
Najczęstszą  przyczyną  wypadków  w  Warszawie  jest  wymuszanie  pierwszeństwa,  w  tym  na  pieszych (nieprawidłowe
przejeżdżanie przez przejścia), co najczęściej ma miejsce na skrzyżowaniach. Potrzebny jest zatem środek organizacji ruchu, który
wyeliminuje obie te przyczyny. 

Co  do  zasady,  piesi  mogą  przechodzić  przez  jezdnię  przy
skrzyżowaniu,  nawet  jeśli  nie  ma  wyznaczonego  przejścia.
Tymczasem  kierowcy  zazwyczaj  starają  się  jak  najszybciej
przejechać  przez  skrzyżowanie,  zwłaszcza  jeśli  mają
pierwszeństwo.  Utrudnia  to   przejście  pieszym,  jak  też
włączenie  się  do  ruchu  z  dróg  podporządkowanych.
W poczynania  czekających  może  wkraść  się  niecierpliwość.
Te przyczyny wypadków pomoże wyeliminować  wyniesiona
tarcza skrzyżowania.

Jest to rozwiązanie podobne do progu spowalniającego, tylko
że wyniesione do poziomu chodnika jest całe skrzyżowanie –
w  tym  fragmenty  jezdni  przed  ich przecięciem.
Takie  rozwiązanie  powoduje,  że kierowca zwalnia   przed
wjechaniem na skrzyżowanie, dzięki czemu ma więcej czasu
na  dostrzeżenie  i ewentualne  przepuszczenie  zbliżających
się do skrzyżowania pieszych czy samochodów. 

Wyniesiona  powierzchnia  całego  skrzyżowania  skutecznie
sygnalizuje, że:
– na  skrzyżowaniu  mogą  przechodzić  przez  jezdnię  piesi
(co mogą zrobić łatwiej i szybciej dzięki możliwości przejścia
w jednym poziomie);
– na  skrzyżowaniu  zabronione  jest  zatrzymywanie  i postój
pojazdów;
– jest to miejsce potencjalnych kolizji, gdzie trzeba zachować
szczególną ostrożność. 

Wyniesione tarcze mogą być stosowane na każdego rodzaju
skrzyżowaniu. Najczęściej jednak wprowadzenie wyniesionej
tarczy  wiąże  się  z  wprowadzeniem  uchu  równorzędnego,
a więc zgodnie z regułą prawej ręki.  Taka organizacja ruchu
jest  logiczna  i  efektywna,  jako  że  ograniczenie  prędkości
pozwala  na  płynne  włączanie  się  do  ruchu  ze  wszystkich
stron  skrzyżowania.  Takie  rozwiązanie  jest  intuicyjne:
pozwala  domyśleć  się  organizacji  ruchu  na  podstawie
budowy jezdni, nawet bez dodatkowych znaków.

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 .

W górę tarcze!
  jak się bronić przed wypadkami na skrzyżowaniach  

Wyniesiona tarcza skrzyżowania we francuskim mieście Pau

Wyniesiona tarcza skrzyżowania w Dublinie

Wyniesiona tarcza skrzyżowania w Londynie


