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Potrzeby społeczne względem przestrzeni miejskiej 
a kwestia transportowa

Jakość życia w mieście - jaka infrastruktura jest potrzebna
Bydgoszcz, 4 IV 2017
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albo tak...
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potrzeba zdefiniowanej formy
dla powstania przestrzeni publicznej



Przestrzeń publiczna warunkuje istnienie 
pełnowartościowego miasta, ponieważ miasto 

jest polem kontaktów i obiektem 
„obywatelskiej dumy”

W ten sposób forma materialna przyczynia się do 
tworzenia najważniejszego kapitału - społecznego

Zadaniem zdrowego społeczeństwa jest tworzyć 
pełnowartościowe miasto. Temu służyć powinien 
system prawny, sztuka urbanistyki i architektury, 

profesja inżynierii transportu



kim jesteśmy?



Olechów k. Łodzi – przestrzeń publiczna doby III RP

PLAC?

?
?
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Olechów k. Łodzi – przestrzeń publiczna doby III RP

substytut ludzkiej skalipierzeja „budek”



Olechów k. Łodzi – przestrzeń publiczna doby III RP
centrum dzielnicy??



czy też tacy-śmy?



Łódź, 6 Sierpnia – przestrzeń publiczna doby III RP, 2015 r.

www.turystyczna.lodz.pl



Łódź, 6 Sierpnia – przestrzeń publiczna doby III RP



źr.: ocdn.eu

Wrocław - przejście na ul. Świdnickiej, 2015 r.



jaka nowoczesność?



kiedyś 
bulwar 

dzisiaj

arteria 

Warszawa



sprawność

Moskwa

Jak szerokie mogą być arterie? 



transport 
itśrodowisko

•emisje spalin można zmniejszyć
•mniej możliwości zmniejszenia 
hałasu 
•terenochłonności nietda się 
zmniejszyć

miasto polem walki 
o miejsce



Zdolność przewozowa 
(Jacek Malasek, Obsługa komunikacyjna centrów miast, Warszawa, 1976

Jan Podoski, Transport w miastach, Warszawa, 1972)

pochodna pojemności pojazdu, napełnienia pasażerami na m kw., 
odstępów między pojazdami, średniej prędkości

kolej podmiejska: do 60 000 pas./h na kierunek
metro: do 40 000 pas./h (max 90s) 
tramwaj: 15 000 pas./h (max 60s)
autobus: do 13,000 pas./h (max 30s)

droga: 1 pas – ca 2 000 poj./h
związane z odstępami; ca 50 km/h (wyższa prędkość – mniejsza przepustowość); szer. 3.5 m

średnie zapełnienie: 1,4 os./poj. = ca 2 800 pas./h;
z uwzględnieniem zatrzymań – 1 500 poj./h,
           ca 2 100 pas./h

Combino Supra: 350 pas./poj. daje 
21k pas./h

BRT – lepsze parametry



12,5 k 
miejsc

parkingowych

¼ km2; 1 MP  – 20 m2Stare Miasto w Olsztynie

terenochłonność parkingów

destrukcja struktury miasta - „wymieranie” centrum
degradacja warunków życia w pierścieniu dojazdów



za nadmiar samochodów najwięcej płacą ci, 
co zostali w śródmieściu



fakty i mity



wizja z lat 60-tych

~2010

arterii nie zbudowano, jezdnie zwężano - 
miasto żyje, jak mało które 

dostosować miasto do samochodu?

Amsterdam:



nowoczesność i wygoda = samochód?
struktura modalna przemieszczeń

miasto samochodu miasto transportu publicznego

miasto roweru miasto ruchu pieszego

źr.: EPOMM



52,3% domów bez samochodu



Rower i sprzedaż w sklepach:

centrum Denver, Larimer St.
przed i po urządzeniu pasów
rowerowych

źr.: Stephen Rijo

samochodowi
klienci

to warunek 
handlu?



SAMOCHODEM: 
37% wydaje 

>100$/miesiąc
31% >10x/miesiąc

AUTOBUSEM: 
39% wydaje 

>100$/miesiąc
56% >10x/miesiąc

ROWEREM:
54% wydaje 

>100$/miesiąc
73% >10x/miesiąc

PIESZO:
58% wydaje 

>100$/miesiąc
75% >10x/miesiąc

obrzeża śródmieścia



Budapeszt - puste witryny przy Ferenciek tere (fot. JW)



Rolf Monheim, Parking Management and Pedestrianisation 
as Strategies for Successful City Centres, w: Sustainable 
Transport in Central and Eastern European Cities, European 
Conference of Ministers of Transport, 1996 

B
yd

go
sz

cz
?

zakupy bez samochodu? – często tak!

w miastach poprzemysłowych – więcej sam.?



modal split (2006):
aglo   centrum

pieszo   4%                
rowerem   1%                

transport publiczny 14%         62%
samochód  81%        28%

śródmieście nie musi być wymarłe,
nawet w warunkach eksurbanizacji

Melbourne 8%



arterie 4pasmowe i szersze
w metropoliach (~2001)

kongestia 2015:
Warszawa: 38% (66%, 73%)
Wiedeń: 28% (43%, 50%)
Neapol: 31% (47%, 56%) 

TomTom Traffic Index 2015
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„zwalczanie kongestii 
poszerzaniem ulic 

to jak leczenie otyłości 
popuszczaniem pasa”





odzyskać ulice dla 
życia miejskiego



działania



priorytet dla transportu publicznego

wysokosprawna sygnalizacja wzbudzana - Olivet k. Orleanu



transport publiczny w strefie pieszej

• forma uprzywilejowania transp. publ. 
• pomoc w ożywieniu śródmieścia
• przebieg linii blisko celu podróży 
  (krótkie dojścia)

PROBLEM: za wielki ruch przeszkadza

Mannheim      Grenoble      Birmingham 
 (fot. Erebus555 - WikiComm)



dostosowanie do struktury

budynki i tramwaj

Allschwil k. Bazylei: pętla na wiejskim placu

Brunszwik: dwa metry od budynku

Échirolles k. Grenoble: wewnątrz osiedla

Mannheim-Vogelstang: pod zespołem handlowym



przestrzeń publiczna osiedla

Vlaardingen k. Rotterdamu – osiedlowy plac główny z tramwajem (fot. JW) 



St Etienne
Place Fourneyron

budowa tramwaju: 

- zmniejszenie 
  przepustowości ulic
- zmniejszenie 
  ruchu kołowego
- polepszenie 
  warunków 
  środowiskowych

metoda 
„push & pull”
w działaniu



rower w mieście
• im mniejsze miasto, tym większy potencjalny udział roweru
• Amsterdam, Kopenhaga – >1/3 podróży pieszo lub rowerem
• infrastruktura rowerowa jako element polityki „push - pull”

Fryburg (Bryzg.) – Bike&Ride na dworcu Sztutgart – kolej zębata wyprowadza rowery 
na górę



rower w mieście

kanalizacja ruchu
na skrzyżowaniu 

- Essen

pas rowerowy na ringu
- Bazylearower codzienny

- Fryburg (Bryzg.)



rower środkiem transportu najbardziej podatnym na wzrost?



restrykcje dla wjazdu i poruszania się samochodem 

śródmieście dla pieszych i tramwajów; przejazd poprzeczny samochodem 
niedozwolony (wjazd pętlicami) – Sztrasburg, Gandawa



kongestia 2016:
średnia: 18%
szczytowa: 32%/34%
źr.: EPOMM, TomTom

zupełny brak arterii kołowych!

Gandawa
250k mieszk.
600k aglom.

kongestia 2016:
Bydgoszcz: 33% (45%/60%)

TomTom Traffic Index 

kongestia 2016:
Bydgoszcz: 33% (45%/60%)

TomTom Traffic Index 



epoka masowej motoryzacji?



trasy tramwajowo-piesze
trudno przekraczalne dla samochodów

Mannheim



trasy tramwajowe trudno przekraczalne dla samochodów

Göteborg



Zurych
układ drogowy

SSR służy 
m.in. do 
spowalniania
wjazdu samochodów
w szczycie

kongestia:
średnia: 27%
szczyt: 47%/61%
źr.: TomTom

1 km



„Sie sind in Züri
herzlich 

willkommen, 
aber ihr Auto

ist nicht”



Zurych:

zamknięcie 
Limmatquai - 

jednej
z osi przejazdu
samochodem 
przez centrum



epoka motoryzacji?



w Bydgoszczy…





żr.: www.mapy.bydgoszcz.pl

tramwajowy – 
Gdańska <75 db; Focha <70 dB

drogowy – często przekracza 75 dB
także na Poznańskiej, Grudziądzkiej,
Focha

Bydgoszcz
Hałas kom.
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potrzeba zmniejszenia ruchu 
rozcięcie? zwężenie?



Bydgoszcz, ulica Poznańska

brak zmian = utrwalenie substandardu



hałas samochodowy
>75 dB

ale - 
różna percepcja 
jakości miejsca 

śródmieście-centrum

kołnierz śródmiejski



Bydgoszcz, Grudziądzka

brak zmian = utrwalenie erozji miasta



510m

540m

uniwersytet

szpital

tramwaj do Fordonu - obsługa użyteczności publicznej



87
0m

1200m

tramwaj do Fordonu - obsluga mieszkańców



tramwaj do Fordonu

konieczność dowozu
linie nocne - obsługa 
bardziej bezpośrednia



przystanek Niepodległości



przystanek Niepodległości



tramwaj do Fordonu - usprawnienie układu?



•przywrócenie śródmieściu kluczowego znaczenia jako 
„węzła” tożsamości i prężności gospodarczej (wttym 
handlu) wymaga obecności wielu ludzi;

•sprzyja temu atrakcyjna i przyjazna pieszym przestrzeń 
publiczna (Gehl); ma to kluczowe znaczenie dla 
przyszłości w świetle starzenia się społeczeństwa;

•sprzyja temu ciągłość struktury miejskiej (zamieszkały 
„kołnierz”), w którym istnieje godziwy habitat bez 
uciążliwości wywołanych nadmiernym ruchem („push”);

•sprzyja temu dobrze zorganizowany transport 
publiczny, odpowiednio dostępny również na peryferiach 
(„pull”);

KILKA WNIOSKÓW - 1



•sprzyja temu popularność roweru, który dobrze wiąże 
się z ambicją sprawności fizycznej jednostki, ale wymaga 
określonej infrastruktury („pull”);
•istnieje coraz więcej sił społecznych, zwłaszcza 
wtmłodszych pokoleniach, dla których dotychczasowy 
model modernizacyjny stał się anachronicznym 
itwstydliwym;
•fundamentem nowej polityki miejskiej będzie 
przełamanie mitów związanych ze związkiem 
gospodarczej prężności miast i swobodą zachowań 
komunikacyjnych - obsługa transportowa miasta nie 
wymaga wielkich przestrzeni i jego pocięcia barierami 
arterii na niespójne fragmenty

KILKA WNIOSKÓW - 2



Dziękuję za uwagę

Le
on

 K
rie

r

pełnowartościowe miasto powstaje z poszanowania dla innych, 
z wyczucia proporcji tego, co się godzi, a co nie wypada, 

w imię zachowania prawdziwych, ponadczasowych wartości - 
które są jednak stałym tłem dla codziennego życia
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