Rys. 9.1. Schemat dwukierunkowej drogi dla rowerów jako samodzielnego wlotu małego ronda.

W przypadku skrzyżowania trzywylotowego, gdzie droga dla rowerów jest czwartym wlotem
skrzyżowania możliwe jest wyznaczenie w przedłużeniu drogi dla rowerów przejazdu dla
rowerzystów przez to skrzyżowanie. W takim przypadku należy przed przejazdem dla
rowerzystów ustawić na drodze dla rowerów znak C-13a, a jeśli przekraczana jezdnia ma
pierwszeństwo ustalone znakiem D-1, należy dodać znak A-7 lub B-20. Jeśli nie wyznacza
się przejazdu dla rowerzystów, można zastosować jedynie znak C-13a określający
konieczność wykonania manewru włączenia się rowerzysty do ruchu.

Fot. 9.3. Droga dla rowerów jako samodzielny
wlot skrzyżowania (Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza).

Fot. 9.4. Droga dla rowerów jako samodzielny
wlot skrzyżowania (Olsztyn, skrzyżowanie
ul. Hozjusza z ul. Wąwozową).

61

Rys. 9.2. Przykład rozwiązania czwartego wlotu na skrzyżowanie. Analogiczne rozwiązanie należy
stosować do obsługi wszelkich istotnych źródeł i celów podróży rowerowych zlokalizowanych
po stronie przeciwnej do istniejącej drogi dla rowerów.

10. INTEGRACJA RUCHU ROWEROWEGO I PIESZEGO
Połączeniu rowerzystów i pieszych na wspólnej przestrzeni służą następujące rozwiązania:
- droga dla pieszych i rowerów (tzw. ciąg pieszo-rowerowy);
- droga dla pieszych (chodnik) z dopuszczonym ruchem rowerów.
Wspólna droga dla rowerów i pieszych jest rozwiązaniem o niskim standardzie ze względu
na niemożność określenia jej prędkości projektowej oraz obowiązek rowerzystów
ustępowania miejsca pieszym. Dlatego takie rozwiązanie można zastosować jedynie tam,
gdzie nie istnieje alternatywny sposób prowadzenia ruchu rowerowego (np. na istniejących
obiektach inżynierskich, wśród gęstej zabudowy z drogami prowadzącymi znaczny ruch
samochodowy, w tym ruch ciężki oraz przy niewielkim natężeniu ruchu pieszego
i rowerowego).
Szerokość drogi dla pieszych i rowerów powinna wynosić co najmniej 3,0 m, z zachowaniem
skrajni przewidzianej dla drogi dla rowerów (patrz: Rozdział 7.3). Drogi dla rowerów
i pieszych powinny być stosowane przy natężeniu ruchu nie przekraczającym łącznie
50 rowerzystów i pieszych na godzinę. Wyjątkowo (np. na istniejących obiektach
inżynierskich, gdzie niemożliwe jest wybudowanie drogi dla rowerów, a charakterystyka
ruchu uniemożliwia prowadzenie ruchu rowerowego po jezdni), można zwiększyć ten
wskaźnik do 100 osób i 100 rowerzystów na godzinę w przeliczeniu na metr przekroju.
Przy mniejszych natężeniach ruchu pieszego lub na odcinkach o długości ponad 300 m
pozbawionych źródeł i celów podroży pieszych, zamiast drogi dla rowerów i pieszych należy
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wyznaczyć tyko drogę dla rowerów, po której ruch pieszy odbywa się zgodnie
z art. 11 ust. 4 PoRD.
Na odcinku, gdzie zachodzi konieczność szczególnego podkreślenia obecności pieszych,
pod znakiem C-16/C-13 można umieścić tabliczkę o treści: Rowerzysto! Zachowaj prędkość
bezpieczną dla pieszych”.

Fot. 10.1. Tabliczka akcentująca właściwe
zachowanie rowerzystów na drodze dla pieszych i rowerów.

Fot. 10.2. Zastosowanie tabliczki na drodze dla
pieszych i rowerów prowadzącej przez peron
przystanku (Olsztyn, ul. Wyszyńskiego).

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest połączenie ruchu pieszego i rowerowego
na istniejącym chodniku poprzez zastosowanie kombinacji znaku C-16 z tabliczką T-22 lub
tabliczką o treści „Dopuszczony ruch rowerowy”. Opisane oznakowanie nie wprowadza
obowiązku korzystania przez rowerzystów z tak wyznaczonego ciągu. Opisane rozwiązanie
należy stosować wyłącznie na chodnikach o niewielkim ruchu pieszych i szerokości
nie mniejszej niż 2,5 m. Rozwiązanie należy traktować jako tymczasowe, ponieważ jest
prowizorycznym sposobem zapewnienia spójności i bezpieczeństwa lokalnej sieci tras
rowerowych.

Fot. 10.3. Tabliczka dopuszczająca ruch rowerów
na chodniku (drodze dla pieszych).

Fot. 10.4. Zastosowanie tabliczki dopuszczającej
ruch rowerowy pod znakiem C-16 (Olsztyn).
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11. INTEGRACJA KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Z TRANSPORTEM PUBLICZNYM
Sprawnie działające i atrakcyjne dla użytkowników powiązania pomiędzy różnymi systemami
komunikacyjnymi służą wdrażaniu idei zrównoważonego transportu (w lokalnych
dokumentach strategicznych określanego jako „łańcuch ekomobilności miejskiej”).
Podstawowym mechanizmem jest tutaj efektywne, wygodne i bezpieczne przenikanie się
i uzupełnianie komunikacji pieszej, rowerowej, publicznej (oraz TAXI), które wspólnie tworzą
miejski układ komunikacyjny.
Integrację transportu rowerowego i publicznego można zapewnić poprzez:
 Lokalizowanie parkingów rowerowych Bike & Ride przy wybranych przystankach
tramwajowych, autobusowych i kolejowych. Parkingi rowerowe powinny znajdować
się możliwie blisko peronów przystankowych, a w przypadku węzłów
komunikacyjnych i dworców parkingi rowerowe należy umieszczać możliwie blisko
wejść do budynków, tuneli czy kładek prowadzących na perony. Zaleca się, aby
60 - 80% ww. miejsc postojowych było zadaszonych za pomocą samodzielnych wiat
rowerowych lub za pomocą zadaszeń będących integralnymi elementami wiat
przystankowych. Zawsze należy umożliwić bezpośredni dojazd rowerzystów
do parkingów. W sytuacji bezpośredniego sąsiedztwa parkingu rowerowego z jezdnią,
należy zastosować elementy chroniące rowerzystów oraz zaparkowane rowery przed
ochlapywaniem (np. za pomocą barier pełnych z elementami wykonanymi z tworzyw
sztucznych).

Fot. 11.1. Wiata rowerowa przy krańcówce tram- Fot. 11.2. Zadaszony parking rowerowy w węźle
wajowej (Olsztyn, ul. Witosa).
przesiadkowym Jasień (Gdańsk).

Fot. 11.3. Wiata rowerowa przy krańcówce tramwajowej (Wrocław).

Fot. 11.4. Zadaszony parking rowerowy na dworcu kolejowym (Warszawa).
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 Utrzymanie możliwości przewozu rowerów pojazdami komunikacji publicznej.
Opisywana usługa jest aktualnie przewidziana w regulaminie porządkowym
wszystkich przewoźników świadczących usługi publiczne w Olsztynie.
Wnętrze wszystkich pojazdów komunikacji publicznej powinno posiadać odpowiednio
przygotowane miejsca przeznaczone do przewozu rowerów. W szczególności należy
zapewnić takie warunki aby:
- rower nie zagrażał ubrudzeniem ubrań pasażerów i/lub ich bagażu;
- rower nie zagrażał zranieniem pasażerów i/lub uszkodzeniem ich bagażu;
- rower nie zagrażał bezpieczeństwu pasażerów poprzez przemieszczenie się w razie
gwałtownych manewrów pojazdu.
W tym celu należy wyposażyć tabor w elementy zabezpieczające i porządkujące
przewożone rowery, co ma szczególne znaczenie na trasach mających okresowe
(weekendowe, wakacyjne, sezonowe) znaczenie dla rekreacji rowerowej.
Przykładowe sposoby spełnienia ww. wytycznych to:
- haki umożliwiające wieszanie roweru w pozycji pionowej, oponami skierowanymi
do ściany;
- haki umożliwiające umieszczenie roweru w pozycji poziomej, oponą przedniego koła
skierowaną do ściany;
- pasy pozwalające unieruchomić rower (np. poprzez przytroczenie do ściany);
- zewnętrzne wieszaki, bagażniki lub przyczepy rowerowe.
 Dopuszczenie ruchu rowerów na wybranych odcinkach pasów ruchu dla autobusów
(patrz: Rozdział 6.4).
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12. PARKINGI ROWEROWE
Integralnym elementem miejskiego systemu komunikacji rowerowej są parkingi rowerowe.
Parking rowerowy składa się ze stojaków rowerowych i (wariantowo) wiaty parkingowej
zlokalizowanych w miejscach umożliwiających pozostawienie roweru na własną
odpowiedzialność jego użytkownika.
12.1. Zalecany stojak rowerowy i sposób montażu
Stojak rowerowy musi dawać stabilne oparcie roweru o jego konstrukcję i umożliwiać
jednoczesne przypięcie ramy i jednego z kół roweru za pomocą standardowego zapięcia
sztywnego (tzw. U-lock) o wymiarach wewnętrznych 20 x 10 cm.
Wzorcowym stojakiem jest konstrukcja w formie odwróconej litery „U” wykonana z rury
stalowej o średnicy 6 - 8 cm i ściankach o grubości około 3 mm. Długość stojaka powinna
wynosić 0,8 - 1,0 m, a wysokość ponad nawierzchnię 0,6 - 0,75 m. Stojak winien być
umieszczany w kotwach betonowych na głębokość 0,35 - 0,45 m. W celu utrudnienia
ewentualnego przecięcia rury tworzącej stojak zalecane jest wypełnienie jej betonem.

Rys. 12.1.1. Przykładowy stojak rowerowy o zalecanej formie odwróconej litery „U”.
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Fot. 12.1.2. Parking rowerowy przed wejściem do
Szkoły Podstawowej Nr 18 (Olsztyn, ul. Żytnia).

Fot. 12.1.1. Parking rowerowy (na 6 rowerów)
zlokalizowany na jednym miejscu parkingowym
(Olsztyn, ul. Kapitańska).

Aktualnie na rynku funkcjonuje wielu producentów stojaków rowerowych oferujących
urządzenia o rozmaitych formach, ale w pełni spełniających powyżej opisane warunki.
Na terenie Olsztyna (na gruntach gminnych oraz prywatnych) w użyciu jest wiele stojaków
będących dopuszczalnymi odmianami zalecanej formy „U-kształtnej”.

Fot. 12.1.3. Prawidłowe stojaki rowerowe
(Olsztyn, ul. Staromiejska).

Fot. 12.1.4. Prawidłowe stojaki rowerowe
(Olsztyn, Aquasfera).

Fot. 12.1.5. Prawidłowe stojaki rowerowe
(Olsztyn, sklep Lidl).

Fot. 12.1.6. Prawidłowe stojaki rowerowe
(Olsztyn, C.H. Aura).
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Modelem stojaka rowerowego zaprojektowanego indywidualnie dla Olsztyna jest „Listek”,
który odpowiada wymogom przedstawionym powyżej, a jednocześnie nawiązuje do logo
Olsztyna i od 2012 r. jest systematycznie stosowany na terenie całego miasta.

Rys 12.1.2. Schemat konstrukcji stojaka „Olsztyński Listek”.

Fot. 12.1.7. Zastosowanie „Listka” w kolorystyce
przyjętej dla strefy zabytkowej (Olsztyn,
Muzeum Nowoczesności).

Fot. 12.1.8. Zastosowanie „Listka” w kolorystyce
przyjętej dla strefy rekreacyjnej (Olsztyn,
CRS Ukiel, Zatoka Miła).

Kolorystyka stojaków powinna odpowiadać zapisom Systemu Informacji Miejskiej (SIM)
dla elementów małej architektury i wynikać z charakteru konkretnej lokalizacji.
Dopuszcza się montaż stojaków ocynkowanych, bez pokrycia warstwą lakierniczą.
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Nie zaleca się jakiejkolwiek metody montażu stojaków polegającej na ich przykręceniu
do nawierzchni za pomocą śrub lub kołków. Wyjątkiem są tutaj stojaki modułowe, których
znaczne rozmiary i specyficzna konstrukcja stanowią wystarczające utrudnienie
ewentualnej próby kradzieży poprzez uszkodzenie konstrukcji stojaka.

Fot. 12.1.9. Stojak modułowy (Biłgoraj).

Fot. 12.1.10. Stojak modułowy (Olsztyn, C.H. Aura).

12.2. Zasady lokalizacji parkingów rowerowych
Jeden standardowy stojak służy do optymalnego zaparkowania dwóch rowerów. Długość
miejsca parkingowego jest równa przeciętnej długości roweru i wynosi około 2,0 m. Stojaki
należy ustawiać w równoległych rzędach z zachowaniem odległości 1,2 m pomiędzy
poszczególnymi stojakami. Należy zapewnić wolną przestrzeń o wielkości co najmniej 0,7 m
od lica ściany, krawężnika albo krawędzi drogi dostępu lub co najmniej 1,0 m jeśli
przeszkody są zlokalizowane równolegle do osi podłużnej stojaków. Przy ustawieniu
stojaków pod kątem 45 stopni odległość od lica ściany lub krawędzi drogi dostępu liczona
wzdłuż osi stojaków powinna wynosić co najmniej 0,5 m, natomiast odległość pomiędzy
kolejnymi stojakami liczona między ich osiami powinna wynosić 1,5 m.

Rys. 12.2.1. Sposób montażu stojaków ustawionych równolegle oraz pod kątem 45 stopni.
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Parkingi dla rowerów powinny być organizowane w miejscach łatwo dostępnych, widocznych
i dobrze oświetlonych oraz jak najbliżej istotnych celów podróży rowerowych, w tym m.in:
węzłów komunikacyjnych (w celu integracji z innymi środkami transportu), placówek
oświatowych, siedzib instytucji publicznych, obiektów handlowo-usługowych, obiektów
i terenów rekreacyjno-sportowych). Wskazana jest lokalizacja będąca w zasięgu monitoringu
miejskiego. W miarę możliwości parkingi powinny dysponować miejscami zadaszonymi,
ale należy mieć na uwadze, aby nie kolidowało to z wymogiem dobrej widoczności
zaparkowanych rowerów i skutecznością monitoringu. Zaleca się, aby odległość między
parkingiem, a wejściem do obsługiwanego obiektu nie przekraczała 10 m. Przy wyborze
lokalizacji parkingu, a następnie planowaniu ustawienia urządzeń parkingowych, zaleca się
dostosowanie do głównych kierunków, z których nadjeżdżają rowerzyści, a także
analizowanie charakteru przyszłego użytkowania danego parkingu (np. parkowanie
krótkotrwałe ze znaczną rotacją użytkowników lub parkowanie długotrwałe z niewielką
rotacją użytkowników).
Stojaki powinny być lokalizowane w grupach po minimum 2 sztuki w następujących
miejscach:
- przy pasie ruchu ogólnego (np. na odpowiednio wydzielonym fragmencie jezdni);
- przy pasie ruchu dla rowerów (np. w zatoce postojowej);
- przy drodze dla rowerów (np. na specjalnie wydzielonej przestrzeni).
Zorganizowanie parkingu rowerowego na jezdni (pomiędzy miejscami postojowymi dla
samochodów) wymaga zastosowania na obu jego krańcach elementów chroniących rowery
przed uszkodzeniem przez manewrujące samochody (słupki U-12c ustawione
na nawierzchni lub wysepkach, tablice U-3a lub U-6, betonowe donice i inne elementy małej
architektury).
Parking rowerowy zlokalizowany na jezdni w obrębie skrzyżowania poprawia widoczność
wzajemną kierowców i rowerzystów oraz eliminuje nieprawidłowe parkowanie samochodów
w pobliżu przejścia dla pieszych wyznaczonego przez wlot skrzyżowania.

Fot. 12.2.1. Parking rowerowy wyznaczony na
jezdni przed skrzyżowaniem (Kraków). Ochronę
rowerów stanowią tablice U-3a umieszczone
bezpośrednio na skrajnych stojakach.

Fot. 12.2.2. Parking rowerowy wyznaczony na
jezdni w obrębie skrzyżowania (Wrocław). Ochronę rowerów stanową słupki U-21a ustawione
na wysepkach.
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Fot. 12.2.3. Parking rowerowy wyznaczony zamiast jednego miejsca postojowego dla samochodów (Olsztyn, ul. Głowackiego)

Fot. 12.2.4. Parking rowerowy na jezdni (Kraków).

Fot. 12.2.5. Parking rowerowy na jezdni (Wrocław). Fot. 12.2.6. Parking rowerowy na jezdni (Gdańsk).

Foto 12.2.7. Parking rowerowy na jezdni
(Warszawa).

Fot. 12.2.8. Parking rowerowy w zatoce postojowej przed przejściem dla pieszych (Radom).

W rejonie budynków użyteczności publicznej (szkoły, urzędy) oraz obiektów handlowych
i usługowych parkingi dla rowerów należy także wyznaczać poza pasem drogowym. Należy
lokalizować je w bezpośrednim pobliżu wejść do budynków. Parkingi długoterminowe
(np. z przewagą pracowników, a nie klientów, charakteryzujące się parkowaniem rowerów
na czas ponad 4 godzin) można organizować z dala od wejść. Zaleca się, aby takie parkingi
były zadaszone.

71

Fot. 12.2.9. Parking rowerowy przy wejściu do
Urzędu Miasta (Olsztyn, pl. Jana Pawła II).

Fot. 12.2.11. Wiata rowerowa w pobliżu wejścia
na Stadion Motoarena (Toruń).

Fot. 12.2.10. Wiata rowerowa przed wejściem do
Wydziału Humanistycznego (Olsztyn, Kortowo).

Fot. 12.2.12. Wiata rowerowa przed wejściem do
domu studenckiego (Kraków).

Stojaki montowane na chodnikach nie powinny ograniczać swobody poruszania się pieszych.
Niedopuszczalne jest zawężenie chodnika do wartości mniejszej niż 1,5 m. Należy tu brać
pod uwagę nie tylko wymiary samego stojaka, ale przede wszystkim przewidywać zajęcie
terenu przez przeciętnej wielkości rower prawidłowo przypięty do tego stojaka. Parkingi
rowerowe na chodnikach należy umieszczać po stronie bliższej jezdni oraz możliwie w ciągu
z innymi urządzeniami infrastruktury miejskiej (latarnie, zieleń, hydranty, parkometry, słupy
znaków drogowych, itp.), aby zaburzać ciągów pieszych. Jeśli zaparkowane rowery
są narażone na ochlapywanie przez blisko przejeżdżające samochody, należy zastosować
osłony antyrozbryzgowe z wypełnieniem wykonanym ze szkła lub tworzywa sztucznego.

Fot. 12.2.11. Stojaki na chodniku w pobliżu
jezdni (Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków).

Fot. 12.2.12. Stojaki na chodniku w pobliżu drogi
dla rowerów (Toruń, ul. Mickiewicza).
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Ze względu na niewygodę użytkowania i niski poziom bezpieczeństwa pozostawionych
rowerów niedopuszczalne jest stosowanie stojaków naruszających wcześniej omówione
zasady. Są to najczęściej konstrukcje wykonane z cienkościennych rur lub prętów
o niewielkiej średnicy, pozwalające unieruchomić jedynie koło roweru, co powoduje
niebezpieczeństwo przewrócenia się roweru i uszkodzenie sprzętu. Mała wysokość tych
urządzeń oraz często nieprawidłowa lokalizacja (na przykład względem ściany budynku),
uniemożliwia wygodne przypięcie roweru, a przy większej liczbie pojazdów niemożliwe jest
wykorzystanie wszystkich stanowisk (zwłaszcza przez rowery z dodatkowym wyposażeniem
zwiększającym ich szerokość).

Fot. 12.2.13. Niedopuszczalny rodzaj stojaka
rowerowego (tzw. „wyrwikółko”).

Fot. 12.2.14. Niedopuszczalny rodzaj stojaka
rowerowego (tzw. „wyrwikółko”).

12.3. Mobilne parkingi rowerowe
Specyficznego traktowania wymagają obszary i obiekty na terenie Olsztyna cechujące się
sezonowym charakterem użytkowania, które kumulują znaczny ruch rowerowy tylko
w określonych porach roku (plaże, zagospodarowane otoczenie jezior, parki, skwery),
a także wydarzenia kulturalno-sportowe o charakterze imprez masowych. Na ich potrzeby
należy organizować tymczasowe miejsca postojowe dla rowerów, służące zmniejszeniu ilości
użytkowników i uczestników przybywających własnymi samochodami. Mobilne (przenośne),
parkingi rowerowe mogą przybrać następujące formy:
 zestaw 2-3 standardowych stojaków U-kształtnych lub „Olsztyńskich Listów” trwale
połączonych ze stalową ramą lub płytą (platformą);
 gotowe konstrukcje stojaków modułowych (patrz: Fot. 12.1.9 i Fot. 12.1.10);
 celowe wykorzystanie elementów ogrodzenia terenu imprezy (np. masywne słupki,
balustrady, metalowe barierki itp.) lub konstrukcje o funkcji stojaków rowerowych
wykonane z tych materiałów.
Parkingi tymczasowe należy umieszczać w widocznych miejscach, z łatwym, czytelnym
i bezpośrednim dojazdem na rowerze, możliwie blisko wyznaczonych wejść na teren
wydarzenia oraz z zapewnieniem ochrony lub sprawnego monitoringu.
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Fot. 12.3.1. Tymczasowy parking rowerowy ze
stojakami wykonanymi ze stalowych rur
(Air Show, Radom).

Fot. 12.3.2. Przenośny zestaw stojaków rowerowych umieszczonych na wspólnej ramie
(Wrocław).

12.4. Wskaźniki parkingowe dla rowerów
Aktualnie w Polsce nie obowiązują żadne przepisy wskazujące niezbędną ilość miejsc
do parkowania rowerów. Ze względu na wagę tego zagadnienia niniejsze Standardy ustalają
wskaźniki parkingowe dla rowerów zebrane w poniższej tabeli. Wskaźniki zostały
opracowane na bazie norm zagranicznych, standardów infrastruktury rowerowej z kilku
polskich miast oraz z wykorzystaniem lokalnej Dobrej Praktyki w tym zakresie. Niniejsze
wskaźniki przyjmuje się dla wszystkich opracowań wymienionych w Rozdziale 1 oraz zaleca
się przekazywanie ich wszystkim podmiotom zainteresowanym tworzeniem parkingów
rowerowych własnym staraniem na swoim terenie.

Sposób zagospodarowania
przestrzeni

Jednostka odniesienia

Zabudowa wielorodzinna
(budynek powyżej 2 mieszkań)
Mieszkalnictwo zbiorowe
(np. akademik, internat)
Handel detaliczny do 2000 m²

1 mieszkanie

Wskaźnik parkingowy
(liczba miejsc postojowych
/m.p./ przypadających na
jednostkę odniesienia)
0,2 - 0,5

1 łóżko

0,1 - 0,15

Handel detaliczny od 2000 m²
Targowisko
Gastronomia
(restauracja, bar, bistro,
kawiarnia, klub)
Zakład produkcyjny i usługowy,
magazyn
Hotel
Obiekt do parkowania

100 m² pow.
sprzedażowej
100 m² pow.
sprzedażowej
100 m² pow.
sprzedażowej
100 m² pow. użytkowej
100 miejsc pracy
100 miejsc
100 miejsc
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0,5 - 2,0
(nie mniej niż 10 m.p.)
0,2 - 0,6
(nie mniej niż 35 m.p.)
0,5 - 1,0
(nie mniej niż 10 m.p.)
1,0 - 3,0
(nie mniej niż 1 m.p. na
10 miejsc konsumpcyjnych)
2,5 - 5,0
1,2 - 2,5
1,2 - 2,5

Obiekt konferencyjny
Obiekt wystawowy, targowy
Obiekt ekspozycyjny
(muzeum, galeria sztuki)
Dom kultury, biblioteka
o znaczeniu ponadlokalnym
Obiekt widowiskowy (teatr, kino,
hala widowiskowo-sportowa,
sala koncertowa)
Stadion
Obiekt rekreacyjno-sportowy,
szkoleniowo-rekreacyjny, basen,
plaża.
Mały obiekt sportu i rekreacji
(boisko, plac zabaw o znaczeniu
ponadlokalnym)
Park i teren zielony z funkcją
rekreacji
Uczelnia wyższa
Szkoła podstawowa, gimnazjum,
szkoła zawodowa i średnia
Przedszkole
Szpital
Przychodnia publiczna
i niepubliczna
Kościół
Cmentarz
Impreza o charakterze
masowym (rekreacyjna,
sportowa, kulturalna,
rozrywkowa)

100 miejsc
100 m² pow.
wystawowej, targowej
100 m² pow.
wystawowej
100 m² pow. użytkowej

100 miejsc
100 miejsc

1,2 - 2,5
0,3 - 0,6
0,6 - 1,2
1,0 - 2,0
(nie mniej niż 10 m.p.)
2,5 - 5,0
(nie mniej niż 10 m.p.)

10 użytkowników

5,0
1,0 - 1,5
(nie mniej niż 10 m.p.)

10 użytkowników

1,0
(nie mniej niż 4 m.p.)

1000 m² pow.
100 studentów
100 uczniów
100 dzieci
100 łóżek
1 gabinet
1000 m² pow. użytkowej
1000 m² pow.

1000 uczestników

5,0
(nie mniej niż 10 m.p.)
5,0 - 15,0
10,0 - 15,0
(nie mniej niż 20 m.p.)
5,0
(nie mniej niż 10 m.p.)
1,2 - 2,5
1,0
(nie mniej niż 4 m.p.)
3,0
(nie mniej niż 10 m.p.)
10,0
(nie mniej niż 20 m.p.)
Nie mniej niż 50 m.p.
(w zależności od terminu,
lokalizacji, adresatów
i charakteru wydarzenia)

13. WYPOSAŻENIE TRAS ROWEROWYCH
Wyposażenie tras rowerowych obejmuje szereg elementów, których wybór i ich lokalizacje
zależą przede wszystkich od znaczenia i funkcji danej trasy dla miejskiej sieci komunikacji
rowerowej. Do najważniejszych elementów wyposażenia należą:
13.1. Oświetlenie infrastruktury rowerowej
Natężenie światła sztucznego na poziomie nawierzchni powinno wynosić 5-7 luksów.
Oświetlenie powinno być równomierne (różnice natężenia docierającego do nawierzchni
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nie powinny przekraczać 30%). Zaleca się stosowanie światła polichromatycznego („białego”,
obejmującego możliwie pełny zakres światła widzialnego).
Urządzenia oświetleniowe należy umieszczać w taki sposób, aby emitowane światło nie było
przysłaniane żadnymi przeszkodami (np. gałęziami drzew). Oświetlenie będące elementem
obiektów (np. kładek, tuneli) należy lokalizować w osi lub symetrycznie. W przypadku tuneli
oświetlenie musi w ciągu dnia niwelować różnice jasności wewnątrz tunelu i poza nim.
Przy wyborze urządzeń oświetleniowych należy kierować się odpornością na zmienne
warunki atmosferyczne oraz wandalizm.
Jeśli oświetlenie jest niemożliwe do wprowadzenia lub nie ma uzasadnienia użytkowego
(np. trasy rekreacyjne, gdzie większość ruchu rowerowego występuje w ciągu dnia lub
zostały poprowadzone przez tereny cenne przyrodniczo lub krajobrazowo), a nawierzchnia
to umożliwia, należy zastosować cienkowarstwowe oznakowanie poziome ułatwiające
orientację rowerzysty na drodze. Należy tu zastosować przerywaną linię środkową
o szerokości 0,1 - 0,2 m, długości 1,0 m i przerwami 1,0 - 3,0 m umieszczoną w osi drogi
lub/oraz ciągłe linie krawędziowe.
13.2. Elementy Systemu Informacji Miejskiej (SIM)
Ważnym uzupełnieniem tras komunikacyjnych i rekreacyjnych jest zestaw specjalnie
opracowanych nośników SIM obejmujący m.in.: drogowskazy, plany miasta (ze szczególnym
uwzględnieniem infrastruktury rowerowej), tablice informacyjne, mapy szlaków turystycznych
i rekreacyjnych tras rowerowych, regulaminy określonych obiektów lub obszarów.
Drogowskazy powinny wskazywać drogę do poszczególnych osiedli, charakterystycznych
obiektów i obszarów, atrakcji turystycznych, wyższych uczelni, dworca i stacji kolejowych itp.
Wskazywanie wytycznych dotyczących wdrażania SIM na terenie całego miasta leży w gestii
Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa UM Olsztyna. Forma, treść i lokalizacja każdego
elementu SIM powinna uzyskać akceptację tej jednostki.

Rys. 13.2.1. Wizualizacja wybranych elementów olsztyńskiego Systemu Informacji Miejskiej (SIM).
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Fot 13.2.1. Tablica informacyjna i drogowskaz
zgodne z SIM (Olsztyn, Park Centralny).

Fot. 13.2.2. Tablica informacyjna zgodna z SIM
(Olsztyn, Las Miejski).

13.3. Monitoring
Podobnie jak pozostałe drogi na terenie Olsztyna, infrastruktura rowerowa powinna być
objęta systemem monitoringu miejskiego. Monitoring wizyjny ma na celu zapewnienie
podstawowego poziomu bezpieczeństwa użytkowników, zabezpieczenie mienia przed
aktami wandalizmu, zmniejszenie ilości zachowań rowerzystów niezgodnych z przepisami,
obserwację zachowań użytkowników, dostarczanie danych na temat ilości użytkowników
(element badania natężenia ruchu rowerowego). Lokalizowanie urządzeń monitorujących
należy poprzedzić dokładną analizą zasadności takiego rozwiązania oraz niezbędnych
wymagań technicznych i technologicznych stawianych przed montowanym sprzętem.
Szczególnie wskazane do objęcia monitoringiem są: skrzyżowania dróg z notowanym (lub
przewidywanym) dużym ruchem rowerowym, tunele, większe parkingi rowerowe, ważniejsze
trasy rowerowe biegnące z dala od zabudowy.
13.4. Liczniki ruchu rowerowego
Są to urządzenia służące do automatycznego odnotowywania wszystkich przejazdów
rowerzystów przez dany przekrój drogi dla rowerów. Pomiar powinien być dokonywany
w trybie ciągłym, przy wykorzystaniu sposobu detekcji gwarantującego niezawodność
i dokładność. Wyposażenie licznika powinno umożliwiać wizualną ilustrację aktualnie
uzyskiwanych wyników (np. ukazywanie na ekranie lub wyświetlaczu liczby rowerzystów
przejeżdżających w określonej jednostce czasu- dzień, miesiąc, rok). Dane pochodzące
z liczników powinny być wykorzystywane do celów statystycznych, projektowych
i analitycznych (np. przy badaniu natężenia ruchu rowerowego opisanego w Rozdziale 15.1).
W celu zebrania danych z większego obszaru i opracowania rowerowego „modelu ruchu”,
urządzenia stacjonarne (oraz pętle indukcyjne coraz powszechniej montowane na drogach
dla rowerów w obrębie kolejnych skrzyżowań) można uzupełnić zastosowaniem liczników
przenośnych (tymczasowych), umieszczanych okresowo w wybranych lokalizacjach
na terenie całego miasta.
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Fot. 13.4.1. Licznik ruchu rowerowego
(Gdańsk, ul. Grunwaldzka)

Fot. 13.4.2. Licznik ruchu rowerowego
(Łódź, ul. Mickiewicza).

13.5. Samoobsługowe stacje naprawy roweru
W pierwszej kolejności należy rozpatrywać montowanie stacji w następujących miejscach:
- w wybranych lokalizacjach przy trasach najbardziej obciążonych ruchem rowerowym;
- na kluczowych skrzyżowaniach najważniejszych tras rowerowych;
- przy najważniejszych parkingach rowerowych;
- przy istotnych obiektach rekreacyjnych, sportowych i turystycznych.
Wyposażenie każdej stacji należy dobierać indywidualnie w oparciu o analizę charakteru
obsługiwanej trasy.

Fot. 13.5.1. Samoobsługowa stacja naprawy
(Olsztyn, parking rowerowy przy fabryce Michelin).

Fot. 13.5.2. Samoobsługowa stacja naprawy
(Olsztyn, C.H. Aura).

13.6. Stacje systemu roweru publicznego
Jest to wariantowe wyposażenie wynikające z planów zorganizowania w Olsztynie
publicznego systemu wypożyczalni rowerów, który jest postulowany w niektórych
dokumentach i opracowaniach, o których jest mowa w Rozdziale 1.
Rower publiczny stanowi ekologiczny środek transportu indywidualnego, zapewniający dużą
elastyczność w realizacji podróży na krótkich dystansach (1 - 3 km). Jako element podróży
intermodalnych (lokalnie określany jako ogniwo „łańcucha ekomobilności”) stanowi
atrakcyjne i skuteczne uzupełnienie komunikacji publicznej, znacznie zwiększając
użytkownikom dostępność obszarową miasta. Rower publiczny umożliwia także
zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych pewnej części mieszkańców, a także stanowi cenne
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uzupełnienie oferty turystycznej miasta. Efektywność funkcjonowania systemu zależy
m.in. od liczby dostępnych rowerów oraz liczby i konfiguracji stacji tworzących system.
Na podstawie doświadczeń miast posiadających takie systemy zaleca się, aby minimalna
liczba rowerów wynosiła przynajmniej 15 rowerów na 10 tys. mieszkańców. Lokalizacja
poszczególnych stacji powinna być determinowana poprzez następujące czynniki:
- liczbę mieszkańców w okolicy;
- liczbę miejsc pracy w okolicy;
- bliskość stacji kolejowych, przystanków komunikacji publicznej oraz kluczowych
przystanków obsługiwanych przez operatorów prywatnych;
- bliskość uczelni wyższych;
- ośrodki kulturalne takie jak: biblioteki, teatry, kina, domy kultury, muzea;
- odległość od sąsiednich stacji systemu;
- dostęp do infrastruktury rowerowej i/lub dróg przygotowanych do prowadzenia ruchu
rowerowego po jezdni w ruchu ogólnym.
Stacje roweru publicznego powinny być lokalizowane w miarę możliwości na skrzyżowaniach
ulic, w dobrze widocznych miejscach, w taki sposób, aby nie wpływać na bezpieczeństwo
i płynność ruchu pieszego i rowerowego. Zastosowane rozwiązania technologiczne
i techniczne powinny zapewniać prostą procedurę rejestracji w systemie informatycznym
oraz fizyczną łatwość wypożyczenia i zwrotu roweru na dowolnej stacji.
Cała infrastruktura tworząca system (terminale, stojaki oraz rowery) powinna cechować się
trwałością, wysoką funkcjonalnością oraz niezawodnością.
Aktualnie tworzone są również systemy roweru publicznego kolejnej generacji, gdzie
rezygnuje się z konieczności montażu stacjonarnych stacji, a terminal konieczny
do zarządzania każdym rowerem jest jego integralnym wyposażeniem.

Fot. 13.6.1. Jedna ze stacji Toruńskiego Roweru
Miejskiego.

Fot. 13.6.2. Jedna ze stacji Warszawskiego
Roweru Publicznego „Veturilo”.

13.7. Podpórki dla rowerzystów na skrzyżowaniach
Są to urządzenia umożliwiające oparcie się rowerzysty i oczekiwanie na sygnał zielony
bez konieczności zsiadania z roweru, a w wybranych przypadkach służą także
porządkowaniu ruchu pieszego i rowerowego w rejonie skrzyżowań. Podparcie się
rowerzysty pozwala wygodniej oczekiwać na możliwość dalszej jazdy, sprawniej ruszyć
z miejsca i szybciej opuścić skrzyżowanie.
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Podpórka ma formę barierki w kształcie odwróconej litery U o wysokości 1,2 m, standardowej
długości 1,8m, z poprzeczką montowaną na wysokości 0,3 m. Podpórki należy trwale
mocować w podłożu przy drogach dla rowerów o szerokości co najmniej 3,0 m. Podpórki
montuje się 0,5 m przed przejazdami dla rowerzystów, równolegle do prawej krawędzi drogi
dla rowerów, w odległości 0,2 m od tej krawędzi. Należy stosować konstrukcje złożone
z części głównej (ramy, poręczy) wykonanej z rur stalowych kwasoodpornych lub
nierdzewnych, bez pokrycia powłoką lakierniczą oraz z poprzeczki (podnóżka), której
zasadniczy element jest wykonany ze stalowej rury lub taśmy z powierzchnią wykończoną
antypoślizgowo (perforacje lub odpowiednio dobrana faktura powierzchni), aby zapewnić
stabilne oparcie rowerzysty.
Decyzja o montażu podpórek powinna być każdorazowo poprzedzona analizą relacji
rowerowych realizowanych poprzez dany odcinek drogi dla rowerów, aby zapobiec
ewentualnym utrudnieniom powodowanym ten stały element umieszczony w rejonie
skrzyżowania.

Rys. 13.7.1. Podstawowe wymiary podpórki dla rowerzystów oraz sposób montażu.

Fot. 13.7.1. Przykładowy model podpórki
(Białystok).

Fot. 13.7.2. Przykładowy model podpórki
(Gdańsk).
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Fot. 13.7.3. Przykładowy model podpórki
(Holandia).

Fot. 13.7.4. Przykładowy model podpórki
(Holandia).

13.8. Ławeczki-opieraczki
Jest to element wyposażenia przystanków komunikacji publicznej. Są to bariero-siedziska
o konstrukcji umożliwiającej oparcie się osoby oczekującej na przystanku. W kontekście
tematyki niniejszych Standardów możliwe jest ich zastosowanie do oddzielenia ruchu
pasażerów na przystanku komunikacji publicznej od drogi dla rowerów prowadzonej z tyłu
wiaty przystankowej. Sytuacje, w których uzasadniony jest ich montaż zostały opisane
w Rozdziale 7.3.

Fot. 13.8.1. Ławeczki-opieraczki będące na wyposażeniu wiaty tramwajowej (Olsztyn).

Fot. 13.8.2. Ławeczki-opieraczki ustawione na tyłach wiaty przystankowej (Łódź).

13.9. Rampy przy schodach (prowadnice)
W miejscach, gdzie w bezpośredniej bliskości tras rowerowych występują schody
wykorzystywane przez rowerzystów (wiadukty, kładki, połączenia z istotnymi źródłami
i celami podróży), a także na obszarach lub w obiektach istotnych dla komunikacji rowerowej
(dworce, parki, klatki schodowe itp.) należy wprowadzać ułatwienia w ich pokonywaniu.
W przypadku braku windy lub pochylni skutecznym, prostym i tanim rozwiązaniem jest
rampa-prowadnica przyschodowa montowana na istniejących stopniach, wzdłuż ich biegu,
przynajmniej po jednej ze stron schodów. Rampa powinna być wykonana ze stalowego
ceownika o ściankach grubości 5 - 6 mm, wysokości około 5 cm i szerokości 10 - 15 cm
lub z betonowego profilu o wymiarach gwarantujących trwałość tego elementu. Rampę
należy umieszczać w sposób umożliwiający wygodne i pewne prowadzenie roweru, w tym
roweru wyposażonego w kosze lub sakwy, które zwiększają szerokość roweru na poziomie
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poniżej kierownicy. W związku z tym, odległość osi rampy od ściany lub przeszkody
o wysokości powyżej 0,1 m, znajdującej się wzdłuż krawędzi schodów, powinna wynosić
0,5 m.

Fot. 13.9.1. Rampa przyschodowa w budynku
(Warszawa).

Fot. 13.9.2. Rampa przyschodowa z betonowych
prefabrykatów (Olsztyn, Las Miejski).

13.10. Zorganizowane miejsca odpoczynku
Jest to wyposażenie dedykowane rowerowym trasom rekreacyjnym, a składające się z:
wiaty wypoczynkowej (tzw. grzybek) z ławkami i stołem, wybranych elementów Systemu
Informacji Miejskiej (SIM) oraz śmietnika. Wyposażeniem opcjonalnym jest m.in.:
miejsce ogniskowe, stojaki rowerowe, tablice edukacyjne (historyczne, przyrodnicze itp.),
wieża widokowa, leśny parking samochodowy, pomost nad rzeką lub jeziorem. Wzorcowe
miejsca odpoczynku powstały w latach 2010 - 2012 w ramach Systemu Rekreacyjnych Tras
Rowerowych na terenie Lasu Miejskiego w Olsztynie. Istniejące oraz postulowane lokalizacje
miejsc odpoczynku zostały opisane w Dokumentacji projektowej przebiegu tras rowerowych
na terenie Leśnictwa Wadąg w Lesie Miejskim w Olsztynie.

Fot. 13.10.1. Miejsce odpoczynku na terenie Lasu Fot. 13.10.2. Miejsce odpoczynku na terenie Lasu
Miejskiego w Olsztynie (trasa zielona - Wadąg).
Miejskiego w Olsztynie (trasa zielona – Wadąg).

13.11. Oznakowanie szlaków turystyki rowerowej i rekreacyjnych tras rowerowych
Szczegółowe kwestie techniczne, formalne i koncepcyjne związane ze znakowaniem
szlaków turystyki rowerowej reguluje Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK.
Ze względu na specyfikę Systemu Rekreacyjnych Tras Rowerowych stworzonego w 2010 r.
na terenie Lasu Miejskiego w Olsztynie, opracowano odmienny sposób ich znakowania.
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Wynika to z faktu, iż lokalna sieć tras rowerowych odbiega od standardów przyjętych dla
typowych szlaków rowerowych wyznaczanych przez PTTK, ponieważ przewiduje różne
poziomy ich trudności (w nawiązaniu do popularnych dyscyplin kolarstwa górskiego:
XC, Enduro i Extreme) oraz różnicuje poziom zaawansowania użytkowników. W związku
z tym, do znakowania nowych tras oraz konserwacji istniejących należy stosować
następujące znaki:

Rys. 13.11.1 Podstawowe znaki Systemu Rekreacyjnych Tras Rowerowych w Olsztynie.
Szczegółowe wytyczne na temat znakowania tras znajdują się w opracowaniu pt. „Dokumentacja
projektowa przebiegu tras rowerowych na terenie Leśnictwa Wadąg w Lesie Miejskim w Olsztynie”.

Fot. 13.11.1. Oznakowanie Systemu Tras Rekreacyjnych w Lesie Miejskim w Olsztynie.

Fot. 13.11.2. Oznakowanie Systemu Tras Rekreacyjnych w Lesie Miejskim w Olsztynie.

Jako elementy pomocnicze, umieszczane w węzłowych punktach tras (np. przy ważniejszych
skrzyżowaniach lub obiektach), należy traktować tablice informacyjne zawierające:
mapę najbliższej okolicy z polecanymi atrakcjami, schemat całej sieci tras na terenie miasta,
regulamin prawidłowego użytkowania infrastruktury. Opisywane tablice powinny być
integralnym elementem Systemu Informacji Miejskiej (SIM) i powinny spełniać warunki
opisane w Rozdziale 13.2.
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Fot. 13.11.3. Jedna z tablic informacyjnych znajdujących się w Lesie Miejskim (Olsztyn).

Fot. 13.11.4. Jedna z tablic informacyjnych znajdujących się w Lesie Miejskim (Olsztyn).

14. ROBOTY DROGOWE W OBRĘBIE INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ
Projekty czasowych organizacji ruchu oraz ich realizacja w terenie powinny zapewniać
ciągłość ruchu rowerowego (bez konieczności prowadzenia roweru), przy zastosowaniu
czytelnych rozwiązań powodujących możliwie małe utrudnienia.
W przypadku prowadzenia prac w pasie drogowym ograniczających korzystanie z dróg dla
rowerów, pasów ruchu dla rowerów lub jezdni (w przypadku odcinków głównych tras
rowerowych, na których ruch rowerowy odbywa się na zasadach ogólnych), konieczne jest
zapewnienie objazdu dla rowerzystów. Jeśli niemożliwe jest prowadzenie ruchu rowerów
po jezdni na zasadach ogólnych (przy ograniczeniu prędkości na remontowanym odcinku
do 30 km/h, a wyjątkowo do 40 km/h), należy wyznaczyć objazd wykorzystując znaki F-8
(„objazd w związku z zamknięciem drogi”) i F-9 („znak prowadzący na drodze objazdowej”),
uzupełnionych symbolem roweru (zgodnie z wzorem ze znaku C-13). Dopuszcza się
zmodyfikowane wielkości ww. znaków przeznaczonych wyłącznie do wytyczenia objazdu
rowerowego (wielkości dobrane indywidualnie - odpowiednio do warunków terenowych).

Rys. 14.1. Przykładowe znaki do zastosowania przy wyznaczaniu objazdu przeznaczonego dla ruchu
rowerowego w ramach czasowej organizacji ruchu.
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Fot. 14.1. Czasowa organizacja ruchu uwzględniająca ułatwienia dla rowerzystów (Olsztyn).

Fot. 14.2. Czasowa organizacja ruchu uwzględniająca ułatwienia dla rowerzystów (Olsztyn).

Jeśli zachodzi konieczność zamknięcia drogi dla rowerów, należy wyznaczyć objazd
z wykorzystaniem chodnika lub jezdni. Jeśli na trasie objazdu występują schody należy
zastosować tymczasowe rozwiązanie opisane w Rozdziale 13.9. Jeśli objazd rowerowy
wykorzystuje jezdnię, zaleca się zastosowanie separatorów U-25a o wymiarach
maksymalnych i zabezpieczenie tymczasowej drogi dla rowerów przy pomocy tablic U-21.
W przypadku dwukierunkowych dróg dla rowerów wprowadzenie ruchu rowerowego
na jezdnię dla kierunku przeciwnego, niż odbywa się na pasie ruchu w jezdni jest
wykluczone bez zastosowania separatora U-25a i tablic U-21 lub innych urządzeń
separujących ruch rowerowy od samochodowego i wyznaczających tymczasową drogę dla
rowerów.
Objazd prowadzony po jezdni w ruchu ogólnym nie powinien przewidywać skrętu
rowerzystów w lewo na skrzyżowaniach z dopuszczonym ruchem na wprost i więcej niż
jednym pasem ruchu w jednym kierunku.
Aby zapewnić przejezdność odcinka ze znacznymi utrudnieniami (np. nawierzchnia
piaszczysta, kamienista, błotnista, z licznymi nierównościami) należy zastosować
nawierzchnię zastępczą, np. w postaci płyt stalowych o grubości 5 - 10 mm, szerokości około
2,0 m i długości kilku metrów lub wytrzymałych mat wykonanych z tworzywa sztucznego.
Nawierzchnia zastępcza powinna gwarantować odpowiednią przyczepność poruszających
się po niej rowerów, niezależnie od warunków pogodowych oraz zanieczyszczeń związanych
z prowadzonymi pracami.
Ważnym elementem objazdów rowerowych jest zapewnienie wygodnego i bezpiecznego
pokonywania krawężników. W tym celu stosuje się np. płyty lub maty (o charakterystyce
opisanej powyżej) pokryte warstwą antypoślizgową, zaklinowane w jezdni, oparte
na krawężniku i warstwie kruszywa lub odpowiednio uformowane elementy z tworzyw
sztucznych. Możliwe jest także wykonanie tymczasowych najazdów z masy bitumicznej.
Po zakończeniu robót należy zadbać o skrupulatną kontrolę wykonanych prac i trwałe
przywrócenie właściwego stanu infrastruktury rowerowej. Szczególną uwagę należy zwracać
na częstą praktykę wykonawców odtwarzających nawierzchnię polegającą na pozostawianiu
miejscowo osłabionej (niedostatecznie zagęszczonej) podbudowy, co powoduje szybkie
osiadanie danego fragmentu, szkodliwe spękania i powstawanie kałuż.
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15. UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ
Z jezdni ogólnych przeznaczonych do prowadzenia ruchu rowerowego, pasów ruchu dla
rowerów i dróg dla rowerów należy regularnie usuwać śmieci, liście, szkło i inne
zanieczyszczenia. W okresie zimowym należy regularnie usuwać śnieg i lód, a po roztopach
możliwie szybko usunąć piasek służący wcześniej do posypywania dróg. Niedopuszczalne
jest planowe przeznaczanie infrastruktury rowerowej do składowania śniegu, śmieci, liści czy
innych zanieczyszczeń.
Odśnieżanie infrastruktury rowerowej powinno w pierwszej kolejności dotyczyć tras głównych,
w tym odcinków prowadzących pasami ruchu dla rowerów lub odcinków gdzie ruch rowerów
odbywa się po jezdni na zasadach ogólnych. W szczególności należy odśnieżać i odladzać
odcinki tras o dużym pochyleniu podłużnym oraz na obiektach inżynierskich. Pasy ruchu dla
rowerów powinny być utrzymywane w standardzie takim, jak jezdnie przy których zostały
wyznaczone, przy czym jeśli jezdnia prowadzi główną trasę rowerową, to mimo ewentualnie
niskiego znaczenia dla ruchu samochodowego, należy podnieść jej priorytet w kolejności
zimowego utrzymania.
Zarówno odśnieżanie jak i czyszczenie należy realizować sprzętem zmechanizowanym
o wymiarach dostosowanych do przekrojów infrastruktury rowerowej opisanych w niniejszych
Standardach, a także masie uwzględniającej nośność infrastruktury rowerowej.
Po zakończeniu okresu zimowego należy przeprowadzić inwentaryzację stanu oznakowania
poziomego i dokonać niezbędnych prac konserwacyjnych w możliwie najkrótszym czasie
po ustąpieniu niesprzyjających warunków atmosferycznych i oczyszczeniu infrastruktury
rowerowej z piasku.
Należy regularnie przycinać gałęzie drzew i krzewy, które ograniczają widoczność i skrajnię,
a także stanowią bezpośrednie zagrożenie dla rowerzystów. Prace w tym zakresie należy
wykonywać okresowo (przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego roślin) oraz możliwie
szybko reagować na bieżące zgłoszenia (np. złamane gałęzie, akty wandalizmu skutkujące
zniszczeniem zieleni, itp.).
15.1. Kontrole infrastruktury rowerowej


Przegląd stanu technicznego wszystkich elementów infrastruktury. Przeglądy należy
wykonywać z wykorzystaniem roweru dwa razy w roku (przegląd wiosenny i jesienny).
Każdy przegląd należy zakończyć spisaniem protokołu zawierającego dokładny opis
stwierdzonych usterek, proponowany sposób naprawy oraz zalecane terminy ich
realizacji. Załącznikiem do protokołu powinna być poglądowa mapa z lokalizacjami
opisanych usterek.



Analiza danych BRD. Zadanie to wynika z corocznego Planu Realizacyjnego
ustalanego i zatwierdzanego przez Miejską Radę BRD. Podstawą tych działań powinno
być systematyczne monitorowanie danych zawartych w statystykach wypadków i kolizji
na terenie Olsztyna. Kwartalne zestawienia są wykonywane przez Komendę Miejską
Policji w Olsztynie. Analizę poziomu BRD można dokonywać na różnym poziomie
szczegółowości:
- systemu komunikacji rowerowej w skali całego miasta;
- poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych i organizacyjnych (np. ogół przejazdów dla
rowerzystów, ogół pasów ruchu dla rowerów, kontraruch i kontrapasy, warunki dojazdu
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do placówek oświatowych, bezpieczeństwo publicznych parkingów rowerowych,
zdarzenia z udziałem rowerzystów notowane w ruchu ogólnym);
- konkretnych lokalizacji (np. skrzyżowanie, przejazd dla rowerzystów, fragment pasa
ruchu dla rowerów, kontrapas, parking rowerowy) lub obszarów (np. osiedla, drogi
wyjazdowe z miasta, droga do szkoły);
- konkretnych grup rowerzystów (np. z podziałem pod względem wieku).
Skrupulatnie prowadzone analizy BRD pozwalają na bieżąco niwelować czynniki
ryzyka o charakterze infrastrukturalnym lub organizacyjnym oraz podejmować
właściwe działania informacyjne i/lub edukacyjne skierowane do określonych
adresatów.


Przetwarzanie informacji od użytkowników na temat stanu nawierzchni, oznakowania,
organizacji ruchu, zagrożeń w ruchu drogowym i innych problemów użytkowych.
Aby zapewnić szybki i powszechnie dostępny sposób przekazywania informacji ze strony
użytkowników należy podać do publicznej wiadomości kontaktowy adres e-mail, numer
telefonu oraz, w miarę możliwości organizacyjnych, dni i godziny przyjmowania zgłoszeń
osobistych. Uzupełnieniem takiej informacji powinna być instrukcja interweniowania przez
Internet, w oparciu o wybrane narzędzie (aktualnie jest to portal Bezpieczny Olsztyn).



Badania natężenia ruchu rowerowego. Zasadniczą zaletą monitorowania kierunków
przemieszczania się rowerzystów na terenie Olsztyna jest możliwość ciągłego
optymalizowania warunków jazdy na istniejących trasach rowerowych w stosunku do
rzeczywistego zapotrzebowania. Uzyskiwane wyniki pozwalają wskazać najpilniejsze
potrzeby infrastrukturalne, ukazują zmiany preferencji i zachowań użytkowników, z czego
następnie wynikają informacje na temat niezbędnych do podjęcia działań edukacyjnych
i/lub informacyjnych. Czynności badawcze powinny być prowadzone regularne, ponieważ
tylko systematyczne ich powtarzanie pozwala w pełni opisać charakterystykę ruchu
rowerowego, którego podatność na zmiany (w zależności od różnych czynników) jest
o wiele większa niż ruchu pozostałych pojazdów.
Można tu wyróżnić badania ilościowe i jakościowe.
Badania ilościowe polegają na pomiarach wykonywanych w następujący sposób:
 automatyczny - dokonywany przez cały rok za pomocą m.in. liczników ruchu
rowerowego (patrz: Rozdział 13.4) dostarczających informacji o natężeniu ruchu
rowerowego na wybranych trasach;
 manualny - wykonywany przez przeszkolony personel, w terminach pozwalających
dokonywać miarodajnych porównań pomiędzy kolejnymi badaniami, prowadzony
w godzinach 6:00 - 20:00 (z możliwością pominięcia godzin międzyszczytowych),
dostarczający danych o natężeniu ruchu rowerowego na całej sieci tras rowerowych,
a także umożliwiający zbieranie danych szczegółowych, np.: relacje wybierane
przez rowerzystów na skrzyżowaniach, wiek (dziecko, młodzież, dorosły, senior),
płeć, rodzaj roweru (miejski, sportowy, turystyczny), strój (wskazujący na charakter
podróży- komunikacja, rekreacja), powtarzające się w danym miejscu sytuacje
konfliktowe pomiędzy rowerzystami a pozostałymi uczestnikami ruchu, nagminnie
łamane przepisy ruchu drogowego w danej lokalizacji.
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Doboru terminu badania oraz wyznaczenia punktów pomiarowych należy dokonać
w sposób zapewniający uzyskanie wyników oddających rzeczywiste potoki ruchu
rowerowego w okresie tzw. sezonu rowerowego, a więc w warunkach optymalnych
dla statystycznego rowerzysty na terenie Olsztyna. Pomiarów należy dokonywać
w dni powszednie (wtorek, środa, czwartek) oraz w niedziele, w przewidywalnych
korzystnych warunkach atmosferycznych.
Badania jakościowe są cennym uzupełnieniem ww. pomiarów i opierają się
na przeprowadzeniu ankiet, których forma i zasięg zależy od aktualnie dostępnych
możliwości organizacyjnych (np. przeszkoleni ankieterzy, ankieta internetowa,
ankieta telefoniczna). Pytania ankietowe należy formułować zgodnie z aktualnym
zapotrzebowaniem, jednak z jednoczesnym uwzględnieniem wcześniej
prowadzonych badań i możliwością miarodajnego zestawienia informacji
uzyskanych w poszczególnych edycjach.

Fot. 15.1.1. Ankieter w czasie badania natężenia
ruchu rowerowego na jednym ze skrzyżowań.

Fot. 15.1.2. Ankieter w czasie badania natężenia
ruchu rowerowego na jednym ze skrzyżowań.
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