
Szerokość  determinuje  prędkość.  Zbyt  szerokie  jezdnie
prowokują  do  zbyt  szybkiej  jazdy,  za  to  węższe  skłaniają
do ostrożniejszego  zachowania  na  drodze.  Oznacza  to,
że odpowiednio  dobrany  przekrój  jezdni  pozwoli  zachować
poczucie  dostatecznie  szybkiej  jazdy  bez  rozwijania
nadmiernych prędkości. W związku z tym zwężanie pasów jest
rekomendowane  m.in.  przez  Komisję  Europejską.
W opracowaniu  „Miasta  rowerowe  miastami  przyszłości”
Komisja  rekomenduje  zwężanie  pasów  ruchu  dla
samochodów  nawet do  2,25  m,  tłumacząc  że  „w  mieście
można  zaproponować  rozsądne  ograniczenie  szerokości
ponadwymiarowych  jezdni,  które  pozwalają  na  osiąganie
wysokich prędkości i utrudniają przejście pieszym. Przestrzeń
potrzebną rowerom można zagospodarować bez  szkody dla
ruchu samochodowego.”

Efektywność wykorzystania przestrzeni drogowej  

Czasem  warto  zastanowić  się,  czy  najkorzystniejszym
rozwiązaniem  nie  jest  przeznaczenie  pasa  ruchu
dla samochodów na  wyłączny  użytek  komunikacji  miejskiej,
rowerzystów lub pieszych.  Wiadomo,  że  przestrzeń miejska
jest  ograniczona  i  dlatego  trzeba  wykorzystywać  ją  jak
najwydajniej.  Efektywność  wykorzystania  przestrzeni  przez
różne rodzaje transportu drogowego pokazano na środkowym
zestawie  zdjęć  po  prawej.  Okazuje  się,  że najlepszym
stosunkiem kosztów do korzyści cechuje się transport pieszy,
a następnie wybrane rodzaje transportu publicznego, czasem
na równi z transportem rowerowym. Transport samochodowy
jest  najmniej  efektywnie  wykorzystującym  przestrzeń
środkiem  transportu.  Aby  w mieście  mogły  powstawać
i tworzyć  malowniczy  krajobraz  wysokie  biurowce,  dojazd
do nich  nie  może  odbywać  się  wyłącznie  samochodami  –
skutkowałoby to korkami po horyzont. Atrakcyjne i efektywne
miasto  musi  korzystać  przede  wszystkim  z transportu
publicznego, rowerowego i być dostępne dla 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 .

  Zaciskanie pasa  
czyli dlaczego warto odchudzać jezdnie

Przepisy  przewidują  minimalne  i  maksymalne  szerokości
pasów  ruchu,  którymi  poruszają  się  samochody.  Najszersze
pasy – 3,75 m – dopuszczone są na autostradach. Najwęższe –
2,25  m  –  na  drogach  dojazdowych  (np.  wewnątrz  osiedla).
Odpowiednio  dobrana  szerokość  pasa  ruchu  sprzyja
zachowaniu bezpiecznej  prędkości  na drodze. Na większości
dróg  stosuje  się  jednak  szerokość  3,5  metra,  zachęcającą
do szybkiej  jazdy.  Nie  inaczej  jest  w  Warszawie,  gdzie  drogi
lokalne  trudno  pod  tym  kątem  odróżnić  od głównych.
Jednocześnie  poszukując  miejsc  do  parkowania,  czy  idąc
warszawskimi ulicami, często dziwimy się, czemu na drogach
jest tak niewiele miejsca na parking lub chodnik, nie mówiąc
już o wciśnięciu drogi  rowerowej.  To miejsce można znaleźć
często  bez  szkody  dla  przepustowości,  a  z  korzyścią  dla
bezpieczeństwa, po prostu zwężając pasy ruchu.

Porównanie  przestrzeni  potrzebnej  do  pomieszczenia  tej  samej  liczby  osób
w samochodach, na rowerach i w autobusie.

Ulica  Saska  w  Warszawie  –  zdjęcie  z  wniosku  o  wytyczenie  pasów  dla  rowerów.   
Pasy wytyczono wiosną 2014 r., uzyskując łącznie cztery pasy zamiast dwóch.
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