
W Polsce utarło się, że konieczność zmiany prędkości na drodze wskazują znaki drogowe i że to rozwiązanie wystarczy. Wszyscy
wiedzą,  że  to  nieprawda.  Konieczność  zmiany prędkości  warto  wyraźnie  zasygnalizować -  nie  tylko  znakami  drogowymi  -
szczególnie  przy  wjeździe  na  obszar,  gdzie  powinien  zmienić  się  styl  jazdy.  W  takich  wypadkach  skuteczną  techniką
przypominającą jest wyraźne zaznaczenie granicy poprzez odpowiednią konstrukcję drogi. Inżynieria ruchu przewiduje możliwość
zastosowania rozwiązania zwanego bramą. Brama na drodze nawiązuje do tradycji, w której przejazd na drugą stronę murów
wskazywał na potrzebę dostosowania się do panujących tam praw i obyczajów.

Zastosowanie  bramy  jest  szczególnie  wskazane  w  dwóch
przypadkach:
-  na wjeździe na teren zabudowany,  gdzie często znacząco
spada dozwolona prędkość – np. z 90 km/h do 50 km/h.
- na wjeździe na tereny osiedlowe, gdzie wolno jechać już
nie 50 km/h, a  30 lub nawet 20 km/h. 

Brama do miasta

Jeśli  poza obecnością znaków oznaczających wjazd na teren
zabudowany i ograniczenie prędkości do 50km/h na drodze
nie zmienia się nic, szansa że kierowca zwolni jest niewielka.
Aby wyraźniej zaakcentować zmianę charakteru drogi, można
zastosować różne rozwiązania, które spowodują, że kierowcy
ograniczą swoją prędkość w terenie zabudowanym. To ważne,
bo ponad  70%  wypadków  w  Polsce  ma  miejsce  w terenie
zabudowanym. Rozwiązaniem  najczęściej  stosowanym
w Polsce jest miejscowe rozdzielenie pasów ruchu i odgięcie
toru jazdy, co skłania do zmniejszenia prędkości. 

Brama na osiedle

Nieco  inaczej  można  zwiększyć  bezpieczeństwo  ruchu
na terenach miejskich i osiedlowych. Brama na osiedle może
się  kojarzyć  z koniecznością  okazania  przepustki  portierowi,
ale  w  tym  przypadku  chodzi  o  podkreślenie  zmiany
charakteru  ruchu.  Wjazd  na  drogę  lokalną  lub  na  osiedle
może być zaakcentowany wyniesieniem powierzchni jezdni
do  poziomu  przylegającego  chodnika  i/lub  zwężeniem
prześwitu jezdni w tym samym miejscu. Co to daje? Przede
wszystkim informuje wyraźnie kierowcę, że wkracza w strefę
innej prędkości, najczęściej 30 km/h, i innych praw pieszych. 

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 .

 Brama do miasta 
czyli jak przywitać przyjezdnych

Brama  na  osiedle  w  holenderskim  Nieuwveen  –  wjazd  do  strefy  30   km/h.  
Po bokach przepusty dla rowerzystów

Brama do holenderskiej Makkingi z długim progiem spowalniającym


