Czerwona krata na pędzącego rowerzystę. ZDM chce
spowolnić jednoślady
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Ursynowska radna Sylwia Krajewska rok temu proponowała progi zwalniające do
rowerzystów. Pomysł został publicznie skrytykowany, ale problem z pędzącymi na złamanie
karku rowerzystami pozostał. Miejscy drogowcy właśnie rozpoczęli testowanie
eksperymentalnych sposobów na spowolnienie jednośladów.
Rok temu, w odpowiedzi na skargi mieszkańców dotyczące szybkiej jazdy rowerzystów w alei
KEN, między Jeżewskiego a Zoltana Baló, radna Ursynowa Sylwia Krajewska zaproponowała
nietypowe rozwiązanie.
- Rowerzyści wjeżdżają tu pędem, nawet po 30 km na godzinę. Przez cały Ursynów wzdłuż alei KEN
można "przycisnąć". Dlatego potrzebne jest fizyczne spowolnienie ruchu - mówiła nam radna i
złożyła interpelację w sprawie zamontowania progów zwalniających.
O pomyśle zrobiło się bardzo głośno, nasz artykuł na ten temat rozpowszechnił się w całej Polsce
lotem błyskawicy. Temat wzbudził ogromne emocje, a ponieważ progi zwalniające dla rowerzystów
są zakazane, propozycja radnej została powszechnie skrytykowana.
Drogowcy rozpoczęli eksperyment
Problem pędzących rowerzystów jednak pozostał i wciąż nie ma skutecznej metody na poprawę

bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych. Dlatego do tematu wrócili miejscy drogowcy.
- Rosnący ruch rowerowy sprawia, że coraz częściej dochodzi do konfliktów między rowerzystami i
pieszymi. Szukamy rozwiązań, które pozwolą ograniczyć to zjawisko. Oprócz typowych, takich jak
wyznaczanie zebr, testujemy również rozwiązania niestandardowe. Chcemy zbadać, czy mają one
wpływ na zachowania pieszych i rowerzystów - mówi Mikołaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich.
W trzech punktach Warszawy drogowcy rozpoczęli pilotaż trzech różnych rozwiązań, które mają
uspokoić ruch rowerowy i spowodować, że również piesi poczują się bezpieczniej.
Na ul. Okopowej w rejonie ul. Wolność droga dla rowerów w miejscu przecięcia z
ciągiem pieszym została oznaczona czerwoną kratownicą. To miejsce, w którym piesi
przekraczają długą, prostą drogę dla rowerów idąc na przejścia przez jezdnię.
Oznaczenie drogi dla rowerów ma wskazać obu grupom użytkowników, że w tym miejscu
należy zachować ostrożność
- informuje Zarząd Dróg Miejskich.

na zdjęciu powyżej: Czerwona kratownica w miejscu przecięcia drogi dla rowerów z ciągiem
pieszym, na ul. Okopowej w rejonie ul. Wolność (fot. ZDM Warszawa)
Drugim z wybranych miejsc jest ul. Waryńskiego w rejonie stacji metra Politechnika i ul.
Nowowiejskiej. Popularna droga dla rowerów krzyżuje się tutaj z potokami pieszych wysiadających z
metra, tramwajów i autobusów.
- W miejscach takiego przecięcia wprowadziliśmy oznakowane przejścia dla pieszych, na których

rowerzysta powinien ustąpić pierwszeństwa. Aby podkreślić konieczność zachowania ostrożności
podczas jazdy, bezpośrednio przed przejściami dla pieszych wprowadzone zostały specjalne
rowkowane płytki. Przejechanie po nich ma dodatkowo zwracać uwagę rowerzysty na sytuację na
drodze - mówi Mikołaj Pieńkos z ZDM.

zdjęcie powyżej: Rowkowane płytki przez przejście dla pieszych w rejonie stacji metra Politechnika i
ul. Nowowiejskiej (fot. ZDM Warszawa)
Trzecie rozwiązanie polega na punktowym zwężeniu drogi dla rowerów. Drogowcy testują je na Polu
Mokotowskim, w miejscu gdzie droga dla rowerów przecina alejkę parkową. Kilkanaście metrów
wcześniej droga dla rowerów została zwężona o 50 cm z każdej ze stron.
- Zamiast dotychczasowej opaski posadzone zostaną krzewy. Ma to stworzyć efekt wizualny,
uprzedzający o zbliżaniu się do przecięcia z chodnikiem - mówi Mikołaj Pieńkos.

zdjęcie powyżej: Zwężenie drogi dla rowerów na Polu Mokotowskim (fot. ZDM Warszawa)
Jak zapowiada ZDM w każdej z trzech lokalizacji prowadzone są badania zachowań pieszych i
rowerzystów, tak aby można było ocenić wpływ zmian na sytuację w danym miejscu. Od wyników
tych badań uzależniona jest decyzja o dalszym stosowaniu pilotażowych rozwiązań.
Jak myślicie, czy te rozwiązania będą skuteczne? Komentujcie!
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