
1.  Zatoka  autobusowa  zajmuje  dużo  miejsca.  Na  ogół
odebranego  pieszym,  kosztem  chodnika  i powierzchni
na oczekiwanie/wymianę pasażerów.
2. Zatoka  pogarsza  warunki  ruchu.  Brak  miejsca  prowadzi
bezpośrednio do wzrostu zatłoczenia na i  wokół przystanku,
co utrudnia przemieszczanie, szczególnie w godzinach szczytu. 
3. Zatoka  oddala  przystanek  od  skrzyżowania  co  najmniej
o odcinek skosu między krawędzią jezdni a krawędzią peronu.
Zwiększa  to  odległości,  jakie  pasażerowie  muszą  pokonać,
aby dojść do autobusu
4. Zatoka  stwarza   zagrożenia.  Manewry  wjazdu  i wyjazdu
w zatokę podnoszą ryzyko kolizji. Są one też odczuwalne dla
pasażerów, w tym zwłaszcza osób starszych, które mogą mieć
problemy z utrzymaniem równowagi.
5. Zatoka  spowalnia  autobusy.  Między  zamknięciem  drzwi
a powrotem na pas ruchu mija niekiedy dobrych kilka sekund.
Na trasie wypełnionej zatokami autobus może stracić nawet
kilka minut.
6. Zatoka  zachęca do  nielegalnego parkowania  i blokowania
autobusom  dostępu  do  przystanku.  W efekcie  zdarza  się,
że autobusy  muszą  stawać  obok  zatoki,  a  piesi  wysiadać
bezpośrednio na jezdnię. 

Jakie są zatem alternatywy dla zatok? 

Pierwszą  z  nich  jest  oczywiście  brak  zatoki  –  dość  często
spotykany. Choć przynosi poprawę, to może nie być w pełni
skutecznym środkiem zaradczym na wspomniane problemy.
Wystarczy,  że  na  jezdni  w  bliskim  sąsiedztwie  przystanku
parkują samochody, aby występował efekt zatoki. 

Ze  skuteczną  pomocą  przychodzi  dopiero  dodanie  peronu
półwyspowego  wysuniętego na jezdnię. W zatoce mamy do
czynienia z peronem wklęsłym, cofniętym względem krawędzi
jezdni.  W  przypadku  peronu  półwyspowego  -  dokładnie
odwrotnie - jego krawędź jest wysunięta ku osi jezdni, niczym
lustrzane  odbicie  zatoki.  Przystanek  półwyspowy  eliminuje
wszystkie  wspomniane  wady  zatok.  Przekształcenie  zatoki
w jej  przeciwieństwo  daje  też  jedną  korzyść  kierowcom  -
przed  i  za  peronem  można  wyznaczyć  miejsca  postojowe,
na ogół znacznie więcej niż w przypadku zatoki.  Brak zatoki
może  także  być  skutecznym  elementem  uspokojenia  ruchu
i poprawy bezpieczeństwa. 

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 .

 Bezpieczna przystań 
o przewagach peronów półwyspowych nad zatokami

Peron  półwyspowy  z  prefabrykatów  w  Barcelonie;  przed  nim  i  za  nim  miejsca
parkingowe

Zatoka autobusowa pod Warszawą

Zatoki  autobusowe  to  nieodłączny  element  polskich  dróg
i ulic. Wrosły w krajobraz naszych miast tak silnie, że mało
kto wyobraża sobie ich brak. W Warszawie wciąż powstają
nowe.  Często  jednak  są  one  zbędne,  a wręcz  szkodliwe.
Jakie  są  główne  wady  zatok  autobusowych  z punktu
widzenia pasażerów i bezpieczeństwa?


