
powrót

tramwaju do

Śródmieścia

rozbudowa sieć

transportu

szynowego +

cyklostrady

rowerowe (dalsze

podróże rowerowe)

zwodzona

kładka pieszo-

rowerowa w

Gdyni (płn. z

centrum)

You
Found
Nemo

And you
zoom
like a
pro

transport

zbiorowy

zbyt słaba oferta

komunikacji miejskiej

ukierunkowanej na

ruch  turystyczny

(sezon-półwysep,

zachodnia część)

brak dojazdów

rowerowych

do transportu

kolejowego

trzeba budować

świadomość wśród

podróżujących

sporadycznie

(promowanie

transportu

zbiorowego)

brak połączeń z

pominięciem

centrum (np.

Kowale-

lotnisko)

węzły

integracyjne

trzeba budować

przyjazną

dobrze

oznakowaną

przestrzeń 

niedoceniona

waga kolei na

Oruni, brak

infrastruktury,

węzłów

istotna rola

przewozów

regionalnych!

krótsze trasy,

szybszy

transport

zbiorowy

brak

parkingów

buforowych z

centrami

mobilności 

możliwość

przewozu

rowerów w kolei

(przystosowanie

do przewozu)

potrzebne

MEVO

brak przejazdów

bekolizyjnych np.

Orunia Dolna

(przezjady

kolejowe)

brak szybkich

połączeń z

"obrzeży"(autobusy

zbierają pasażerów

z wielu przystaków)

zintegrowana

informacja nt.

rozkładu jazdy

różnych środków

transportu

system Fala

(zintegrowany

system

płatności)

długi czas

przejazdu

(tramwaj)

brak

integracji

taryfowo-

biletowej

ruch

pieszy i

rowerowy

oddzielanie ruchu

pieszego i

rowerowego -->

działanie zgodne

z kierunkiem

rozwojem miasta

dostępność usług w

odległości pieszej i

połączenie

wewnątrzlokalne,

wewnątrzosiedlowe

(infrastruktura piesza

i rowerowa)

parkowanie

w obrębie

przestrzeni

pieszej

edukacja,

zwiększanie

świadomości,

walka ze

stereotypami

bezpieczeństwa 

zbyt mała

ilość

oznaczonych

przejść dla

pieszych

zwiększanie

świadomości

róznych

użytkowników

ruchu

zbyt wąskie

chodniki ->

Przymorze

Małe

niewystarczająca

liczba parkingów

rowerowych przy

stacjach

przesiadkowych,

przykład Orunia

tworzenie

atrakcyjnych

sieci

połączeń

zwiększenie

udziału

przestrzeni

współdzielonej

brak miejsc

parkingowych -

czasochłonne

poszukiwanie

miejsca

covid-19

"obrzydził"

komunikację

zbiorową

dłuższy czas

jazdy

transportem

zbiorowym niż

samochodem

osobowym

akcje

uświadamiające o

alternatywnych

sposobach dojazdu

do generatorów

ruchu

najpierw centra

usługowe,

później

"naprawianie"

innych

przestrzeni

systematyczna,

roczna wymiana

miejsc parkingowych

dla samochodów na

miejsca dla rowerów

brak

znajomości

rozkładu jazdy

w skali

metropolii

współpraca,

koordynacja

miasta i SKM

transport

towarówsłaba jakosc

dróg w

dzielnicach i

obciażenie ich

przez ruch

ciężarowy  

5.

niewidoczne

znaki

poziome

w Nowym

Porcie jest

naturalne, że

są

ciężarówki 
10. dostawy

przesyłkowe -

chaotyzacja

transportu     

brak

dedykowanych

miejsc dla dostaw 

zarządzanie

mobilnością

bilet FALA -

kampania

prowadzona

w szkołach

informacja/

edukacja/

kampanie

promocyjne

niedostępność

wynikająca z

rozładowań

baterii

pozwalają na

pokonywanie

krótkich

odległości

niewystarczająca

edukacja

społeczeństwa

dotycząca łączenia

pieszych i

rowerzystów

brak wyznaczonych

miejsc dla hulajnóg -

problem dla osób z

niepełnosprawnościami

wizja

uspokojenie

np. Al.

Grunwaldzkiej

windy przy

wiaduktach

bezpieczeństwo

(np. przejścia dla

pieszych)

uwzględnienie

wszystkich aspektów

- w tym również

funkcjonalność

zaproponowanego

rozwiązania

dostosowany

rower miejski

niska

konkurencyjność

transportu

zbiorowego oraz

mobilności

aktywnej

brak miejsc

postojowych na

przystanek na

dłuższej trasie

samochodem

osiedla z wielkiej płyty

ze świetną urbanistykąi

połączeniem ze

szkołami obecnie

zamieszkane głównie

przez seniorów

zbyt niskie opłaty

za parkowanie =

niska

konkurencyjność

komunikacji

miejskiej

niepotrzebne

wspomaganie

elektryczne

rowerów mevo

niedostępność

rowerów w

niektórych

obszarach

zmiana statusu

infrastruktury

rowerowej -

infrastruktura

krytyczna (kontekst

transportowy)

podróże

międzygminne -

refundacja

rozbudowana i sprawna

sieć tramwajowa/

trolejbusowa

w śladzie

dr.

czerwonej

reorganizacja

ruchu

drogowego

"rowerostrady" --> drogi

szybkiego ruchu

rowerowego i

rekreacyjnego ruchu

rowerowegoproblem

przeplatania

ruchu pieszego

z ruchem

rowerowym

Problem z

utrzymaniem

jakości dróg

rowerowych/

ścieżek -

Gdynia

niewystarczająca

sieć tras

rowerowych

niewystarczające

egzekwowanie prawa

i przestrzeganie

prawa w obszarze

ruchu tempo 30, np.

brak przejść dla

pieszych

brak infrastruktury

pieszej i rowerowej

-->

nowopowstające

osiedla Gdynia,

Sopot

dwukierunkowy

ruch dla aut i

rowerzystów -

propozycja

Holandia

standard

dostępności

dla wszystkich

uczestników

(uniwersalne)

zwiększenie

statusu

budowanie

infrastruktury

rowerowej

obowiązek

zapewnienia

gniazd do

ładowania

samochodu przy

parkingu

zanieczyszczenie

powietrza, hałas

wyrobienie

nawyku

korzystania z

transportu

zbiorowegopokazywanie

zalet

komunikacji

miejskiej od lat

szkolnych

podróż samochodem

nie zawsze jest

"niezrównoważoną"

mobilnością

rozwiązania

zachęcające do

korzystania z aut

elektrycznych

pominięcie osób z

niepełnosprawnością,

które muszą się

poruszać samochodem 

wyłączenie

możliwości

bezpośredniego

podjechania

samochodem do

szkół

lub skupić się na

młodzieży

nastoletniej,

która dopiero co

może sobie kupić

samochód

7. małe sklepy -

dostawy towarów

są mniej

uregulowane w

porównaniu do

sklepów

sieciowych 

wjazdy i

zjazdy z

obwodnicy są

za krótkie 

OS

problem z

przewozem

rowerów w

środkach TZ

car

sharing

potrzeba

uwzględnienia

osób ze

szczególnymi

potrzebami

potrzeba

ukazania

atrakcyjnych

tras relacji

praca-dom

miasto krótkich

odległości (ruch

pieszy i

rowerowy jest

naturalny)

więcej

stref

Tempo 30
powrót do

dobrej tradycji

w kontekście

zieleni w

mieście

(drzewa!)

głos mieszkańców

jest słyszalny i

brany pod uwagę

(na każdym etapie

planowania)

Dostępność

transportu -

standardem jest

dostępność dla

osób o różnym

stopniu sprawności

współpraca

na poziomie

gmin

model hybrydowy w

pracy zdalnie/

stacjonarnie

poprawa /

wyrównanie

jakości szkół

podstawowych

1. obsługa lokalna,

osiedlowa - brak

standardów w

świadczeniu usług

przesyłkowych    

zagrożenie

dla innych

uczestników

ruchu

Janka Wiśniewskiego w

Gdyni jest obciążona

transportem ciężkim,

samochodowym w kolizji

z autobusami     

3. Maksymalne

wykorzystanie kolei

w celu odciązenia

transportu

samochodowego   

rower

metropolitalny

MEVO

brak poczucia

bezpieczeństwa

na chodniku ->

rozwiązanie -

kampanie

społeczne

nie miejmy

kompleksów

nieczytelne,

niewystarczające

informacji dla osób

słabo widzących

hulajnogi

elektryczne

niska prędkość

poruszania się

pociągów (do 32

km/h) towarowych

w czasie just in

time  

4. logistyka

dotycząca

placów budowy

- usuwanie

materiałów 

2. Tunel

pod

Martwą

Wisłą  

rozwiązania

inżynieryjne,

drogi rowerowe

w ramach pasa

ruchu

zbyt mała

siatka

transportu

szynowego

zbyt duże

odległości do

przystanków

komunikacji

(nowe osiedla)

stacje

niedostosowane

do OzN

sposób

dotarcia do

przystanków

SKM i PKM

zintegrowane

zarządzanie

środkami

transportu

zarządzanie

transportem,

które przynosi

efekty i spełnia

potrzeby

wszystkich

monitoring

na

parkingach

rowerowych

strzeżone

miejsca

parkingowe

dla rowerów

potrzebna

linia

kolejowa

(Lębork)

zbyt mały

skład,

potrzebna

większa ilość

miejsc w SKM

zbyt mała

częstotliwość

kursów

środków

transportu

potrzebne

porzeczne

połączenia na

dolnym

tarasie

potrzebna

kolej w

stronę

Sobieszewa

Dialog między

wszystkimi

stronami -

oparta na

wiedzy

spójna sieć

dróg

rowerowych

dla całego

obszaru

dobra

organizacja,

dobra

infrastruktura,

dobre działania

miękkie

Forum dialogu -

zaangażowanie

mieszkańców w

proces

sieć

kompaktowych

miast/osiedli

połączonych

sprawną kom.

zbiorową priorytetem

mieszkańcy,

później

turyści

systemowe

zarządzanie

inwestycjami 

woonerf -

mpzp

Długie

Ogrody 

zaangażowanie

rad dzielnic

transport

zbiorowy

koordynacja działań

- najpierw

umożliwienie

dostępu na pieszo,

później ograniczanie

ruchu samochodów

budowanie

miast w

"interwałach" 

(transit oriented

development) 

niszczenie

nawierzchni przy

parkingach (np

parking przy

drodze, na

chodniku)

dobrze

przemyślane

parkingi

kubaturowe -

zlokalizowane w

oparciu o popyt

informacja - z

jakich parkingów

można korzystać i

na jakich

zasadach

wprowadzenie

kategorii

"tymczasowego

ograniczenia"

wśród osób

uwzględnienie ruchu

rowerowego dla

osób

niepełnosprawnych

Orunia Dolna,

droga

technologiczna

wzdłuż kanału -->

problemy z

przekroczeniem

podmiejskiej

audyt

przejść

pieszych

metody, nasadzenia

zieleni,

zagospodarowanie

przestrzenne

współpraca

pomiędzy

deweloperami a

miastem, co do

wyglądu

przestrzeni 

kampanie

zachęcające

do

poruszania

się pieszo

lepsza

komunikacja

ośrodków

ochrony

zdrowia

doprowadzenie do

świadomości

mieszkańców, że

trzeba się

zastanowić nad

transportem

rowery mevo

pomagały w

pokonywaniu

krótkich

obszarach

rowery niedostępne dla

osób z

niepełnosprawnościami

brak intergracji

rozkładowej

między

komunikacją

autobusową a

SKM/PKP

brak

bezpiecznych

miejsc

postojowych

dla rowerów

samochód nie

jest gwarancją

możliwości

dojazdu i

bliskiego

parkingu

mało

funkcjonalne

węzły

przesiadkowe 

ciężarówki w

kolejce do

BCT i

terminali

zbożowych 

ciężarówki

rozjeżdżające

pasy zieleni 

Ulica Wyzwolenia

w Nowym Porcie

jest obciążona Z

TERMINALI

kolejowych  

od Kowal i

Osowej nie

ma linii

kolejowej  

poprawa

higieny i

komfortu w

komunikacji

9. rozbudowa

infrastrutury

rowerowej do pracy i z

pracy (porty  morskie)

zagadnienie zdrowia i

oszczędności    

brak korelacji

różnych

środków

transportu 

Trójmiasto

PROBLEMY

ROZWIĄZANIA

jakość taboru

(luka przy

wsiadaniu,

klimatyzacja,

Wi-Fi)

6. transport w

konkretnych

godzinach - nie

przez całą dobę

(np. wcześnie rano,

późną porą)   

2. transport

towarów

dronami 

1. Transport

towarów

siecią

tramwajów,

np. nocą  

16.. stacja

przeładunkowa i

linia kolejowa

towarowa w okolicy

Kowali, Osowej,

Matarni, 

Chwaszczyna   

10. dostawy

mniejszo

gabarytowe   

13. ustalić jasne

zasady korzystania

z przestrzeni

publicznej przez

dostawców   

dowóz

paczek

rowerami

cargo 

9. planowanie

przestrzenne

uwględniające w

kolejnych

projektach dróg

rowerowych  

wykorzystanie

transportu

rzecznego

(Motława) 

15. Trzeci pas

ruchu na

obwodnicy S 6,

poszerzenie

pobocza  

17.

dedykowane

miejsca dla

dostaw 

8. dostawy

towarów

rowerami cargo,

zwł.

wspomaganych

elektrycznie    

5. inne węzły

komunikacyjne dla

transportu

ciężkiego -

wyprowadzić taki

transport z centrum

miast  

połączenie z

Trójmiastem

7.

przewożenie

towarów

drogą

morską 

11. strefa tempo

30 a

ograniczenie

tonażu w

dzielnicach (np.

Nowy Port) 

12. ulepszenie

dojazdu

pasażerskiego

dla

pracowników do

terminali 

3. wspólna

przepakowywalnia

towarów - baza

paczek  

4. silna

współpraca z

Miastem w

zakresie usług

przesyłkowych 

korzystanie z

PKM lub SKM

w celu

dojazdu do

Trójmiasta

uboga oferta

przewozowa

autobusów

polregio

zastosowanie

systemu

znakowania

kolorem pomocny

dla osób

niedowidzących

zamiast

niepełnosprawności,

również dla innych

ograniczeń

6. wykorzystanie

pojazdów nisko

emisyjnych bądź

bezemisyjnych 

śmieciarki

na

przymorzu

małym

ekologiczne

śmieciarki -

zmniejszenie

emisyjności

kostka brukowa -

słabo rozwinięta

infrastruktura -

Przymorze Małe

promocja,

kampanie

8. obsługa

inwestycji w

centrach miasta

przez transport

samochodowy  

zła

organizacja

dojazdu do

parkingów

dla rowerów

niedobór miejsc

parkingowych przy

dużych ośrodkach -

"rozlewanie się" aut

na inne parkingi

brak

uzasadnienia

korzystania z

roweru dla

podróży

aglomeracyjnych

brak

sprecyzowanie

grupy

docelowej

+ na końcu

informacja o

ilości miejsc

parkingowych

przy obiekcie

powodują

koszty

społeczne

(urazy)

faworyzowanie

hulajnóg przez

samorządy,

które niosą ze

sobą problemy

tworzenie

obszarów

łączących

infrastrukturę z

której

korzystamy

lokalizacja szkół

w miejscach

dostępnych dla

mieszkańców w

skali pieszego

atrakcyjne

ośrodki oświaty

oddalone od

miejsc

zamieszkania

szybszy

dojazd

brak komunikacji -

zabieramy

przestrzeń na

rzecz aut

elektrycznych,

którymi nikt nie

jeździ

brak

infrastruktury

dla

carpooling'u

ważna estetyka

przestrzeni -->

atrakcyjność

przestrzeni

zwiększa ruch

pieszy 

przystosowanie

przestrzeni dla

pieszych -

poprawa

bezpieczeństwa

budowanie

poczucia

bezpieczeństwa

oddzielenie drogi

rowerowej od

scieżek, którymi

poruszają się

piesirozwiązanie

rowerowe -

Holandia

(przykłady)

zmiana podejścia -

myślenie

"pieszym" a nie

"samochodem"

promocja

rowerowych

dojazdów do szkół -

tylko miesiąc w

roku - ROWEROWY

MAJ

konieczna

współpraca

z szkołami

edukacja dzieci

poruszania się w

ruchu - projekt

realizowany w

Gdańsku

duży ruch

samochodowy

przy plażach

płynność

ruchu

rowerowego

nawierzchnie dla osób

z

niepełnosprawnością

uwzględnianie

skrótów dla

pieszych

obniżenie

krawężników

do poziomu

ulicy

wzajemny

szacunek

uczestników

ruchu

samochody

ważniejsze niż

ludzie - przy

projektowaniu

ciągów

komunikacyjnych

wyciszenie

ruchu w

dzielnicach

znakomite

uzupełnienie

transportu -

dojazd do celu

podróży

integracja

MEVO z

systemem

kolejowym

niedobór miejsc

parkingowych dla osób z

niepełnosprawnościami

zanieczyszczenie

dymem

papierosowym w

przestrzeniach

współdzielonych

błędnie

zaparkowane

samochody

uniemożliwiające

korzystanie z

chodników

zbyt mała

częstotliwość

środków

komunikacji dla

miast

"ościennych"

zwiększenie ilości miejsc

parkingowych dla osób z

niepełnosprawnościami

brak

odpowiednich

miejsc, gdzie

można zostawić

hulajnóg

równoważone

planowanie

przestrzenne 

zwiększenie

różnorodności lokalizacji

("rozrzucenie") miejsc

parkingowych dla osób z

niepełnosprawnościami

powstanie drogi

S6 zniechęci

mieszkańców do

komunikacji

zbiorowej

UCK Gdańsk -

brak strategii

parkingowej,

obszar bardzo

problematyczny

sezonowość -

brak możliwości

korzystania w

konkretnych

porach roku

ochrona

prawna

cennych

zasobów

miasto 15

minutowe

integracja

roweru i kolei

jako dojazd

do Trójmiasta

brak możliwości

płatności kartą

w parkometrach

w Sopocie

połączenie historii

z nowoczesnością

(zachowanie

użyteczności z

walorami

wizualnymi)

nie załatwimy

nic po prostu

likwidując drogi

miasto krótkich

odległości -->

systemowe

projektowanie

dla pieszych

Ograniczanie pasów

dla samochodów.

Przyklad Oliwa, Aleja

Zwycięstwa i

przekazywanie tych

dróg dla rowerzystów.

darmowa

komunikacja

publiczna

bliskość

komunikacji

publicznej

niska

skuteczność

straży

miejskiej

turyści nie

respektujący

przepisów i

parkujący

gdzie się da

ignorowanie

mandatów

dobra praktyka

- Tczew - audyt

polityki

rowerowej

zmiana metod

karania za

nieprawidłowe

parkowanie -

oprócz mandatu

blokada

świadome

społeczeństwo -

wzajemny

szacunek 

parkowanie

na chodniku

--> problem

zdjęcie barier

architektonicznych

wykorzystywanie

"skrótów" przez

kierowców 

egzekucja i

przestrzeganie

przepisów

ruch pieszy

postrzegany

jako "coś

dziwnego" lub

ostateczność

DIALOG

pomiędzy

administracją a

mieszkańcami

edukacja i

informacja

rozwiązania

polepszające

jakość podróży

autobusem -

niskie ceny,

buspasy

argument, że

jadąc autobusem

do kina można

wypić alkohol

ciągłość

infrastruktury

dla pieszych i

rowerzystów

chęć

korzystania

podczas

okresu

ziomowego

przestrzenie

projektowane

uniwersalnie

wykorzystanie

ulic "skrótów"

dla ruchu

rowerowego

pełni funkcję

uzupełniającą

zamiast TZ

parkingi

kubaturowe dla

rowerów przy

przystankach

SKM

11. w

transporcie

masowym

TIRY na tory 

Przestrzeń

bez barier

brak partycypacji

mieszkańców w

procesie tworzenia

systemu MECVO

wywóz materiałów

z placu budowy

(Wyspa Spichrzów)

barkami nie

ciężarówkami  

uświadomienie, że

samochód nie jest

gwarancją

możliwości dojazdu

i bliskiego parkingu

bardzo

dobry

pomysł

przystosowanie

podaży ruchu

kolejowego do

ruchu

sezonowego

edukacja

mieszkańców i

jasna deklaracja

co jest

priorytetem dla

miasta

komplementarność

środków transportu

autobusy

dowożące

pracowników

do centrów

biznesowych

samochód nie

jest ani jedyną

ani pierwszą

opcją wyboru

mało

bezpieczny

środek

transportu

zakaz

parkowania

przy szkole w

godzinach

szczytu

twarde dane

wypadkowe, np. w

przypadku

zmniejszenia

prędkości na

Grunwaldzkiej

korzystanie,

pokazywanie i

promowanie ruchu

pieszego i

rowerowego przez

decydentów i

urzędników

"cywilizowanie"

parkowania w

mieście -

ograniczenie liczby

miejsc

parkingowych w

śródmieściu

bezpieczne,

oświetlone

miejsca

postojowe dla

rowerów

odrzucanie

projektów

mieszkańców

dotyczących

bezpieczeństwa

drogowego

alternatywa

dla

własnego

samochodu

dostępność

obszarów

zielonych

transportem

zbiorowym w

Gdyni

infrastruktura piesza

dostosowana do

wszystkich od

miejsca rozpoczęcia

podróży do celu

podróży

zaopatrzenie

dróg

rowerowych

w znaki

drogowe

"mini pasy"

rowerowe -

wykorzystanie

istniejącej

infrastruktury

"odczarowanie"

poglądu, że

zmniejszenie ilości

miejsc parkingowych

doprowadzi do

upadku biznesów

własny

środek

transportu

mpzp z myślą

o człowieku

nie o

samochodach

aktualizacja

starych

mpzp

zbyt duże

straty

czasu

kampanie

bezpieczeństwa

ruchu drogowego

problem

pierwszeństwa

pieszych

brak oferty TZ

w obszarach

poza

Metropolią

pokrywanie

kosztów

parkowania z

własnych

kieszeni

chęć

posiadania

swojego

samochodu

brak oferty TZ

w okolicy

Władysławowa

hale parkingowe

w nowych

osiedlach i przy

centrach

usługowych

bezpieczeństwo pieszych

użytkowników/bezpieczeństwo

w dzielnicach

samochody

zastawiające

ulice

utrudnianie

ruchu pieszych

poprzez

parkowanie

samochodów na

chodnikach

bezpieczeństwo 

Czyste i

zadbane

miasto

większa ilość miejsc

parkingowych dla

rowerów na

osiedlach i przy

ośrodkach

usługowych

zrezygnowanie

z tramwajów

wodnych

Zieleń wpływa na jakość

połączenia

uzupełnienie

istniejącej

infrastruktury o

nowe miejsca

parkingowe dla

rowerów

zachęcanie

do ruchu

pieszego

na S 6 nie ma

wystarczającej

przepustowości  

zwiększenie

bezpieczeństwa

na parkingach

rowerowych -

monitoring

transparentność

komunikacji z

Urzędami wnoszenie

roweru na 11

piętro

Ekologia powinna być brana

pod uwagę przy planowaniu

transportu

zagęszczenie

zakładów

(Sandomierska,

Smętna -

Gdańsk)    

brak komunikacji z

firmami w sprawie

zastąpienia dużych

samochodów małymi

autami - jak rozmawiać na

temat dostaw do baz

transportowych via

dzielnice mieszkaniowe 

wygodny

oraz tani

środek

transportu

niewystarczająca

ilość rowerów

brak restrykcyjnej

polityki parkingowej

w mieście =

skłonność do

korzystania z

samochodu

Miasto, które

chroni.

Ukierunkowanie

rozwoju na

mieszkańca

informowanie

o mniejszych

inwestycjach

zwiększenie

komunikacji

pomiędzy miastem

a mieszkańcami,

transparentność

działań

podstawowym

zagrożeniem dla

kierowców są

inne samochody

14. inny sposób

dostawy

towarów przy

ulicy Smętnej w

Gdańsku  

darmowe parkingi

głównym

zagrożeniem dla

zrównoważonej

mobilności

alternatywa dla

sytuacji

nieprzewidzianych

(wypadek,

spóźnienie się na

TZ)

bezpieczeństwo mieszkańca

(na ścieżkach rowerowych, w

przestrzeni miasta/dzielnicy)

ważna rola

transportu

kolejowego

nie ograniczajmy

przestrzeni

zielonych - im

więcej tym

zdrowsze

społeczeństwo

dostępność całego

procesu

transportowego dla

OzN (informacje,

dostępność na

różnych etapach

podróży)

"przyjazna"

przestrzeń

pokazywanie

skutków

zdrowotnych

długiego

użytkowania

samochodu

konkretne

kamienie

milowe w

SUMP

dostępne

tylko w

centrach

miast

przestrzeń

dostosowana

do wszystkich

uczestników

ruchu

brak

kontroli

utrata możliwości

budowania relacji

społecznych (jeśli

zamiast roweru

poruszamy się

samochodem)

zbyt mała

ilość wind

dla OzN

zwiększenie

wpływu

samorządów w

proces

wprowadzenia

hulajnóg

polityka

oparta na

faktach 

opłata za parking

jako jeden z kosztów

posiadania

samochodu, obok

OC, mechanika itp

weryfikacja

serwisów

rowerowych

przy trasach

projektowanie

uniwersalne

(uwzględniające

szczególne

potrzeby)

pogląd, że

darmowe

miejsce

parkingowe mi

się "należy"

możliwość

pozostawienia

samochodu w

dowolnym

miejscu

zwiększanie

świadomości

obniżenie stawek

firm przewozowych

(Uber, Bolt)

spowodowało

zmniejszenie

zainteresowania dla

car sharingu

nierówne traktowanie -

mieszkańcy zmuszeni do

parkowania w strefach

płatnych, pracownicy

urzędu z możliwością

darmowego parkingu

brak

wystarczającej

liczby serwisów

rowerowych

obniżenie

zainteresowania

podczas pandemi

(środki

bezpieczeństwa)

wykorzystanie

prywatnych

parkingów

urzędów, które po

godzinie 15:00

stoją puste

działania

zgodne z

priorytetami,

kierunkami

rozwoju miast

(3City)

przeprowadzenie

audytu  których

połączeń brakuje,

monitoring

potrzeb

ograniczenie

wjazdu

samochodów

osobowych do

miast

redystrybucja

przestrzeni

zgoda z

priorytetami

strategicznymi

zachęcanie

urzędników do

zmiany nawyków

transportowych

egzekucja

przepisów -

prękość!

zwiększenie

przestrzeni

współdzielonych

parkingi pod

urzędami dla

klientów, nie

urzędników

miasta 8-

80

tiry na

tory

lepszy obieg

informacji dotyczący

organizacji transportu

(uniknięcie korków,

kwestie

oznakowania)

informacja,

promocja

transportu

zbiorowego

wśród uczniów i

rodziców

strefa płatnego

parkowania nie

zmniejsza ruchu,

tylko zwiększa

rotację

mała ilość

miejsc dla

rowerów w

pociągach -

Kościerzynaujednolicenie

prędkości

 zamiast uspokojenia

ruchu mamy inny

"target" dla danego

miejsca parkingowego -

osobę, którą na to stać

uboga oferta

przewozowa

dla połączeń

z Półwyspem

porozumienie

międzygminne

nt. transportu

dla OzN 

wprowadzenie

lekkich

pojazdów

globalna, delikatna i

proporcjonalna w

skali metropolii

redukcja liczby

miejsc

parkingowych

więcej

oznakowania

poziomego

(czytelne i

widoczne)

ograniczona

konieczność

przemieszczania

się (patrz.

doświadczenie z

pandemii i pracy

zdalnej).

adaptacja

zagranicznych

rozwiązań do

warunków

lokalnych

więcej

zieleni w

przestrzeni

publicznej

integracja

ruchu

pieszego z

rowerowym

brak

spójności

sieci w ruchu

rowerowym

bezpieczna

i spójna sieć

rowerowa

spójność

sieci

transporowej

jasne

stanowisko, co

robimy z

transportem

ciężarowym   

budowanie

świadomości

wśród

mieszkańców na

temat: jak

koordynować

dowozy  

samochód służbowy

jako sposób

przyzwyczajenia do

korzystania z

samochodu osobowego

na co dzień

korzystanie z

hulajnóg po

spożyciu

alkoholu

ciężko przekonać

ludzi do rezygnacji z

auta - komfort,

wygoda i ich

codzienność

(wieloletni nawyk)

Przeciwdziałanie

negatywnym

skutkom

suburbanizacji

alternatywa

dla roweru

miejskiego

ład

przestrzenny

źle

użytkowane

stanowią

bariery

przestrzenne

nieposzanowanie

cudzej własności

edukujemy

dzieci, a co

z dorosłymi?

chęć

powrotu

transport

zbiorowy

to priorytet

Miasto szczęśliwe/

Walka o ulice i Jak

rowery mogą

uratować świat

jako kanon dla

urzędników

nie

wykorzystywanie

danych z

systemów

monitorowania

ruchu

Projektowanie

uniwersalne

niezbędna

promocja

transportu

pieszego wśród

osób dorosłych

dobra

kontroferta 

niewielka skuteczność

transportu

publicznego w

przypadku załatwiania

wielu spraw w szybkim

tempie

wyposażenie w

wskaźniki/

opracowanie

systemu

monitorowania

wskaźników

budowa

kontroferty

rowerowrej

ciężko dotrzeć

do osób

podróżujących

zawodowo

dbanie o komfort

rowerzysty, pieszego i

innych użytkowników

niezmorotyzowanych

wcześniejsze

rozpoczęcie

sezonu

letniego 

zwiększenie

ilości połączeń

kolejowych z

półwyspem w

weekendy przed

sezonem 

planowanie miasta z

uwzględnieniem potrzeb

wszystkich użytkowników/

zrównoważone planowanie

przestrzenne

nadmiernie wysoka

dbałość o kierowców -

dyskusje o korkach,

ułatwienia w

większości dla

samochodów

wdrażamy

idee i

opracowania

niewielkie

docenienie

innych

środków

transportu

miejsca dla

rowerów w

pociągach,

szczególnie

w sezonie

świadome

społeczeństwo/dialog

utworzenie

forum/

serwisu do

dojazdu do

pracy

promocja

transportu

zbiorowego i

rowerowego

(reklamy,

nagrody)

brak aplikacji

integrującej

środki TZ i

płacenia za

korzystanie z TZ

promocja

transportu

zbiorowego

kosztem

transportu

indywidualnego

warunki dojścia

do przystanków,

poprawa jakości

węzłów

edukowanie

najmłodszych i

budowanie

doświadczeń

zrównoważonego

transportu oraz

samodzielności

bariery

związane z

posiadaniem

własnego

bagażu

poszukiwanie

rozwiązań, które

ułatwiają

korzystanie ze

zbiorkomu, np.

dostępność zakupu

biletu

umniejszanie zalet

elektromobilności

na rzecz innych

systemów

transportowych

darmowa

komunikacja

miejska?

słabo

rozwinięty

transport

regionalny

ulgi podatkowe,

dofinansowania

na samochody

elektryczne

auto jako

ostatni

wybór

wykorzystanie

odnawialnych

źródeł energii do

zasilania

pojazdów

elektrycznych

możliwość

przewozu

rowerów w

komunikacji,

unifikacja

przepisów 

maksymalny

czas dojścia do

przystanku

komunikacji

miejskiej

edukacja

dzieci dot.

korzystania

z TZ

Humorystycznie i przystępnie

dla różnych kategorii

wiekowych przedstawione

kampanie społecznie

pokazujące  kierunek pro eko,

pro pieszy, pro rower, pro

użytkownik ze szczególnymi

potrzebami.

kampanie

"rowerem do

pracy" mogą

wiele pomóc

dzisiaj w Gdańsku przy UM w Gdańsku

widziałem wiele zaparkowanych rowerów

na parkingu przy budynku urzędu

może opracować infografikę, pokazującą,

jak dużą powierzchnię trzeba było zająć by

udostępnić pracownikom miejsca do

parkowania samochodów

wprowadzanie SPP realizowane jest pod

hasłem zwiększenia rotacji a nie pod

hasłem zmniejszenia skłonności do

korzystania z samochodu - władze boją się

postawić sprawę jasno

dopłaty/nagrody dla

pracowników

korzystjących z

komunikacji miejskiej

i rowerowej w celu

dojazdu do /z pracy

samochody/

parkowanie


