska będzie miała tymczasowy przebieg okręŜny poprzez ul.
Lenartowicza, ul. Siennicką, ul. Głęboką, ul. Elbląską do ul. Miałki
Szlak,

ul.

Sitowie,

drogą

serwisową

wzdłuŜ

kanału

„A”

(Przepompowni Rudniki). Po realizacji drogi rowerowej wzdłuŜ ul.

49

STeR – SYSTEM TRAS ROWEROWYCH DLA GDAŃSKA

Biuro Rozwoju Gdańska 2011 r.

Elbląskiej odcinek prowadzony wzdłuŜ kanału będzie łączył się ze
zbiorczą trasą w ul. Nowej Sandomierskiej.
•

W wypadku wadliwego kursowania promu lub jego braku
proponuje się przystosowanie do ruchu rowerowego Trasy
Sucharskiego wraz z odcinkiem tunelowym – wprowadzenie
moŜliwości stałego przewozu rowerów w tunelu.

Bariery/problemy i propozycje rozwiązań:
a) zakaz wjazdu na most wantowy – rozwiązanie doraźne: wytyczyć
objazd ulicami: Lenartowicza, Siennicką, Głęboką, Elbląską do
ul. Miałki Szlak, rozwiązanie docelowe: niezaleŜna kładka pieszorowerowa,
b) brak drogi rowerowej w ul. Elbląskiej, zakaz ruchu dla rowerów w tej
ulicy – wytyczenie objazdu zbiorczą trasą rowerową w ul. Miałki Szlak,
ul.

Sitowie,

wzdłuŜ

kanału

„A”

(Przepompowni

Rudniki),

ul.

Benzynową, docelowo realizacja fragmentu trasy w ul. Elbląskiej,
c) brak drogi rowerowej w środkowym odcinku ul. Turystycznej i ul.
Boguckiego – priorytetowy fragment do realizacji, niezbędny dla
uzyskania ciągłości trasy (ul. Turystyczna i ul. Boguckiego ma
kategorię drogi głównej, konieczność wydzielenia trasy rowerowej),
d) ulice: Benzynowa i Płońska – są to drogi zbiorcze i lokalne –
konieczność wytyczenia trasy rowerowej,
e) przeprawa promowa nieczynna w soboty i niedziele – naleŜy
uruchomić codzienne kursowanie przeprawy promowej na Martwej
Wiśle oraz wydłuŜyć tzw. godziny szczytowe. Obecnie prom kursuje
w dni tygodnia od godz. 6-ej do 19-ej co 30 min. oraz w godzinach
szczytu (od 6-7.05 oraz od 14.30-15.30) non stop. W sezonie letnim
konieczne jest wydłuŜenie czasu kursowania promu do godz. 21 oraz
uruchomienie przeprawy w weekendy od godz. 8-ej do 21-ej co 30
min. ze szczytem porannym w godzinach od 9-ej do 11-ej (kursy non
stop) i szczytem popołudniowym od 17-ej do 19-ej (kursy non stop).
Poza sezonem prom powinien kursować równieŜ w weekendy,
w godzinach od 9-ej do 19-ej minimum co 1 godzinę. Docelowo naleŜy
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przywrócić oddzielny od ruchu samochodowego prom pieszorowerowy.
Odcinki do realizacji dróg rowerowych/priorytety:
a) ul. Sucharskiego (z kładką pieszo - rowerową),
b) ul. Elbląska między ul. Miałki Szlak i ul. Benzynową,
c) ul. Turystyczna i ul. Boguckiego.

4.3.2. Trasa główna (Gr) Średnicowa: Sopot – Św. Wojciech
Trasa uŜytkowa o długości ok. 19 km, funkcjonująca obecnie, połoŜona
w strefie uciąŜliwości głównej arterii Gdańska. Atrakcyjny południowy
odcinek na wale wzdłuŜ Kanału Raduni, na znacznych odcinkach w alei
kasztanowców.
Przebieg docelowy toŜsamy z przebiegiem obecnym:
al. Grunwaldzką, al. Zwycięstwa, ul. Kolejową, ul. 3 Maja, al. Armii
Krajowej na odcinku między ul. 3Maja, a ul. Okopową, ul. Okopową i dalej
wałem wzdłuŜ Kanału Raduni i Traktu Św. Wojciecha do granicy
z Pruszczem Gdańskim.
Bariery / problemy i propozycje rozwiązań:
a) istniejąca wydzielona droga rowerowa wzdłuŜ al. Grunwaldzkiej, na
odcinku od granicy z Sopotem do ul. Wojska Polskiego, przebiega raz
po lewej, raz po prawej stronie ulicy – zrealizować ciąg pieszorowerowy po wschodniej stronie ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul.
Bitwy Oliwskiej do ul. Pomorskiej, co wyeliminuje konieczność
dwukrotnego przekraczania ul. Grunwaldzkiej o długości prawie
500 m, docelowo doprowadzić do przebiegu trasy po jednej stronie
(lub po obu stronach ulicy),
b) w ciągu wydzielonej drogi rowerowej wzdłuŜ al. Grunwaldzkiej, na
odcinku od śabianki do ul. Uphagena, w sąsiedztwie drzew występują
betonowe kratki – zastosować inne rozwiązanie, np. przepuszczalną
warstwę bitumiczną,
c) moŜliwy przejazd pod ul. Błędnik wzdłuŜ linii kolejowej, chodnikiem
o słabej jakości, częściowo zastawianym samochodami – wyrównać
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nawierzchnię, zapewnić odpowiednią szerokość trasy, docelowo
zapewnić wysoki standard trasy.

Ryc. 20. Bezkolizyjny przejazd pod ul. Błędnik wzdłuŜ linii kolejowej
Źródło: archiwum Biura Rozwoju Gdańska

d) trudny przejazd przez centrum - niezrealizowany odcinek ul. 3 Maja
i dalej uciąŜliwy przejazd przez rondo Groddecka – poprowadzić trasę
rowerową w ul. 3 Maja (konsekwentnie po jej wschodniej stronie),
wyprowadzić objazd za przystankiem tramwajowym zlokalizowanym
naprzeciwko Urzędu Miejskiego, wskazane wykonanie dodatkowego
przejazdu rowerowego przez rondo Groddecka po wschodniej stronie
ronda w kierunku Kościoła Mennonitów,
e) wąski chodnik wzdłuŜ ul. Trakt Św. Wojciecha, w rejonie wylotu ul.
Zaroślak, na wiadukcie kolejowym, wykorzystywany równieŜ przez
rowerzystów – wskazana realizacja dodatkowej kładki rowerowej
równolegle z ulicą,
f) istniejące kolizje trasy rowerowej na wale Kanału Raduni z drogami
poprzecznymi – zrealizowana trasa rowerowa po wale powinna mieć
pierwszeństwo

przejazdu

poprzecznych,

naleŜy

w

stosunku

wyznaczyć

do

w tych

brukowanych
miejscach

dróg

przejazdy

rowerowe (z obniŜonymi krawęŜnikami),
g) niebezpieczne skrzyŜowania trasy rowerowej na wale Kanału Raduni
z ul. Podmiejską, ul. Starogardzką oraz ul. Nowiny – wskazana
instalacja sygnalizacji świetlnej wzbudzanej detektorami ruchu,
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h) zainwestowanie zakładu usługowego na wale Kanału Raduni (zajmuje
całą szerokość wału z wyjątkiem 0,5 m szerokości pasa przy skraju
skarpy nad ul. Trakt Św. Wojciecha) - umoŜliwić odpowiedniej
szerokości, bezpieczny przejazd dla rowerów, docelowo usunąć
zakład z korony wału,

Ryc. 21. Miejsce przejazdu w rejonie zakładu usługowego
Źródło: archiwum Biura Rozwoju Gdańska

Odcinki do realizacji dróg rowerowych/priorytety:
a) ul. 3 Maja wraz z rondem Groddecka,
b) po wale wzdłuŜ Kanału Raduni.
4.3.3. Trasa główna (Gr) Tarasowa: śabianka – Św. Wojciech
Trasa o długości ok. 20 km, oparta w odcinku północnym i środkowym na
istniejących lub realizowanych (do 2014 roku) drogach rowerowych,
łącząca dzielnice mieszkaniowe dolnego tarasu (śabiankę, Przymorze,
Zaspę) z dzielnicami mieszkaniowymi górnego tarasu (Suchanino,
Migowo - Morena, Chełm, Ujeścisko i Orunia Górna oraz nowe dzielnice
mieszkaniowe aŜ do Obwodnicy Południowej). Niektóre odcinki trasy
o duŜym nachyleniu.
Przebieg docelowy:
ul. Gospody, ul. Chłopską, al. Rzeczypospolitej, al. Legionów, ul.
Wyspiańskiego,

ul.

Miszewskiego,

ul.

Nową

Politechniczną,

ul.

Rakoczego, ul. Łostowicką, ul. Nową Łódzką i dalej, w ujęciu docelowym
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trasami wzdłuŜ ul. Nowej Świętokrzyskiej, ul. Czerskiej i ul. Nowej
Niepołomickiej do Św. Wojciecha.
Odcinki zastępcze/tymczasowe:
•

do czasu realizacji ul. Nowej Politechnicznej odcinek zastępczy od ul.
Miszewskiego przebiegać powinien po al. Grunwaldzkiej i wzdłuŜ ul.
Jaśkowa Dolina i dalej ul. Rakoczego (w kierunku południowym),

•

do czasu realizacji ul. Nowej Świętokrzyskiej, ul. Czerskiej i ul. Nowej
Niepołomickiej trasa Tarasowa będzie się łączyła z Trasą Oruńską
i dalej z trasą Średnicową.

Bariery/problemy i propozycje rozwiązań:
a) trasa w ul. Chłopskiej i al. Rzeczypospolitej w bardzo złym stanie - do
modernizacji,
b) niekomfortowe i niebezpieczne odcinki i miejsca przekraczania al.
Jana Pawła II w ciągu al. Rzeczypospolitej – wykonać bezkolizyjną
kładkę pieszo-rowerową nad wykopem al. Jana Pawła II, od strony
północno-wschodniej

(docelowo

po

obydwu

stronach

al.

Rzeczypospolitej),
c) wąskie, jednokierunkowe wydzielone drogi rowerowe na al. Legionów
– wskazana realizacja drugiej nitki drogi rowerowej po północnowschodniej stronie ul. Legionów, na odcinku od skrzyŜowania z ul.
Kościuszki do Placu Komorowskiego (duŜa ilość celów podróŜy po tej
stronie ulicy),
d) mało komfortowy odcinek w ul. Wyspiańskiego z powodu dwukrotnego
przekraczania ulicy – dopuszczenie ruchu rowerowego na odcinku
wzdłuŜ

targowiska

poza

godzinami

jego

funkcjonowania

lub

wprowadzenie ciągów pieszo-rowerowych po obu stronach ulicy,
e) brak połączenia drogi rowerowej wzdłuŜ ul. Jaśkowa Dolina z al.
Grunwaldzką, na odcinku między al. Grunwaldzką, a ul. Sienkiewicza
– zlikwidować miejsca postojowe na tym odcinku, zmniejszyć lub
zlikwidować klomb, wprowadzić ciąg pieszo-rowerowy,
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Ryc. 22. Brak ciągłości drogi rowerowej wzdłuŜ ulicy Jaśkowa Dolina, zawęŜenie miejsca
przez klomb kwiatowy i przez parkujące samochody, poniŜej wylotu ulicy Sienkiewicza.
Źródło: archiwum Biura Rozwoju Gdańska

f) przejście dla pieszych w ul. Grunwaldzkiej na przedłuŜeniu ul.
Jaśkowa Dolina bez przejazdu dla rowerów – zrealizować przejazd
rowerowy,
g) wielkoprzestrzenne

skrzyŜowanie

ulic

Rakoczego,

Kartuskiej

i Łostowickiej z jedną (realizowaną) relacją dla ruchu rowerowego, co
powoduje zbędne wydłuŜanie trasy – wskazana realizacja drogi
rowerowej wzdłuŜ ul. Rakoczego, po jej północno-wschodniej stronie,
na odcinku od ul. Jaśkowa Dolina do ul. Kartuskiej,
h) droga gruntowa wzdłuŜ Potoku Oruńskiego złej jakości – wykonanie
wyŜszej jakości/zagęszczonej drogi gruntowej (lub zastosowanie
nawierzchni bitumicznej).
Odcinki do realizacji dróg rowerowych/priorytety:
a) ul. Rakoczego na odcinku od ul. Jaśkowa Dolina do ul. Kartuskiej
(wskazana po obu stronach ulicy),
b) realizacja nawierzchni wyŜszej jakości (niekoniecznie asfalt) na trasie
od pętli tramwajowej na przedłuŜeniu ul. Nowej Łódzkiej wzdłuŜ ul.
Augustowskiej do Trasy Oruńskiej i Średnicowej,
c) docelowo – realizacja tras rowerowych w nowych drogach: ul. Nowej
Świętokrzyskiej, ul. Czerskiej i ul. Nowej Niepołomickiej.
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4.3.4. Trasa główna (Gr) Zachodnia: Osowa – Kiełpino
Południkowe

połączenie

na

zachód

od

Obwodnicy

Trójmiejskiej

(al. Kazimierza Jagiellończyka). Obecnie (na znacznych fragmentach)
istnieje moŜliwość tymczasowego przejazdu ulicami o duŜym natęŜeniu
ruchu samochodowego (np. ul. Budowlanych, ul. Nowatorów). Docelowo
trasa przebiegać będzie w obecnie projektowanych ulicach, wzdłuŜ
których przewidziana jest realizacja tras rowerowych. Długość trasy – ok.
16 km.
Przebieg docelowy:
ul. Juraty, ul. Barniewicką, ul. Junony, ul. KozioroŜca, ul. Nową Nowy
Świat (na odcinku od ul. KozioroŜca do ul. Keplera), ul. Keplera, ul. Nową
Spadochroniarzy, ul. Słowackiego (na odcinku od. ul. Radarowej do ul.
Budowlanych), ul. Budowlanych, ul. Nowatorów, ul. Kartuską (na odcinku
od ul. Nowatorów do proj. ul. Nowej InŜynierskiej), ul. Nową InŜynierską
(na południe od ul. Kartuskiej), ul. Nową Gostyńską (na odcinku od
projektowanej ul. Nowej InŜynierskiej do ul. Otomińskiej), ul. Otomińską
do granicy miasta.
Odcinki zastępcze/tymczasowe:
•

do czasu realizacji ul. Junony, ul. Keplera i ul. Nowej Spadochroniarzy,
odcinek zastępczy pomiędzy ul. Barniewicką i ul. Słowackiego
powinien przebiegać trasą rowerową zbiorczą w ul. Niedziałkowskiego,
ul.

KozioroŜca (na odcinku od ul. Niedziałkowskiego do ul.

JednoroŜca), ul. JednoroŜca, ul. Wodnika do węzła Owczarnia, ul.
Galaktyczną, ul. Radarową i ul. Astronautów do ul. Słowackiego,
•

do czasu realizacji ul. Junony, ul. Keplera i ul. Nowej Spadochroniarzy,
zrealizowany

odcinek

docelowego

przebiegu

trasy

wzdłuŜ

ul.

Słowackiego będzie stanowił dojazd do portu lotniczego, dalej istnieje
moŜliwość włączenia się w trasy lokalne,
•

do czasu realizacji ul. Nowej InŜynierskiej i ul. Nowej Gostyńskiej,
odcinek zastępczy od skrzyŜowania ul. Nowatorów z ul. Kartuską
powinien przebiegać ul. Kartuską (do ul. Otomińskiej) i dalej ul.
Otomińską.
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Bariery/problemy i propozycje rozwiązań:
a) duŜy

ruch

w

ul.

Barniewickiej

–

poszerzenie

ulicy

w

celu

wprowadzenia trasy rowerowej lub ciągów pieszo-rowerowych,
b) brak zrealizowanych ulic: Junony, Nowej Spadochroniarzy, Nowej
InŜynierskiej, Nowej Gostyńskiej – ruch odcinkami zastępczymi,
c) bardzo duŜy ruch samochodowy w ul. Budowlanych – budowa
wydzielonej drogi rowerowej,
d) bardzo duŜy ruch samochodowy w ul. Nowatorów – poszerzenie ulicy
i wprowadzenie pasa dla rowerów lub budowa wydzielonej drogi
rowerowej,
e) bardzo duŜy ruch w ul. Kartuskiej – poszerzenie ulicy i wprowadzenie
pasa dla rowerów lub budowa wydzielonej drogi rowerowej,
f) duŜy ruch w ul. Otomińskiej– poszerzenie ulicy w celu wprowadzenia
trasy rowerowej.
Odcinki do realizacji dróg rowerowych/priorytety:
a) ul. Budowlanych,
b) ul. Nowatorów,
c) ul. Kartuska na odcinku od Nowatorów do ul. Otomińskiej
4.3.5. Trasa główna (Gr) Leśna: Barniewice – Jelitkowo
Trasa prowadząca na duŜym odcinku przez tereny leśne i dalej przez
starą Oliwę, funkcjonująca obecnie, łącząca Barniewice z plaŜą
w Jelitkowie. Wygodne połączenie dzielnicy Osowa z Oliwą. Długość
trasy wynosi ok. 10 km.
Przebieg docelowy:
ul. Meteorytową po zachodniej stronie obwodnicy, węzeł Owczarnia,
ul. Meteorytową po wschodniej stronie obwodnicy, ul. Owczarnia, trasą
leśną wzdłuŜ Doliny ŚwieŜej Wody i Doliny Ewy, ul. Kościerską, ul.
Spacerową, ul. Stary Rynek Oliwski, ul. Opata Rybińskiego, al.
Grunwaldzką (na odcinku między ul. Ceynowy, a ul. Pomorską), ulicą
Pomorską, ul. Chłopską, ul. Pomorską do Parku Jelitkowskiego.
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Bariery/problemy i propozycje rozwiązań:
a) ul. Meteorytowa posiada nawierzchnię gruntową o złej jakości –
docelowo realizacja ulicy z trasą rowerową,
b) uciąŜliwy przejazd przez węzeł Owczarnia, niedostosowany do ruchu
rowerowego

–

zrealizować

kładkę

dla

rowerów umoŜliwiającą

połączenie trasy rowerowej między ul. Nowy Świat a ul. Meteorytową
i dalej ul. Owczarnia.
c) ul. Kościerska – odcinek leśny, gruntowa o złej jakości – budowa drogi
o nawierzchni wyŜszej jakości/zagęszczonej,
d) zejście schodami do wąskiego tunelu pod linią kolejową od strony
Placu Dworcowego w Oliwie – schody zaopatrzyć w szynę lub
realizacja pochylni, wskazane równieŜ wyznaczenie pasów i poprawa
nawierzchni dla rowerów przez plac dworcowy od strony TAXI jak plac od
strony pętli MZK,

e) brak rowerowego połączenia ul. Krzywoustego i ul. Chłopskiej, schody
na przebiegu trasy – przystosować do ruchu rowerowego (wskazana
realizacja pochylni).

Ryc. 23. Kierunki ruchu rowerowego w rejonie ul. Krzywoustego i ul. Chłopskiej
Źródło: archiwum Biura Rozwoju Gdańska
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Odcinki do realizacji dróg rowerowych/priorytety:
a) podniesienie jakości leśnego odcinka i wprowadzenie oświetlenia
w ul. Kościerskiej,
b) wykonanie

połączenia

rowerowego

ul.

Krzywoustego

z drogą

rowerową w ul. Chłopskiej.
4.3.6. Trasa główna (Gr) Lotnicza: Rębiechowo – Brzeźno
Trasa łącząca Rębiechowo i tereny Portu Lotniczego z plaŜą w Brzeźnie.
Długość trasy wynosi ok. 19 km. Fragment trasy prowadzi leśnym
odcinkiem trasy rekreacyjnej przez Matarnię.
Przebieg docelowy:
Od zachodniej granicy miasta wzdłuŜ ul. Nowatorów, ul. Budowlanych, ul.
Słowackiego (na odcinku od ul. Budowlanych do ul. Złota Karczma), trasą
leśną przez Matemblewo, ul. Matemblewską do ul. Słowackiego (na
odcinku od ul. Matemblewskiej do Nowej Słowackiego), ul. Nową
Słowackiego, ul. Staszica, ul. Dekerta, ul. Grunwaldzką (w ramach
skrzyŜowania z ul. Nową Słowackiego), ul. Kościuszki, al. Hallera w
kierunku północnym do plaŜy w Brzeźnie.
Bariery/problemy i propozycje rozwiązań:
a) duŜy ruch w ul. Budowlanych – niezbędna realizacja wydzielonej drogi
rowerowej,
b) ul. Matemblewską (ścieŜka/droga na skraju lasu od Matemblewa do ul.
Słowackiego) nieoświetlona – wprowadzenia oświetlenia i utrzymanie
standardu trasy rowerowej analogicznie jak na odcinku od Matemblewa do
Złotej Karczmy,

c) wytyczony w projekcie ul. Nowej Słowackiego odcinek ul. Staszica i ul.
Dekerta znacznie wydłuŜa przejazd w kierunku skrzyŜowania – wskazane
wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku najkrótszym między ul.
Staszica a ul. Grunwaldzką,

d) dla rowerzystów jadących z ul. Nowej Słowackiego w kierunku ul. Kościuszki
(i odwrotnie) projektowana droga rowerowa w ciągu ul. Nowej Słowackiego,
między skrzyŜowaniem z ul. Grunwaldzką, a rozjazdem w ul. Kościuszki
wymaga dwukrotnego przekraczania ulicy na odcinku ok. 400 metrów –
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docelowo wskazana realizacja drugiej nitki drogi rowerowej na tym odcinku po
wschodniej stronie starego mostu,

Odcinki do realizacji dróg rowerowych/priorytety:
ul. Budowlanych.
4.3.7. Trasa główna (Gr) Południowa: Leźno – Stogi
Trasa prowadząca od zachodniej granicy Gdańska - rejonu Lasów
Otomińskich - przechodząca przez dzielnicę Południe i zabytkową część
miasta, prowadząca na plaŜę na Stogach. Docelowy przebieg jest
uzaleŜniony od realizacji projektowanych ulic: Nowej Gostyńskiej, Nowej
StęŜyckiej, Nowej Jabłoniowej i Nowej Warszawskiej. Obecnie zachodnia
i środkowa część trasy funkcjonować moŜe w kategorii trasy rowerowej
zbiorczej, a od ul. Nowej Łódzkiej głównie po wydzielonych drogach
rowerowych w kategorii trasy rowerowej głównej. Długość trasy wynosi
ok. 21 km.
Przebieg docelowy:
Od zachodniej granicy miasta drogą leśną, ul. Gostyńską, ul. Nową
Gostyńską, ul. Nową Jabłoniową, ul. Nową Warszawską, ul. Nową
Łódzką, ul. Witosa, ul. Cienistą, trasą wzdłuŜ Kanału Raduni do wylotu ul.
Zaroślak w ul. Trakt św. Wojciecha, ul. Okopową, ul. Podwale
Przedmiejskie, ul. Siennicką, przez Most Sienncki, ul. Lenartowicza, ul.
Wosia Budzysza, ul. Stryjewskiego i ul. Nowotną do plaŜy na Stogach.
Odcinki zastępcze/tymczasowe:
•

do czasu realizacji ul. Nowej Gostyńskiej odcinek zastępczy powinien
przebiegać ul. Goplańską do przejazdu nad Obwodnicą Trójmiejską,

•

do czasu realizacji ul. Nowej StęŜyckiej odcinek zastępczy powinien
przebiegać ul. StęŜycką w obecnym przebiegu do Szadółek,

•

do czasu realizacji ul. Nowej Jabłoniowej i ul. Nowej Warszawskiej,
odcinek zastępczy od Szadółek do drogi rowerowej w ul. Nowej
Łódzkiej,

powinien

wewnętrznymi/osiedlowymi,

przebiegać
realizowanymi

nowymi
na

odcinku

drogami
od

ul.

Jabłoniowej do ul. Piotrkowskiej w odległości ok. 400 m od obecnego
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przebiegu ul. Jabłoniowej i ul. Warszawskiej, dalej ul. Piotrkowską, ul.
Ostrołęcką i ul. Przemyską do ul. Łódzkiej,
•

do czasu realizacji trasy na Podwalu Przedmiejskim odcinek
zastępczy między ul. Okopową, a Siennicką powinien przebiegać
przejściem tunelowym na skrzyŜowaniu ul. Okopowej i ul. Podwale
Przedmiejskie, ul. Bogusławskiego (do skrzyŜowania z ul. Ogarną), ul.
Ogarną, przez Bramę Krowią i kładkę pieszo-rowerową, ul. Chmielną
(na odcinku od kładki do ul. Stągiewnej), ul. Stągiewną i ul. Długie
Ogrody.

Bariery/problemy i propozycje rozwiązań:
a) zachodni fragment, stanowiący ponad 40% całej trasy, przebiega
w odcinkach tymczasowych, najczęściej złej jakości – do czasu
realizacji tras głównych o wysokim standardzie przebieg odcinkami
zastępczymi powinien być dobrze oznakowany,
b) drogi wewnętrzne/osiedlowe na odcinku od ul. Jabłoniowej (od
skrzyŜowania z ul. StęŜycką) do przyszłego przebiegu ul. Nowej
Jabłoniowej w trakcie realizacji – naleŜy przewidzieć udogodnienia dla
ruchu rowerowego,
c) połączenie między przyszłym przebiegiem ul. Nowej Bulońskiej a ul.
Piotrkowską istnieje jedynie w planach (brak ścieŜki w terenie) –
naleŜy wykonać niezbędne połączenie,
d) droga rowerowa w ul. Cienistej wąska i o duŜym spadku (8%),
problematyczne i niebezpieczne włączenie do ul. Brzegi – umoŜliwić
zjazd z ul. Cienistej w jezdni, drogę rowerową zrobić jednokierunkową
pod górę, wytyczyć wygodny i bezpieczny dojazd z ul. Cienistej
do trasy wzdłuŜ Kanału Raduni (z jednym przejazdem rowerowym
przez ul. Brzegi),
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Ryc. 24. Proponowane relacje ruchu rowerowego w rejonie ulic: Cienistej, Brzegi
i Zaroślak.
Źródło: archiwum Biura Rozwoju Gdańska

e) dla ruchu rowerowego w ul. Podwale Przedmiejskie po chodniku
problemem są istniejące schodki przy wejściu do tunelu na południe od
skrzyŜowania

ulic

Podwale

Przedmiejskie

i

Okopowej

(strona

wschodnia), tuŜ przy budynku – naleŜy zamienić je na podjazdy lub
łącznik poziomy - znacznie ułatwi to ruch między wymienionymi
ulicami bez schodzenia z roweru lub wchodzenia do tunelu,
f) niekomfortowy przejazd przez Most Siennicki – dostosowanie
przejazdu dla rowerów przez most np. przez zawęŜenie jezdni
i wydzielenie w niej pasa dla rowerów stanowiącego ciągłość drogi
rowerowej lub inne rozwiązanie techniczne.
Odcinki do realizacji dróg rowerowych/priorytety:
a) ul. Nowa Jabłoniowa,
b) ul. Nowa Warszawska.
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4.3.8. Trasa główna (Gr) Oruńska – Otomin – Orunia
Trasa ma ok. 8 km długości i prowadzi od zachodniej granicy miasta,
przez Rębowo, Łostowice, wzdłuŜ Potoku Oruńskiego do Trasy
Średnicowej, biegnącej wzdłuŜ Kanału Raduni. Trasa ta łączy dzielnicę
Południe z Lasami Otomińskimi i Jeziorem Otomińskim z jednej strony
i z Trasą Średnicową prowadzącą do centrum i przystankiem SKM
Gdańsk-Orunia z drugiej strony. Kontynuacja podróŜy w kierunku
wschodnim (na Wyspę Sobieszewską i śuławy) moŜliwa jest trasami
rekreacyjnymi. Jest to najwaŜniejsza trasa w dzielnicy Południe,
poprowadzona wzdłuŜ doliny Potoku Oruńskiego, co gwarantuje łagodny
wjazd na górny taras. Pomimo, iŜ trasa ta w górnym i środkowym odcinku
przebiega

przez

w przewaŜającej

gęsto
części

zaludnione

obszary

poprowadzona

jest

Gdańska

Południe,

terenami

zielonymi

niezaleŜnie od ruchu samochodowego. Trasa Oruńska posiada zalety
trasy rekreacyjnej, w duŜej mierze dzięki kontaktowi z wodą (wzdłuŜ
Potoku

Oruńskiego,

Potoku

Kozackiego

i

czterech

zbiorników

retencyjnych) stanowiąc atrakcyjną alternatywę dla przeciąŜonego
i wąskiego układu ulic Świętokrzyska, Małomiejska o stromych odcinkach
tym samym bardzo nie przyjaznego dla rowerzystów.
Przebieg trasy:
Od zachodniej granicy Gdańska ul. Jabłoniową (na odcinku od granicy
miasta do ul. Przywidzkiej, przez Węzeł Szadółki), ul. Przywidzką, ul.
Czermińskiego, wzdłuŜ Potoku Kozackiego do trasy wokół zbiornika
retencyjnego „Świętokrzyska 1” i dalej wzdłuŜ Potoku Oruńskiego do trasy
wokół zbiornika „Świętokrzyska 2”, po przekroczeniu ul. Świętokrzyskiej,
dalej ul. Bieszczadzką, wzdłuŜ Potoku Oruńskiego (na odcinku od ul.
Bieszczadzkiej do ul. Niepołomickiej), ul. Białowieską, wzdłuŜ Potoku
Oruńskiego, ul. Raduńską do Trasy Średnicowej.
Odcinki zastępcze/tymczasowe:
•

do

czasu

Oruńskiego,

realizacji
na

przejazdu

odcinku

rowerowego

między

ul.

wzdłuŜ

Bieszczadzką

Potoku
a

ul.

Niepołomicką, trasa Oruńska powinna przebiegać ul. Pienińską
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(odcinek na zachód od ul. Bieszczadzkiej) ul. Przebiśniegową i ul.
Niepołomicką
Bariery/problemy i propozycje rozwiązań:
a) niebezpieczny

fragment

trasy,

z

powodu

duŜego

ruchu

samochodowego i braku pobocza wzdłuŜ ul. Jabłoniowej, na odcinku
od granicy miasta do ul. Przywidzkiej, szczególnie Węzeł Szadółki –
zrealizować trasę rowerową,
b) malowniczy, ale posiadający złą jakość, odcinek między zbiornikami
retencyjnymi Świętokrzyska I i Świętokrzyska II – zrealizować trasę
rowerową, niekoniecznie asfaltową,
c) niebezpieczne przejście przez ul. Świętokrzyską – zainstalować
sygnalizację świetlną na odcinku między ul. WieŜycką, a ul.
lub

Karkonoską

rozwaŜyć

wykonanie

przepustu

dla

niezmotoryzowanych pod ul. Świętokrzyską,
d) w

przebiegu

tymczasowym

mało

bezpieczny

odcinek

ul.

Niepołomickiej – zmniejszyć dopuszczalną prędkość dla samochodów,
ustawić znaki ostrzegawcze lub poziome („uwaga rower”),
e) zła nawierzchnia gruntowa ul. Białowieskiej, drogi wzdłuŜ Potoku
Oruńskiego

oraz

ul.

Raduńskiej

–

wprowadzić

nawierzchnię

utwardzoną/zagęszczoną lub asfaltową,
f) brak oznakowania na całości trasy – naleŜy wprowadzić.
4.3.9. Łącznikowe odcinki tras głównych
Oprócz tras głównych o charakterze tras tranzytowych, traktowanych jako
długie połączenia łączące kilka dzielnic, wyróŜniono krótkie odcinki
łącznikowe, będące kontynuacją tras tranzytowych w ich zmienionej
relacji. NaleŜą do nich następujące odcinki istniejących tras rowerowych:
•

droga rowerowa w al. Hallera na odcinku od ul. Kościuszki do al.
Zwycięstwa,

•

droga rowerowa wzdłuŜ ul. Marynarki Polskiej wraz z realizowanym
połączeniem w ul. Klinicznej,

•

realizowana droga rowerowa w ul. Rakoczego (od skrzyŜowania z ul.
Jaśkowa Dolina), dalej w ul. Potokowej do ul. Słowackiego,
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droga rowerowa między ERGO Areną i al. Grunwaldzką wraz
z przejazdem pod linią kolejową.

4.4. Opis nowych odcinków tras głównych w docelowym etapie rozwoju
układu komunikacyjnego
Po rozbudowie układu komunikacyjnego trasy główne otrzymają swój docelowy
przebieg, a dotychczasowe odcinki zastępcze pozostaną w klasie rowerowych
tras zbiorczych (ewentualnie lokalnych). Powstanie dodatkowo nowa trasa
o przebiegu południkowym: Sportowa: Abrahama – Kowale.
Trasa będzie łączyła dolny taras z osiedlami mieszkaniowymi w dzielnicy
Południe.

Przebieg

trasy

będzie

sąsiadował

z

kilkoma

istniejącymi

i planowanymi parkami miejskimi i obiektami sportowo-rekreacyjnymi (łącznie
7 obiektów). Trasa będzie miała ok. 12 km długości i w kilku odcinkach będzie
przebiegała na obiektach mostowych. Miejscami do pokonania będą duŜe
spadki terenu.
Przebieg docelowy:
Trasa ta rozpoczynać się będzie od al. Rzeczypospolitej i przebiegać będzie ul.
Nową Abrahama, ul. Słowackiego, ul. Potokową, ul. Rakoczego, ul. Bulońską,
ul. Nową Bulońską do skrzyŜowania z ul. Świętokrzyską, ul. Nową
Świętokrzyską do ul. Nowej Niepołomickiej (Trasy Tarasowej).
Odcinki wchłonięte, funkcjonujące do tej pory jako łącznikowe:
ul. Potokowa i część ul. Rakoczego,
Łączniki tras głównych, które będą niezbędne w celu dopełnienia systemu
w docelowym systemie rowerowym:
•

odcinek wzdłuŜ ul. Nowej Politechnicznej od ul. Rakoczego do ul. Nowej
Jabłoniowej,

•

łącznik wzdłuŜ ul. Nowej Wałowej od Bramy Oliwskiej do ul. Elbląskiej,

•

odcinek wzdłuŜ ul. Elbląskiej między ul. Podwale Przedmiejskie a ul. Miałki
Szlak i dalej ul. Miałki Szlak do Mostu Wantowego.

Podsystem tras głównych, wytyczonych w niniejszym studium, nie stanowi
układu o zbliŜonej jakości technicznej dróg na wszystkich swoich odcinkach
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i nie obsługuje podobnych potoków ruchu rowerowego we wszystkich
fragmentach układu. Spełnia jednak swoją podstawową funkcję, jaką jest
budowanie (przy istniejącej i realizowanej infrastrukturze rowerowej) szkieletu
systemu tras rowerowych w mieście i umoŜliwia połączenie odległych celów
podróŜy. W załoŜeniu jest to układ otwarty, nie wyklucza się wytyczania nowych
odcinków tras głównych.
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Ryc. 25. Docelowy układ głównych tras rowerowych (Gr) po rozbudowie układu komunikacyjnego
Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska - opracowanie własne.
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Trasy zbiorcze i wybrane trasy lokalne – opis podsystemu

Podsystem tras zbiorczych (Zr), które uzupełniają system tras głównych oraz trasy
lokalne (Lr), kanalizujące ruch rowerowy w obrębie dzielnicy zostały opisane w
podziale na dzielnice miasta Gdańska. Zakres obszarowy niektórych z nich jest inny
niŜ tradycyjnie funkcjonujący pod tymi samymi nazwami dzielnic (np. Port). Dlatego
teŜ w rozdziałach opisujących poszczególne dzielnice zamieszczono ilustracje
obrazujące ich zasięg przestrzenny.

5.1. Dzielnica Śródmieście
Dzielnica Śródmieście (78,5 tys. mieszkańców), mimo Ŝe nie jest zlokalizowana
centralnie w sensie geometrycznym, stanowi serce miasta, gdzie krzyŜują się
wszystkie najwaŜniejsze ciągi komunikacyjne, w tym piesze i rowerowe. W
obszarze dzielnicy Śródmieście (o powierzchni 3332,7ha) znajdują się, oprócz
historycznego centrum, Siedlce - pełniące funkcję głównie mieszkaniową oraz
Orunia i Olszynka o strukturze mieszanej, w przewaŜającej części rolniczej.

Ryc. 26. Granice Gdańska z granicami dzielnicy urbanistycznej Śródmieście (kolor czerwony)
Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska - opracowanie własne.
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5.1.1. Stan istniejący
Istniejące udogodnienia rowerowe na terenie dzielnicy związane są
przede

wszystkim

ze

strefą

uspokojonego

ruchu

„Tempo

30”,

wprowadzoną pilotaŜowo na terenie Głównego Miasta.
W granicach dzielnicy Śródmieście krzyŜują się zrealizowane drogi
rowerowe

prowadzące

z

dzielnic

sąsiednich:

Nowe

Ogrody,

Grunwaldzkiej i Siennickiej, które nie tworzą spójnej sieci powiązań,
zapewniającej pełne relacje. Sposób prowadzenia poszczególnych tras,
mających często postać wydzielonych dróg rowerowych bywa takŜe
źródłem konfliktów z pieszymi, np. droga w ul. Nowe Ogrody.
Priorytetowym uzupełnieniem istniejącego podsystemu rowerowego jest
przewidziana do realizacji do 2013 roku droga rowerowa w ul. 3 Maja,
prowadzona wzdłuŜ głównej osi komunikacji samochodowej PN – PD w
Gdańsku. Na Podwalu Przedmiejskim, które obecnie stanowi powaŜną
barierę przestrzenną, w postaci nieprzyjaznych przejść podziemnych
zarówno dla pieszych jak i rowerzystów, planuje się docelowo
uspokojenie ruchu, m.in. poprzez wprowadzenie skrzyŜowań i przejść
pieszych na poziomie terenu. Ponadto cechą charakterystyczną dzielnicy
są utrudnienia w postaci brukowanych nawierzchni ulic, o róŜnym
standardzie.
Bariery/problemy i propozycje rozwiązań:
a) Na zjeździe z Błędnika w kierunku Śródmieścia słupy oświetleniowe i
oznakowanie utrudnia ruch rowerowy. Konieczna jest przebudowa,
b) Na odcinku ul. Hucisko brak tras rowerowych,
c) Rejon Targu Drzewnego nieprzystosowany do prowadzenia ruchu
rowerowego – konieczne jest wytyczenie tras,
d) Brak kontynuacji drogi rowerowej wzdłuŜ Wałów Jagiellońskich –
rozwiązanie doraźne: likwidacja lub reorganizacja miejsc parkingowych
w rejonie budynków przy ul. Wałów Jagiellońskich 22 do 34,
e) Brak połączenia z Ołowianką – rozwiązanie docelowe: realizacja
kładki pieszo-rowerowej,
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f) SkrzyŜowanie ul. Powstańców Warszawskich i Beethovena nie
wszystkie poŜądane dla ruchu rowerowego relacje są uwzględnione.
Konieczna jest przebudowa skrzyŜowania z uwzględnieniem potrzeb
ruchu rowerowego,
g) SkrzyŜowanie ul. Powstańców Warszawskich, ul. Otwartej, ul.
Kamińskiego – zrealizowane jest na róŜnych poziomach, nie wszystkie
poŜądane dla ruchu rowerowego relacje są uwzględnione. Konieczna
jest przebudowa skrzyŜowania z uwzględnieniem potrzeb ruchu
rowerowego, a w ulicy Otwartej dopuszczenie ruch w obu kierunkach.
h) Brak połączenia rowerowego w rejonie zjazdu z ul. Otwartej w
kierunku ul. Trzy Lipy. Konieczne są udogodnienia w postaci pochylni
lub szyn na schodach,
i) Ulica Ciasna – o bardzo duŜym spadku ze schodami na chodnikach –
rozwiązanie doraźne: realizacja pochylni.
5.1.2. Zbiorcze i lokalne trasy uŜytkowe
Trasy zbiorcze kanalizują ruch w obrębie dzielnic, nie posiadają jednak
charakteru tranzytowego. Do czasu realizacji pełnego systemu tras
głównych część tras zbiorczych będzie pełnić funkcje tras tranzytowych.
Wybrane

przebiegi

tras

zbiorczych

powinny

umoŜliwić

realizację

odpowiedniego przekroju trasy.
W pierwszym etapie planuje się następujące trasy zbiorcze:
•

trasa w

południowej części historycznego Śródmieścia, - ul.

Toruńska- Kamienna Grobla do ul. Szopy,
•

część północna centrum od ul. Rajskiej przez ul. Ogarną do ul. Długie
Ogrody,

•

łącznik między dwoma trasami głównymi: Hucisko - Targ Drzewny,

•

trasy w obrębie Suchanina i Siedlec, ulice: Schuberta, Otwarta,
Powstańców Warszawskich, Pohulanka do Lubuskiej oraz wzdłuŜ ul.
gen. Dąbrowskiego.

W stanie docelowym przebieg tras zbiorczych ulegnie modyfikacji, co
ściśle wiąŜe się z planowanym rozwojem układu drogowego i zabudową
terenów inwestycyjnych. Powstaną:
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ul. Nowa Chmielna, jako najwaŜniejsza trasa zbiorcza w kierunku
południowego wylotu z miasta,

•

ul. Łąkowa, która po rewaloryzacji przejmie funkcję zbiorczą ulicy
Kamienna Grobla,

•

realizacja pieszo - rowerowej kładki na Ołowiankę uruchomi odcinki
tras w ciągach ulic: Szafarnia, Podwale Staromiejskie, w kierunku ul.
Nowej Wałowej,

•

ul. Jana z Kolna z nowym zainwestowaniem usługowym, jako
alternatywna

trasa

dla

al.

Grunwaldzkiej,

będzie

stanowić

reprezentacyjny wjazd na tereny Młodego Miasta,
•

ul. Nowa Sandomierska w rejonie Czerwonego Mostu do wschodniego
wylotu z miasta,

•

ulice: Nowa Politechniczna i Nowa Medyków co pozwoli na
uspokojenie ruchu na ulicach Suchanina, a trasa rowerowa zbiorcza
przesunie się w bardziej dogodną i bezpośrednią pod względem
tranzytowym ul. Beethovena.

Wskazane trasy lokalne są uzupełnieniem układu tras głównych
i zbiorczych, kanalizują ruch o obrębie osiedli. Spośród uliczek i ciągów
pieszych historycznego Śródmieścia Gdańska wskazano przebiegi
o stosunkowo szerokim przekroju poprzecznym ulicy i nieco mniejszym
natęŜeniu ruchu pieszego. W rejonach o urozmaiconej rzeźbie terenu,
wskazano lokalne trasy rowerowe o stosunkowo małych spadkach, a na
odcinkach gdzie nie da się uniknąć przeszkód w postaci schodów,
załoŜono, Ŝe udogodnieniem będą pochylnie - do wykorzystania nie tylko
przez rowerzystów.
5.1.3. Trasy rekreacyjne
Obszar historycznego Śródmieścia Gdańska jest wyjątkowo atrakcyjny
w skali miasta, nie tylko pod względem dziedzictwa kulturowego ale takŜe
krajobrazu, toteŜ moŜe stanowić cel rowerowych wycieczek turystycznych
nie tylko dla przyjezdnych. Jednak w obrębie całej dzielnicy wyróŜniono
jako rekreacyjne tylko te trasy, które biegną w sąsiedztwie terenów
zielonych,

cieków

wodnych,

prowadzą

przez

lub

do

ciekawych
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historycznie

miejsc

oraz

stanowią

stosunkowo długie odcinki słuŜące głównie rekreacji.
NajwaŜniejsze trasy rekreacyjne prowadzą nabrzeŜem cieków: Martwej
Wisły, kanału Raduni, Motławy i jej Opływu, na śuławy (Orunia) gdzie
łączy się one z rowerowym Szlakiem Mennonickim oraz w kierunki
Rotmanki. Dodatkowo zaproponowano trasy wzgórzami nowoŜytnych
obwałowań biegnących przez tereny zielone z atrakcyjnymi widokami na
panoramę Głównego Miasta.

5.2 Dzielnica Wrzeszcz
Dzielnica Wrzeszcz (powierzchnia 2650 ha, liczba mieszkańców – 137,2 tys.)
charakteryzuje

się

centralnym

połoŜeniem

w

strukturze

miasta

oraz

intensywnym zagospodarowaniem o funkcjach śródmiejskich zlokalizowanych
wzdłuŜ głównej osi komunikacyjnej. Dlatego posiada najgęstszą sieć połączeń
rowerowych, zarówno tranzytowych jak i wychodzących promieniście do
dzielnic sąsiednich. Pełni rolę centrum usługowo - biurowego i jest postrzegana
przez mieszkańców jako centrum Gdańska na równi ze Śródmieściem.
Ponadto, w swoich granicach zawiera niezwykle zróŜnicowane struktury
urbanistyczne poczynając od niskiej zabudowy willowej i pierzejowej z ulicami o
stosunkowo wąskim przekroju poprzecznym (np. rejon ul. Wajdeloty, zabudowa
przy ul. Matejki), kończąc na wielkich załoŜeniach mieszkaniowych z lat 60. i
70. XX w. z szerokimi arteriami i luźno rozsianą wysoką zabudową (Zaspa,
Morena, Niedźwiednik). Są to czynniki, które w większym stopniu niŜ
dotychczas powinny determinować sposób w jaki kształtuje się przebiegi i
parametry tras rowerowych w dzielnicy Wrzeszcz.
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Ryc. 27. Granice Gdańska z granicami dzielnicy urbanistycznej Wrzeszcz (kolor czerwony)
Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska - opracowanie własne.

5.2.1. Stan istniejący
Przez dzielnicę Wrzeszcz przebiega ponad 17 km wydzielonych dróg
rowerowych oraz rekreacyjne trasy leśne w okolicach Matemblewa i
Piecek - Migowa. W ramach realizacji programu „Rozwój Komunikacji
Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013” w najbliŜszym
czasie planuje się realizację:
•

wydzielonej drogi rowerowej w ul. Jaśkowa Dolina,

•

wydzielonej drogi rowerowej w ul. Rakoczego.

Dzięki powyŜszym inwestycjom osiedle Morena oraz osiedle przy ul.
Myśliwskiej uzyskają niezwykle potrzebne połączenia z dolnym tarasem.
Ponadto planuje się uzupełnienie istniejących tras o:
•

łącznik w węźle Kliniczna między drogami wydzielonymi w al. Hallera i
ul. Marynarki Polskiej,

•

kontynuację trasy biegnącej po byłym pasie startowym na Zaspie na
odcinku od al. Rzeczypospolitej do SKM Zaspa.
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Inwentaryzacja i diagnoza istniejących tras rowerowych we Wrzeszczu
wykazała, Ŝe mają one charakter dróg wydzielonych wzdłuŜ istniejących
arterii, co jest zasadne z uwagi na bezpośredniość połączeń i szybkość
ruchu tranzytowego przez dzielnicę. Stosowana infrastruktura rowerowa
w osiedlach mieszkaniowych o niskiej intensywności zabudowy nie róŜni
się

od

rozwiązań

(wydzielone

drogi

zastosowanych
rowerowe),

w

gdzie

centralnej
natęŜenie

części
ruchu

dzielnicy
pieszego,

rowerowego i samochodowego jest wielokrotnie większe, a tkanka
miejska najgęstsza. Chęć zachowania obowiązujących parametrów i
ciągłości wydzielonej drogi rowerowej i maksymalnej separacji ruchu
rowerowego

od

absurdalnych,
mieszkańców.

pieszego,

skrzętnie

spowodowała

wypunktowanych

Wspominano

m.in.

powstanie
na

rozwiązań

warsztatach

problemach

w

przez
węzłach

komunikacyjnych: na Zaspie łączącym al. Rzeczpospolitej z al. Jana
Pawła II oraz w węzeł Kilińskiego, czy teŜ, co podkreślane było
najczęściej, nagminne ograniczanie przestrzeni dla pieszych na rzecz
wydzielonej drogi dla rowerów.
Bariery/problemy i propozycje rozwiązań:
a) Węzeł Kliniczna stanowi istotną barierę w ruchu rowerowym. NaleŜy
zainstalować windy oraz szyny do wprowadzania i sprowadzania
rowerów przy kładkach dla pieszych, oznakować trasy oraz kierunki, w
których się rozchodzą; docelowo powinny zostać wybudowane rampy
podjazdowe.
b) Barierą jest teŜ węzeł na skrzyŜowaniu al. Jana Pawła z al.
Rzeczypospolitej. Konieczne jest zamontowanie wind oraz ramp
(ewentualnie szyn na schodach do wprowadzania i sprowadzania
rowerów) przy kładkach dla pieszych oraz oznakowanie kierunków
tras; obligatoryjnie naleŜy przeanalizować moŜliwość budowy kładek
pieszo-rowerowych w ciągu al. Rzeczypospolitej.
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5.2.2. Zbiorcze i lokalne trasy uŜytkowe
W centrum Wrzeszcza przewidywane jest największe zagęszczenie tras
uŜytkowych głównych (Gr). Z tego teŜ powodu istotne jest umiejętne
rozprowadzenie strumienia ruchu tranzytowego poprzez odpowiednie
wytrasowanie dróg zbiorczych, a następnie tras lokalnych wraz ze
strefami uspokojonego ruchu. Trasy rowerowe zbiorcze (Zr) zostały
poprowadzone w dwojaki sposób, głównie z powodu centralnego
połoŜenia Wrzeszcza:
•

część z nich stanowi skróty pomiędzy trasami głównymi, tak by łatwiej
moŜna było zmienić kierunek przejazdu tranzytowego np. ul.
Partyzantów czy ul. Smoluchowskiego,

•

druga grupa to trasy zbiorcze odciąŜające trasy główne poprzez
odprowadzanie

ruchu

do

Chrzanowskiego

wraz z al.

dzielnic

mieszkaniowych

Wojska

Polskiego

np.

ul.

bądź poprzez

dublowanie przebiegu tras głównych - ul. Jaśkowa Dolina i ul. Nowa
Kościuszki.
Wybór i oznakowanie na mapie konkretnych przebiegów tras rowerowych
lokalnych (Lr) równieŜ posiada róŜne genezy, które moŜna zamknąć w
trzech kategoriach:
•

trasy wskazane przez mieszkańców na warsztatach jako skróty
znacznie ułatwiające im codzienne dojazdy np. trasa z ul. Powstańców
Warszawskich przez tereny zielone do Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego

na

ul.

Dębinki,

czy

teŜ

trasy

łączące

osiedle

mieszkaniowe przy ul. Myśliwskiej z Wrzeszczem przez Matemblewo,
•

podkreślenie tras znajdujących się w granicach stref uspokojonego
ruchu. Są to przebiegi z duŜym potencjałem, często równoległe do tras
zbiorczych i głównych, które są przystosowane do ruchu rowerowego
ale z racji braku oznakowania nie są uŜytkowane przez mieszkańców.
Trasy takie znajdują się głównie na Zaspie i Morenie,

•

wybrane drogi lokalne poza strefami uspokojonego ruchu. Ich
głównym zadaniem jest wskazanie najlepszego przebiegu trasy oraz
skanalizowanie ruchu z okolicy np. trasy we Wrzeszczu Dolnym i
Górnym w I etapie uspokajania ruchu.
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5.2.3. Trasy rekreacyjne
Wrzeszcz, z uwagi na centralne połoŜenie w strukturze miasta i bardzo
duŜe natęŜenie ruchu, posiada umiarkowany potencjał rekreacyjny. W
ramach opracowania STeR wybrano jednak nieliczne miejsca rekreacji
lokalnej, istotnej dla funkcjonowania dzielnicy oraz te waŜne dla całego
miasta a nawet aglomeracji tj.:
•

obszary uŜytkowane prawie wyłącznie przez mieszkańców dzielnicy
Wrzeszcz to Jaśkowy Las. Zaplanowano tam stopniowe zagęszczanie
się tras rowerowych rekreacyjnych głównie wokół Teatru Leśnego i
Altany Gutenberga,

•

miejsca rekreacji istotne w skali miasta to Trójmiejski Park
Krajobrazowy z trasami, które zostały zaplanowane całościowo dla
miasta i przebiegają przez kilka dzielnic. We Wrzeszczu koncentracja
tych tras ma miejsce w Matemblewie i jego okolicach,

•

ponadto wyznaczono trasę mającą swój początek w parku Millenium,
biegnącą następnie przez planowany Velodrom i dzielnicę Brzeźno aŜ
do połączenia z trasą nadmorską jako alternatywę dla, chętnie i
tłumnie, uŜytkowanej trasy wzdłuŜ al. Hallera.

5.3. Dzielnica Oliwa
Dzielnica Oliwa (92 tys. mieszkańców) jest dzielnicą średniej wielkości w skali
miasta (3448,9 ha), której wschodnią część (2/3 terenu) stanowią zwarte
kompleksy leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, zaś wzdłuŜ zachodniej
granicy (linii brzegowej Zatoki Gdańskiej) usytuowane są kąpieliska morskie
(Jelitkowo z Parkiem Zdrojowym oraz molo na Zaspie z parkiem Reagana). Od
północy dzielnica graniczy z uzdrowiskiem Sopot, a od południa z osiedlem
Zaspą i StrzyŜą, naleŜącym do dzielnicy urbanistycznej Wrzeszcz.
Główna oś transportowa aglomeracji przecina dzielnicę, dzieląc ją na dwie
części - górną, gdzie przewaŜa historyczny charakter zabudowy i dolną o
wysokiej gęstości zaludnienia, gdzie zlokalizowane są wielkopłytowe osiedla:
śabianka i Przymorza. Centralne Pasmo Usługowe, powstające w oparciu o tą
oś, na odcinku oliwskim tworzą: Kampus Uniwersytecki, Akademia Wychowania
Fizycznego

i

Sportu,

Zespół

Katedry

Oliwskiej

(wraz

z

Seminarium
76

STeR – SYSTEM TRAS ROWEROWYCH DLA GDAŃSKA

Biuro Rozwoju Gdańska 2011 r.

Duchownym), WyŜsza Szkoła Zarządzania oraz kompleksy usługowo - biurowe
powstające

w

paśmie

przykolejowym,

w

miejsce

dawnych

terenów

magazynowo – produkcyjnych oraz wielko powierzchniowe obiekty handlowe.

Ryc. 28. Granice Gdańska z granicami dzielnicy urbanistycznej Oliwa (kolor czerwony)
Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska - opracowanie własne.

5.3.1. Stan istniejący
Dzielnica Oliwa charakteryzuje się największą gęstością zrealizowanych,
wydzielonych dróg rowerowych w skali miasta. Głównymi celami podróŜy
rowerowych w dzielnicy Oliwa są tranzyt (między Sopotem a Gdańskiem
oraz między Osową i główną osią transportową aglomeracji), uczelnie
oraz kompleksy usługowo – biurowe wzdłuŜ kolei oraz cele
rekreacyjne (w części wschodniej są to nadmorskie kąpieliska, a w
zachodniej TPK). W dzielnicy Oliwa zrealizowane zostały drogi rowerowe,
których trasowanie odpowiada następującym ciąŜeniom:
•

dla

ruchu

uŜytkowego

wzdłuŜ

głównej

osi

transportowej

–

al. Grunwaldzkiej, w osi dolnego tarasu wzdłuŜ ul. Chłopskiej, dla
ruchu tranzytowo – rekreacyjnego ścieŜka nadmorska,
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dla ruchu uŜytkowego wzdłuŜ ul. Opata Rybińskiego, Starego Rynku
Oliwskiego i odcinek w ul. Spacerowej,

•

dla ruchu rekreacyjnego w kierunku morza od głównej osi al.
Grunwaldzkiej: wzdłuŜ ul. Pomorskiej do Jelitkowa,

•

dla ruchu rekreacyjnego w kierunku morza od osi dolnego tarasu:
wzdłuŜ ul. Obrońców WybrzeŜa i dolny odcinek ul. Kołobrzeskiej.

Do 2013 roku, w kolejnym etapie, w ramach programu „Rozwój
Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”,
mają powstać następne odcinki niezbędne dla uzyskania ciągłości
istniejącego

układu.

Do

III

kwartału

2013

roku

ma

zostać

zmodernizowana droga rowerowa wzdłuŜ al. Rzeczpospolitej od ul. Hynka
do ul. Kołobrzeskiej oraz ścieŜka wzdłuŜ ul. Chłopskiej.
Szczególne znaczenie dla ciągłości układu mają połączenia poprzeczne
w dzielnicy, zwłaszcza te niezrealizowane, między główna osią w al.
Grunwaldzkiej i osią dolnego tarasu w ul. Chłopskiej. Lokalizacja uczelni
oraz kompleksów usługowo – biurowych w CPU stanowiących główne
cele podróŜy rowerowych w Oliwie (kartogramy pomiarów ruchu
rowerowego – aneks 3) związana jest z koniecznością przekraczania
torów kolejowych, ograniczoną na dzień dzisiejszy do istniejących
wiaduktów w ciągu ulic Kołobrzeskiej, Piastowskiej, Pomorskiej oraz tzw.
Drogi Zielonej (w budowie w powiązaniu z realizacją trasy rowerowej).
Bariery/problemy i propozycje rozwiązań:
a) Schody na wjeździe z ciągu pieszo – rowerowego wzdłuŜ cmentarza
na ul. CzyŜewskiego. Konieczny jest montaŜ ramp (ewentualnie szyn
na schodach do wprowadzania i sprowadzania rowerów),
b) PrzewęŜenie chodnika w związku z istniejącą zabytkową zabudową
Starej Zajezdni przy skrzyŜowaniu ul. Pomorskiej z Al. Grunwaldzką.
Potrzebna jest synchronizacja świateł umoŜliwiająca płynniejsze
pokonywanie

skrzyŜowania

oraz

poprowadzenie

alternatywnej,

omijające skrzyŜowanie, trasy rowerowej dla rowerzystów jadących z
Al. Grunwaldzkiej w ul. Pomorską,
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c) Tunel pod torami kolejowymi w ciągu ul. Kołobrzeskiej. W układzie
docelowym (związanym z realizacją Drogi Czerwonej) tunel zostanie
poszerzony do szerokości umoŜliwiającej realizację wydzielonej
ścieŜki rowerowej.
5.3.2. Zbiorcze i lokalne trasy uŜytkowe
Celem projektowanego systemu jest połączenie w spójną całość
głównych, zbiorczych i lokalnych tras rowerowych. W projekcie STeR
zakłada się przede wszystkim:
•

ruchu

udroŜnienie

rowerowego

wzdłuŜ

ul.

Kołobrzeskiej

(poniewaŜ jest to obciąŜony kierunek do Uniwersytetu z dolnego
tarasu i jest zrealizowana wydzielona ścieŜka w dolnym odcinku tej
ulicy w kierunku morza)
•

zrealizowanie połączenia na zachód w kierunku Osowej (zgodnie
z wnioskami mieszkańców z warsztatów), poprzez kontynuację trasy
wzdłuŜ ul. Spacerowej i/albo umoŜliwienie przejazdu wzdłuŜ ulicy
Kościerskiej i dalej Doliną ŚwieŜej Wody.

Najistotniejsze dla sprawnej komunikacji rowerowej w Oliwie jest
zapewnienie

spójności

i

przepustowości

połączeń

głównych

(tranzytowych) w ramach tej dzielnicy (podsystem tras głównych dla
całego miasta został opisany w rozdziale III.4.). Główny ich szkielet
uzupełniają trasy uŜytkowe zbiorcze i lokalne (kolor czerwony na mapach
STeR). Trasy zbiorcze prowadzone są w ciągach dróg lokalnych, a takŜe
wzdłuŜ dróg zbiorczych i głównych, odwzorowując moŜliwości techniczne
trasowania, jak i przyzwyczajenia rowerzystów zgłoszone w trakcie sesji
warsztatowych.

Sieć

tras

zbiorczych

obsługuje

obszary

(często

pokrywające się z wyznaczonymi strefami uspokojonego ruchu). Przebieg
i

ilość

połączeń

poprzecznych

tras

zbiorczych

ograniczona

jest

moŜliwością przekraczania torów kolejowych do istniejących wiaduktów.
Trasy zbiorcze w dzielnicy Oliwa to:
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trasa łącząca Pas Nadmorski Zachodni wzdłuŜ Drogi Zielonej w
układzie docelowym z miastem Sopot, obecnie trasowana na odcinku
od al. Hallera do Kołobrzeskiej,

•

trasa łącząca szlak nadmorski przez park Reagana z terenem
kampusu uniwersyteckiego wzdłuŜ ulicy Kołobrzeskiej i BaŜyńskiego
lub ul. Krzywoustego,

•

trasa alternatywna dla al. Grunwaldzkiej wzdłuŜ ul. Wita Stwosza na
odcinku od ul. Opata Rybińskiego do Wrzeszcza,

•

trasa łącząca Osową z Sopotem wzdłuŜ ul. Spacerowej i dalej ul.
CzyŜewskiego,

•

trasa łącząca Sopot z Oliwą w ciągu ulicy CzyŜewskiego i Opackiej,

•

w stanie docelowym trasa na przedłuŜeniu ul. Nowej Abrahama na
odcinku od al. Rzeczypospolitej w kierunku morza, łącząca się z al.
Jana Pawła II w parku Reagana.

W systemie wyróŜniono równieŜ wybrane trasy lokalne, które łączą waŜne
punkty

osiedli

(np.

osiedlowe

centra

usługowe,

szkoły,

tereny

rekreacyjne). W niektórych przypadkach trasa taka dubluje przebieg trasy
głównej,

przez

co

moŜe

być

alternatywą

dla

osób

chcących

przemieszczać się albo wolniej w wybranej części osiedla albo szybciej,
jak na przykład w przypadku trasy wzdłuŜ torów kolejowych na odcinku od
ul. Pomorskiej do Wrzeszcza.
Podczas sesji warsztatowych dotyczących Systemu Tras Rowerowych dla
Gdańska mieszkańcy często wskazywali lokalne przebiegi tras, z których
na co dzień korzystają (tzw. skróty), które zostały uwzględnione w
projekcie systemu (szczegółowe rozpatrzenie złoŜonych wniosków
znajduje się w aneksie 2 pkt. 1). Najczęściej powtarzającymi się we
wnioskach trasami były ścieŜki wzdłuŜ ul. Kołobrzeskiej od ul.
Grunwaldzkiej do ul. Chłopskiej, wzdłuŜ ul. Spacerowej, Opackiej,
CzyŜewskiego, Krzywoustego i Abrahama. Zaproponowano równieŜ trasy
przebiegające po północnej stronie torów kolejowych od peronu w Oliwie
w stronę Zaspy, wzdłuŜ PKM oraz trasę pomiędzy ul. Hynka do ul.
Solikowskiego przez ogródki działkowe.
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WaŜną kwestię dla układu lokalnego stanowią strefy uspokojonego ruchu
obejmujące wskazane zespoły mieszkaniowe, w których nie ma
konieczności wydzielania tras rowerowych, poniewaŜ ruch odbywa się na
zasadach równoprawnych (szczegółowo w rozdziale III.6.).
5.3.2. Trasy rekreacyjne
Istotne dopełnienie układu lokalnego tworzą trasy rekreacyjne (kolor
zielony na mapach STeR) prowadzone w Parku Reagana, a następnie
wzdłuŜ terenów sportowych i terenów zielonych na osiedlu Przymorze
(Oliwa Dolna). Wśród zespołów historycznej zabudowy Oliwy Górnej trasy
te nie są wyznaczone, gdyŜ zabudowa ta objęta jest strefą uspokojonego
ruchu. Trasy rekreacyjne w TPK wykorzystują atut połoŜenia dzielnicy na
styku wysoczyzny morenowej, zaś te prowadzone w Parku Reagana
oferują atrakcje związane z turystyką nadmorską. Dlatego lokalne trasy
rekreacyjne (zwłaszcza połoŜone w obszarze leśnym) powinny być
wyposaŜone w miejsca zatrzymania, wypoczynku i piknikowania oraz być
odpowiednio oznakowane.

5.4. Dzielnica Zachód
Dzielnica Zachód (obszar o powierzchni 4425,6 ha, 25,7 tys. mieszkańców) jest
młodą dzielnicą, o duŜym potencjale terenowym, oddzieloną przez Trójmiejski
Park Krajobrazowy i obwodnicę Trójmiasta od centralnych części miasta.
Peryferyjne połoŜenie stanowi duŜe wyzwanie dla prowadzenia powiązań
komunikacyjnych z centrum miasta, niezbędnych dla rozwoju dzielnicy.
Przeniesienie w roku 1974 lotniska z Zaspy do Rębiechowa znacząco
przyczyniło się do rozwoju dzielnicy. Wzrosła liczba siedlisk mieszkaniowych i
usług związanych z nowymi technologiami. W związku z trwającą rozbudową
portu lotniczego spodziewany jest kolejny, znaczny wzrost liczby lotów, co
wymagać będzie usprawnienia transportu w kierunku centrum miasta. Kolejnym
motorem rozwoju stanie się w niedalekiej przyszłości uruchomienie Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej – szybkiego i bezkolizyjnego środka transportu, który
pozwoli na większe zintegrowanie dzielnicy z resztą miasta. Wzrost cen paliw
oraz „korkowanie” się wlotów do centrum miasta wpływa na znaczny wzrost
zainteresowania mieszkańców transportem rowerowym traktowanym jako
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środek codziennych dojazdów do miejsc pracy i rekreacji, zarówno jako środek
docelowy, jak teŜ pośredni -łączony z innymi formami transportu.

Ryc. 29. Granice Gdańska z granicami dzielnicy urbanistycznej Zachód (kolor czerwony)
Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska - opracowanie własne.

5.4.1. Stan istniejący
W dzielnicy Zachód istnieje około 8,3 km wydzielonych dróg rowerowych
(asfaltowych – 4,6 km i z kostki – 3,7 km) w tym dwa odcinki w trakcie
budowy – 3,9 km w ulicach: Słowackiego i Kartuskiej. Istniejące „ścieŜki
rowerowe” realizowane były przy okazji budowy dróg i nie tworzą ciągłego
systemu. Sam ich przebieg budzi zastrzeŜenie i często nie znajduje
uzasadnienia. Obecnie nie umoŜliwiają one sprawnego przemieszczania
się, ani teŜ nie prowadzą do terenów rekreacji. Tranzytowe drogi
samochodowe, waŜne z punktu widzenia połączeń wewnątrz dzielnicy,
nie są wyposaŜone w wyodrębnione drogi rowerowe.
Istotnym uwarunkowaniem jest połoŜone równoleŜnikowo lotnisko,
dzielące

dzielnicę

Zachód

praktycznie

na

pół.

RównieŜ

niewykorzystywany fragment bocznicy kolejowej w dzielnicy Kokoszki,
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w wąwozie,

znacząco

przeprowadzenie połączeń rowerowych. Pomimo sąsiedztwa

utrudnia
dzielnicy

z lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego dostęp do terenów
rekreacyjnych jest istotnie ograniczony. Lasy TPK są odseparowane
przez Obwodnicę Trójmiasta, którą rowerzysta moŜe przekroczyć tylko
w trzech miejscach – w węzłach: Owczarnia, Matarnia i Karczemki
(w trakcie realizacji kładka). Niestety bliskość tak ogromnego potencjału
rekreacyjnego dla dzielnicy jest niewykorzystywana z powodu braku tuneli
lub kładek umoŜliwiających przejazd. Pozostałe tereny rekreacyjne
(fragment TPK w Gdyni przy północnej granicy dzielnicy i lasy Otomińskie
na południu) posiadają równieŜ ograniczony dostęp dla rowerzystów.
Praktycznie brak jest teŜ bezpiecznych połączeń z terenami wypoczynku
w kierunku Kaszub.
Eliminacja barier i utrudnień pozwoli na rozwój transportu rowerowego
w dzielnicy. Usprawnienie ruchu rowerowego poprzez odpowiednie
usytuowanie

połączonych

ze

sobą

odcinków

tras

rowerowych,

wyprowadzenie w porozumieniu z sąsiednimi gminami, tras uŜytkowych
i rekreacyjnych, a takŜe odpowiednie ich oznakowanie, odciąŜy drogi,
spowoduje zmniejszenie emisji spalin i zaoszczędzi czas przejazdu na
drodze praca – dom – rekreacja. Obserwacja zapełnionych parkingów
rowerowych przed szkołami, dowodzi, iŜ duŜa część dzieci i młodzieŜy juŜ
teraz korzysta z tego środka transportu przy dojeździe do szkół.
Bariery/problemy i propozycje rozwiązań:
Brak połączenia nad Obwodnicą Trójmiejską dzielnicy Osowa z Oliwą wskazana jest Budowa kładki pieszo-rowerowej (w rejonie węzła Wysoka)
nad Obwodnicą Trójmiejską na przedłuŜeniu ulicy Kielnieńskiej
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Ryc. 30. Parking rowerowy przy szkole w dzielnicy Osowa
Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska - opracowanie własne.

5.4.2. Zbiorcze i lokalne trasy uŜytkowe
Dzielnica Zachód jest, oprócz dzielnicy Południe, jedną z dwóch pręŜnie
rozwijających się dzielnic miasta, gdzie głównie realizowana jest nowa
zabudowa mieszkaniowa. Brakuje natomiast połączeń drogowych oraz
urządzonych tras rowerowych. DuŜa część uŜytkowanych tras ma
przebieg tymczasowy. Docelowo, podczas realizacji układu drogowego
zbudowane zostaną kolejne odcinki tras rowerowych, które w połączeniu
z

istniejącymi

stworzą

sprawnie

działający

system.

Połączenie

z sąsiadującymi dzielnicami (Oliwą, Wrzeszczem, Południem) oraz
z gminami ościennymi stworzy spójną całość układu.
W przeciwieństwie do dzielnic, które posiadają utrwalony juŜ system
drogowy, w dzielnicy Zachód kategoria i przebieg tras rowerowych,
do czasu ustalenia docelowego układu, będzie ulegać modyfikacji wraz
z realizacją nowych połączeń drogowych. Najistotniejszym elementem
systemu stanie się w przyszłości połączenie południowych obszarów
dzielnicy z jej północną częścią. Bariery w postaci pasa startowego
lotniska oraz nieczynnej bocznicy kolejowej przy jednoczesnym braku
powiązań

drogowych

znacznie

utrudniają

dotarcie

pracownikom
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korzystającym z roweru do miejsc pracy i wymuszają korzystanie
z

kołowej

komunikacji

indywidualnej

i

zbiorowej.

Uruchomienie

Pomorskiej Kolei Metropolitalnej z przystankami dostosowanymi dla
rowerzystów i umoŜliwieniem przewozu rowerów, otworzy większe
moŜliwości dotarcia pośredniego do odleglejszych rejonów miasta. Ułatwi
i skróci komunikację w relacjach dom – praca – dom nie tylko dla
kierowców samochodów osobowych, ale teŜ dla uŜytkowników rowerów.
Trasy zbiorcze na obszarze dzielnicy Zachód to:
•

trasa wzdłuŜ ul. Kielnieńskiej po przejęciu przez ul. Nową Kielnieńską
części ruchu samochodowego,

•

trasa wzdłuŜ ul. Wodnika,

•

trasa wzdłuŜ ul. Radiowej – Radarowej – Astronautów,

•

trasa wzdłuŜ ul. Sąsiedzkiej.

Trasy lokalne na obszarze dzielnicy Zachód to:
•

trasa wzdłuŜ ul. KozioroŜca,

•

trasa wzdłuŜ ul. Gostyńskiej,

•

trasa wzdłuŜ ul. Stokłosy, Budowlanych i Biologiczną.

Wskazane trasy lokalne zostały wyznaczone tak, by mogły stanowić
dogodne uzupełnienie tras głównych i zbiorczych o niŜszym, lokalnym
znaczeniu połączeń.
W trakcie warsztatów dotyczących Systemu Tras Rowerowych dla
Gdańska mieszkańcy wskazywali lokalne przebiegi tras, z których
korzystają. Zostały one uwzględnione w projekcie systemu na obszarze
dzielnicy Zachód, np:
•

trasa wzdłuŜ ul. Wodnika, przez węzeł Owczarnia i ul. Kościerską
(Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym),

•

trasa

wzdłuŜ

ul.

Niedziałkowskiego,

KozioroŜca,

JednoroŜca

i Wodnika,
•

trasa ul. Barniewicką , ul. Nowy Świat, ul. Galaktyczną , ul. Radarową
i Astronautów do ul. Słowackiego,

•

trasa wzdłuŜ ul. Kartuskiej.
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5.4.3. Trasy rekreacyjne
Alternatywą

dla

tras

uŜytkowych,

których

właściwością

jest

bezpośredniość i zapewnienie najkrótszych z moŜliwych połączeń są
trasy rekreacyjne. Ich atutem są przebiegi, przez tereny o walorach
przyrodniczych, z atrakcyjnymi widokami, a takŜe urozmaicenie terenowe.
Trasy te ze względu na walory krajobrazowe zlokalizowane są
w większości w południowej części dzielnicy (w lasach Otomińskich) oraz
w Owczarni, w pobliŜu zadrzewień i zbiorników wodnych. Trasy
rekreacyjne wraz z odcinkami zbiorczych i lokalnych tras uŜytkowych
w połączeniu z trasami zlokalizowanymi w gminach ościennych mogą
stanowić system tras stanowiący dodatkową atrakcję turystyczną tego
regionu. Wskazane trasy rekreacyjne to:
•

Klukowo-Rębiechowo – wzdłuŜ cieku i oczka wodnego,

•

Owczarnia – w połączeniu z turystyką hippiczną,

•

Lasy Otomińskie – ścieŜki leśne z przejazdem w pobliŜu jeziora
Otomińskiego.

Lokalizacja kładek w Osowej i Kokoszkach oraz przejść podziemnych
w Klukowie i Kokoszkach pod Obwodnicą Trójmiasta otworzy i udostępni
dla mieszkańców dzielnicy lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Ułatwi to równieŜ rowerowy przejazd tranzytowy pomiędzy Zachodem
i dzielnicami sąsiadującymi.

5.5. Dzielnica Południe
PołoŜona na górnym tarasie Dzielnica urbanistyczna Południe to największa,
(3937 ha) dynamicznie rozwijająca się (ok. 81,6 tys. mieszkańców) dzielnica
mieszkaniowa Gdańska. Swoim zasięgiem obejmuje

południowo-zachodnie

krańce miasta, stanowiące tereny porolnicze i popoligonowe, dynamicznie
przekształcające się w rozproszone osiedla mieszkaniowe: Jasień, Zakoniczyn,
Ujeścisko, Zabornia, Łostowice, Maćkowy, Wiszące Ogrody, Orunia Górna oraz
bardziej zwarte i centralnie połoŜone osiedla: Stary i Nowy Chełm.
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Ryc. 31. Granice Gdańska z granicami dzielnicy urbanistycznej Południe (kolor czerwony)
Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska - opracowanie własne.

Dzielnica wyróŜnia się bardzo szczególną topografią. Teren wznosi się w
kierunku północnozachodnim: od połoŜonego na wysokości 8 m.n.p.m. Kanału
Raduni, poprzez stromą Krawędź Wysoczyzny Morenowej, i dalej, juŜ łagodniej,
aŜ do wysokości przekraczających 140 m.n.p.m. w rejonie Kiełpinka. Silnie
rozwinięta sieć dolin potoków o przewaŜającym układzie równoleŜnikowym
(prostopadłym do krawędzi wysoczyzny) doprowadziła do rozczłonkowania
terenu

krawędzi wysoczyzny na

zespoły pagórków o

bardzo duŜym

zróŜnicowaniu wysokości względnych, dochodzących do 50 m (Dolina Potoku
Oruńskiego, dolina Potoku Siedlickiego) i duŜych spadkach terenu. Doliny
biegnące prostopadle do krawędzi wysoczyzny, ze względu na stosunkowo
łagodne nachylenie dna, stanowią tradycyjne korytarze transportowe dzielnicy
(ul. Kartuska, ul. Małomiejska, ul. Starogardzka). Wyjątkiem jest dolina Potoku
Oruńskiego stanowiąca teren zielony. Takie urozmaicone ukształtowanie
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terenu, choć atrakcyjne krajobrazowo powoduje trudności w obsłudze
rowerowej. Główne problemy to:
•

konieczność tworzenia wydłuŜonych objazdów – bezpośrednie połączenia
są nieraz bardzo strome (n.p. bezpośrednie połączenie Oruni Górnej z Dolną
to spadki terenu rzędu 50%),

•

trudności z poszerzeniem traktów komunikacyjnych biegnących wąskimi
stromymi dolinami.

Sytuację pogarsza fakt, iŜ rozwój sieci drogowej w dzielnicy nie następuje
równie

szybko

jak

rozwój

osiedli

mieszkaniowych,

z

których

wiele

skomunikowanych jest z centrum drogami obsługującymi dawne wsie połoŜone
na tym terenie. Drogi te są wąskie, z zabudową przylegającą ciasno do jezdni, z
wąskimi chodnikami, a nierzadko takŜe bez chodników.
Walorem dzielnicy jest bogata sieć cieków wodnych, odprowadzających wodę w
kierunku dolnego tarasu (potoki: Oruński, StrzyŜa, Jasień, Siedlicki, Maćkowy,
Kozacki wraz z licznymi istniejącymi i projektowanymi zbiornikami retencyjnymi i
naturalnymi). W dzielnicy o mocno pofałdowanej rzeźbie doliny potoków
stanowią szczególnie dogodne ciągi komunikacji rowerowej, tym bardziej, Ŝe
do tego celu moŜna wykorzystać, czy przystosować drogi serwisowe
standardowo

wykonywane

wzdłuŜ

potoków

i

zbiorników

retencyjnych,

niezbędne dla ich obsługi technicznej. MoŜna tu więc harmonijnie połączyć
funkcje przyrodniczą, hydrotechniczną, rekreacyjną i komunikacyjną. Z uwagi
na to, iŜ południowozachodnia granica dzielnicy stanowi granicę Gdańska,
część prowadzonych przez dzielnicę tras powinna mieć swoją kontynuację w
gminach ościennych, co ustalono w czasie spotkań z ich przedstawicielami
(patrz aneks 4). Trasy te mają za zadanie ułatwienie Gdańszczanom
rowerowego dostępu do atrakcyjnych terenów rekreacyjnych połoŜonych poza
granicami gminy, a mieszkańcom gmin sąsiednich do atrakcji połoŜonych na
terenie Gdańska.
5.5.1. Stan istniejący
Istniejąca sieć połączeń rowerowych w dzielnicy południe jest skąpa i
fragmentaryczna w porównaniu z dzielnicami połoŜonymi centralnie.
Względnie dobrze

skomunikowane rowerowo są przylegające do
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Śródmieścia osiedla Stary i Nowy Chełm (drogi rowerowe ulicami:
Cienistą, Witosa, Wilanowską, Sikorskiego (na fragmencie), Łódzką (w
budowie), Łostowicką i Zamiejską. Drogi w ulicach Cienistej i Zamiejskiej
to drogi o duŜym nachyleniu (ok. 8%) pokonujące stromą krawędź
Wysoczyzny i nie ma moŜliwości stworzenia połączeń konkurencyjnych o
łagodniejszym nachyleniu. Wskazana jest jednak zmiana tych dróg na
jednokierunkowe (pod górę) i dopuszczenie jazdy w dół po jezdni łącznie
z ruchem samochodów. Uczestnicy warsztatów podnosili, Ŝe jazda w dół
drogą rowerową w ulicy Cienistej jest niebezpieczna ze względu na brak
widoczności (krętość drogi). Piesi (głównie z wózkami dziecięcymi)
uŜywają tej drogi, gdyŜ jest wygodniejsza od przylegającego chodnika
wyposaŜonego w schody. Z kolei jazda w dół drogą rowerową w ul.
Zamiejskiej powinna być zakazana poniewaŜ droga ta (biegnąca z lewej
strony) kończy się niespodziewanie przed samym skrzyŜowaniem, co
zmusza rowerzystę do przekroczenia jezdni celem dostania się na jej
prawą stronę jezdni w miejscu całkowicie do tego nieodpowiednim (do
jezdni przylega budynek i po tej stronie jezdni nie ma chodnika).

Ryc.32. Nieoczekiwane zakończenie drogi rowerowej na dole ulicy Zamiejskiej.
śródło: archiwum BRG
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Pozostałe odcinki dróg rowerowych są odległymi od siebie odcinkami
powstałymi przypadkowo, wraz z remontem lub budową fragmentu danej
drogi i nie ułatwiają poruszania się rowerzystów w dzielnicy a niekiedy
nawet je utrudniają. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku odcinka
„drogi rowerowej” w ul. Myśliwskiej, który stanowi część chodnika,
róŜniącą się od niego jedynie kolorem kostki (kolor drogi rowerowej i kolor
chodnika są przyjęte odwrotnie niŜ w całym mieście, co myli zarówno
pieszych jak i rowerzystów). Bezpośrednio na drogę prowadzą wyjazdy z
garaŜy działek mieszkaniowych odgrodzonych wysokimi płotami, które
uniemoŜliwiają widoczność pomiędzy rowerzystą a wyjeŜdŜającym
samochodem. „Droga rowerowa” biegnie po jednej stronie jezdni, na jej
fragmencie,

co

powoduje

konieczność

częstego,

niepotrzebnego

przekraczania ulicy. Trudno się więc dziwić, wyraŜanej na warsztatach,
niechęci rowerzystów do korzystania z niej. Dlatego w celu zwiększenia
bezpieczeństwa i wygody uŜytkowników rowerów naleŜy pozbawić ten
odcinek chodnika ul. Myśliwskiej statusu drogi rowerowej. To samo
dotyczy dróg rowerowych wykonanych w ulicach dojazdowych
osiedla Jasień. Są one niepotrzebne – w strefach zamieszkania ruch
rowerowy powinien odbywać się po ulicach, istniejące drogi rowerowe
mogą zostać przekształcone w parkingi - tak jak obecnie spontanicznie
wykorzystują je mieszkańcy osiedla.

Ryc. 33. Niepotrzebne „drogi rowerowe” na osiedlu Jasień
Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska - opracowanie własne.
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Bariery/problemy i propozycje rozwiązań:
a)

Nasyp

ul.

Wilanowskiej

dzielącym

tzw.

”Jary

Wilanowskie”

przeznaczone na tereny zieleni urządzonej. Potrzebna jest realizacja
przepustu pieszo- rowerowego przez nasyp,
b)

Brak moŜliwości kontynuacji przejazdu rowerem drogą rowerową w
ul. Zamiejskiej – konieczność przedostania się na drugą stronę ulicy
w nieprzystosowanym do tego miejscu. Wskazane jest zniesienie
obowiązku korzystania z drogi rowerowej przy jeździe w dół oraz
uspokojenie ruchu na ulicy Zamiejskiej.

5.5.2. Zbiorcze i lokalne trasy uŜytkowe:
System tras zbiorczych i lokalnych w dzielnicy Południe ma za zadanie
przede wszystkim umoŜliwienie sprawnego dojazdu rowerowego do
centrum miasta, a takŜe stworzenie powiązań pomiędzy osiedlami
mieszkaniowymi.
W przeciwieństwie do dzielnic, które posiadają utrwalony juŜ system
drogowy, w dzielnicy Południe kategoria i przebieg tras rowerowych,
do czasu realizacji docelowego układu drogowego, będzie ulegać
modyfikacji.
NajwaŜniejsze trasy zbiorcze o układzie równoleŜnikowym:
•

od węzła Szadółki, poprzez ul. Przywidzką, Czermińskiego, dalej
doliną Potoku Oruńskiego (w tym wzdłuŜ zbiorników retencyjnych przy
osiedlu „Pięć Wzgórz” i zbiornika Augustowska) do drogi na Wale
Kanału Raduni. (Jak opisano w rozdziale poświęconym trasom
głównym – III.4.3.3) trasa na fragmencie od zbiornika Augustowska na
pełnić rolę trasy głównej „Morenowej” do czasu realizacji ulicy Nowej
Świętokrzyskiej, ul. Czerskiej i ulicy Nowej Niepołomickiej do Św.
Wojciecha). Trasa ta pozwala na dogodny dojazd do Śródmieścia, a
takŜe do przystanku kolei SKM Gdańsk-Orunia. Walor tej trasy stanowi
jej łagodne nachylenie, moŜliwości obsługi stosunkowo duŜego
obszaru osiedli o trudnym dostępie do Śródmieścia, (alternatywnie
względem przeciąŜonego i wąskiego układu ulic Świętokrzyska,
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Małomiejska o stromych odcinkach) oraz jej potencjał krajobrazoworekreacyjny.
•

tymczasowy odcinek trasy głównej „Południowej” (rozdział III.4.3.7.):
trasa od ul. StęŜyckiej, dalej realizowanymi nowymi drogami
wewnątrzosiedlowymi od ul. Jabłoniowej do ul. Piotrkowskiej, dalej ul.
Piotrkowską, Ostrołęcką, Przemyską do trasy głównej w ul. Łodzkiej,

•

od węzła Karczemki, ul. Przytulną, Kartuską, do skrzyŜowania z ul.
Łostowicką (kontynuacja w klasie drogi głównej),

•

ul. Myśliwska do ul. Bulońskiej (kierunek Wrzeszcz),

•

trasa drogą serwisową kolei PKM (kierunek Wrzeszcz),

•

od ul. Przytulnej przez lasy doliny StrzyŜy do ul. Potokowej (kierunek
Wrzeszcz),

•

ul. Starogardzką

•

ul. Tenisową, dalej wzdłuŜ potoku Maćkowy, dalej ul. Pastelową do ul.
Starogardzkiej,

NajwaŜniejsze trasy zbiorcze o układzie południkowym:
•

Od ul. Ofiar Grudnia’ 70, Wielkopolską, Unruga, dalej naturalną doliną
do ul. Przemyskiej

•

ul. Turzycową, Leszczynową, Pólnicy, Morenowe Wzgórze.

Do istotnych połączeń lokalnych naleŜą:
•

połączenie osiedla Orunia Górna z ulicą Raduńską ulicami: Piaskową,
Perłową, wzdłuŜ ciepłociągu do ul. Kadmowej odcinek ten stanowi dla
mieszkańców osiedla bardziej bezpośrednią, alternatywną drogę do
centrum, względem stromej, wąskiej i zatłoczonej ulicy Małomiejskiej.
Połączenie to zostało zaproponowane przez jednego z najmłodszych
uczestników warsztatów i na jego cześć przez autorów STeR zostało
nazwane „skrótem Oskara”,

•

połączenie osiedli Ujeścisko z Zakoniczynem trasą przy Lesie
Kozaczym (wniosek złoŜony w trakcie warsztatów),

•

ul. Nakielska, Ptasia, połączenie z ul.Cieszyńskiego (wniosek złoŜony
w trakcie warsztatów),
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Połączenia lokalne pokazane kontynuowane są drogami objętymi strefami
uspokojonego ruchu.
5.5.3. Trasy rekreacyjne
Trasy rekreacyjne dzielnicy Południe przebiegają głównie terenami
zielonymi wzdłuŜ licznych potoków i zbiorników retencyjnych istniejących i
planowanych do realizacji. Dzięki spójności systemu wodnego dzielnicy i
konsekwentnemu włączaniu go do systemu terenów zielonych udało się
wykreować

bogatą

sieć

powiązań

rekreacyjnych

powiązanych

z

połączeniami uŜytkowymi i często przejmującymi ich rolę ze względu na
łagodny spadek, czy bezpośrednie powiązanie. Do najatrakcyjniejszych
tras naleŜą: trasa w dolinie Potoku Oruńskiego, wzdłuŜ Potoku
Siedlickiego, wzdłuŜ potoku Maćkowy.

5.6. Dzielnica Port
Dzielnica
najbardziej

urbanistyczna
rozległych

duŜą róŜnorodnością

Port
w

form

(41,4

Gdańsku

tys.
(8755

przestrzennych

mieszkańców)
ha),

naleŜy

do

charakteryzuje

się

(tereny

zurbanizowane

mieszkaniowo-usługowe, przemysłowe oraz duŜe kompleksy leśne). Lokalizacja
w przewadze na wyspach (Wyspa Stogi i Wyspa Sobieszewska) powoduje, Ŝe
występuje tu najdłuŜsza linia brzegowa w Gdańsku wraz z terenami
nabrzeŜnymi (brzegi Zatoki Gdańskiej oraz rzek Martwej Wisły, Wisły Śmiałej i
Wisły Przekop), a liczne ustanowione formy ochrony przyrody (obszary Natura
2000, rezerwaty ornitologiczne Ptasi Raj i Mewia Łacha, Obszary Chronionego
Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej i śuław Gdańskich, uŜytki ekologiczne)
nadają dzielnicy szczególnie rekreacyjny charakter łagodząc obecność terenów
przemysłowych. KaŜdy z wymienionych czynników wpływa na kształtowanie
systemu tras rowerowych w dzielnicy Port.
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Ryc. 34. Granice Gdańska z granicami dzielnicy urbanistycznej Port (kolor czerwony)
Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska - opracowanie własne.

5.6.1. Stan istniejący
W dzielnicy Port istnieje około 13 km wydzielonych dróg rowerowych
(najwięcej z nich znajduje się w Brzeźnie i Nowym Porcie) oraz
rekreacyjny szlak im. Wincentego Pola na Wyspie Sobieszewskiej (o
długości około 23 km). Do 2013 roku, w kolejnym etapie, w ramach
programu „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w
latach 2007-2013”, mają powstać następne odcinki niezbędne dla
uzyskania ciągłości istniejącego układu na Stogach i w Brzeźnie. Stogi
uzyskają pełne połączenie ze Śródmieściem poprzez drogę rowerową w
ulicach Wosia Budzysza i Stryjewskiego, natomiast skomunikowanie
Brzeźna z Nowym Portem będzie się odbywać po wybudowaniu drogi
rowerowej w ulicach Krasickiego i Wyzwolenia (razem około 4,3 km).
Szczególne znaczenie dla ciągłości układu mają przeprawy przez Martwą
Wisłę i Śmiałą Wisłę. Most Siennicki (Przeróbka) i Jana Pawła II (tzw.
wantowy)

oraz

pontonowy

na

Wyspę

Sobieszewską

nie

są
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przystosowane dla ruchu rowerowego. Istotnym postulatem STeR jest
udroŜnienie ruchu rowerowego wzdłuŜ istniejących mostów (np. poprzez
budowę kładek pieszo-rowerowych), a w przypadku nowego mostu na
Wyspę Sobieszewską uwzględnienie trasy rowerowej w projekcie
budowlanym. Zgodnie z wnioskami mieszkańców z warsztatów waŜnym
dopełnieniem systemu powinny być połączenia promowe:
•

z Nowego Portu do Twierdzy Wisłoujście (Wyspa Stogi) - zwiększenie
częstotliwości kursowania oraz kursy w soboty i niedziele,

•

między Górkami Zachodnimi (Wyspa Stogi), a Wschodnimi (Wyspa
Sobieszewska) - przywrócenie przeprawy,

•

między Świbnem na Wyspie Sobieszewskiej, a Mikoszewem w gminie
Stegna.

5.6.2. Zbiorcze i lokalne trasy uŜytkowe
Dominującym
skomunikowanie
sąsiednimi

celem

projektowanego

odległych

rejonami

fragmentów

Gdańska

w

systemu

jest

dzielnicy

i

spójną

całość.

wzajemne

połączenie

z

Najistotniejszym

elementem dla komunikacji rowerowej w Dzielnicy Port (ze względu na jej
rozległą powierzchnię i przeprawy rzeczne) są połączenia główne
(tranzytowe) – dzięki nim mieszkańcy „wysp” mogą dojechać do pracy,
czy usług w innych dzielnicach (podsystem tras głównych dla całego
miasta został opisany w rozdziale III.4.). Główny szkielet powiązań
rowerowych uzupełniają trasy uŜytkowe zbiorcze i lokalne (kolor czerwony
na mapach Aneks 1, 2, 3). Trasy zbiorcze prowadzone są drogami
lokalnymi, a takŜe wzdłuŜ dróg zbiorczych i głównych, stanowią
połączenia dzielnicowe oraz poprzeczne połączenia tras głównych. Trasy
zbiorcze w dzielnicy Port to:
•

trasa łącząca Pas Nadmorski Zachodni z Wyspą Stogi wzdłuŜ ul.
Uczniowskiej i Drogi Zielonej (waŜnym elementem tej trasy jest
wprowadzenie połączenia autobusowego w tunelu pod Martwą Wisłą
wraz z przewozem rowerów),
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trasa łącząca Park Brzeźnieński z przeprawą promową na Wyspę
Stogi

wzdłuŜ ul. Oliwskiej i dalej nabrzeŜem Martwej Wisły do ul.

Wyzwolenia,
•

trasa łącząca Brzeźno z Wrzeszczem w ul. Nowej Gdańskiej (w
układzie docelowym),

•

trasa łącząca Wrzeszcz z trasą do PGE Areny w ul. Reja i ul.
Swojskiej,

•

trasa łącząca Górki Wschodnie ze Stogami Mieszkaniowymi wzdłuŜ
ulic: Sówki, Kępnej, śaków i Łowickiej,

•

trasa wzdłuŜ ul. Sitowie oraz drogą serwisową wzdłuŜ kanału na
Błoniach łączącą się z ul. Elbląską oraz z ul. Nową Sandomierską
(alternatywny

przejazd

z

południa

na

wschód

z

ominięciem

Śródmieścia).
W bliŜszej perspektywie (stan zdeterminowany – Mapa 1) niektóre odcinki
tras zbiorczych mogą uzupełniać przebieg tras głównych, do czasu
realizacji docelowego układu drogowego i rowerowego np. trasa
rowerowa w ul. Sitowie i droga serwisowa wzdłuŜ kanału na Błoniach,
stanowiąca alternatywę dla ul. Elbląskiej (Mapa 2). W systemie
wyróŜniono równieŜ wybrane trasy lokalne, które łączą waŜne punkty
osiedli (np. osiedlowe centra usługowe, szkoły, tereny rekreacyjne). W
niektórych przypadkach trasa zbiorcza lub lokalna powiela przebieg trasy
głównej,

przez

co

moŜe

być

alternatywą

dla

osób

chcących

przemieszczać się wolniej lub tylko w wybranej części osiedla, jak np.:
•

trasa lokalna ul. Tamka i Jodłową będąca alternatywą dla trasy w ul.
Stryjewskiego, ul. Sówki i Kępnej,

•

trasa lokalna w ul. Radosnej i Niskiej, jako alternatywa dla ul. Wosia
Budzysza i Stryjewskiego,

•

trasa w ul. Oliwskiej jako alternatywna dla głównej trasy w ul.
Wyzwolenia.

W trakcie warsztatów zorganizowanych w ramach prac nad Systemem
Tras Rowerowych dla Gdańska mieszkańcy często wskazywali lokalne
przebiegi tras, z których na co dzień korzystają (tzw. skróty). Zostały one
uwzględnione w projekcie systemu, np.:
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•

Lokalna trasa w ul. Niskiej i Rozłogi oraz Tamka i Jodłowa,

•

Rekreacyjna trasa wzdłuŜ ul. Siennej,

•

Rekreacyjna trasa w ul. Klimatycznej stanowiąca łącznik pomiędzy ul.
Przegalińską, a Boguckiego.

5.6.3. Trasy rekreacyjne
Istotne dopełnienie układu lokalnego tworzą trasy rekreacyjne (kolor
zielony na mapach STeR) oparte o przyrodnicze walory dzielnicy takie
jak: nabrzeŜa rzek Martwej i Śmiałej Wisły, cieki wodne i kanały, plaŜe,
tereny leśne i parki. Lokalne trasy rekreacyjne wraz z odcinkami
zbiorczych

i

lokalnych

tras

uŜytkowych

tworzą

atrakcyjne

pętle

krajobrazowe, które wraz z odpowiednim oznakowaniem mogą stanowić
dodatkową atrakcję turystyczną dzielnicy:
1) pętle na Wyspie Stogi:
•

mała: wokół Pustego Stawu oraz nabrzeŜem Martwej Wisły i kanału
Gniła Łacha,

•

duŜa: duktami leśnymi, wzdłuŜ plaŜy, ulicą Stogi i nabrzeŜem Martwej
Wisły (pętla składa się w północnej i wschodniej części ze szlaku
Nadmorskich Fortyfikacji, który wymaga właściwego oznakowania –
kierunkowskazów, tablic informacyjnych);

2) pętle na Wyspie Sobieszewskiej:
•

mała: duktem leśnym, nabrzeŜem Martwej Wisły, ul. Radosną oraz
pętla leśna wzdłuŜ plaŜy,

•

duŜa: szlak im. Wincentego Pola, zwany równieŜ Szlakiem Wyspy
Sobieszewskiej oplatający całą Wyspę duktami leśnymi, koroną wałów
wiślanych (odcinek biegnący wzdłuŜ ul. Świbnieńskiej koroną wału
stanowi fragment ogólnopolskiej trasy rowerowej pod nazwą Wiślanej
Trasy

Rowerowej)

dopełniony

trasą

biegnącą

na

nieczynnym

kolektorze „Przekop”( 16).

16

Ekspertyza kolektora „Przekop” na Wyspie Sobieszewskiej, Aquaoprojekt, na zlecenie Gdańskiej Infrastruktury

Wodociągowo-Kanalizacyjnej, Gdańsk 2010 r.
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3) rekreacyjna trasa wokół Nowego Portu i Brzeźna – waŜny odcinek
trasy stanowi fragment prowadzony wzdłuŜ ul. Wiślnej, który jako jedyny
umoŜliwia podziwianie unikatowego krajobrazu przemysłu stoczniowego
związanego

z

toŜsamością

miasta

Gdańska.

Ulica

Wiślna

jest

ogólnodostępna, dalszy przebieg w ul. Chodackiego prowadzi przez
zamknięte tereny Portu Wewnętrznego. Docelowo naleŜało by udostępnić
dla ruchu pieszo-rowerowego nabrzeŜe na całej długości (z ewentualną
zmianą organizacji ruchu transportu cięŜkiego).
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Strefy ruchu uspokojonego

Strefa ruchu uspokojonego – to fragment miasta zorganizowany i urządzony z
myślą o poprawie atrakcyjności przestrzeni miejskich i bezpieczeństwa ich
uŜytkowników. W

strefie uspokojonego ruchu priorytetem jest zapewnienie

bezpieczeństwa niechronionym uŜytkownikom drogi tj. pieszym i rowerzystom.
Charakter strefy ma na celu wymuszenie na kierowcy spokojniejszej jazdy oraz
zmianę jego zachowań, tak by poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników
ruchu. W przypadku podjęcia działań związanych z przebudową przestrzeni ulicznej
wprowadzenie stref uspokojonego ruchu wiąŜe się z poprawą estetyki. NaleŜy
nadmienić, Ŝe wdraŜanie stref uspokojonego ruchu często uwaŜane jest za zadanie
wykraczające poza inŜynierię ruchu i często traktowane jest jako jeden z elementów
programów odnowy miast (17).

Ryc. 35. Kolonia, Breite Strasse: jest tu dość miejsca dla wszystkich uŜytkowników ruchu
Źródło: „National Cycling Plan 2002-2012” Niemcy: Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa,
www.nrvp.de.

17

Michał Beim „Doświadczenia krajów niemieckojęzycznych w zakresie strefowego uspokajania
ruchu”
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6.1. Cele wprowadzania stref ruchu uspokojonego
•

poprawa jakości zamieszkiwania,

•

redukcja hałasu (18),

•

redukcja emisji spalin (19),

•

poprawa bezpieczeństwa na drogach (pieszych, rowerzystów i kierowców),
zarówno zmniejszenie liczby wypadków, jak i podniesienie poczucia
bezpieczeństwa uŜytkowników dróg,

•

umoŜliwienie swobodnego poruszania się pieszych i rowerzystów,

•

redukcja kongestii -

przy prędkości 30 km/h więcej samochodów moŜe

wypełnić tę samą przestrzeń drogową w związku z mniejszymi odległościami
między samochodami stosowanymi przy jeździe z ograniczeniem prędkości
do 50 km/h, co poprawia płynność jazdy. WyŜsze poczucie bezpieczeństwa
zachęca większą liczbę ludzi do chodzenia pieszo, jazdy rowerem i
korzystania z autobusów, co uwalnia drogi z niepotrzebnych przejazdów
samochodami i zmniejsza intensywność ruchu (20)
•

oŜywienie, podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznych, zgodnie z
zasadą głoszoną przez duńskiego architekta Jana Gehla (21): „Ludzie są
największą atrakcją miasta”

•

poprawa klimatu społecznego miasta. Jan Gehl wyróŜnia trzy kategorie
aktywności w przestrzeniach miejskich: działania konieczne (mniej lub
bardziej obowiązkowe, których występowanie jest niezaleŜne od fizycznego
otoczenia: codzienne zadania i rekreacja), opcjonalne (takie, które zachodzą
jeśli czas i miejsce na nie pozwolą: przechadzka dla zaczerpnięcia świeŜego

18

W związku z ograniczeniem prędkości z 50 km/h do 30 km/h redukcja emisji hałasu zmniejsza się o
blisko połowę (od 2 do 3 dB), w zaleŜności od sytuacji drogowej. Źródło: jak powyŜej.
19

W Berlinie ograniczenie prędkości na Schildhornstraße przełoŜyło się na spadek emisji dwutlenku
azotu o 37%, pyłu zawieszonego PM10 o 30%, sadzy o 19% .Natomiast badania przeprowadzone
przez Bawarski Urząd Ochrony Środowiska (Bayerisches Landesamt für Umwelt) wykonane dla ulic,
na których zredukowano prędkość poruszania się z 50 km/h do 30 km/h (przy pozostawieniu
dotychczasowych zasad pierwszeństwa) pokazują spadek emisji tlenku węgla o 76%, tlenków azotu o
9%, a pyłu zawieszonego o 55% . Źródło: jak powyŜej.

20

Źródło: http://www.20splentyforus.org.uk/BrienfingSheets/20s_plentyfor_us_drivers_too.pdf, tłum.
Piotr Kuropatwiński
21
Jan Gehl to duński architekt, urbanista zwany „uzdrawiaczem miast”. Kierował przekształceniami
przestrzeni publicznych w Kopenhadze, Melbourne i Nowym Jorku
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powietrza, siedzenie, opalanie się, itp.) i społeczne (takie, które zaleŜą od
obecności innych ludzi: zabawy dzieci, powitania, rozmowy, przyglądanie i
przysłuchiwanie się innym ludziom). W miastach, których rytm Ŝycia
wyznacza

prędkość

samochodu

działania

zewnętrzne

mieszkańców

redukują się do tych najnudniejszych, czyli koniecznych (22).
•

rozwój lokalnego handlu i usług,

6.2. Cechy stref (wymogi STeR):
6.2.1. Cechy konieczne:
•

maksymalna dopuszczalna prędkości to 30 km/h,

•

dopuszczenie ruchu rowerowego w obu kierunkach na drogach
jednokierunkowych,

6.2.2. Cechy opcjonalne:
•

skrzyŜowania równorzędne,

•

śluzy rowerowe,

•

ruch rowerowy moŜe odbywać się po jezdni bez wyznaczonych pasów
rowerowych,

•

w celu wymuszenia dostosowania prędkości fizycznej pojazdów do
prędkości dopuszczalnej naleŜy stosować elementy uspokojenia
ruchu, takie jak: progi zwalniające (nie powinny zajmować całej
szerokości ulicy, tak aby rower mógł przejechać swobodnie), zmiany
geometrii, szykany, gazony z zielenią, fizyczne i optyczne zawęŜenia
pasa ruchu, wyniesienia skrzyŜowań i przejść dla pieszych,

•

charakter urządzenia ulicy powinien narzucać poŜądany sposób
uŜytkowania,

•

jeŜeli przez strefę uspokojonego ruchu prowadzi linia autobusowa to
naleŜy tak projektować elementy spowalniające ruch, aby nie
blokować przejazdu autobusu ( np. szerokość progów zwalniających
powinna być węŜsza niŜ rozstaw kół autobusu ale szersza od rozstawu
kół samochodu). Ograniczenie prędkości dotyczy takŜe autobusu.

22

Jan Gehl: „śycie między budynkami UŜytkowanie Przestrzeni publicznych” wydawnictwo RAM,
Kraków 2009 r.
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wjazd do strefy uspokojonego ruchu zaakcentowany wyniesionym
przejściem dla pieszych lub takim samym rodzajem nawierzchni jak
ciągów pieszych.

6.3. Miejsca stosowania stref ruchu uspokojonego
Strefy

ruchu

zurbanizowanych

uspokojonego
terenów

powinny

miasta

z

docelowo

wyłączeniem

obejmować
głównych

całość

arterii.

W

szczególności poŜądane jest wprowadzenie stref :
•

na terenach osiedli mieszkaniowych (osiedlowe drogi dojazdowe)

•

w ulicach o zwartej zabudowie mieszkaniowej,

•

w ulicach o duŜym potencjale ruchu pieszego,

•

w strefach dojść do wybranych celów codziennych podróŜy, w szczególności
do przystanków SKM, i planowanych przystanków PKM, do przedszkoli,
szkół (podstawowych, gimnazjów, liceów), uczelni wyŜszych, a takŜe do
wybranych obiektów administracji, kultury, handlu, słuŜby zdrowia, sportu.

6.4. Rodzaje stref uspokojonego ruchu stosowane w Europie
Prawodawstwo

krajów Europy

zachodniej

umoŜliwia

stosowanie

coraz

szerszego wachlarza rozwiązań uspokojenia ruchu. Umiejętne wykorzystanie
nowych moŜliwości prawnych prowadzi do nowych sposobów kształtowania
przestrzeni ulicznej wysokiej jakości. Strefy ograniczonej prędkości: „tempo
30”, „tempo 20”, „tempo 10” rozwiązania szeroko stosowane w Niemczech i
krajach niemieckojęzycznych (w połowie 2010 roku strefy „tempo 30”
obejmowały 78% sieci ulicznej Berlina, 53% Wiednia, 75% Zurychu).
Ryc.
36.
Wiedeń,
zasięg
przestrzenny
stref
ruchu
uspokojonego Tempo 30 – stan na
grudzień 2010 r.
Źródło:
strona
www.wien.gv.at

internetowa

miasta
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Ryc. 37. Strefa uspokojonego ruchu „tempo 10” w Pirmasens (Niemcy) jest zlokalizowana w
pobliŜu strefy ruchu pieszego i waŜnego punktu przesiadkowego transportu publicznego.
Źródło: Michał Beim „Doświadczenia krajów niemieckojęzycznych w zakresie strefowego uspokajania ruchu”, fot. Michał
Beim

strefy zamieszkania, rozwiązanie szeroko stosowane w Polsce wiąŜące się z
ograniczeniem prędkości do 20km/h i parkowaniem tylko i wyłącznie w
miejscach do tego wyznaczonych.

Ryc.38. AranŜacja przestrzeni ulicy w strefie zamieszkania (boisko do koszykówki, wyposaŜenie
do akrobacji na deskorolkach zlokalizowane na jezdni) w Pirmasens podkreśla, Ŝe jest to „ulica
do zabawy” (niem. „Spielstraße”).
Źródło: Michał Beim „Doświadczenia krajów niemieckojęzycznych w zakresie strefowego uspokajania ruchu”, fot. Michał
Beim
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Ulice rowerowe - Jeśli oznakowanie nie wskazuje inaczej, z takich ulic mogą
korzystać tylko rowerzyści. Na ulicach rowerowych obowiązuje ograniczenie
prędkości do

30

km/h.

W

przypadku

dopuszczenia

ruchu

pojazdów

mechanicznych, kierowcy nie mogą utrudniać poruszania się rowerem, a gdy to
konieczne, muszą zwalniać do takiej prędkości z jaką poruszają się rowerzyści,
nawet jeśli jest to zdecydowanie poniŜej 30 km/h. Rowerzyści mogą jeździć
obok siebie.

Ryc.39. Ulica rowerowa w Kilonii.
Źródło: Michał Beim „Doświadczenia krajów niemieckojęzycznych w zakresie strefowego uspokajania ruchu”, fot. Michał
Beim

Przestrzeń współdzielona („shared space”), obszary, na których nie
występują

Ŝadne

znaki

drogowe,

a

przestrzeń

nie

jest

rozdzielana

krawęŜnikami. Rozwiązanie to opiera się ona na innej filozofii zarządzania
przestrzenią, a nie na zbiorze konkretnych przepisów. To mieszkańcy, przy
doradczym głosie specjalistów i innych uŜytkowników dróg, podejmują decyzje
o wyglądzie przestrzeni ulicznej kierując się jedynie zasadą, Ŝe ruch w
przestrzeni współdzielonej odbywa się bezkolizyjne dzięki wzajemnemu
kontaktowi wzrokowemu uŜytkowników przestrzeni publicznej, na której na całej
szerokości to ruch pieszy ma priorytet nad pojazdami.
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6.5. Propozycje lokalizacji stref ruchu uspokojonego w Gdańsku
6.4.1. Strefy ruchu uspokojonego w dzielnicy Śródmieście
Strefa ruchu uspokojonego (Tempo 30), została po raz pierwszy
pilotaŜowo wprowadzona na

wszystkich ulicach Głównego i Starego

Miasta łącznie z ulicami o klasie zbiorczej: Rajską i Podwalem
Staromiejskim. Działania te przyniosły wyraźną zmianę charakteru ruchu
drogowego.

Projekt

nazywany

bywa

równieŜ

„Rowerowym

Śródmieściem”, choć dzięki „tzw. niewidzialnej infrastrukturze” takŜe piesi
mogą

swobodnie

przemieszczać

się

po

obszarze

śródmiejskim.

Dodatkowo dzięki wprowadzeniu strefy uspokojonego ruchu podniosła się
estetyka przestrzeni publicznej poprzez ograniczenie liczby znaków
drogowych.
W kolejnym etapie rozszerzono strefę na teren Dolnego Miasta i Starego
Przedmieścia

z

wyłączeniem

terenów

niezainwestowanych

oraz

nielicznych ulic głównych i zbiorczych, jak ul. Podwale Przedmiejskie,
ul. Toruńska. Sukcesywnie wprowadzano teŜ strefy uspokojonego ruchu
dla osiedli typowo mieszkaniowych, jak Wzgórze Mickiewicza czy Siedlce,
Suchanino, Olszynka gdzie słuŜą poprawie jakości Ŝycia mieszkańców i
podwyŜszeniu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach.
Obszary uspokojone, wciąŜ wymagają przeprowadzenia odpowiednich
akcji

promocyjno

ograniczeń

ruchu,

–

informacyjnych

tak

by

faktyczna

oraz

dalszego

prędkość

wprowadzania

samochodów

nie

przekraczała 30km/h. Dodatkowo dla prawidłowego funkcjonowania
systemu istotne jest egzekwowanie przepisów drogowych, tak by
wydzielone w obrębie strefy Tempo 30 pasy dla rowerów były faktycznie
dostępne, a nie notorycznie zastawiane przez parkujące samochody.
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Ryc.40 Niedozwolone parkowanie na kontrapasie rowerowym
śródło: archiwum BRG

Docelowo w dzielnicy wskazuje się do objęcia strefami uspokojonego
ruchu wszystkie istniejące, stosunkowo zwarte struktury zabudowy
z przewagą mieszkaniowej, z obsługującymi je sieciami ulic bądź teŜ
tereny przeznaczone w planach pod funkcje mieszkaniowe i mieszane:
mieszkaniowo – usługowe. Kolejno będą to obszary takie jak Orunia,
Św. Wojciech, Lipce czy nowe tereny inwestycyjne o charakterze ogólno
miejskim jak np. Kłodno czy Młode Miasto na terenach poprzemysłowych.
W docelowym stanie zagospodarowania zaleca się takŜe dalsze
uspokojenie

Suchanina

obejmujące

obecne drogi zbiorcze (ulice

Beethovena, Powstańców Warszawskich, Szuberta

– w rejonie

zabudowy jednorodzinnej), których funkcje przejmą projektowane: Nowa
Politechniczna i Nowa Medyków.
6.4.2. Strefy ruchu uspokojonego w dzielnicy Wrzeszcz
W dzielnicy Wrzeszcz strefami ruchu uspokojonego proponuje się objąć
obszary zlokalizowane na Zaspie, Niedźwiedniku, StrzyŜy, a takŜe we
Wrzeszczu Dolnym i Górnym oraz w Matemblewie i Aniołkach.
Propozycje wprowadzenia stref w w/w dzielnicach mają róŜne genezy,
charaktery oraz przewidziany czas realizacji:
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tereny o dominacji zabudowy mieszkaniowej, a więc przede wszystkim
Zaspa, NiedŜwiednik oraz Piecki-Migowo, powinny zostać objęte
strefami uspokojonego ruchu jako jedne z pierwszych. Wynika to
zarówno z ich funkcji (bezdyskusyjna potrzeba bezpieczeństwa ruchu,
swoboda poruszania się i spokoju mieszkańców, w tym dzieci) jak
i z zakładanej

akceptacji

społeczności

oraz

takiego

moŜliwości

rozwiązania
szybkiej

wśród

lokalnej

realizacji.

DuŜe

prawdopodobieństwo sukcesu przyjętego rozwiazania mogłoby stać
się najlepszą promocją tego typu rozwiązań w innych częściach
miasta.
•

tereny o zabudowie usługowo-mieszkaniowej tj. StrzyŜa, Aniołki oraz
Wrzeszcz Dolny powinny być rozpatrywane w drugiej kolejności.
Mieszanie się funkcji naturalnie predysponują te tereny do bycia
buforem między jednostkami mieszkaniowymi z uspokojonym ruchem
a

uspokojeniem

ruchu

w

ścisłym

centrum

miasta,

gdzie

prawdopodobnie trudno przeforsować to od razu.
•

tereny o zdecydowanej dominacji zabudowy usługowej (Wrzeszcz
Górny)

są

najtrudniejszym

obszarem

do

wprowadzenia

stref

uspokojonego ruchu, zarówno z powodu największego natęŜenia
ruchu i związanych z tym problemów jak i ilości uŜytkowników, których
naleŜy przekonać do takiego rozwiązania. Badania i przykłady innych
miast europejskich dowodzą jednak, Ŝe mimo trudności naleŜy dąŜyć
do zintegrowania ruchu pieszego, rowerowego oraz kołowego, a tam
gdzie

to

moŜliwe

i celowe

wyprowadzić

ruch

samochodowy

indywidualny, budując tym samym wysokiej jakości przestrzenie
publiczne.
Fragmenty znajdujące się w granicach konkretnej dzielnicy odstające
swym charakterem od reszty jednostki mogą być potraktowane w mniej
restrykcyjny sposób i dołączone do stref uspokojonego ruchu w innym
okresie czasu np. tereny mieszkaniowe przy Jaśkowym Lesie we
Wrzeszczu Górnym lub tereny akademików Politechniki Gdańskiej we
Wrzeszczu Dolnym.
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Ponadto przewiduje się powstanie stref uspokojonego ruchu w dłuŜszym
horyzoncie czasowym, na terenach obecnie niezabudowanych ale
przewidzianych w przyszłości do zabudowy o funkcjach mieszkaniowych,
usługowych i mieszanych np. Garnizon czy Srebrniki.
6.4.3. Strefy ruchu uspokojonego w dzielnicy Oliwa
Strefami ruchu uspokojonego w dzielnicy Oliwa proponuje się objąć
obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej wraz z koncentracją usług
o znaczeniu lokalnym (szkoły, kościoły, placówki słuŜby zdrowia i inne
obiekty uŜyteczności publicznej oraz tereny uczelni wyŜszych), w których
ruch

pieszy

i

rowerowy

powinien

odbywać

się

na

zasadach

równoprawnych. Wyznaczono dwie strefy uspokojonego ruchu z czytelną
granicą między nimi wzdłuŜ głównej osi komunikacyjnej, składającej się
z al. Grunwaldzkiej i linii kolejowej:
•

Oliwa Górna: osiedle CzyŜewskiego / część historyczna Oliwy / tereny
uczelni wyŜszych,

•

Oliwa Dolna: śabianka / Jelitkowo / Przymorze.

„Krawędziami” stref uspokojonego ruchu są w Oliwie ulice zbiorcze,
stanowiące sieć głównych połączeń obsługujących komunikacyjnie
dzielnicę. Sieć ulic w układzie południkowym stanowią ul. Polanki, ul. Wita
Stwosza, al. Grunwaldzka, Oś Dolnego Tarasu (al. Rzeczypospolitej,
ul. Chłopska,

ul.

Gospody),

zaś

w

układzie

równoleŜnikowym

realizowana tzw. Droga Zielona na odcinku od al. Grunwaldzkiej do ul.
Gospody, ul. Pomorska, ul. Piastowska, ul. Bora Komorowskiego,
ul. Kołobrzeska, ul. Hynka, al. Jana Pawła II.
Poszczególne strefy pokrywają się w większości z wydzieleniem
przestrzennym

istniejących

osiedli

mieszkaniowych,

obsługiwanych

za pomocą okalających je dróg zbiorczych. Stąd ich lokalizacje są
konsekwencją funkcjonującego układu obsługi komunikacyjnej dzielnicy
Oliwa.
6.4.4. Strefy ruchu uspokojonego w dzielnicy Zachód
Strefami ruchu uspokojonego w dzielnicy Zachód objęte zostały obszary
mieszkaniowe zwartej i planowanej zabudowy oraz koncentracji usług
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o znaczeniu lokalnym (szkoły, kościoły, placówki słuŜby zdrowia i inne
obiekty uŜyteczności publicznej), ruch rowerowy i kołowy powinien
odbywać

się

na

zasadach

równoprawnych.

Charakter

istniejącej

zabudowy mieszkaniowej - głównie jednorodzinnej i małych domów
mieszkalnych powoduje, iŜ mieszkańcy często traktują ulice jako miejsce
spotkań

i integracji.

Brak

placów

zabaw

powoduje

korzystanie

z chodników równieŜ przez bawiące się pod opieką rodziców dzieci.
Wskazano trzy obszary koncentracji stref uspokojonego ruchu:
•

Osowa – Barniewice, Owczarnia,

•

Klukowo – Rębiechowo, Matarnia,

•

Kokoszki – Smęgorzyno.

PoniewaŜ dzielnica Zachód podlega ciągłemu rozwojowi, strefy te ulegać
będą modyfikacji w miarę pojawiania się kolejnych skupisk zabudowy.
W bliŜszej perspektywie (Mapa STeR - Kluczowe elementy systemu
w oparciu o istniejący i realizowany układ drogowy) strefami ruchu
uspokojonego objęte zostały istniejące zespoły zabudowy oraz obszary
o przesądzonym zagospodarowaniu w postaci wydanych pozwoleń na
budowę i decyzji o warunkach zabudowy. Docelowo (w tzw. stanie
wypełnienia struktur) przewiduje się powiększenie zasięgu stref (Mapa 3
STeR - Kluczowe elementy systemu w oparciu o docelowy układ
drogowy). Wyłączenie części dróg z obszaru uspokojonego ruch wynika
z ich tranzytowego charakteru, który sprzyja szybszemu przemieszczaniu
się pojazdów w dzielnicy. Większość połączeń drogowych, połoŜonych
w zasięgu 10 minutowego dojazdu do stacji PKM, leŜy w strefie ruchu
uspokojonego.
Osowa – Barniewice, Owczarnia
Charakter dzielnicy głównie mieszkalny z dobrze zorganizowanym
zapleczem usług podstawowych. W obszarze tym propozycje lokalizacji
stref ruchu uspokojonego w stanie zdeterminowanym i docelowym
niewiele się róŜnią ze względu na istniejące, duŜe juŜ zagospodarowanie
terenu. RóŜnice dotyczą głównie zaprojektowanych i nieistniejących
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obecnie dróg zbiorczych, które w momencie realizacji podzielą istniejące
wcześniej strefy ruchu uspokojonego.
Klukowo – Rębiechowo, Matarnia
W tym rejonie, poza zabudową mieszkaniową, lokalizowane są głównie
usługi nowych technologii z zapleczem hotelowo – konferencyjnym.
Zabudowa mieszkaniowa lokalizowana jest głównie w północnej części
terenu.

Proponuje

się

objecie

jej

strefą

ruchu

uspokojonego

z wyłączeniem tras głównych i zbiorczych.
Kokoszki - Smęgorzyno
Teren połoŜony po obu stronach ulicy Kartuskiej obfitujący w nowo
powstające

osiedla

małych

domów

mieszkalnych

i

zabudowę

jednorodzinną. Proponuje się objęcie osiedli mieszkaniowych strefami
ruchu uspokojonego z wyłączeniem tras głównych i zbiorczych.
6.4.5. Strefy ruchu uspokojonego w dzielnicy Południe
Docelowo strefami ruchu uspokojonego naleŜy objąć tereny całej
dzielnicy za wyjątkiem głównych arterii tranzytowych. Przy obecnym
układzie komunikacyjnym (Mapa 2 STeR - Kluczowe elementy systemu
w oparciu o istniejący i realizowany układ drogowy) ze stref uspokojonego
ruchu naleŜy wyłączyć: Obwodnicę Zachodnią i Południową, Trasę Armii
Krajowej, ulice: Jabłoniową, Nową Łódzką, Sikorskiego, Niepołomicką,
Starogardzką, Łostowicką, Aleję Witosa oraz ulice Świętokrzyską i
Małomiejską na fragmentach przebiegających poza zwartą zabudową
mieszkaniową. Po zrealizowaniu docelowego układu drogowego (Mapa
STeR - Kluczowe elementy systemu w oparciu o docelowy układ
drogowy) ze stref uspokojonego ruchu naleŜy ponadto wyłączyć nowo
powstałe ulice pełniące o funkcji tranzytowej: tzw. Nową Bulońską
Północną i Południową, Nową Świętokrzyską, Nową Niepołomicką, Nową
Warszawską,

Nową

Pruszczańską,

Nową

Podmiejską

i

Nową

Małomiejską oraz Trasę P-P, natomiast do stref uspokojonego ruchu
naleŜy włączyć ulice, których ruch tranzytowy zostanie przejęty przez w/w
ulice, takie jak obecne Niepołomicka i Świętokrzyska.
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6.4.6. Strefy ruchu uspokojonego w dzielnicy Port
Strefami ruchu uspokojonego w dzielnicy Port proponuje się objąć
obszary o przewadze zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Brzeźnie,
Nowym Porcie, Letnicy, Przeróbce, na Stogach Mieszkaniowych i w
Sobieszewie oraz fragment Młynisk.
W stanie docelowym (mapa 3 STeR - Kluczowe elementy systemu w
oparciu o docelowy układ drogowy) strefy uspokojonego ruchu pojawią
się równieŜ na terenach obecnie niezagospodarowanych, na których
dopuszcza się w przyszłości zabudowę mieszkaniowo-usługową (pas
pomiędzy ul. Boguckiego i Turystyczną, a kanałem Młynówka na Wyspie
Sobieszewskiej będzie mógł być zabudowany dopiero po przebudowie
układu odwadniającego polegającej na rozdzieleniu rolniczego układu
melioracyjnego od układu odwadniającego tereny zurbanizowane) oraz
na terenach słabo zurbanizowanych, gdzie prognozuje się znaczną
intensyfikację zabudowy w związku z duŜą liczbą terenów inwestycyjnych
(głównie Wyspa Sobieszewska i Letnica).
Docelowo strefy uspokojonego ruchu w dzielnicy Port mają obejmować:
1) Brzeźno, 3 strefy:
•

strefa 1 - ograniczona od zachodu ul. Hallera, od północy ul.
Brzeźnieńską, od wschodu ul. Gdańską, od południa terenami
zielonymi,

•

strefa 2 - ograniczona od zachodu ul. Gdańską, od północy ul.
Krasickiego, od wschodu ul. Nową Gdańską, od południa ul.
Cybulskiego i Kobieli,

•

strefa 3 -w rejonie ulic: Ćwiklińskiej, Galla, Zelwerowicza.

2) Nowy Port: strefa włączająca od zachodu ul. Kasztanową, od północy
granicząca z ul. Oliwską, od południa z ul. Wyzwolenia od wschodu
granicząca z terenami zielonymi wzdłuŜ nabrzeŜa Martwej Wisły.
3) Letnica: strefa ograniczona od zachodu torami kolejowymi, od północy
ul. Gwiazda Morza i terenami zielonymi, od południa ul. Uczniowską
od wschodu ul. Marynarki Polskiej.
4) Młyniska: strefa włączająca od północy ul. Reja, od zachodu
ograniczona linią kolejową, od zachodu ul. Marynarki Polskiej.
111

STeR – SYSTEM TRAS ROWEROWYCH DLA GDAŃSKA

5) Przeróbka:

strefa

ograniczona

od

Biuro Rozwoju Gdańska 2011 r.

północy

ul.

Siennicką

i

Lenartowicza, od południa granicząca Martwą Wisłą, włączająca teren
szkoły i usług pomiędzy linią kolejową a Trasą Sucharskiego.
6) Stogi Mieszkaniowe z Krakowcem, 2 strefy:
•

strefa 1 - obejmująca od północy ulicę Zalesie, Sokolą, Kruczą, od
zachodu obejmująca ul. Lessową, granicząca z ul. Wosia Budzysza i
od południa z ul Stryjewskiego oraz z ul. Nowotną od wschodu,

•

strefa 2 - obejmująca od południa ul. Tamka, Kłosową, Jodłową,
granicząca od północy z ul. Stryjewskiego i Sówki.

7) Wyspa Sobieszewska, 3 strefy:
•

strefa 1 - obejmująca ul. Nadwiślańska i Tęczową od północy,
ograniczona od południa Martwą Wisłą i ul. Turystyczną, obejmująca
ul. Radosną i Lazurową do pętli autobusowej,

•

strefa 2

- obejmująca pas terenu pomiędzy ul. Turystyczną i

Boguckiego do kanału odwadniającego „A”,
•

strefa 3 - obejmująca pasmo terenu po północnej stronie ul.
Boguckiego wraz z częścią ul. Trałowej oraz ul. Wiosłową do
Świbnieńskiej.
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Trasy turystyczne EuroVelo i Greenways

7.1. EuroVelo
Idea szlaków EuroVelo powstała w 1995 r., z inicjatywy Europejskiej Federacji
Cyklistów - EFC (European Cyclists’ Federation). Jej celem jest budowa
długodystansowych szlaków rowerowych biegnących przez całą Europę.
Całkowita długość tras ma wynosić ponad 65 tys. km, do tej pory zrealizowano
ponad 20 tys. km szlaków.
7.1.1. Szlaki EuroVelo prowadzące do Gdańska
Szlak R9 –Bursztynowy szlak, Gdańsk- Pula (Chorwacja), ok.1930km;(23)
Przebiega wzdłuŜ Wisły od granicy województwa w okolicach Nowego
i Zespołu Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Wisły, przez Gniew,
Tczew, następnie przez śuławy do centrum Gdańska i Nowego Portu.
Doświadczenia krajów zachodnich pokazują, Ŝe najpopularniejsze trasy
turystyki rowerowej prowadzą wzdłuŜ głównych rzek, toteŜ szlak nr 9 ma
największy potencjał rozwoju ze wszystkich szlaków międzynarodowych
na terenie kraju.
Szlak R10 –Nadbałtycki szlak miast hanzeatyckich, ok.7930km;(23, 24)
Biegnie od granicy województwa pomorskiego w rejonie Ustki, przez
„krainę w kratę” wzdłuŜ południowych brzegów jezior – Gardno i Łebsko,
przez Łebę, Choczewo, by ponownie wrócić nad brzeg Bałtyku
w okolicach Białogóry. Następnie szlak ten biegnie przez Władysławowo
i dalej na południe, wzdłuŜ brzegów Zatoki Puckiej i Gdańskiej w kierunku
Gdyni, Sopotu i Gdańska. Po minięciu Trójmiasta trasa prowadzi wzdłuŜ
brzegów Martwej Wisły, przez Wyspę Sobieszewską w kierunku Mierzei
Wiślanej.

23

Na podstawie: Koncepcji rozwoju systemu rowerowego Województwa Pomorskiego „Zielona
Księga”. Pomorskie studia regionalne. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2009,
Gdańsk.
24
Na podstawie opracowania: ŚcieŜka rowerowa r-10 szansą rozwoju turystyki aktywnej w
województwie pomorskim, przewodnik dla beneficjentów, 2007, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
przewodnik dla beneficjentów, 2007, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
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Szlak R13 –Szlak śelaznej Kurtyny, (projektowany).(25)
W województwie pomorskim trasa rozpoczyna się w Sztutowie (były obóz
koncentracyjny Stutthof) dalej biegnie wzdłuŜ WybrzeŜa do Mikoszewa,
następnie do Gdańska, Gdyni, skąd moŜna wybrać się na Hel bądź
kontynuować drogę w kierunku Słowińskiego Parku Narodowego, w obu
tych miejscach znajdują się byłe bazy lub instalacje wojskowe.
7.1.2. Ogólne obowiązujące zasady tras EuroVelo:
•

bezpieczeństwo,

•

ciągłość i spójność,

•

bezpośredniość,

•

atrakcyjność,

•

komfort uŜytkowania.

7.1.3. Parametry techniczne: (26)
Trasy wskazane jako międzynarodowe powinny charakteryzować się
wysoką jakością. Przyjmuje się następujące wytyczne:
•

prowadzenie drogami „bez ruchu”- o natęŜeniu ruchu do 50 pojazdów/
dobę,

•

prowadzenie drogami- o natęŜeniu ruchu do 1 tys. p/d,

•

drogami o natęŜeniu ruchu do 3 tys. p/d, wyjątkowo, na krótkich odc.
do 2km,

•

drogami wydzielonymi przy drogach głównych i autostradach,

•

spadek terenu do 6%; w terenach górzystych do 10%,

•

bezpieczne podjazdy, szybkie i wygodne zjazdy,

•

przewidziane punkty gastronomiczne- min. co 30 km,

•

przewidziane miejsca noclegowe- min. co 50 km,

•

węzły

transportu publicznego umoŜliwiającego przewóz rowerów-

min. co 150 km,
•

trasy dostępne i dające poczucie bezpieczeństwa w ciągu 24h/ 365
dni w roku,

25

Na podstawie: Iron Curtain Trial, Michael Cramer, The Greens/ European Free Alliance in The
European Parliament, 2009.
26
Eurovelo, the European cycle route network. Guidelines for Implementation, 2002.
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widoczne oznakowanie co 2-3 km najlepiej z informacją o bliskich i
dalekich celach,

•

80% długości szlaku powinna być równa i utwardzona,

•

większość odcinków trasy umoŜliwia jazdę 2 osób obok siebie,

•

zorganizowanie bezpiecznego i wygodnego wjazdu do większych
miast.

7.1.4. Trasowanie, oznakowanie, utrzymanie, kompetencje:
Budowa szlaków EuroVelo jest prowadzona przez państwowe, regionalne
i lokalne organy władzy oraz organizacje pozarządowe we wszystkich
krajach Europy. Międzynarodowy status szlaków wybranych jako
fragment sieci EuroVelo daje oparcie polityczne dla budowy i pomaga w
zdobyciu funduszy. Jedynie szlaki zaaprobowane przez koordynatora
EuroVelo (na terenie północnej Polski, PSWE- Pomorskie Stowarzyszenie
Wspólna Europa) mają prawo do uŜywania tejŜe nazwy. Jest to waŜny
symbol jakości zarówno dla rowerzysty, jak i promotora szlaku.
Oznakowanie szlaków musi być widoczne i czytelne zarówno dla turystów
krajowych

jak

i

zagranicznych.

Podstawową

zasadą

dobrego

oznakowania jest przyjęcie załoŜenia, Ŝe rowerzysta nie będzie się
posługiwał Ŝadną mapą a będzie korzystał wyłącznie z oznakowania
trasy. Elementem podstawowym jest numer trasy wewnątrz symbolu UE –
krąg 12 gwiazdek na granatowym tle. Szczegółowe standardy i wytyczne
znakowania według ECF (www.eurovelo.org).
7.1.5. Zasady STeR dla tras EuroVelo
STeR wskazuje konkretne przebiegi tras EuroVelo wyłącznie na terenie
miasta Gdańska, będącego punktem docelowym na danym odcinku,
dlatego:
•

będą to przede wszystkim trasy niemonotonne, charakteryzujące się
duŜymi walorami krajobrazowymi i kulturowymi, (związanymi z
tematem trasy),

•

w mniejszym stopniu

kładzie się nacisk na obsługę tras oraz

infrastrukturę dodatkową ze względu na dostępność całorocznej bazy
hotelowej i gastronomicznej, komunikacji miejskiej, autobusowej
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(dalekobieŜnej) i kolejowej (lokalnej i krajowej), promowej, portu
lotniczego oraz moŜliwość skorzystania w okresie letnim z tramwaju
wodnego,
•

nie

uwzględnia

się

całości

układu

na

terenie

województwa

pomorskiego, w tym odpowiednich interwałów podróŜy, atrakcji na
poszczególnych odcinkach, cyklicznych wydarzeń kulturalnych,
•

proponowane przebiegi nie determinują docelowego układu szlaków
EuroVelo, stanowią jedynie propozycję Biura Rozwoju Gdańska,

•

wybrane przebiegi uwzględniają wszystkie stany zagospodarowania
przestrzennego miasta od stanu aktualnego po zdeterminowany,

•

ostateczny przebieg zostanie ustalony na podstawie odrębnych
opracowań oraz zaaprobowany przez koordynatora EuroVelo na
terenie województwa pomorskiego.
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7.1.6. Propozycje STeR dla trasy EuroVelo Nr 9 Gdańsk Nowy Port – Krępiec oraz odcinki alternatywne∗
odcinek

przebieg - ulice

1.

Prom – Oliwska – nabrzeŜe Martwej Wisły –
Wyzwolenia – Marynarki Polskiej

2.

Kliniczna - al. Gen. Hallera –
al. Grunwaldzka

3.

3 Maja – trasa na wale kanału Raduni
(Okopowa - Trakt św. Wojciecha) – Słoneczna
(do szlaku Mennonitów)

3a.*
4a.*
5a.*
6a.*

Rajska – Wlk. Młyny - Podmłyńska
Pańska – Szeroka – Bosmańska – Dziana Pończoszników
Stągiewna – Długie Ogrody – Łąkowa – Kurza
– Reduta Wyskok – Reduta Wilk – Grodza
Kamienna
Mostowa – PrzybrzeŜna – (szlak Menonitów)

atrakcje w okolicy
Latarnia morska, Park Brzeźnieński, Punkt
Humboldta, Twierdza Wisłoujście,
Westerplatte, CSW Nowy Port,
Stadion PGE Arena.
Opera Bałtycka, Park Steffensa, Plac
Solidarności,ECS.
Centrum Hewellianum, Muzeum Narodowe,
Kościół Mennonitów, Biskupia Górka, Kanał
Raduni, Park Oruński,
dom podcieniowy, Wyspa Św. Wojciech,
Wielki Młyn, kanał Raduni, kościół św.
Katarzyny, kościół św. Brygidy
Główne Miasto
Wyspa Spichrzów, Ołowianka, Brama
śuławska, CSW Łaźnia, Opływ Motławy, Plac
Wałowy,
Bastiony, Brama Nizinna, Śluza Kamienna,
Wjazd do Gdańska od strony śuław

Komunikacja publ.
główna przystań promów pasaŜerskich Nowy
Port,
Prom Wisłoujście
SKM Politechnika, SKM Stocznia
Gdańsk Główny
Dworzec PKP i PKS,
PKP Gdańsk -Orunia,
PKP Gdańsk -Lipce
Gdańsk Główny
Dworzec PKP i PKS
przystanek tramwaju wodnego: Gdańsk - Hel,
Gdańsk - Sobieszewo
marina Gdańsk,
przystań kajakowa śabi Kruk
Proj. Węzeł Czerwony Most,
Mosty Krępiec

*alternatywne przebiegi tras EuroVelo, mogą być wykorzystywane zastępczo, poza sezonem lub do czasu realizacji nowych dróg, w których
wskazuje się prowadzenie szlaków międzynarodowych.
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7.1.7. Propozycje STeR dla trasy EuroVelo Nr 10 Gdynia- Świbno oraz odcinki alternatywne∗
odcinek
1.
2.
2a.*

przebieg - ulice
Nadmorska Trasa RowerowaSopot - Jantarowa - Brzeźnieńska
al. Gen. Hallera – al. Grunwaldzka
Brzeźnieńska – Krasickiego – Oliwska –
Wyzwolenia - Marynarki Polskiej –
al. Grunwaldzka

3.

al. Grunwaldzka

4.

Rajska – Wlk. Młyny - Podmłyńska

5.

Pańska – Szeroka – Przędzalnicza – Mokra –
Grząska – Chlebnicka - Pończoszników

6.

Stągiewna – Długie Ogrody

7.

Elbląska – Miałki Szlak

8.

Miałki Szlak - Elbląska - Benzynowa

9a*.

Miałki Szlak - Sitowie - droga polna wzdłuŜ
kanału - Przejazdowo -Benzynowa
Benzynowa – Główna – droga nr 501 Turystyczna
Benzynowa – Płońska - Turystyczna

10.

Turystyczna – droga do Mikoszewa

8a.*
9.

11a*.

Świbnieńska – Akwenowa – zach. wał Wisły Kiezmark

atrakcje w okolicy
Park Jelitkowski, Park Regana, Molo w
Brzeźnie,
Park Brzeźnieński, Pt. Humboldta, Twierdza
Wisłoujście, Westerplatte, CSW Nowy Port,
Stadion PGE Arena
Opera Bałtycka, Park Steffensa, Plac
Solidarności, ECS
Wielki Młyn, kanał Raduni, kościół św.
Katarzyny, kościół św. Brygidy
Główne Miasto
Motława
Wyspa Spichrzów, Ołowianka, Brama
śuławska, Opływ Motławy

Komunikacja publ.
Marina Sopot
SKM Politechnika,
główna przystań promów pasaŜerskich
Nowy Port,
prom Wisłoujście
SKM Stocznia
Gdańsk Główny
Dworzec PKP i PKS
przystanek tramwaju wodnego: Gdańsk - Hel,
Gdańsk - Sobieszewo
marina Gdańsk

osiedle Rudniki,
kanał Czarna Łacha
Wjazd do Gd. z śuław
śuławy Gdańskie
Martwa Wisła
rezerwat Ptasi Raj,
rezerwat Mewia Łacha
Śluza Przegalina

projektowana marina Sobieszewo
prom Świbno-Mikoszewo
Wiślana trasa rowerowa
całoroczny przejazd bez promu

*alternatywne przebiegi tras EuroVelo, mogą być wykorzystywane zastępczo, poza sezonem lub do czasu realizacji nowych dróg, w których
wskazuje się prowadzenie szlaków międzynarodowych.
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7.1.8. Propozycje STeR dla trasy EuroVelo Nr 13 Świbno – Gdynia oraz odcinki alternatywne∗
odcinek
1.

przebieg - ulice

atrakcje w okolicy

droga z Mikoszewa - Turystyczna

komunikacja publ.
projektowana marina Sobieszewo
prom Świbno-Mikoszewo
Wiślana trasa rowerowa
całoroczny przejazd bez promu

Kiezmark - zach. wał Wisły - Akwenowa Świbnieńska - Turystyczna

Śluza Przegalina

2

Turystyczna - projektowane nabrzeŜe Wisły Śmiałej
– Łowicka - Nad Brzegiem – Zawiślańska – Tamka
– Sienna - nabrzeŜe Martwej Wisły - Siennicka –
Długie Ogrody

rezerwat Ptasi Raj
pozostałości nadmorskich fortyfikacji Stogi

proj. prom przez Wisłę Śmiałą do Sobieszewa,
marina Górki Zach.
marina Tamka

2a*.

zach. wał Wisły - Błotnik (śuławy, poza gminą
Gdańsk, w tym szlak Mennonitów) – PrzybrzeŜna Mostowa - Grodza Kamienna - Reduta Wilk –
Reduta Wyskok – Kurza – Łąkowa - Długie Ogrody

śuławy Gdańskie,
Śluza Kamienna, Brama Nizinna, Bastiony
Plac Wałowy, Opływ Motławy, CSW Łaźnia,
Brama śuławska, Ołowianka, Wyspa Spichrzów

prom Świbno-Mikoszewo
Wiślana trasa rowerowa
przystań kajakowa śabi Kruk,
marina Gdańsk

Turystyczna - Elbląska- Długie Ogrody - Błednik
Długie Ogrody - Szafarnia - Ołowianka –
Wapiennicza – Stara Stocznia – Wałowa –
Łagiewniki – Wały Piastowskie - Błędnik - Al.
Grunwaldzka – Waryńskiego – Danusi – Aldony –
Lelewela - Pl. Wybickiego

(jak trasa EuroVelo 10)
Muzeum II WŚ, Skansen zamek, dawne fortyfikacje,
Poczta Polska
Grodzisko, Plac Solidarności, ECS, Park Steffensa,
Opera Bałtycka, dom A. Walentynowicz,
dom G. Grassa, Pl. Wybickiego
Plac Solidarności, ECS, Młode Miasto, stocznia
remontowa, Park StrzyŜa,
dom A. Walentynowicz, dom G. Grassa,
Pl. Wybickiego
Stary Browar, śak, Lasy Oliwskie, Zbiornik
Srebrzysko
murale Zaspa, dawne lotnisko, Park Jana Pawła II,
Lasy Oliwskie, Zbiornik Srebrzysko,
najdłuŜszy falowiec, kampus uniwersytecki

1a*

2b*.

3.

3a.*

4.
4a.*

5.
5a. *

Siennicka - Nowa Wałowa – Jana z Kolna – Twarda
– Swojska – Reja – Park StrzyŜa – Wyspiańskiego
– Lelewela - Pl. Wybickiego
Lelewela – Nad Stawem – Kościuszki –
Słowackiego - trasa wzdłuŜ PKM do Kiełpinka
Pl. Wybickiego – al. Legionów – al. Rzeczpospolitej
– Nowa Abrahama – Kołobrzeska - Campus –
trasa wzdłuŜ PKM do Kiełpinka
Sąsiedzka – Jesienna – Budowlanych –
Słowackiego – Astronautów – Radarowa –
al. K. Jagiellończyka – Meteorytowa – Owczarnia
Słowackiego - Spadochroniarzy - Keplera KozioroŜca - Junony – Barniewicka – Juraty.

marina Gdańsk, marina Stocznia, Gdańsk Główny,
Dworzec PKP i PKS
SKM Stocznia, SKM Politechnika, PKP /SKM
Wrzeszcz
marina Stocznia,
SKM Stocznia
SKM Politechnika
PKP /SKM Wrzeszcz
PKM
PKM

Lasy Oliwskie,
TPK

PKM, Lotnisko Gdańsk

Jez. Wysockie, Jez. Osowskie

PKM, Lotnisko Gdańsk

*alternatywne przebiegi tras EuroVelo, mogą być wykorzystywane zastępczo, poza sezonem lub do czasu realizacji nowych dróg, w których
wskazuje się prowadzenie szlaków międzynarodowych.
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Ryc. 41. Propozycje szlaków EuroVelo
Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska - opracowanie własne.
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7.2. Greenways
Zielony szlak - greenway to oznakowana w terenie trasa, która posiada odrębną
nazwę

(zawierającą słowo „zielony szlak" lub „greenway"), logo oraz

motyw/temat przewodni.
Miejski zielony szlak to wielofunkcyjna ścieŜka (dla pieszych, rowerzystów,
rolkarzy, osób na wózkach inwalidzkich, etc.). The European Greenways
Association, którego podstawową ideą jest stworzenie w Europie sieci tras dla
środowiskowo przyjaznego ruchu, zachęca do wykorzystania dolin rzek,
potoków,

opuszczonych

traktów

kolejowych

lub

naturalnego

korytarza

w przestrzeni miejskiej (park, teren zielony, etc.). Zielone szlaki są zarządzane
przez miejscowe społeczności w celu pobudzania zrównowaŜonego rozwoju
i promocji zdrowego stylu Ŝycia. Tworzą one ramy dla realizacji lokalnych
inicjatyw społecznych i projektów związanych z ochroną przyrody i krajobrazu,
zachowaniem dziedzictwa kulturowego, turystyką przyjazną dla środowiska
i zrównowaŜonym transportem.
Trasy rekreacyjne stanowią alternatywny układ dróg łączących najciekawsze
rejony miasta, zachęcają do spędzania w sposób aktywny czasu wolnego w
najbliŜszej okolicy, co zgodne jest z zasadą zrównowaŜonego rozwoju.
Wytyczenie łatwo dostępnych szlaków Greeneways w Gdańsku znacząco
podniosłoby udział weekendowej turystyki rowerowej. Przepełniony szlak
nadmorski pokazuje jak duŜe jest zapotrzebowanie na tego rodzaju rekreację.
Nowa trasa tworzyłaby zintegrowany układ sieci szlaków turystycznych na
terenie całego miasta.
7.2.1. Kryteria tras Greenways: (27)
•

przynajmniej 90% szlaku posiada utwardzoną nawierzchnię,

•

szlak stanowi korytarz komunikacyjny utworzony na niezaleŜnej od
transportu drogowego ścieŜce słuŜącej niezmotoryzowanym, łagodnym
formom transportu,

•

nachylenie szlaku - pochylenia podłuŜne niwelety, nie powinny
przekraczać 5% spadku, gdyŜ jest to trasa rowerowa przeznaczona dla
masowego uŜytkownika, w tym osoby na wózkach inwalidzkich,

27

Eurovelo, the European cycle route network. Guidelines for Implementation, 2002.
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wzniesienia o róŜnicy wysokości powyŜej 50m mogą wpłynąć na
gwałtowny spadek liczby podróŜy rowerowych, dlatego w ternach
o charakterze górskim turysta powinien zostać o tym poinformowany na
początku trasy,

•

ze względu na atrakcyjność trasa powinna się składać z duŜej liczby
krzywych, zaleca się unikania odcinków prostych dłuŜszych niŜ 500 m,

•

na szlaku znajduje się przynajmniej 1 tablica informacyjna (jeśli szlak
jest pętlą) lub 2 tablice informacyjne (w przypadku szlaków liniowych),

•

na szlaku znajduje się przynajmniej 1 punkt wypoczynkowy i/lub punkt
fitness,

•

szlaki podlegają bieŜącemu monitoringowi i konserwacji.

7.2.2. Propozycje STeR dla tras Greenways
Z uwagi na wysokie wymogi jakościowe szlaków Greenways (spełnione
tylko w wypadku trasy nadmorskiej), zaleca się początkowo realizację
dwóch nowych szlaków, wybranych ze względu na swoją rangę i
lokalizację centralną w mieście oraz odcinka łączącego trasy w rejonie
Nowego Portu. Kolejne dwa szlaki uzupełniające, choć juŜ dostępne, aby
uzyskać status szlaku Greenways powinny spełnić szereg wymogów i
słuŜyć większej grupie uŜytkowników.

Szlaki istniejące odpowiadające kryteriom:
1. Trasa Nadmorska - ok. 5 km,
Szlaki projektowane, priorytetowe:
2. Łącznik od Trasy Nadmorskiej do Twierdzy Wisłoujście przez Nowy
Port - ok. 3,7 km,
3. „Potoki Gdańskie”- ok. 20 km,
4. „NowoŜytne fortyfikacje Gdańska cz. I - do XX w.”- ok. 7 km.
Szlaki projektowane, kolejne:
5. „NowoŜytne fortyfikacje Gdańska cz. II - XX w.” - ok. 17 km,
6. „Wyspa Sobieszewska”- ok. 34 km.
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1.Trasa Nadmorska

2.Łącznik Nowy Port

5. Fortyfikacje cz. II
3. Potoki Gdańskie

6.Wyspa Sobieszwska
4. Fortyfikacje cz. I

Ryc. 42. Propozycje szlaków Greenways
Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska - opracowanie własne.
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Analiza sieciowa Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska.

Zaproponowana sieć tras rowerowych (głównych, zbiorczych i lokalnych), a
zwłaszcza ulice na których proponuje się uspokojenie ruchu – zgodnie z
proponowanym rozmieszczeniem stref ruchu uspokojonego - tworzą łącznie System
Tras

Rowerowych

dla

Gdańska.

Trudno

jest

jednoznacznie

ocenić,

czy

zaproponowana łączna długość tras wchodzących w skład STeR jest optymalna dla
uzyskania zamierzonego wzrostu udziału ruchu rowerowego do 15% w roku 2020.
Brak jest w Polsce badań wiąŜących poziom wykorzystywania roweru w podróŜach
miejskich ze stopniem rozwoju infrastruktury rowerowej. Sformułowana pod koniec
lat 70-tych ubiegłego wieku formuła regresji liniowej wiąŜąca sumaryczną długość
sieci tras rowerowych z udziałem ruchu rowerowego nie znajduje obecnie
potwierdzenia (28). Co więcej, analiza takich zaleŜności na przykładach miast
zachodniej Europy wykazuje, Ŝe dobrze rozwinięta infrastruktura rowerowa (lub jej
brak) jest tylko jednym z czynników wpływających na wielkość udziału ruchu
rowerowego w podróŜach miejskich.

Ryc. 43. Nie ma prostej zaleŜności między długością sieci tras rowerowych, a udziałem ruchu
rowerowego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Common Country Study and Market Potential Data File projektu OBIS,
www.obisproject.com. - dane z listopada 2009r.

28

Chodzi o zaleŜność wynikającą z badań Knoflachera i Klossa opublikowanych w
„Strassenverkehrstechnik”, 4/1979, zgodnie z którą udział ruchu rowerowego w procentach moŜe być
szacowny w oparciu o wzór: Y=2,5 + 24 X [%],
gdzie Y – oznacza udział ruchu rowerowego w podróŜach, X – oznacza długość tras rowerowych
przypadającą na 1000 mieszkańców
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Pewnym wyznacznikiem dla oceny wystarczalności sieci tras rowerowych jest
gęstość

ich

rozmieszczenia.

W

zwartej

zabudowie

miejskiej

optymalnym

rozwiązaniem jest rozmieszczenie tras rowerowych co 250-300 m. Projekt STeR
zakłada docelowo objecie strefami ruchu uspokojonego niespełna 33% powierzchni
Gdańska w granicach administracyjnych, które obejmą większość istniejących i
planowanych obszarów zagospodarowanych. Da to moŜliwość bezpiecznego
przemieszczania się rowerem po wszystkich ulicach objętych strefami – dlatego
moŜna uznać, Ŝe STeR proponuje znacznie lepszą dostępność do tras rowerowych
niŜ sugerowane 250-300 m.
PoniŜej, w zestawieniach tabelarycznych przedstawiono długości poszczególnych
rodzajów tras (główne, zbiorcze i wybrane lokalne) w granicach wszystkich dzielnic
Gdańska w kolejnych stadiach rozwojowych systemu. Przytoczone dane wykazują,
Ŝe realizacja STeR wiązać się będzie docelowo z prawie pięciokrotnym przyrostem
długości tras rowerowych.
trasy uŜytkowe
[km]

trasy
rekreacyjne
[km]

gęstość sieci
wszystkie trasy gęstość sieci
[km tras / 1000
[km]
[km tras / km2]
mieszkańców]

Śródmieście

11.5

0

11.5

0.345

0.15

Wrzeszcz

27.2

3.1

30.3

1.143

0.22

Oliwa

15.4

20.7

36.1

1.047

0.39

Zachód

12.3

0

12.3

0.278

0.48

Południe

17.6

0

17.6

0.447

0.22

Port

18.1

25.4

43.5

0.497

1.05

Gdańsk

102.1

49.2

151.3

0.57

0.33

Ryc. 44. Długości poszczególnych rodzajów tras rowerowych w stanie istniejącym
Źródło: opracowanie własne na podstawie Mapy 1 STeR
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Śródmieście

12.38

wybrane
gęstość gęstość sieci
trasy
trasy
wszystkie
sieci
[km tras /
rekreacyjne
trasy [km] [km tras /
lokalne
1000
[km]
[km]
km2] mieszkańców]
12.01
44.73
24.44
93.56
2.808
1.19

Wrzeszcz

22.78

25.27

35.97

6.74

90.76

3.425

0.66

Oliwa

17.63

15.28

18.61

36.83

88.35

2.562

0.96

Zachód

13.8

22

36.44

11.36

83.6

1.889

3.25

Południe

16.39

28.2

55.42

28.47

128.48

3.263

1.57

Port

32.81

13.91

20.44

85.56

152.72

1.744

3.69

Gdańsk

115.79

116.67

211.61

193.4

637.47

2.401

1.4

trasy
główne
[km]

trasy
zbiorcze
[km]

Ryc. 45. Długości poszczególnych rodzajów tras rowerowych w systemie zrealizowanym w oparciu o
istniejący i realizowany układ drogowy.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Mapy 2 STeR

trasy
główne
[km]
17

Śródmieście

wybrane
gęstość gęstość sieci
trasy
wszystkie
trasy
sieci
[km tras /
rekreacyjne
lokalne
trasy [km] [km tras /
1000
[km]
[km]
km2] mieszkańców]
22.83
44.92
30.57
115.32
3.461
1.47

trasy
zbiorcze
[km]

Wrzeszcz

29.74

29.33

39.44

9.79

108.3

4.087

0.79

Oliwa

19.21

18.99

17.53

37.47

93.2

2.703

1.01

Zachód

28.38

21.03

37.9

13.73

101.04

2.283

3.92

Południe

32.6

43.01

56.42

21.77

153.8

3.907

1.88

Port

36.76

16.7

23.4

90.52

167.38

1.912

4.04

Gdańsk

163.69

151.89

219.61

203.85

739.04

2.784

1.62

Ryc. 46. Długości poszczególnych rodzajów tras rowerowych w systemie zrealizowanym w oparciu o
docelowy układ drogowy.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Mapy 3 STeR

Obecnie obowiązujące strefy ruchu uspokojonego obejmują łącznie niespełna 18%
długości

dróg

w

granicach

administracyjnych

Gdańska.

W

zestawieniach

zaprezentowanych w ryc. 47, 48 i 49. uwzględnione zostały istniejące i planowane
drogi ekspresowe, główne, zbiorcze, lokalne i dojazdowe. Pominięto większość dróg
wewnętrznych, a takŜe drogi gruntowe i dukty leśne. Istniejące drogi, spełniające
kryteria zasadności uspokojenia ruchu (ryc.48) stanowią blisko połowę sieci drogowej
Gdańska. Podobnie niecałe 50% docelowego układu drogowego jest wskazanych w
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STeR do objęcia strefami ruchu uspokojonego. O ile jednak przebieg i długość dróg
ekspresowych, głównych i zbiorczych, tworzących szkielet docelowego układu
drogowego są znane, o tyle docelowy układ dróg lokalnych i dojazdowych – choćby z
powodu niecałkowitego objęcia Gdańska planami miejscowymi - nie jest do końca
sprecyzowany. Łączna długość dróg lokalnych i dojazdowych w stanie docelowym
moŜe więc być większa, a co za tym idzie udział dróg z ruchem uspokojonym moŜe
być docelowo większy niŜ zaprezentowano w zestawieniu (ryc. 49).
Wielkość udziału obszarów objętych strefami ruchu uspokojonego proponowanymi w
STeR podąŜa ze współczesnymi tendencjami w zarządzaniu ruchem miejskim,
zgodnie z którymi uspokojenie ruchu do 30 km/h powinno mieć miejsce na 60% do
80% sieci dróg. Przykładowo w Monachium wprowadzono blisko 330 stref tempo 30,
które obejmują około 80-85% długości sieci drogowej miasta (29). Ograniczenie do 30
km/h jest stosowane na 78% ulic w Berlinie, 53% ulic Wiednia i ponad 90% ulic w
austriackim mieście Graz!
PoniŜej,

w

zestawieniach

tabelarycznych

przedstawiono

długości

dróg

proponowanych do objęcia strefami ruchu uspokojonego w granicach wszystkich
dzielnic Gdańska w kolejnych stadiach rozwojowych systemu.

łączna długość
procentowy
dróg objętych
udział dróg
łączna długość
strefami ruchu
objętych
dróg [km]
uspokojonego strefami ruchu
[km]
uspokojonego
Śródmieście

196.97

74.14

37.64

Wrzeszcz

181.01

23.77

13.13

Oliwa

118.85

22.67

19.07

Zachód

161.68

22.91

14.17

Południe

213.01

37.27

17.5

Port

188.22

5.58

2.96

1059.74

186.34

17.58

Gdańsk

29

Ryc. 47. Drogi obecnie
objęte strefami ruchu
uspokojonego
Źródło: opracowanie własne na
podstawie Mapy 1 STeR

www.muenchen.de/Rathaus/kvr/strverkehr/verksicherheit/allgemein/t30zonen.html),
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procentowy
łączna długość
udział dróg
dróg objętych
łączna długość
objętych
strefami ruchu
dróg [km]
uspokojonego strefami ruchu
uspokojonego
[km]
Śródmieście

196.97

117.22

59.51

Wrzeszcz

181.01

102.92

56.86

Oliwa

118.85

58.47

49.2

Zachód

161.68

61.63

38.12

Południe

213.01

143.58

67.41

Port

188.22

45.43

24.14

1059.74

529.25

49.94

Gdańsk

Ryc. 48. Istniejące drogi
postulowane do objęcia
strefami ruchu
uspokojonego
Źródło: opracowanie własne na
podstawie Mapy 2 STeR

łączna długość procentowy
udział dróg
dróg objętych
łączna długość
objętych
strefami ruchu
dróg [km]
uspokojonego strefami ruchu
uspokojonego
[km]
Śródmieście

220.39

118.52

53.78

Wrzeszcz

196.21

110.25

56.19

Oliwa

134.69

58.73

43.6

Zachód

218.98

95.58

43.65

Południe

293.44

209.9

71.53

Port

247.58

59.71

24.12

1311.29

652.69

49.77

Gdańsk

Ryc. 49. Docelowy układ
drogowy postulowany do
objęcia strefami ruchu
uspokojonego
Źródło: opracowanie własne na
podstawie Mapy 3 STeR
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9. Parkingi,

stacje

rowerowe

–
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wytyczne

dla

rozwiązań

technicznych, wymogi do stosowania w planach miejscowych i
rozmieszczenie parkingów strategicznych.
9.1. Wytyczne techniczne

Ryc. 50. Podstawowe wymiary roweru
Źródło: „Bicycle parking manual” Duńska federacja cyklistów 2008

Ryc. 51. Podstawowe wymiary parkingu rowerowego
Źródło: Opracowanie własne
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PowyŜszy rysunek (Ryc. 51) pokazuje parking rowerowy ze stojakami typu
„odwrócone u”. Jest to najprostsza i najbardziej funkcjonalna forma stojaka
rowerowego,

która

umoŜliwia

przypięcie

roweru

za

ramę

i

koło

najskuteczniejszym zapięciem typu „U-lock”. Stojak tego typu umoŜliwia stabilne
zaparkowanie roweru, takŜe obciązonego przednim koszem lub sakwami. W
wielu miastach stosuje się stojaki rowerowe o bardziej wyrafinowanych formach,
wykonane ze szlachetniejszych materiałów, które są ozdobą przestrzeni
publicznych, współtworząc toŜsamość estetyczną miasta lub jego części. Jest to
jeden ze sposobów promowania zarówno samego miasta (lub jego części) jak i
ruchu rowerowego. Estetyzacja stojaków rowerowych nie powinna jednak
odbywać się kosztem ich funkcjonalności.
Na sposób uŜytkowania parkingu rowerowego ma znaczenie jego usytuowanie
względem celu podróŜy, który obsługuje. śle usytuowany parking nie jest
uŜywany, a rowery pozostawiane są w miejscach bardziej dogodnych dla
rowerzystów, często ze szkodą dla wygody pieszych, zwłaszcza tych z wózkami
dziecięcymi oraz niepełnosprawnych. W szczególności istotne jest, Ŝeby
lokalizacja parkingu nie wydłuŜała nadmiernie drogi do celu podróŜy. PoniŜszy
diagram obrazuje akceptowalne odległości parkingu od wejscia do budynku
stanowiącego cel podróŜy rowerowej.

Ryc. 52. Zasady lokalizaji parkingu rowerowego – akceptowalne odległości w zaleŜności od
funkcji, czasu przechowywania i zabezpieczenia.
Źródło: „Bicycle parking manual” Duńska federacja cyklistów 2008 – tłum. własne
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Ryc. 53. Zasady lokalizaji parkingu rowerowego względem celu podróŜy rowerowej
Źródło: „Bicycle parking manual” Duńska federacja cyklistów 2008 – tłum. własne

9.2. Wymogi dotyczące parkingów rowerowych do stosowania w
planach miejscowych: definicja i wskaźniki parkingowe
Miejsce postojowe dla rowerów – to miejsce umoŜliwiające pozostawienie
roweru, w którym moŜliwe jest przymocowanie przynajmniej ramy roweru i
jednego z kół do elementu trwale związanego z podłoŜem lub budynkiem.
Miejsca postojowe dla rowerów powinny być usytuowane moŜliwie jak najbliŜej
wejścia do budynku. W zabudowie mieszkaniowej minimum 60% miejsc
postojowych lokalizuje się w miejscu zadaszonym (mogą być w budynku
mieszkalnym)

dostępnym

dla

ogółu

mieszkańców

budynku

lub

klatki

mieszkaniowej bezpośrednio z poziomu terenu lub za pomocą pochylni oraz
minimum 20% miejsc lokalizuje się na zewnątrz budynku, jak najbliŜej wejścia
do budynku, nie dalej niŜ 25 m od wejścia.
Zaleca się:
•

wyposaŜenie miejsc przeznaczonych na długi postój (powyŜej 3 godzin) w
osłonę przed deszczem lub sytuowanie ich wewnątrz budynku,

•

sytuowanie miejsc postojowych zewnętrznych w miejscu dobrze widocznym,
łatwo dostępnym, nie utrudniającym ruchu pieszego, najlepiej strzeŜonym,
monitorowanym albo zamykanym.

Miejsca postojowe mają być realizowane na terenie inwestycji przez inwestorów
według

poniŜszych

wskaźników.

W

gęsto

zabudowanych

obszarach
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centralnych dopuszcza się realizacje miejsc postojowych we wskazanych w
planie miejscowym przestrzeniach publicznych.
PoniŜsza tabela zawiera wskaźniki liczby wymaganych rowerowych miejsc
postojowych dla realizowanych obiektów w zaleŜności od funkcji obiektu.
PowyŜsze wskaźniki będą wprowadzane do planów miejscowych, i tym samym
będą obowiązujące dla inwestycji realizowanych w oparciu o te plany.

lp.

rodzaj funkcji

1

2

podstawa odniesienia

miejsca postojowe dla
rowerów

3

Budynki mieszkalne jednorodzinne
oraz mieszkania integralnie
1.
1 mieszkanie
związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą
2. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie

4

0
MIN. 0,8

3. Domy studenckie, internaty

10 pokoi

MIN. 10

4. Hotele pracownicze, asystenckie

1 pokój

MIN. 0,2

5. Schroniska młodzieŜowe

10 łóŜek

MIN. 3

6. Hotele

1 pokój

MIN. 0,1

Pensjonaty, pokoje gościnne,
7. obiekty świadczące usługi
hotelarskie

1 pokój

MIN. 0,1

8. Motele

1 pokój

MIN. 0,1

Domy dziennego i stałego pobytu
dla osób starszych, domy opieki
Obiekty handlowe o pow.
10.
2
sprzedaŜy do 2000 m
Obiekty handlowe o pow.
2
11. sprzedaŜy powyŜej 2000 m w
budynkach wielokondygnacyjnych
Obiekty handlowe, supermarkety,
hale targowe, hurtownie typu cash
12. and carry o powierzchni sprzedaŜy
2
powyŜej 2000 m w budynkach
jednokondygnacyjnych
9.

10 łóŜek

MIN. 0,5

2

1000 m pow.
sprzedaŜy
2

1000 m pow.
sprzedaŜy

2

1000 m pow. sprzedaŜy

MIN. 20
MIN. 3,
ale nie mniej niŜ 20
ogółem
MIN. 2,
ale nie mniej niŜ 20
ogółem

2

13. Targowiska
14. Restauracje, kawiarnie, bary

1000 m pow.
terenu
100 miejsc
konsumpcyjnych

Biura, urzędy, poczty, banki –
2
100 m pow. uŜytkowej
2
obiekty do 200 m pow. uŜytkowej
Biura, urzędy, poczty, banki –
2
2
16. obiekty powyŜej 200m pow.
100 m pow. uŜytkowej
uŜytkowej
Przychodnie, gabinety lekarskie,
2
17. kancelarie adwokackie – obiekty
100 m pow. uŜytkowej
2
małe do 200 m pow. uŜytkowej
15.

MIN. 10
MIN. 6
MIN. 1
MIN. 1

MIN.1
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Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie – obiekty
18.
2
duŜe powyŜej 200 m pow.
uŜytkowej

100 m² pow. uŜytkowej

19. Kościoły, kaplice

1000 m pow. uŜytkowej

MIN. 3

20. Domy parafialne, domy kultury

100 m² pow. uŜytkowej

MIN. 2

21. Kina

100 miejsc siedzących

MIN. 4

22. Teatry, filharmonie

100 miejsc siedzących

MIN. 2

Hale widowiskowe i widowiskowo100 miejsc siedzących
sportowe

MIN. 2

23.

2

24. Stadiony

100 miejsc siedzących
2

MIN. 2

2

Muzea małe do 1000 m
powierzchni wystawienniczej
2
Muzea duŜe powyŜej 1000 m
26.
powierzchni wystawienniczej
Muzea na wolnym powietrzu –
27.
skanseny

1000 m pow.
wystawienniczej
2
1000 m pow.
wystawienniczej

28. Centra muzealne

1000 m pow. uŜytkowej

29. Centra wystawienniczo-targowe

25.

MIN.1

2

10 000 m pow. terenu

MIN. 10
MIN. 8
MIN. 12

2

MIN. 8

1000 m pow. uŜytkowej

2

MIN. 8

30. Szkoły podstawowe i gimnazja

1 pomieszczenie do nauki

szkoły podstawowe: MIN.
3, gimnazja: MIN. 5

31. Szkoły średnie

1 pomieszczenie do nauki MIN. 6
10 studentów lub 1
pomieszczenie
do nauki

MIN.4 lub MIN. 6

33. Przedszkola, świetlice

1 oddział

MIN. 3

34. Szpitale, kliniki

1 łóŜko

MIN. 0,1

1000 m² pow. składowej

MIN. 1

100 zatrudnionych na
najliczniejszej zmianie

MIN. 20

100 zatrudnionych na
najliczniejszej zmianie

MIN. 15

100 m² pow. uŜytkowej

MIN. 1

1 stan. naprawcze

MIN. 0,2

32.

Szkoły wyŜsze, obiekty
dydaktyczne

Place składowe, duŜe hurtownie
2
powyŜej 2000 m pow. składowej,
35.
magazyny, sprzedaŜ towarów w
ilościach masowych
Zakłady przemysłowe, rzemiosło w
36. dzielnicach: Śródmieście, Oliwa,
Wrzeszcz
Zakłady przemysłowe, rzemiosło w
37. dzielnicach: Południe. Port,
Zachód
38. Rzemiosło usługowe
39.

Warsztaty pojazdów
mechanicznych

40. Stacje bezobsługowe

–

0

41. Stacje paliw bez sklepu

1 obiekt

MIN. 1

42. Stacje paliw ze sklepem

1 obiekt

MIN. 2
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43. Myjnia samochodowa

1 stanowisko do
mycia

0

44. Małe obiekty sportu i rekreacji

100 m² pow. uŜytkowej

MIN. 2

45. Kryte pływalnie

100 m² lustra wody

MIN. 4

100 m² plaŜy

MIN. 0,5 - kąpieliska w
pasie nadmorskim
zachodnim oraz kąpieliska
strzeŜone na pozostałym
terenie:,
pozostałe kąpieliska:0

1 kort

MIN.1

46. Kąpieliska

47.

Korty tenisowe (bez miejsc dla
widzów)

48. Cmentarze

100 m
pow. terenu

MIN. 0,01
ale nie mniej niŜ 10
ogółem

49. Ogrody działkowe

10 działek

0

2

MIN. 1
50.

Tereny urządzonych parków
miejskich, ponadlokalnych

1 ha

9.3. Stacje rowerowe
Przy głównych węzłach integracyjnych konieczna jest realizacja tzw. stacji
rowerowych, czyli rowerowych parkingów strzeŜonych usytuowanych w
budynku. Powinny być one bezpośrednio dostępne z poziomu terenu
(ewentualnie za pomocą pochylni), wyposaŜone w wypoŜyczalnie rowerów,
punkty serwisowe, węzły sanitarne, ewentualnie punkty gastronomiczne. W
obiektach tych powinny być zrealizowane miejsca postojowe, których docelowa
liczba wynosić powinna:
•

Węzeł Czerwony Most – minimum 1000 miejsc,

•

węzeł Śródmieście – minimum 1000 miejsc,

•

węzeł Gdańsk Główny – minimum 750 miejsc,

•

węzeł Wrzeszcz – minimum 500 miejsc,

•

węzeł Oliwa – minimum 200 miejsc.

9.4. Inne waŜne lokalizacje parkingów rowerowych słuŜących integracji z
systemem transportu zbiorowego.
Liczby miejsc postojowych dla rowerów przypisane poszczególnym lokalizacjom
parkingów przy przystankach transportu zbiorowego mają wartości docelowe.
NaleŜy zakładać etapową realizację niezbędnej liczby miejsc, przy czym
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konieczne jest by liczba miejsc zrealizowana juŜ w pierwszym etapie
powodowała u potencjalnych uŜytkowników pewność, Ŝe znajdą wolne miejsce
do pozostawienia swojego roweru w kaŜdej z wymienionych lokalizacji. Parkingi
słuŜące integracji z transportem zbiorowym powinny być zadaszone i
monitorowane. W przypadku przystanków, gdzie na perony prowadzi więcej niŜ
jedno wejście i wejścia te są od siebie oddalone, np. prowadzą na z obu stron
tramwajowej, czy kolejowej (ma to miejsce na większości przystanków) parkingi
powinny zlokalizowane przy kaŜdym wejściu. Liczba miejsc postojowych
podanych w opracowaniu moŜe być rozdzielona na poszczególne parkingi w
obrębie jednego przystanku, dotyczy to równieŜ opisanych wyŜej stacji
rowerowych.
Przystanki SKM :
•

Gdańsk Lipce – minimum 50 miejsc,

•

Gdańsk Orunia - minimum 200 miejsc,

•

Gdańsk Stocznia – minimum 50 miejsc,

•

Gdańsk Politechnika – minimum 200 miejsc,

•

Gdańsk Zaspa – minimum 200 miejsc,

•

Gdańsk Przymorze - minimum 200 miejsc,

•

Gdańsk śabianka – minimum 200 miejsc.

W przypadku reaktywacji linii SKM do Nowego Portu wskazane byłyby takŜe
lokalizacje parkingów rowerowych na stacjach Gdańsk Kolonia (minimum 30
miejsc), Gdańsk Zaspa Towarowa (minimum 30 miejsc), Gdańsk Brzeźno
(minimum 30 miejsc) i Gdańsk - Nowy Port (minimum 30 miejsc).
Przystanki PKM:
•

Wrzeszcz –minimum 75 miejsc,

•

StrzyŜa – minimum 75 miejsc,

•

Niedźwiednik – minimum 15 miejsc,

•

Brętowo – minimum 30 miejsc,

•

Jasień – minimum 30 miejsc,

•

Kiełpinek – minimum 30 miejsc,

•

Matarnia – minimum 60 miejsc,

•

Port Lotniczy – minimum 60 miejsc,
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Barniewice – minimum 15 miejsc.

Linie tramwajowe obsługujące górny taras –waŜne ze względu na
pokonanie wysokości dolny –górny taras:
•

Pętla Łódzka – minimum 200 miejsc,

•

Pętla Jabłoniowa –minimum 200 miejsc,

•

inne przystanki końcowe – minimum 100 miejsc,

•

pozostałe przystanki– minimum 20 miejsc,

Linia tramwajowa do Nowego Portu:
•

Pętla Nowy Port - minimum 50 miejsc,

•

pozostałe przystanki tej trasy - minimum 20 miejsc,

Linia tramwajowa na Stogi:
•

pętla (Stogi –Pasanil) - minimum 20 miejsc,

Pozostałe linie tramwajowe na dolnym tarasie:
•

Pętla Oliwa – minimum 100 miejsc,

•

Pętla Kartuska – minimum 20 miejsc,

•

pozostałe przystanki – minimum 6 miejsc.

9.5. Pozostałe lokalizacje waŜniejszych parkingów rowerowych
•

Targ Drzewny,

•

Targ Węglowy,

•

City Forum,

•

UM Nowe Ogrody,

•

Plac Zebrań Ludowych,

•

Plac Solidarności,

•

Targ Rybny,

•

Ołowianka,

•

CSW Łaźnia i Muzeum Narodowe,

•

Plac przed Katedrą Oliwską,

•

Plac Inwalidów Wojennych przy Parku Oliwskim,

•

Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie,
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Uczelnie wyŜsze (AWF, Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska,
Akademia Medyczna),

•

DuŜe centra handlowe (Manhattan, Galeria Bałtycka, Madison, Jantar,
Carrefour, Auchan),

•

Plac Komorowskiego,

•

Stadion PGE Arena,

•

Twierdza Wisłoujście z mariną,

•

Westerplatte,

•

plaŜa Jelitkowo, plaŜa Stogi,

•

Wyspa Sobieszewska pętla i plaŜe

•

ZOO.

Przy projektowanych obiektach:
•

Muzeum II Wojny Światowej,

•

Muzeum Sztuki Współczesnej na Starym Przedmieściu,

•

Europejskie Centrum Solidarności.
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10. System rowerów miejskich
10.1. System rowerów miejskich – definicja pojęcia
Pojęcie „System Rowerów Miejskich”, czy teŜ „System Rowerów Publicznych”
(ang. Bike Sharing Scheme – BSS) jest terminem dosyć młodym w warunkach
polskich, dla którego nie utarła się jeszcze ogólnie akceptowana definicja.
Poszczególne projekty definiowane są w nieco róŜny sposób, z róŜnym
rozłoŜeniem akcentów na indywidualne cechy systemu. Na potrzeby STeR
przyjęto, Ŝe System Rowerów Miejskich to sieć samoobsługowych,
wypoŜyczalni

rowerowych

w

przestrzeniach

publicznych

miasta,

zorganizowana w sposób umoŜliwiający zarówno pobranie jak i zwrot
roweru w kaŜdej z nich, zorientowana na krótkotrwałe wypoŜyczenia przez
osoby z róŜnych grup docelowych.

10.2. System rowerów miejskich – po co?
Właściwie zorganizowany System Rowerów Miejskich (SRM), moŜe być istotną
częścią polityki transportowej miasta zmierzającej do poprawy mobilności
miejskiej, ale teŜ do budowy zdrowszego, bardziej ekologicznego i przyjaznego
ludziom

środowiska.

Rower

miejski

określany

bywa

„indywidualnym

transportem zbiorowym” – co dobrze oddaje jego cechy. Podobnie jak transport
zbiorowy większość SRM posiada przystanki (stacje dokujące) – róŜnica polega
na indywidualnym kształtowaniu przebiegu „linii” przez uŜytkownika. Rower
publiczny ma więc zalety transportu publicznego, przy braku części jego wad
(oczekiwanie na przystanku, ścisk w pojeździe itp.) Ma teŜ oczywiście zalety
roweru, ale eliminuje niektóre jego wady - nie ma problemu parkowania roweru
u celu podróŜy, konieczności „garaŜowania” go w ciągu nocy, utrzymywania
roweru. UŜytkownik roweru miejskiego nie jest z nim związany – w drodze
powrotnej

moŜe

wybrać

inny

środek

transportu.

SRM

jest

więc

zrównowaŜonym, szybkim, wygodnym i elastycznym środkiem transportu
wewnątrzmiejskiego, zachęcającym do podróŜy intermodalnych, a więc takŜe
stymulującym transport zbiorowy. Wprowadzony jako element systemu
rozwiązań rowerowych moŜe być kluczem do wzrostu akceptacji roweru jako
środka codziennych podróŜy w miastach, w których poziom takiego

138

STeR – SYSTEM TRAS ROWEROWYCH DLA GDAŃSKA

Biuro Rozwoju Gdańska 2011 r.

uŜytkowania jest niski i tym samym pomóc w osiągnięciu tzw. „masy krytycznej”
rowerów na ulicach – powodującej zmiany w zachowaniu dotychczasowych
uŜytkowników ulic. Rowery miejskie mogą być dobrym rozwiązaniem w sytuacji,
gdy mieszkańcy z obawy przed kradzieŜą lub wandalizmem nie są skłonni
uŜywać prywatnych rowerów w codziennych dojazdach. Wprowadzenie SRM
zwykle wnosi nowy, pozytywny element do wizerunku miasta – rowery miejskie
mają na ogół wysoki poziom akceptacji społecznej, obecne w krajobrazie
miejskim z czasem stają się elementem lokalnej toŜsamości.
Mimo wielu zalet rower miejski nie jest niestety panaceum na korki na ulicach
miast. W większości funkcjonujących systemów ich uŜytkownicy przesiedli się
głównie z transportu zbiorowego, bądź zrezygnowali z podróŜy pieszych.
Osoby, które wybrały rower miejski zamiast samochodu indywidualnego,
stanowią na ogół nie więcej niŜ kilka procent uŜytkowników SRM.
Pozytywnym

przykładem

korzyści

z

wprowadzenia

SRM

moŜe

być

ponadsześćsettysięczne miasto Lyon we Francji, gdzie w ciągu pierwszych
sześciu miesięcy od wprowadzenia systemu mieszkańcy Lyonu wykonali około
2 miliony podróŜy na rowerach miejskich – rezygnując tym samym z około 150
tysięcy podróŜy samochodem, a udział ruchu rowerowego (rowerów miejskich i
prywatnych) wzrósł w ciągu pierwszych dwóch lat funkcjonowania systemu o
46%. Największy z funkcjonujących SRM - paryski Vélib’ na przełomie 2009 i
2010 roku oferował 13,5 tysiąca rowerów oraz 1150 stacji dokujących – co
powodowało, Ŝe średnia dzienna liczba wypoŜyczeń przekraczała 86 tysięcy
(30). Obecnie Vélib’ dysponuje juŜ blisko 1800 stacjami i niemal 24 tysiącami
rowerów (31). W skali Polski sukcesem moŜna nazwać start systemu Nextbike
we Wrocławiu, gdzie mimo niewielkiej liczby stacji (17) i rowerów (140) łączne
liczba wypoŜyczeń przez pierwsze dwa dni sięgnęła 7 tysięcy (32).

10.3. Określenie celu wprowadzenia systemu
Sukces paryskiego SRM Vélib’ przyczynił się do wzrostu popularności rowerów
miejskich, które stały się modne i atrakcyjne wizerunkowo dla władz miast.

30

Dane na podstawie - Common Country Study and Market Potential Data File projektu OBIS,
www.obisproject.com. - dane z listopada 2009r.
31
Dane na podstawie strony internetowej systemu Vélib’ www.en.velib.paris.fr
32
„Tysiące chętnych dziennie” – artykuł Anety Augustyn w Gazecie Wyborczej z 25.08.2011 r.
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Jakkolwiek wola podąŜania władz miejskich za nowoczesnymi trendami w
rozwiązaniach komunikacyjnych jest cenna, to jednak kluczowa dla jego
wprowadzenia powinna być świadomość celu, który ma spełniać SRM.
Wprowadzenie systemu rowerów miejskich powinno być jednym z wielu
rozwiązań wynikających ze strategii mobilności miejskiej (urban mobility
strategy).

Istotną kwestią jest jasne postawienie zadań przed planowanym

SRM. Najczęściej mówi się o tym, Ŝe rower miejski powinien w widoczny
sposób zwiększyć udział ruchu rowerowego. Powinien teŜ stymulować
korzystanie z transportu zbiorowego, a w miejscach o niedostatecznym
poziomie

obsługi

transportem

zbiorowym,

nawet

transport

zbiorowy

zastępować. Stacje SRM zlokalizowane przy przystankach komunikacji
zbiorowej zwiększają powierzchnię obsługiwanych przez nią obszarów. Celem
SRM moŜe być takŜe wzmocnienie potencjału turystycznego (w przypadku
systemu dostępnego dla turysty), a takŜe promocja miasta, czy teŜ zdrowego
trybu Ŝycia. WaŜne jest Ŝeby studium wykonalności sporządzone na potrzeby
indywidualnego projektu sformułowało cele w sposób moŜliwie szczegółowy, by
moŜliwe było określenie grup docelowych uŜytkowników, przygotowanie
rozwiązań systemowych (np. gdzie konkretnie SRM miałby zastępować
transport miejski, a gdzie nie powinien z nim konkurować), a takŜe określenie
koniecznej wielkości sytemu i poŜądanych rozwiązań technicznych. Istotną
kwestią jest teŜ fakt, Ŝe to miasto powinno określić cele dla SRM z punktu
widzenia jego wpływu na system komunikacyjny. Pozostawienie całkowicie
wolnej ręki niezaleŜnym operatorom moŜe doprowadzić do sytuacji, kiedy
rowery miejskie staną się jedynie ruchomą powierzchnią reklamową bez
większego wpływu na komunikacyjne zachowania mieszkańców. Czym większa
jest wiedza władz miasta dotycząca poŜądanej roli SRM tym lepiej
przygotowany jest przetarg na SRM. Sporządzone studium wykonalności
powinno przekładać wnioski wynikające z analizy innych, funkcjonujących
systemów rowerów publicznych, na warunki lokalne. W szczególności powinno
określić poŜądaną wielkość systemu, wskazywać preferowane rozwiązania
techniczne – wybór technologii, w szczególności czy system powinien być
oparty o stacje, czy teŜ właściwsze jest rozwiązanie bez stacji (np. z
nadajnikami GPS w rowerach). Konieczna do rozstrzygnięcia jest takŜe kwestia
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większość

systemów

jest

przedsięwzięciami deficytowymi i potrzebuje stałego wsparcia finansowego – od
miasta bądź sponsorów. Przypadki, kiedy system jest się w stanie sam
finansować, np. dzięki powierzeniom reklamowym na rowerach i stacjach,
naleŜą do rzadkości. Kwestie zarządzania systemem - kto powinien być
odpowiedzialny za infrastrukturę systemu, kto za jego funkcjonowanie - powinny
być równieŜ rozstrzygnięte w studium wykonalności.

10.4. Określenie wielkości systemu
Planowanie sytemu rowerów miejskich, o czym wspomniano powyŜej, powinno
uwzględniać zagadnienia z wielu dziedzin i rozstrzygać kwestie natury
organizacyjnej, finansowej, technicznej i przestrzennej. STeR – jako studium
urbanistyczne - jest w stanie odnieść się jedynie do przestrzennych aspektów
wprowadzenia systemu rowerów miejskich w Gdańsku.
NajwaŜniejszą zmienną SRM odnoszącą się do fizycznej przestrzeni jest
„wielkość systemu”. Wielkość systemu jest jedną z jego kluczowych cech, w
istotny sposób wpływający na jego ostateczny odbiór – sukces lub brak
sukcesu. Na wielkość systemu składają się liczba stacji, liczba rowerów oraz
liczba

stanowisk

dokujących.

MoŜliwe

są

teŜ

systemy

bez

stacji,

umoŜliwiające pobranie i pozostawienie roweru w dowolnym miejscu lub w
określonym rejonie (znaczna część systemów w miastach niemieckich).
Określenie wielkości systemu moŜe w tym przypadku odbywać się na
podstawie liczby rowerów i wielkości obszaru, na którym dopuszcza się ich
uŜywanie (jeŜeli zasięg jest limitowany). Jak dowodzą wyniki projektu OBIS (33)
małe systemy, oferujące niską gęstość stacji – nawet wprowadzane jako
projekty pilotaŜowe – zwykle nie spełniają swojej roli i z czasem upadają.

33

Projekt OBIS (Optimising Bike Sharing in European Cities) realizowany w ramach programu IEE
(Intelligent Energy Europe Programme). W projekt, który wystartował we wrześniu 2008 i kończy prace
w sierpniu 2011 zaangaŜowanych jest 15 partnerów z 9 krajów UE. Głównym celem projektu jest
zebranie danych i przekazanie wiedzy dotyczącej około 50 systemów rowerów miejskich w Europie.
Finalnym osiągnięciem projektu jest ukończony w czerwcu 2011 r. podręcznik dot. wdraŜania i
optymalizowania systemów rowerów miejskich w miastach europejskich (Optimising Bike Sharing in
European Cities – A Handbook). Zespół STeR rekomenduje powyŜszy podręcznik (polska wersja
językowa w przygotowaniu) oraz dane zgromadzone w ramach projektu jako uŜyteczną bazę wiedzy
na temat rowerów publicznych. Adres strony internetowej projektu: www.obisproject.com
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Atrakcyjność systemu rośnie wraz z gęstością rozmieszczenia stacji i ich
dostępnością oraz wielkością obszaru obsługiwanego przez SRM.
10.4.1. Obszar wdroŜenia SRM i liczba stacji
W

miast

większości

SRM

operuje

wyłącznie

w

intensywnie

zurbanizowanych, centralnych częściach miast, choć jako jeden z
warunków sukcesu wymienia się objęcie całych obszarów o gęstej
zabudowie, a nie tylko centrum (34). Wielkość obszaru objętego SRM
wynosi zwykle od kilku do kilkunastu procent powierzchni miasta w jego
granicach administracyjnych (Praga - 1%, Wrocław – 1,8%, Kraków – 3%,
Stuttgart – 7,7%, Berlin – 11,2%, Monachium 14,2%, Sztokholm –
19,01%) (30), choć wielkość obszaru objętego paryskim systemem Vélib’
przekroczyła

juŜ

powierzchnię

ParyŜa

w

jego

granicach

administracyjnych.
Gdańsk jest przypadkiem bardzo specyficznym, gdyŜ – mimo historycznie
określonego centrum – funkcjonalnie i przestrzennie jest strukturą
policentryczną

o układzie pasmowym. Gęstość zagospodarowania

terenów pomiędzy poszczególnymi centrami jest mała i zasadność
realizacji ciągłego przestrzennie systemu rowerów miejskich oferujących
optymalną gęstość rozmieszczenia stacji na całym obszarze moŜe budzić
wątpliwości. Gdański SRM powinien funkcjonować na dolnym tarasie
Gdańska – od granicy z Sopotem po Martwą Wisłę i Opływ Motławy.
Częstotliwość rozmieszczenia stacji na powyŜszym obszarze powinna
być dostosowana do gęstości rozmieszczenia źródeł i celów ruchu.
Dlatego największe zagęszczenie stacji SRM w Gdańsku powinno
występować

w

rejonach

poszczególnych

centrów:

Śródmieścia,

Wrzeszcza, ewentualnie Oliwy i dalej - Sopotu. Śródmieście Gdańska
skupia znaczną liczbę obiektów administracji, kultury, oraz gastronomii i
rozrywki. Wschodnia część Śródmieścia, obejmująca połoŜoną nad
Motławą część Głównego Miasta jest dość słabo obsłuŜona komunikacją
zbiorową i ma ograniczoną dostępność dla samochodów indywidualnych.

34

Prezentacja p. Oliviera Schneidera – specjalisty Fédération Française des Usagers de la Bicyclette
na konferencji Velorution w Biurze Rozwoju Gdańska 05.07.2011 r.
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Na znacznej części Śródmieścia wprowadzono juŜ organizację ruchu
przyjazną dla rowerzystów. Wrzeszcz jest główną dzielnicą handlową
miasta dodatkowo oŜywianą przez studentów - głównie Politechniki
Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
W obrębie kaŜdego z tych ośrodków (Śródmieścia i Wrzeszcza) system
powinien zapewniać odpowiednią, porównywalną liczbę stacji i ich
gęstość, co z jednej strony umoŜliwiłoby etapowanie powstawania
systemu,

z

drugiej

umoŜliwiłoby

odpowiednio

zrównowaŜone

współdziałanie obu części systemu.
Z uwagi na konieczność zapewnienia optymalnej gęstości stacji w
obszarach centralnych głównym czynnikiem wpływającym na liczbę stacji
jest powierzchnia obszaru, na którym wdraŜa się SRM. Przyjmuje się, Ŝe
w duŜych systemach – w obszarach centralnych - stacje rozlokowane
powinny być nie rzadziej niŜ co 300 m, co wynika z przyjęcia 150m jako
akceptowalnego dystansu pieszego dojścia. Inne źródła uzaleŜniają
gęstość stacji od intensywności zagospodarowania, zalecając lokalizację
stacji nie dalej niŜ 300 – 500 m od waŜnych źródeł i celów ruchu (35).
Utrzymywanie stałej gęstości sieci jest więc uzasadnione w jednorodnej
przestrzennie strukturze miasta. Na obszarach o mniejszym zagęszczeniu
źródeł i celów podróŜy rowerowych moŜna zrealizować mniejszą gęstość
stacji (co jest opcją dosyć ryzykowną, bo konieczny dystans pieszego
dojścia moŜe okazać się zbyt duŜy), bądź w ogóle zrezygnować z
wprowadzania

SRM.

Średnia

odległość

między

stacjami

w

funkcjonujących systemach wynosi od około 300 m (Barcelona, Lyon,
ParyŜ, Dijon, Modena, Brescia) przez 500 m (Sztokholm, Orlean) do ok.
2000 m (Kraków) (31).
Interpretacja geometryczna wytycznej odległości 300 m – 500 m między
stacjami prowadzi do wniosku, Ŝe jedna stacja powinna obsługiwać ok. 9
do 25 ha intensywnie zagospodarowanej struktury miasta. Analiza

35

Dokument „New Seamless Mobility Services - Public Bicycles – Policy Notes” z Programu NICHES

– akcji koordynacyjnej Komisji Europejskiej.
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deklarowanego

przez

ich

operatorów obszaru funkcjonowania i liczby stacji wskazuje, Ŝe wielkości
powierzchni przypadające na jedną stację przyjmują zwykle większe
wartości (Praga – 31 ha/stację, Sztokholm – 50 ha/stację, Kraków 75
ha/stację) (31).
Proponuje się by w Gdańsku-Śródmieściu systemem rowerów miejskich
docelowo oferował największą gęstość stacji na obszarze około 320 ha w
obrębie fortyfikacji nowoŜytnych. Granice obszaru określają ulice (od
wschodu zgodnie z ruchem wskazówek zegara): al. Armii Krajowej, ul.
Pohulanka, ul. Strzelecka, ul. 3 Maja, ul. Wały Piastowskie, ul.
Gazownicza, ul. Wałowa, ul. Stara Stocznia, ul. Długa Grobla, ul. Reduta
śbik, ul. Reduta Dzik, ul. Reduta Miś, ul. Reduta Wyskok, ul. Reduta Wilk,
ul. Grodza Kamienna, Plac Wałowy, ul. Okopowa, al. Armii Krajowej. Na
powyŜszym obszarze naleŜy rozlokować od 25 do 40 stacji, przy czym
poŜądana byłaby liczba zbliŜona do wyŜszej wartości.
W Gdańsku – Wrzeszczu właściwe byłoby zapewnienie największej
gęstości stacji w centralnych częściach Wrzeszcza Dolnego i Górnego
wraz z terenem Politechniki Gdańskiej i rejonem przystanku SKM
Politechnika. Granice powyŜszego obszaru określają ulice (od wschodu
zgodnie z ruchem wskazówek zegara): ul. Obywatelska, ul. Słowackiego,
ul. Kościuszki, ul. Hynka, ul. Krzemienieckiej, ul. Kopalniana, al. Gen.
Hallera, ul. Trubadurów, al. Grunwaldzka, ul. Narutowicza, ul. Traugutta,
ul. Do Studzienki, ul. Sobótki, ul. Batorego, ul. Obywatelska. PowyŜszy
obszar, o powierzchni około 295 ha, powinien być obsługiwany przez 20
do 40 stacji. Dodatkowo zwiększoną gęstość stacji proponuje się w
rejonie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – gdzie zasadna jest
lokalizacja od 3 do 5 stacji.
Na pozostałej części dolnego tarasu proponuje się mniejszą gęstość stacji
– uzaleŜnioną od rozmieszczenia głównych źródeł i celów ruchu.
W pierwszym etapie proponuje się lokalizację stacji w Gdańsku –
Śródmieściu

i

we

Wrzeszczu.

Propozycje

ich

rozmieszczenia

przedstawiono na mapie 2 (Śródmieście - 16 stacji, GUM – 2 stacje,
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Wrzeszcz – 13 stacji). Docelowe rozmieszczenie stacji – zakładające
optymalną ich gęstość w Śródmieściu i we Wrzeszczu przedstawiono na
mapie 3 (Śródmieście – 34 stacji, GUM – 4 stacje, Wrzeszcz – 29 stacji,
na pozostałym obszarze dolnego tarasu – 42 stacji). Docelowa łączna
liczba stacji na dolnym tarasie wynosiłaby więc 109.
Według danych z programu OBIS średnia liczba stacji dla średnich miast
(od 100 do 500 tys. mieszkańców) na kaŜde 10 tys. mieszkańców (całego
miasta, a nie obszaru na którym operuje SRM) wynosi około 1,4, co w
przypadku Gdańska dawałoby 64 stacje. Proponowana dla Gdańska
liczba 109 stacji istotnie przekracza tę wartość (wskaźnik liczby stacji
przypadającej na 10 tys. mieszkańców Gdańska wynosiłby niespełna 2,4)
co jest konsekwencją propozycji objęcia SRM takŜe fragmentów dolnego
tarasu o niskiej gęstości zagospodarowania. Wielkość systemów obecnie
funkcjonujących w Polsce takŜe istotnie mniejsza od średniej wynikającej
z programu OBIS : BikeOne w Krakowie – 16 stacji (756 tys.
mieszkańców),

NextBike

we

Wrocławiu

–

17

stacji

(632

tys.

mieszkańców),

RoweRes

w

Rzeszowie

–

20

stacji

(180

tys.

mieszkańców). NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe podane liczby stacji w
systemach funkcjonujących w Krakowie i Wrocławiu nie są – zgodnie z
deklaracjami operatorów – wartościami optymalnymi i docelowymi (36).
We Wrocławiu liczba stacji dokujących ma docelowo wynosić 116, co
spowoduje

Ŝe

wskaźnik

liczby

stacji

przypadającej

na

10

tys.

mieszkańców wyniesie ponad 1,8 (37).
10.4.2. Liczba rowerów i liczba stanowisk dokujących
W największych systemach francuskich (ParyŜ i Lyon) jeden rower SRM
przypada na 100 mieszkańców. Liczba rowerów koniecznych dla
prawidłowego funkcjonowania systemu wynika jednak przede wszystkim z
liczby stacji koniecznych do obsługi obszaru oraz liczby stanowisk
dokujących na kaŜdej ze stacji. W duŜych systemach średnia liczba

36

„Rozmowa o miejskiej wypoŜyczalni rowerów z przedstawicielem BikeOne” - Jakub Stępak, 19
czerwca 2011 – www.ibikekrakow.com
37
na podstawie mapy stacji rowerowych nextbike – www.wrocław.pl.
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stanowisk dokujących na stacji wynosi około 20 (choć w kluczowych
lokalizacjach moŜe sięgać ponad 100), w średnich między 10, a 20.
Większe stacje na ogół funkcjonują lepiej, natomiast zajmują więcej
przestrzeni. Sumaryczna liczba stanowisk dokujących jest średnio ok. 1,8
razy większa niŜ liczba rowerów w systemie – czym mniejsza jest liczba
stanowisk rowerowych w stosunku do liczby rowerów, tym większe ryzyko
niemoŜności odstawienia roweru na stacji docelowej z powodu jej
zapełnienia. Przy załoŜeniu 109 stacji dla Gdańska, liczba rowerów w
systemie powinna wynosić od 900 do 1200.
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Integracja transportu rowerowego z transportem zbiorowym

Integracja transportu rowerowego z rowerowym jest niezwykle istotna – o czym
wspominano takŜe w poprzednich rozdziałach. Sprawna integracja z transportem
publicznym moŜe zniwelować utrudnienia w podróŜach rowerowych wynikających z
fizjograficznych warunków Gdańska (róŜnica wysokości: górny taras - dolny taras),
jak i z rozległości i charakteru organizacji przestrzennej Gdańska i jego otoczenia
(38). Szczególnie integracja z transportem szynowym pozwala na znaczne skrócenie
czasu podróŜy i tym samym osiągnięcie konkurencyjności względem podróŜy
samochodem.
WyróŜnia się trzy rodzaje podróŜy łączonych, podczas których wykorzystywany jest
rower i środek transportu zbiorowego (bike & ride):
•

podróŜny zostawia rower na parkingu rowerowym przy przystanku / stacji,

•

podróŜny przewozi rower w pojeździe komunikacji zbiorowej,

•

drogę do stacji i ze stacji podróŜny pokonuje rowerem miejskim (dotyczy miast
posiadających System Rowerów Miejskich)

Ryc. 54. Porównanie czasu podróŜy róŜnymi środkami transportu
Źródło: Koncepcja Rozwoju ystemu Rowerowego Województwa Pomorskiego “ZielonaKsięga” za: Verkehrssicherheit in NRW.
Das Verkehrssicherheit-programm 2004

38

Gdańsk stanowi część Trójmiasta i główne miasto milionowej metropolii. Skutkuje to duŜą liczbą
codziennych podróŜy, bardzo często o znacznej długości.
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11.1 Integracja z Szybką Koleją Miejską (SKM)
Linia SKM biegnąca głównym transportowym korytarzem metropolii gdańskiej
obsługuje cały centralny obszar Gdańska oraz łączy go z innymi waŜniejszymi
miastami metropolii w tym z Sopotem i Gdynią. Dlatego realizacja udogodnień
do przewozu i pozostawiania roweru na stacjach SKM oraz odpowiednia
promocja podróŜy łączonych ma ogromny potencjał dla rozwoju ruchu
rowerowego w Gdańsku i dlatego wskazywana jest przez z STeR jako
jedno z działań priorytetowych.
Zaleca się następujące działania:
•

Wszystkie schody prowadzące na peron i do kas biletowych powinny być
wyposaŜone w pochylnie lub, jeŜeli nie ma miejsca, w szyny rowerowe.
Realizacja windy nie moŜe tłumaczyć braku tego udogodnienia –
pojedyncza szyna rowerowa zajmuje bardzo mało miejsca, a korzystanie z
windy jest utrudnione dla pasaŜera z rowerem – windy często nie działają,
są zbyt małe i umieszczone w trudno dostępnych miejscach (skorzystanie z
nich znacznie wydłuŜa czas dotarcia na peron).

Ryc. 55. Rampa dla rowerów na schodach
Źródło: opracowanie własne na podstawie prezentacji dr inŜ. T.Kopty „Standardy dla dróg rowerowych dobre i złe
rozwiązania” w trakcie warsztatów organizowanych przez GDDKiA w Gdańsku 6.06.2010 r.

•

Zwiększenie składów i częstotliwości kursowania pociągów – pociągi,
szczególnie w godzinach szczytu są zatłoczone.

•

WyposaŜenie wagonów w wystarczającą ilość wygodnych i nieniszczących
rowerów uchwytów rowerowych.

•

Skuteczna egzekucja zakazu palenia i picia alkoholu w miejscach
przeznaczonych do przewozu rowerów i wózków. Ostatnie przedziały
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wagonów, przeznaczone do przewozu rowerów to miejsca z ugruntowaną
„tradycją” palenia papierosów i picia piwa, co, mimo iŜ jest niezgodne z
prawem, jest tolerowane przez obsługę pociągu i współpasaŜerów – chociaŜ
są to jedyne miejsca gdzie mogą podróŜować matki z dziećmi w wózkach
(wózki dziecięce i rowery w innych przedziałach spotykają się juŜ z mniejszą
tolerancją).
•

Umiejscowienie kas oraz kasowników biletowych w dostępnych i łatwych do
identyfikacji miejscach, według tej samej zasady na wszystkich stacjach. Po
wniesieniu roweru na peron (Gdańsk Politechnika) okazuje się, Ŝe wszystkie
kasowniki - w przeciwieństwie do większości stacji, gdzie lokalizowane są na
peronach - znajdują się na dole.

•

Realizacja parkingów przy stacjach SKM. (Więcej na ten temat w rozdziale
III.9. „Parkingi, stacje rowerowe – wytyczne dla rozwiązań technicznych,
wymogi do stosowania w planach miejscowych i rozmieszczenie parkingów
strategicznych”).

•

Oznakowanie

waŜniejszych

tras

rowerowych

prowadzących

do

przystanków SKM, z podaniem odległości i orientacyjnego czasu dojazdu.
•

Promocja podróŜy łączonych jako atrakcyjnej alternatywy w stosunku do
podróŜy samochodem.

Ryc. 56. Schody prowadzące do kasy biletowej na przystanku Gdańsk Politechnika
Źródło: archiwum BRG
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11.2. Integracja z PKM
Udogodnienia rowerowe na trasie PKM mają ogromne znaczenie ze względu
na ułatwienia w pokonaniu róŜnicy wysokości pomiędzy dolnym i górnym
tarasem.
Zaleca się następujące działania:
•

UmoŜliwienie

dostępu

do

peronów

z

poziomu

terenu,

wygodnymi

pochylniami, lub realizacja szyn rowerowych. Realizacja windy nie moŜe
tłumaczyć braku tego udogodnienia!
•

Umiejscowienie kasowników biletowych w dostępnych i łatwych do
identyfikacji miejscach,

•

WyposaŜenie wagonów w wygodne i nie niszczące rowerów uchwyty
rowerowe,

•

Skuteczna egzekucja zakazu palenia i picia alkoholu w miejscach
przeznaczonych do przewozu rowerów i wózków,

•

Realizacja parkingów przy stacjach PKM. Więcej na ten temat w rozdziale
III.9. „Parkingi, stacje rowerowe – wytyczne dla rozwiązań technicznych,
wymogi do stosowania w planach miejscowych i rozmieszczenie parkingów
strategicznych).

•

Oznakowanie

waŜniejszych

tras

rowerowych

prowadzących

do

przystanków PKM, z podaniem odległości i orientacyjnego czasu dojazdu,
•

Promocja podróŜy łączonych jako atrakcyjnej alternatywy w stosunku do
podróŜy samochodem.

11.3. Integracja z komunikacją tramwajową (ZTM)
Szczególne znaczenie dla rozwoju ruchu rowerowego ma przystosowanie linii
tramwajowej prowadzących na górny taras (Chełm, Orunia Górna, Morena)
zarówno w zakresie moŜliwości przewozu rowerów, jak i pozostawiania ich na
przystankach. WaŜne są takŜe linie do Stogów i do Nowego Portu, które
obsługują dzielnice, połoŜone w znacznej odległości od centrum, poza
zasięgiem SKM i planowanego PKM.
Zalecane działania:
•

Zmiana regulaminu przewozu rowerów - dopuszczenie nieodpłatnego
przewozu rowerów środkami komunikacji miejskiej pod warunkiem, Ŝe nie
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stanowi on uciąŜliwości dla innych pasaŜerów (wzorem Warszawy),
obostrzenia dotyczące przewozu rowerów nie powinny dotyczyć rowerów
składanych (przewoŜonych w postaci złoŜonej).
•

Poprawa dostępności do przystanków - szyny na schodach, przejazdy
rowerowe na przejściach dla pieszych prowadzących na przystanek.

•

Zwiększenie częstotliwości kursowania, szczególnie w godzinach szczytu.

•

Realizacja parkingów rowerowych przy przystankach (więcej na ten temat w
rozdziale III.9. „Parkingi, stacje rowerowe – wytyczne dla rozwiązań
technicznych,

wymogi

do

stosowania

w

planach

miejscowych

i

rozmieszczenie parkingów strategicznych).

11.4. Integracja z komunikacją autobusową (ZTM)
Warto uwzględnić moŜliwość wyposaŜenia autobusów w bagaŜniki do przewozu
rowerów na przedniej masce (rozwiązanie stosowane w USA i Kanadzie) po
wynegocjowaniu zezwolenia z Ministerstwa Infrastruktury. Jest to rozwiązanie
lepsze niŜ bagaŜnik z tyłu autobusu (rozwiązanie stosowane w Krakowie),
poniewaŜ bagaŜnik jest w zasięgu wzroku kierowcy.
W pierwszej kolejności do przewozu rowerów powinny być przystosowane linie
autobusowe jadące na górny taras ulicami: Małomiejską, Powstańców
Warszawskich, Jaśkową Doliną, Spacerową (ulice o duŜym pochyleniu
prowadzące do osiedli mieszkaniowych połoŜonych na górnym tarasie) oraz
linia autobusowa przewoŜąca rowerzystów w tunelu pod Martwą Wisłą. Ze
względu na duŜą liczbę powrotów z pracy w relacji dolny taras - górny taras
wskazane jest rozwaŜenie pomysłu specjalnego „rowerobusu” kursującego
wyŜej

wymienionymi

ulicami

w

godzinach

wczesnopopołudniowych

i

wieczornych, tuŜ przed i zaraz po godzinach szczytu (komunikacja autobusowa
ma tę wadę w stosunku do komunikacji szynowej, Ŝe podobnie jak samochody
stoi w korkach). Autobus ten powinien być wyposaŜony w bagaŜnik rowerowy i
udogodnienia do przewozu rowerów wewnątrz.
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11.5. Integracja z transportem wodnym
Obecnie tramwaj wodny kursuje z Gdańska sezonowo na dwóch liniach:
Gdańsk – Hel i Gdańsk – Wyspa Sobieszewska, oba te połączenia realizują
przewóz rowerów. Z uwagi na sezonowość i częstotliwość kursowania
połączenia te mają znaczenie jedynie dla turystycznego ruchu rowerowego.
Gdańsk realizuje takŜe „Program oŜywienia dróg wodnych”, w ramach którego
zakłada się realizację do końca 2011 roku dziesięciu nowych przystanków
tramwaju

wodnego

wzdłuŜ

Motławy,

Martwej

Wisły

i

Wisły

Śmiałej.

Wprowadzenie linii tramwaju wodnego w oparciu o te przystanki

moŜe

umoŜliwić codzienne podróŜe łączone rower z tramwajem wodnym. Dlatego
wskazane jest funkcjonowanie linii przez cały rok, odpowiednia częstotliwość
kursowania – w szczególności w porach szczytu porannego i popołudniowego oraz udogodnienia umoŜliwiające przewóz rowerów i wyposaŜenie przystanków
w parkingi rowerowe. Bardzo waŜnym elementem transportu wodnego w
kontekście ciągłości systemu tras rowerowych są połączenia promowe. NaleŜy
utrzymać obecnie funkcjonujące przeprawy przy Twierdzy Wisłoujście i w
Świbnie oraz uruchomić nowe: z Górek Wschodnich do Górek Zachodnich
(niezbędny fragment trasy Eurovelo) i ewentualnie prom przy moście Jana
Pawła II (w razie braku moŜliwości budowy kładki pieszo-rowerowej).

Ryc. 57. Lokalizacje przystanków
tramwaju wodnego w ramach
„Programu oŜywienia dróg wodnych”
Źródło: strona internetowa Gdańska

152

STeR – SYSTEM TRAS ROWEROWYCH DLA GDAŃSKA

Biuro Rozwoju Gdańska 2011 r.

IV. Wnioski, wytyczne dla dalszych działań, hierarchizacja
działań.
1. Wnioski ze STeR i wytyczne ogólne:
1.1. Podstawowym wnioskiem ze STeR powinno być utrwalenie zmiany podejścia
do rozwoju infrastruktury rowerowej: od podejścia liniowego, prawie wyłącznie
związanego z realizacją wydzielonych dróg rowerowych, na rzecz podejścia
obszarowego, zgodnie z którym najwaŜniejsza jest tzw. „niewidzialna
infrastruktura” – związana z organizacją ruchu, jego uspokajaniem i dąŜeniem
do redukcji jego skali. PowyŜsza konstatacja nie powinna jednak prowadzić do
wniosku,

Ŝe

naleŜy

zaniechać

realizacji

kolejnych

wydzielonych

dróg

rowerowych – powinny one powstawać, ale tylko tam, gdzie rzeczywiście jest to
potrzebne.
1.2. Do tej pory trasy rowerowe – głównie w postaci wydzielonych dróg –
powstawały przede wszystkim w ramach projektów drogowych. Dlatego nie
tworzą ciągłego systemu. WaŜne, Ŝeby projekty rowerowe powstawały takŜe
jako oddzielne inwestycje oraz by zakres przestrzenny projektów drogowych
przyjmowany był tak, Ŝeby zapewnić kontynuację wszystkich powiązań
rowerowych.
1.3. Trasy rowerowe, w szczególności wydzielone drogi rowerowe, z zasady nie
powinny

być

realizowane

kosztem

chodnika

i

innych

przestrzeni

przeznaczonych dla pieszych. Ewentualne zawęŜenie przestrzeni dla pieszych
– na zasadzie wyjątku – powinno wymagać szczególnego uzasadnienia. Jako
zasadę naleŜy przyjąć, Ŝe tam gdzie brakuje miejsca dla realizacji infrastruktury
rowerowej

powinna

ona

przebiegać

kosztem

przestrzeni

dotychczas

przeznaczonej dla samochodów (zwłaszcza samochodów osobowych) – np.
likwidacja miejsc parkingowych, zmiana sposobu parkowania z prostopadłego
na równoległy, zawęŜanie pasów jezdni itp. W przypadku braku moŜliwości
przestrzennych dla zrealizowania infrastruktury rowerowej kosztem przestrzeni
przeznaczonej dla samochodów zamiast zawęŜania przekroju chodnika naleŜy
rozwaŜyć dopuszczenie na nim fakultatywnego ruchu rowerowego.
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1.4. NaleŜy wykonać analizy dostępności rowerowej dla wszystkich węzłów
przesiadkowych na Gdańskim odcinku linii SKM. Analiza powinna wskazać
konkretne miejsca do przebudowy lub reorganizacji (podjazdy na schodach,
lokalizację parkingów i stacji rowerowych, kluczowe kierunki dojazdu do
przystanku, dostępność do kas itp. – patrz rozdział III.11. „Integracja transportu
rowerowego z transportem zbiorowym”).
1.5. NaleŜy prowadzić analizy najbardziej niebezpiecznych miejsc, w oparciu dane
na temat wypadków z udziałem rowerzystów. Analizy te powinny słuŜyć
wyłonieniu

priorytetowych

miejsc

do

reorganizacji

ruchu,

przebudowy

infrastruktury, czy określeniu priorytetowych fragmentów sieci do realizacji.

2.

Hierarchizacja działań

Absolutną koniecznością jest naleŜyte utrzymywanie istniejącej infrastruktury

-

remonty nawierzchni, oznakowania, czy systematyczne przycinanie zarastających
trasy rowerowe krzaków oraz zapewnienie przejezdności tras w okresie zimowym.
BieŜące działania zmierzające do tego, by juŜ istniejące udogodnienia rowerowe
mogły w dalszym ciągu spełniać swoje zadanie powinny stale zajmować pierwszą
pozycję w hierarchii koniecznych działań.
W zakresie inwestycji przyjmuje się, Ŝe priorytetowe powinny być te działania, które
eliminując istniejące niedogodności w codziennych podróŜach rowerowych nie
wymagają duŜych inwestycji. Wyeliminowanie kilkunastu, czy kilkudziesięciu wydawałoby się drobnych - przeszkód w postaci nie obniŜonych krawęŜników, czy
schodów nie wyposaŜonych w podjazdy, moŜe przynieść więcej korzyści niŜ
realizacja kolejnego odcinka wydzielonej drogi rowerowej. W zakresie działań
związanych z rozbudową systemu połączeń w pierwszej kolejności powinny
powstawać trasy, których realizacja moŜe polegać na zmianie organizacji ruchu (np.
wyznaczenie

pasów

na

jezdni,

kontrapasów

itp.).

W

dalszej

kolejności

przeprowadzane powinny być te inwestycje, których realizacja moŜe istotnie
poprawić warunki ruchu rowerowego na kluczowych trasach – nawet w przypadku
znacznego kosztu.

Bardzo istotnym zagadnieniem jest teŜ konieczność lepszej

integracji transportu rowerowego z transportem zbiorowym – w tym przypadku
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jak

i organizacyjne.

PoniŜej

zamieszczono listę działań uznanych za priorytetowe.

2.1. Działania związane z poprawą standardów tras
Najpilniejsza jest likwidacja przeszkód i niedogodności w ciągu tras rowerowych
głównych i zbiorczych, których przebiegi wskazano na mapie 2 –„ Kluczowe
elementy systemu w oparciu o istniejący i realizowany układ drogowy”.
Najistotniejsze bariery i problemy w ciągach tych tras wraz z propozycjami
rozwiązań zostały zidentyfikowane w rozdziałach III.4.- „Trasy główne (Gr) –
opis podsystemu” i III.5.- „Trasy zbiorcze i wybrane trasy lokalne – opis
podsystemu”.

PowyŜsze

przeszkody o charakterze punktowym zostały

wskazane na mapie 1 – „Istniejące udogodnienia rowerowe” jako „istotne
przeszkody”. NiezaleŜnie od likwidacji barier punktowych w ciągach tras
głównych i zbiorczych naleŜy:
•

przeprowadzić remonty zniszczonych nawierzchni istniejących dróg
rowerowych;

•

ulepszyć/zagęścić nawierzchnię tras w ciągu dróg gruntowych (np. ul.
Kościerska na odcinku leśnym, ul. Białowieska i dalej jej kontynuacja
w kierunku wschodnim wzdłuŜ Potoku Oruńskiego, ul. Raduńska, ul. Kolonia
Studentów na północ od ul. Lubuskiej - waŜny skrót rowerowy – łącznik
dolnego i górnego tarasu;

•

wprowadzić oznakowanie tras – w szczególności tras głównych. Na
głównych skrzyŜowaniach ulic, przez które przebiegają trasy główne oraz
przy wyjściach z dworców kolejowych, portu lotniczego i przystani
promowych,

naleŜy

lokalizować

schematy

tras

głównych,

a

takŜe

drogowskazy z informacją o nazwie trasy rowerowej, jej kierunku, punktach
pośrednich oraz odległości w km – patrz rozdział III.4.- „Trasy główne (Gr) –
opis podsystemu”;
•

obniŜyć krawęŜniki i zlikwidować uskoki poprzeczne w ciągach tras
rowerowych;

•

zainstalować szyny na schodach w ciągach tras rowerowych, gdzie nie ma
zrealizowanych podjazdów ;

•

wprowadzić oświetlenie na leśnych odcinkach tras głównych uŜytkowych;
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w przypadku braku drogi rowerowej lub pasa rowerowego zlikwidować
miejsca postojowe dla samochodów na chodnikach i egzekwować zakaz
parkowania w tych miejscach lub zmienić sposób parkowania w celu
umoŜliwienia bezkolizyjnego ruchu pieszo – rowerowego;

•

zainstalować lustra w miejscach z ograniczoną widocznością;

•

odnowić istniejące oznakowanie;

•

regularnie przycinać zieleń zawęŜającą przekrój dróg rowerowych lub
ograniczających widoczność;

•

zapewnić przejezdność tras w okresie zimowym;

•

wprowadzić

dodatkowe

oznakowanie

lub

sygnalizację

świetlną

ostrzegawczą dla kierowców, na wysokości ich wzroku w miejscach
szczególnego zagroŜenia kolizją z rowerzystami.

2.2. Działania

związane

z

integracją

transportu

rowerowego

z transportem zbiorowym
Dla zwiększenia liczby podróŜy łączonych, w których wykorzystywany jest rower
i środek transportu zbiorowego w pierwszej kolejności naleŜy:
•

zrealizować parkingi rowerowe przy stacjach SKM i PKM (patrz. rozdział
III.9. „Parkingi, stacje rowerowe – wytyczne dla rozwiązań technicznych,
wymogi do stosowania w planach miejscowych i rozmieszczenie parkingów
strategicznych”;

•

sformułować i rozpropagować, moŜliwie przyjazne dla rowerzystów,
zasady

przewozu

roweru

w

środkach

komunikacji

miejskiej

(w szczególności autobusach i tramwajach). Mieszkańcy Gdańska chętniej
zabieraliby ze sobą rower do środków komunikacji miejskiej gdyby reguły
przewoŜenia jednośladu były jasno określone i łatwo dostępne - informacje
na przystankach, pojazdach;
•

zlikwidować bariery utrudniające dostęp do węzłów przesiadkowych na linii
SKM (patrz teŜ punkt 1.4.).

2.3. Działania związane z realizacją nowych tras
Konieczna jest teŜ rozbudowa systemu tras rowerowych o nowe odcinki.
PoniŜej przedstawiono listę połączeń, uznanych za priorytetowe do realizacji
z powodu znaczenia dla funkcjonowania sieci rowerowej. Za realizację trasy
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uznaje się udroŜnienie jej dla ruchu rowerowego na całej długości – realizację
odpowiedniej infrastruktury zgodnie z wytycznymi technicznymi, likwidację
barier (np. obniŜenia krawęŜników itp.) i odpowiednie oznakowanie.
•

Trasa w ciągu ul. Budowlanych, na odcinku od ul. Słowackiego do
skrzyŜowania z ul. Nowatorów – brak trasy alternatywnej, brak pobocza.
Realizacja w formie wydzielonej drogi rowerowej.

•

Trasa w ciągu ul. Turystyczna i ul. Boguckiego – brak trasy alternatywnej,
brak pobocza. Realizacja w formie wydzielonej drogi rowerowej.

•

Trasa w ciągu ul. Elbląska na odcinku od ul. Miałki Szlak do ul. Benzynowej
– zakaz jazdy rowerem w ulicy Elbląskiej. Realizacja w formie wydzielonej
drogi rowerowej.

•

Trasa na wale wzdłuŜ Kanału Raduni.

•

Trasa w ciągu ul. 3 Maja. Realizacja w formie wydzielonej drogi rowerowej.

•

Trasa w ciągu ul. Rakoczego. Realizacja w formie wydzielonej drogi
rowerowej.

•

NaleŜy przewidzieć udogodnienia dla ruchu rowerowego w

dzielnicy

Południe, w nowo realizowanych ulicach osiedlowych na odcinku od ul.
Jabłoniowej (od skrzyŜowania z ul. StęŜycką) do ul. Piotrkowskiej (między
Szadółkami a Ujeściskiem) – jest to alternatywa dla ul. Jabłoniowej w jej
obecnym przebiegu i uŜytkowaniu.
•

Trasa między ul. Krzywoustego, a drogą rowerową w ul. Chłopskiej.
Konieczne jest wykonanie połączenia rowerowego pomiędzy wschodnim
odcinkiem ul. Krzywoustego (ulica ślepa), a drogą rowerową w ciągu ulicy
Chłopskiej, która przebiega po wschodniej stronie tej ulicy.

Cennym

materiałem

dla

inwentaryzacji

miejsc

koniecznych

interwencji

w zakresie naprawy nawierzchni i usunięcia przeszkód na trasach rowerowych,
a takŜe postulowanych zmian w oznakowaniu są tabele zawarte w aneksie 2
„Analiza

wniosków

do

STeR

złoŜonych

w

trakcie

partycypacji”

–

w szczególności tabele 3 i 4.
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V. Mapy STeR
1.

Istniejące udogodnienia rowerowe (MAPA 1)

Na mapie 1 STeR inwentaryzacja

„Istniejące udogodnienia rowerowe” przedstawiona została

istniejącej

w

Gdańsku

infrastruktury

rowerowej

wraz

z

najwaŜniejszymi uwarunkowaniami dla jej kształtowania.
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2. Kluczowe elementy systemu w oparciu o istniejący i realizowany
układ drogowy (MAPA 2)
Na mapie 2 STeR -

„Kluczowe elementy systemu w oparciu o istniejący i

realizowany układ drogowy” przedstawione zostały wszystkie elementy systemu
moŜliwe do realizacji w pierwszym etapie – na bazie istniejącej i realizowanej sieci
ulic Gdańska.
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3. Kluczowe elementy systemu w oparciu o docelowy układ
drogowy (MAPA 3)
Na mapie 3 STeR -

„Kluczowe elementy systemu w oparciu o docelowy układ

drogowy” przedstawione zostały wszystkie elementy systemu w docelowym,
ostatecznym kształcie, uwzględniającym zaplanowany układ sieci ulic Gdańska.
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V. Słowniczek pojęć
Trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg róŜnych rozwiązań technicznych,
funkcjonalnie łączący poszczególne części miasta i obejmujący: drogi rowerowe,
pasy i kontrapasy rowerowe, ulice w strefach ruchu uspokojonego, drogi niepubliczne
o małym ruchu oraz inne odcinki, które mogą być bezpieczne i wygodnie
wykorzystywane przez rowerzystów. Trasa rowerowa nie musi być drogą rowerową
w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym, moŜe natomiast obejmować odcinki takich
dróg. W skład jednej trasy rowerowej mogą wchodzić dwie (lub więcej) drogi
rowerowe biegnące równolegle (np. po obu stronach jezdni, rzeki, czy linii kolejowej)
lub ulice o ruchu uspokojonym.
Trasy główne (tranzytowe) (Gr) – trasy budujące podstawowy szkielet sieci łącząc
ze sobą przeciwległe krańce miasta.
Trasy zbiorcze (Zr) – uzupełniające system tras głównych o połączenia
międzydzielnicowe, zbierające duŜe potoki ruchu rowerowego.
Trasy lokalne (Lr) – kanalizują ruch rowerowy w obrębie dzielnicy.
Strefy ruchu uspokojonego – to fragment miasta zorganizowany i urządzony z
myślą o poprawie atrakcyjności przestrzeni miejskich i bezpieczeństwa ich
uŜytkowników. W

strefie uspokojonego ruchu priorytetem jest zapewnienie

bezpieczeństwa niechronionym uŜytkownikom drogi tj. pieszym i rowerzystom. Ruch
rowerowy w strefach ruchu uspokojonego odbywa się wszystkimi ulicami bez
konieczności wyznaczania pasów, bądź realizacji wydzielonych dróg rowerowych.
Miejsce postojowe dla rowerów – to miejsce umoŜliwiające pozostawienie roweru,
w którym moŜliwe jest przymocowanie przynajmniej ramy roweru i jednego z kół do
elementu trwale związanego z podłoŜem lub budynkiem.
Parking rowerowy – zgrupowanie miejsc postojowych dla rowerów.
Stacja rowerowa - parking rowerowy, strzeŜony i

usytuowany w budynku,

bezpośrednio dostępny z poziomu terenu (ewentualnie za pomocą pochylni),
wyposaŜony w wypoŜyczalnie rowerów, punkty serwisowe, węzły sanitarne i
ewentualnie w punkty gastronomiczne.
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System Rowerów Miejskich - sieć samoobsługowych, wypoŜyczalni rowerowych w
przestrzeniach publicznych miasta, zorganizowana w sposób umoŜliwiający zarówno
pobranie jak i zwrot roweru w kaŜdej z nich, zorientowana na krótkotrwałe
wypoŜyczenia przez osoby z róŜnych grup docelowych.
Niewidzialna

infrastruktura

-

wszystkie

rozwiązania

infrastrukturalne

i

organizacyjne, które pośrednio wspierają ruch rowerowy, choć samej infrastruktury
rowerowej nie stanowią. NaleŜą do nich np.: progi zwalniające, szykany i inne
rozwiązania uspokajające ruch i mające na celu ujednolicenie prędkości pojazdów na
poziomie zbliŜonym do prędkości rowerzysty. Niewidzialną infrastrukturą są teŜ
skrzyŜowania o moŜliwie minimalnej powierzchni i podniesionej tarczy, małe ronda
z jednym pasem ruchu, a takŜe ograniczająca ruch samochodowy polityka
parkingowa,

systemy poboru opłat za wjazd do centrum miasta ("opłaty

zatłoczeniowe") i inne ograniczenia ruchu samochodowego.
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