USPOKAJANIE RUCHU
W CENTRUM POZNANIA
- CELE, PROBLEMY, DYLEMATY

Katarzyna Bolimowska

Rady Osiedli – zgłaszanie potrzeb…,
uspokajanie ruchu
Obszar 2 – ponad 1 mln, struktura kosztów…
Co z obszarem 3 i 4 ?
tymczasowe rondo, wyłączenie sygnalizacji…
- upłynnianie ruchu

POTRZEBY, KOSZTY, DZIAŁANIA, PLANY

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

- WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH (SKRZYŻOWANIA RÓWNORZĘDNE, MNIEJSZA
PRĘDKOŚĆ POJAZDÓW)

- MNIEJSZY HAŁAS I SPALINY - JADĄCE WOLNIEJ POJAZDY, WYELIMINOWANIE „TRANZYTU”,
PŁYNNOŚĆ RUCHU

- PRZESTRZEŃ NA CHODNIKACH
- WIĘCEJ ZIELENI I MAŁEJ ARCHITEKTURY
- KONTRARUCH, STOJAKI DLA ROWERÓW
- UPORZĄDKOWANIE DOSTAW, TAXI, AUTOBUSÓW TURYSTYCZNYCH

ETAPY – OBSZARY – 2016R., 2017R.

sygnalizacja 260tys.
znaki mini i poziome w minimalnym zakresie 400tys.
inne: robocizna, biuro informacji, czasowa organizacja ruchu, nadzór 240tys.
ZIELEŃ DODATKOWO 200tys. … +200tys.

OBSZAR 2 – PONAD 1 MLN,
STRUKTURA KOSZTÓW…



obszar II



ograniczony ulicami:
Solną – Wolnica – Małe
Garbary – Garbary –
Podgórna – Aleje
Marcinkowskiego



USPOKOJENIE=

1.



POWIĘKSZENIE STREFY ZAMIESZKANIA
(prędkość z 30 na 20km/h, piesi całą
szerokością ulicy…)

2. B1- ograniczenie przejazdów

TEREN, OBJĘTY STREFĄ USPOKOJONEGO RUCHU
– PLAN PIERWOTNY



Ograniczona przestrzeń, sprzeczność interesów



Konieczność dialogu, umiejętności



Potrzeba informacji, edukacji



Czas … -zaległości ? -budżetowanie? –czas na dialog?



Koszty reorganizacji ruchu a możliwość rewitalizacji



Bezpieczeństwo, przepisy



Parkowanie, B1…

PROBLEMY, DYLEMATY …

SPOTKANIA, WARSZTATY 2017r.

W 2016r. –prace Komisji Rewitalizacji -4, warsztaty
specjalistów, ekspertów… opracowano koncepcję.
W trakcie konsultacji w 2017r. przeprowadzono między
innymi: spotkania z seniorami, służbami ratunkowymi,
mieszkańcami, przedsiębiorcami, radnymi miejskimi
i osiedlowymi. Uruchomiony był dedykowany adres
mailowy. Otrzymano ponad 130 propozycji i uwag.
Powstaje projekt.
•
•

Stacja Rowerowa Masztalarska
Instytucje: Kościoły, szpitale, pogotowie, muzea… , służby miejskie…

•

Harmonogram – na ul. Wodnej -punkt informacji

•

Estetyka: oznakowanie poziome – minimum, ozn.pionowe mini,
koperty dla dostaw, tablice B1…

–wt i pt 11.00-13.00 i środa 15.00-17.00, tymczasowa organizacja ruchu, sygnalizacja, autobusy…

rozpoczęcie maj/czerwiec

KONSULTACJE

Co sprawia, że Pana/i ocena dzisiejszego wyglądu i komfortu korzystania z tej ulicy i ulic sąsiadujących nie
wysoka? z ulicy
Wykres 8. Najczęściej wskazywane problemy w zakresie komfortujest
korzystania
0,00%

10,00%

20,00%

Parkujące 'na dziko' samochody

28,99%

Bałagan wizualny - za duża liczba krzykliwych reklam

17,42%

Niedostateczna ilość zieleni

17,28%

Źródło: badanie własne PAPI N=600

1,46%

W wielu miejscach za wąskie chodniki

1,17%

Brzydkie, nieodnowione fasady większości budynków

1,17%

Ogólny brud i duża ilość śmieci

Coś innego

40,00%
31,19%

Hałas spowodowany ruchem samochodowym

Nierówne chodniki

30,00%

POPARCIE DLA JEDNOKIERUNKOWYCH ULIC
NA KORZYŚĆ MIEJSC DO PARKOWANIA
I PRZESTRZENI DLA RUCHU ROWEROWEGO

0,44%

0,88%

Wykres 8. Najczęściej wskazywane problemy w zakresie komfortu korzystania z ulicy, Public Profits



Obecnie Brak



Pierwotny projekt 14 kopert dla dostaw



Po konsultacjach

Rezygnacja z wyznaczania kopert. Dostawy będą się odbywać w
godz. 6.00-11.00.

Propozycja zapisów w uchwale dot. SPP – w wyznaczonych godzinach
– z „zegarem…”

KOPERTY DLA DOSTAW

OBSZAR 2

KOPERTY DLA DOSTAW – JAK TO WYGLĄDA W
INNYCH MIASTACH
Miasto

Zasady

Uwagi

Postój 15 – 20
minut

Opłata w parkomacie

Wrocław

Brak kopert

-

Gdańsk

Postój do 30
minut

Opłata w parkomacie lub przez
telefon

Warszawa

Brak kopert

Chcą rozwiązać problem braku
miejsc dla samochodów
dostawczych

Łódź

Brak kopert

Niepisane prawo, że można
bezpłatnie stać do 15 min

Kraków

Miejsca postojowe dla autokarów
Obecnie

Pierwotny projekt

Po konsultacjach

Miejsca postojowe:
ul. Stawna – 3
Al. Marcinkowskiego
–4
ul. Dominikańskiej – 3.

Miejsca postojowe:
ul. Stawna – 3 do 15 min.
ul. Chwaliszewo – 2 nowe miejsce
pl. Międzymoście – 3 nowe
Al. Marcinkowskiego – 7,
dodatkowe miejsca przy poczcie.

Łącznie 10 miejsc.

Łącznie 15 miejsc.
Likwidacja miejsc
na ul. Dominikańskiej.

Wyznaczono dodatkowe 2 miejsca
postojowe dla autokarów na Al.
Marcinkowskiego – po zachodniej stronie
ulicy.
Postój autokarów do 15 min. będzie
bezpłatny * (propozycja do uchwały o SPP)

PRACE KOMISJI REWITALIZACJI,
protokoły

Łącznie będzie 17 miejsc dla autokarów.

Obecnie trwają
ustalenia:
Ks. Józefa – nowe miejsca,
Międzymoście rezygnacja
Dominikańska…

Nowy parking – ul. Niska,
Okolice dworca Garbary,
Stara Rzeźnia, Stawna
- teren miasta…

Postoje dla taksówek
– rodzaj transportu publicznego, zastrzeżenia, zamówienia telefoniczne…?

Obecnie

Pierwotny projekt

Po konsultacjach

Postoje zlokalizowane
na:
- ul. Szkolnej –
- ul. Wielkiej
- 23 lutego
- ul. Paderewskiego
- pl. Międzymoście

Postoje zlokalizowane na:
- ul. Szkolnej – zmniejszony
- ul. Wielkiej
- 23 lutego
- ul. Paderewskiego

Postoje zlokalizowane na:
- ul. Szkolnej – zmniejszony
- ul. Wielkiej – zmniejszony
- 23 lutego
- ul. Paderewskiego

Łącznie ok. 21 miejsc
postojowych.

Łącznie ok. 18 miejsc postojowych.
Obserwacja 3miesiące.

Łącznie ok. 26 miejsc
postojowych.

Zieleń a reorganizacja ruchu…
Obecnie

Pierwotny projekt

Po konsultacjach

-

Projekt organizacji ruchu nie obejmował
małej architektury i zieleni.

W wyniku ustaleń z Radą Osiedla Stare
Miasto postanowiono wprowadzić zieleń i
małą architekturę w czterech lokalizacjach:
ul. 23 Lutego (przy pl. Wielkopolskim),
ul. Wrocławska,
ul. Masztalarska,
Al. Marcinkowskiego przy ul. 23 lutego.
* Zlecono analizę obszarową – w celu
zbadania możliwości nasadzeń -do 5lipca
•
Finanse: 150tys. do 200tys. ZDM, RO
Po analizie?

Wstępna propozycja zawężenia wjazdu na
ul.Paderewskiego – zieleń…

* Masztalarska – stacja rowerowa, zieleń w - w trakcie…

Zieleń przyuliczna
od 2015 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisane są
pieniądze na rewaloryzację zieleni przyulicznej w
Śródmieściu - 600 tys. zł rocznie
w 2016 r. zrewitalizowano pasy drogowe i skwery np. na ul.
Chwaliszewo, Owsianej, Ściegiennego, Głogowskiej,
Hetmańskiej, Strzeleckiej, Złotowskiej, Brzechwy, Kasprzaka,
Czarneckiego, Bukowskiej, Fabrycznej, al. Niepodległości.
Podczas projektowania zieleni uwzględnia się również
elementy małej architektury
edukacja ekologiczna - akcja „Nie solę. Chronię drzewa”
oprócz charakteru edukacyjnego przynosi konkretne
efekty dla środowiska (gra, ulotki)
Konferencje…

Miejsca postojowe dla mieszkańców
Obecnie

Pierwotny projekt

Po konsultacjach

Parkowanie w SPP.
Obecnie na tym
terenie
są 574 miejsca
postojowe*.

Likwidacja 161 miejsc postojowych
(w tym 2 na pl. Kolegiackim).

Likwidacja 121 miejsc.*

* Bez miejsc na pl.
Kolegiackim

Rekompensata dla mieszkańców z tytułu
utraconych miejsc: parking na Chwaliszewie,
na którym przeznaczonych zostanie ok. 125
miejsc tylko dla mieszkańców tego rejonu.
Korzystanie będzie możliwe na podstawie
identyfikatora mieszkańca SPP. Mieszkańcy
otrzymają również karty umożliwiające wjazd i
wyjazd z parkingu (parking jest ogrodzony) –
prawdopodobnie konieczne będzie
zapłacenie kaucji za kartę wjazdu. Nie
przewiduje się dodatkowych opłat za
korzystanie z tych miejsc postojowych.

Rekompensata dla
mieszkańców z tytułu
utraconych miejsc
postojowych na parkingu
buforowym na
Chwaliszewie – ok. 125
miejsc.
PARKING OGRODZONY,
OCHRONA
* Bez miejsc na pl. Kolegiackim

PARKING CHWALISZEWO
250 mp DZIŚ, z tego 25 od UM – czynne, wykorzystanie…

ok. 50 mp PROJEKTOWANYCH bez odstępstwa

ok. 50 mp projektowanych z odstępstwem

SUMA dla mieszkańcow 125

SUMA NOWYCH – DOBUDOWYWANYCH 100

Miejsca postojowe na poszczególnych ulicach

Ulica

Było

Będzie

Zmiana

Liczba miejsc nielegalnie
wyznaczonych **

Aleje Marcinkowskiego

76

69

-7

0

Plac Wielkopolski

96

92

-4

13

23 Lutego

27

16

-11

14

Masztalarska

25

18

-7

2

Wroniecka

7

7

0

0

Stawna

9

14

5

5

Szewska

60

49

-11

20

Żydowska

39

19

-20

20

Dominikańska

46

46

0

22

Wielka

46

28

-18

6

Woźna

26

25

-1

1

Wodna

12

9

-3

3

Plac Międzymoście

14

0

-14

2

Wszystkich Świętych

23

11

-12

3

Za Bramką

12

8

-4

2

Szkolna

24

19

-5

7

Kozia

4

4

0

1

Paderewskiego

3

3

0

2

Franciszkańska

3

0

-3

3

Zamkowa

1

4

3

1

Ul. Plac Bernardyński

4

4

0

0

Góra Przemysła

9

0

-9

9

Rynkowa

0

Kramarska

0

Klasztorna

0

Ślusarska

0

Wrocławska

0

Ludgardy
SUMA

7

7

0

573

452

-121

Parking Chwaliszewo:
+125 dla mieszkańców

**Wyznaczone niezgodnie z przepisami:
- 10m od skrzyżowania
- brak drogi manewrowej
136

Parkingi w Centrum – na parkingach w rejonie
Śródmieścia jest ok. 11 100 miejsc
postojowych. Ceny za godzinę wynoszą
średnio 3,5 zł.
ZDM prowadzi rozmowy, aby:
• wypracować
możliwość abonamentów
dla mieszkańców
na preferencyjnych warunkach.
• lepiej informować kierowców
o wolnych miejscach postojowych.

Odległości od parkingów

APLIKACJA – NAWIGACJA …
dostępna…
WTiZ – polityka parkingowa,
działania, analizy

PARKOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW

NAPEŁNIENIA SPP I POZA SPP (2017r) W SEZONACH OD 2011 DO 2017
(po poszerzeniu SPP o obszar Jeżyc 1 -05-2011 r.; a od 17-04-2012 r. z czasem funkcjonowania SPP 8.oo-18.oo a w soboty 8.oo-14.oo)
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14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

godziny funkcjonowania SPP
wrz-11 (pn-pt) - SPP

kwi-12 (pn-pt) - SPP

kwi-12 (soboty) SPP

kwi-12 - GRUNWALD

kwi-12 - WILDA

maj-13 (pn-pt) - SPP

maj-13 (soboty) SPP

wrzesień-14 (pn-pt) - SPP

wrzesień-14 (soboty) SPP

wrzesień-15 (pn-pt) - SPP

wrzesień-15 (soboty) SPP

maj-17 - GRUNWALD

maj-17 - WILDA

maj-17 (pn-pt) - SPP

maj-17 (soboty) SPP - bez opłat

PARKOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW

PARKOWANIE
DLA MIESZKAŃCÓW

LICZBA MP 8880
LICZBA IDENTYFIKATORÓW
MIESZKAŃCA - PONAD 7,5 TYS..

PARKOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW –
UL.RYBAKI

MIEJSCA DEDYKOWANE, KONSULTACJE - PRZEBUDOWA

ROZBUDOWA ULICY RYBAKI
- NOWA JAKOŚĆ W PRZESTRZENI
MIEJSKIEJ-

Nawierzchnia ulic i chodników:
OBECNIE: asfaltowa nawierzchnia jezdni
Jest w złym stanie technicznym.
Chodniki wymagają naprawy, są
nierówne,
wiele płyt jest połamanych.

PO PRZEBUDOWIE: nowa asfaltowa
nawierzchnia jezdni. Chodniki:
-po stronie zach. z kostki kamiennej
staroużytkowej łupanej + cztery rzędy
płyt betonowych 50x50.
-po stronie wsch. z kostki kamiennej
staroużytkowej + płyty kamienne
staroużytkowe szer. 1,20 m.

Przywrócenie na ulicy zieleni niskiej i wysokiej
OBECNIE: wzdłuż wschodniej strony ulicy, pomiędzy samochodami
rosną pojedyncze drzewa – 11 szt.
PO PRZEBUDOWIE: po wschodniej stronie ulicy będzie strefa zieleni
i małej architektury o szerokości 2 m, która oddzieli chodnik od parkingu
i jezdni. Na ulicy będzie rosło łącznie 27 drzew. 400 m kwadratowych zostanie
zagospodarowanych pod niską zieleń.

Wyniki sondażu ulicznego
ZIELEŃ
Według projektu na ul. Rybaki planuje się nasadzenia 21 drzew.
Jaki gatunek drzew jest przez Państwa preferowany?
nie mam zdania/brak
odpowiedzi
3,0%

B. Inny gatunek
49,3%

A. Lipa - takie
drzewa rosną już na
tej ulicy.
47,8%

Wyniki sondażu ulicznego
ŁAWKI
Ile nowych ławek powinno pojawić się na ul. Rybaki?

C. Nie ma
potrzeby
większej liczby
ławek na ulicy
28,4%

nie mam
zdania/brak
odpowiedzi
1,5%

A. 3 nowe ławki po
wschodniej stronie
ulicy w ciągu z
drzewami
14,9%

B. 5 nowych ławek po
wschodniej stronie
ulicy w ciągu z
drzewami
55,2%

Uporządkowanie parkowania aut przy trzech
skrzyżowaniach

OBECNIE: samochody parkują
przy skrzyżowaniach niezgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Nie zapewnia to widoczności
i bezpieczeństwa innym
użytkownikom.

PO PRZEBUDOWIE: samochody
parkują w przepisowej odległości
minimum 10 metrów od skrzyżowań.

Zwiększenie przestrzeni dla pieszych poprzez uwolnienie chodników od
samochodów
OBECNIE: Samochody parkują na chodnikach – po stronie zachodniej
równolegle i prostopadle, po stronie wschodniej ukośnie. Samochody
zajmują jezdnię i część chodników. Piesi mają do dyspozycji tylko wąskie

fragmenty chodników.

Miejsca postojowe
OBECNIE: 100 legalnych miejsc
postojowych.
Parkowanie na chodnikach.

PLAN: 59 miejsc postojowych
(+10), w tym 3 dla osób
niepełnosprawnych.
Parkowanie tylko na jezdni.

MIEJSCA POSTOJOWE
W związku z planowaną inwestycją przewiduje się zmiany dotyczące miejsc
postojowych zlokalizowanych na ul. Rybaki. Który z wariantów uważają Państwo
za najlepszy?
C. pozostawienie zasad
parkowania na ul. Rybaki
bez zmian (udostępnienie
miejsc postojowych dla
wszystkich na zasadach
ogólnych obowiązujących
w strefie płatnego
parkowania)
20,9%
B. przeznaczenie wyłącznie dla
mieszkańców ok. 40-50% miejsc
postojowych na ulicy (na
podstawie identyfikatorów
strefy płatnego parkowania) bez
wyznaczenia godzin, w których
obowiązuje uprawnienie
34,3%

nie mam
zdania/brak
odpowiedzi
4,5%
D. Inne
rozwiązania
7,5%

A. przeznaczenie wyłącznie
dla mieszkańców ok. 60-70%
miejsc postojowych na ulicy
(na podstawie identyfikatorów
strefy płatnego parkowania) z
wyznaczeniem określonych
godzin, w których obowiązuje
uprawnienie (np. 15.00-18.00)
32,8%

Ograniczenie ilości aut przejeżdżających przez
ulicę poprzez zmianę kierunku ruchu
OBul. Rybaki jest dwukierunkowa
na odcinku od ul. Krakowskiej do
wlotu ulicy Strzałowej.
PO PRZEBUDOWIE: ulica będzie
jednokierunkowa.
Ruch pojazdów będzie się odbywał
w kierunku
- ul. Krakowskiej na odcinku od ul.
Strzałowej
do ul. Krakowskiej
- ul Strzeleckiej na odcinku od Strzałowej do
Strzeleckiej.

USPOKAJANIE RUCHU W CENTRUM – PRÓBA PODSUMOWANIA
Ulica miejska jest przestrzenią publiczną służącą realizacji różnych celów i pełniącą różne funkcje,
niejednokrotnie sprzeczne ze sobą.
Realizacja tych celów oraz funkcji poprzez wykorzystanie narzędzi inżynierii ruchu jest zadaniem niezwykle
trudnym, lecz niezbędnym zarówno w świetle dążenia do „równowagi” w transporcie, ale też w świetle
aktywizacji i poprawy estetyki przestrzeni.

W przypadku ścisłego centrum Poznania, kontynuując prace związane z
uspokajaniem ruchu, przyjęto następujące założenia:

- zwiększenie strefy zamieszkania jako strefy o ograniczonym ruchu
pojazdów (zakaz ruchu),
- wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych,

- wprowadzenie dwóch kierunków dla ruchu rowerowego,
- umożliwienie rowerzystom wszystkich relacji na skrzyżowaniach,
- dążenie do wyeliminowania miejsc postojowych z przestrzeni chodników,
- wyłączanie sygnalizacji świetlnej.

Czy strefowanie prędkości

w zależności od charakteru i funkcji ulic
można, czy też należy

stosować jako
wstęp do rewitalizacji obszaru?

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z
USPOKOJENIA RUCHU –
DOŚWIADCZENIA


Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym



Redukcja poziomu hałasu od 2 do 3 dB /w zależności od
nawierzchni/



Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza:





Przykład Berlina – spadek emisji dwutlenku azotu o 37%, pyłu
zawieszonego PM10 30%, sadzy o 19%;



Badania Bawarskiego Instytutu Ochrony Środowiska: spadek emisji
tlenku węgla o 76%, tlenków azotu o 9%, a pyłu zawieszonego o
55% /za: Beim 2011/

Poprawa estetyki
 W Berlinie już na blisko 70% ulic obowiązuje prędkość maksymalna
30 km/h


Wysoki odsetek ulic z Tempo 30 – Wiedeń /ponad 50%/ i Zurych –
75%



Projekty wprowadzenia strefy Tempo 30 na obszarze całego
Paryża z wyjątkiem głównych osi/arterii komunikacyjnych oraz ulic
nad Sekwaną /od 2014 r./

WYSOKI STOPIEŃ AKCEPTACJI
SPOŁECZNEJ DLA WPROWADZANIA
TEGO RODZAJU ROZWIĄZAŃ W
POLSCE

Sondaż – „Newsweek”
sierpień 2016

Dziękuję za uwagę

