
Tempo 30 – większa przepustowość 

Dlaczego Tempo  30  jest  tak  skuteczne?  Przy  dojeździe  do
skrzyżowania  przy  30  km/h  widoczność  z  samochodu  (pod
warunkiem dobrej widoczności na drodze) pozwala na dobrą
ocenę  sytuacji  na  skrzyżowaniu  i  bezpieczny  wybór  dwóch
możliwych rozwiązań:
-  płynnego  kontynuowania  jazdy  przez  skrzyżowanie  (także
w relacji skrętnej!), gdy sytuacja na to pozwala (utrzymujemy
Tempo 30),
-  bezpiecznego  zwolnienia/zatrzymania  się,  gdy  sytuacja
na skrzyżowaniu tego wymaga, np. nadjeżdża pojazd z prawej.

Jaki to ma związek z przepustowością ulic i skrzyżowań? Taki,
że  przy  jeździe  z  prędkością  30  km/h  znacznie  rzadziej
zatrzymujemy się przy skrzyżowaniu, jak też aby wypuścić inny
pojazd  z  miejsca  postojowego  lub  autobus  z  zatoki
przystankowej, albo przepuścić pieszego na pasach. Jeśli inni
zdążyli  przejechać  lub  przejść,  a  ty  nie  musiałeś  się
zatrzymywać,  to  oznacza,  że  przepustowość  wzrosła.  Strefa
Tempo  30  czyni  też  w  dużej  mierze  zbędną  sygnalizację
świetlną,  co  oznacza,  że  na  skrzyżowaniach  można  się
zatrzymać  tylko  wtedy,  gdy  faktycznie  jest  taka  potrzeba,
a nie dlatego, że akurat zapaliło się czerwone. 

Tempo 30 – oszczędza paliwo

Główną zasadą minimalizacji zużycia energii (paliwa) każdym
pojazdem jest  jazda w sposób nie  wymagający  hamowania.
Każde hamowanie jest marnowaniem energii, którą wcześniej
zużyliśmy na przyspieszenie. Oznacza to, że jeśli 300 metrów
od  skrzyżowania,  z którego  ruszam,  jest  kolejne,  na  którym
mogę stanąć, raczej nie warto abym przyspieszał do prędkości
większej niż 30 km/h. Dlaczego? Bo są duże szanse, że przed
skrzyżowaniem  musiałbym hamować i spalić  przez to więcej
paliwa  niż  gdyby  utrzymać  prędkość  30 km/h.  Innowacyjna
infrastruktura  pozwala  utrzymać  Tempo  30  w ruchu
miejskim. Spróbuj i Ty!

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 .

Strefa  30  km/h  w  Barcelonie.  Jezdnia  zwężona  m.in.  dzięki  umieszczeniu  miejsc
do parkowania rowerów i samochodów oraz stacji roweru publicznego

Strefa 20 mil/h w Liverpoolu

Tempo 30
 oszczędność czasu i paliwa dzięki płynnej jeździe 

Płynność ruchu często kojarzy się z rozwiązaniem typu „zielona
fala” w sygnalizacji  świetlnej.  Jednak nie jest  to rozwiązanie
dla każdej ulicy, a przy gęsto rozmieszczonych skrzyżowaniach
może  wręcz  zaszkodzić  płynności  ruchu.  O  ile  sygnalizacja
pozwala rozwijać większe prędkości podczas zielonego światła,
o tyle ceną za tę prędkość jest zwiększona liczba zatrzymań na
czerwonym.  Na  kilku  głównych  ulicach  można
zsynchronizować  sygnalizację  w wybranym  kierunku,  lecz
w kierunku  przeciwnym  i  na  pozostałych  ulicach  ruch  jest
w efekcie rwany: szybko - postój - szybko - postój itd. Efekt?
Średnia  prędkość  samochodów  w  ruchu  miejskim  i  tak
wynosi 20-35 km/h. Alternatywą dla rwanego tempa ruchu
i sygnalizacji  świetlnej jest stała jazda z prędkością 30 km/h
(w Anglii  20  mil/h),  możliwa  dzięki  innowacyjnej
infrastrukturze drogowej opisanej na pozostałych planszach.


