
Progi  spowalniające pomagają  wyeliminować wypadki związane z nadmierną prędkością.  Ta  forma uspokojenia  ruchu jest
szczególnie  wskazana na  drogach niższych  klas.  Daje  pieszym swobodę bezpiecznego przechodzenia  przez  jezdnię.  Pozwala
rowerzystom wygodnie korzystać z drogi razem z samochodami. Ogranicza uciążliwy dla mieszkańców hałas. Progi mogą jednak
być przydatne również w innych miejscach.

Najczęściej  spotykane  w  Polsce  progi  spowalniające,
o kształcie półkola lub trapezu, nie są lubiane ze względu na
efekt  podrzutu  podczas  przejazdu.  Efektu  tego  można
jednak uniknąć, stosując podjazdy na progi zwalniające lub
wyniesione  skrzyżowania  w  formie  sinusoidy.  Na  takim
podjeździe podrzut nie występuje, dlatego można tworzyć
bezpieczne  progi  nawet  dla  prędkości  50  lub  70  km/h
(różnicując długość podjazdu). 

Progi  mogą  również  nie  utrudniać  korzystania  z roweru
i komunikacji miejskiej. Jest to możliwe dzięki stosowanym
od  niedawna  również  w Warszawie  progom  wyspowym.
Mieszczą  się  one  między  kołami  autobusu,  a  rowerzyści
mogą przejechać obok progu. 

Należy jednak zadbać, aby odstęp między progami nie był
zbyt duży – wtedy może pojawić się pokusa, by przejechać
samochodem między nimi, środkiem jezdni. Warto w takim
wypadku umieścić między progami wysepkę lub dodatkowy
próg wyspowy. 

Progi  bywają  oddalone  od  miejsca  największego  ryzyka
najechania  na  pieszego.  Doskonałym  rozwiązaniem  tego
problemu są  wyniesione przejścia dla pieszych. Próg służy
wtenczas  jako  platforma  dla  przejścia  dla  pieszych  lub
przejazdu  rowerowego,  pozwalając  pokonać  jezdnię
w poziomie chodnika (bez obniżeń i podwyższeń). Widoczne
po prawej wyniesione przejście i  przejazd zajęło  pierwsze
miejsce  w konkursie  na  dobre  praktyki  komunikacyjne
w aglomeracji warszawskiej w kategorii „ruch pieszy”.

Projekt  „Miasta  dla  ludzi:  współpraca  na  rzecz  przestrzeni  przyjaznej
dla mieszkańców” jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://rzecznik.zm.org.pl .

Czy każdy próg to wróg?
czyli jak pogodzić uspokojenie ruchu ze spokojem ducha

Wyniesione przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów na Ursynowie

Wyniesione przejście dla pieszych w Poznaniu

Progi wyspowe na Bemowie


