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Sprawozdanie z audytu projektu trasy rowerowej nr 103 w Katowicach
w dniu 2010-08-03
Uzupełniający audyt po wykonaniu trasy w terenie w dniu

Przebieg zaprojektowanego odcinka trasy nr 103 w Katowicach
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Dokumentację trasy rowerowej nr 103 wykonał Grontmij Polska Sp. z o.o. – Biuro Projektów
Transport w Katowicach w marcu 2010 r.
Przebieg trasy jest niewłaściwy pomiędzy przejazdem pod autostradą, a Kokocińcem. Trasa powinna
prowadzić prosto na południe, bez zbędnego nadkładania drogi do Załęskiej Hałdy, którędy zresztą
przebiega już nie zaznaczona w projekcie trasa nr 122 i nie ma potrzeby jej dublowania.
Jedyną sensowną nawierzchnią drogi dla rowerów jest nawierzchnia asfaltowa. Używanie
kostki betonowej jest drwiną z potrzeb rowerzystów. Jej użycie może być zastosowane
wyjątkowo na bardzo krótkich odcinkach z uwagi na charakter uzupełniania nawierzchni
istniejącej w sąsiedztwie.
Nie ma zwyczaju umieszczania pod znakami tabliczek z numerem trasy. Informacje tego rodzaju
umieszcza się na drogowskazach, których projekt w ogóle nie zawiera, a także na tablicach z mapą
trasy. Pozostałe uwagi zostały przedstawione według kolejności ustalonej w projekcie.
Uwagi szczegółowe
km 0,00 WPKiW. Brak drogowskazów. Jest pierwszy znak R-1a, który powinien być umieszczony
pod drogowskazem, natomiast nie ma znaku R-1a w kierunku zakończenia trasy.
Brak znaku R-1 za skrzyżowaniem.
km 0,15 Ul. Piastów, wylot alejki z WPKiW. Brak znaków R-1 i R-1b.
Rozważyć ustawienie drogowskazów.
km 0,24 Brak znaków R-1.
Skrzyżowanie chodnika z drogą dojazdową powinno posiadać nawierzchnię tego samego
rodzaju, co chodnik. Chodnik powinien mieć niweletę bez obniżenia o charakterze progu
względem drogi. Ta sama uwaga dotyczy dalszych dróg dojazdowych.
km 0,35 Brak znaków R-1.
km 0,45 Brak znaków R-1.
km 0,52 Brak znaków R-1.
Geometria chodnika w planie jest egzotyczna – powinny być wykształcone łuki poziome
o promieniu 20 m. Na planie nie widać przeszkód, aby to było niemożliwe.
km 0,65 Brak znaków R-1. Znak R-1b musi być umieszczony przed zakrętem – umieszczanie znaku
informującego o potrzebie wykonania manewru zakręcania po jego wykonaniu nie jest
celowe. Zamiast kwestowanego znaku R-1b lepiej ustawić znak R-3b (kłania się brak
znajomości zasad znakowania tras rowerowych).
km 0,83 Znaki R-1 są w tym miejscu niepotrzebne, z uwagi na zbyt małą odległość od skrzyżowań.
km 0,93 Brak znaku R-1 za skrzyżowaniem w stronę kładki nad DTŚ.
Stosowanie znaków C-13a na trasie rowerowej jest nieporozumieniem. Trasa
rowerowa służy do jazdy rowerem, a nie do jego prowadzenia.
Na odcinkach, na których pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo należy stosować
znaki C-16 z tabliczką T-22 „Nie dotyczy rowerów”.
km 1,04 Brak znaku R-1 za skrzyżowaniem w stronę kładki na Rawie.
km 1,23 Uwagi jak dla km 0,65.
Uwaga o przerwaniu ciągłości trasy jest niezrozumiała i świadczy o zupełnym
dyletanctwie autorów. To tak, jakby zaprojektować most, który między przęsłami nie
ma podpory.
W miejscu tym nie przewidziano żadnych sensownych znaków dla rowerzystów.
Obowiązkiem projektanta jest zaprojektowanie odcinka drogi dla rowerów za wiatą
przystankową.
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km 1,26

km 1,33

Ul. Gliwicka, wylot ul. Wiśniowej.
Sygnalizacja świetlna nie przewiduje jazdy na wprost przez rowerzystów.
Brak znaków R-3a przed skrzyżowaniem z obu stron.
W tak ważnym miejscu powinny być drogowskazy.
Znak R-1 jest w tym miejscu niepotrzebny, z uwagi na zbyt małą odległość od skrzyżowania.
Patrz uwaga o znaku R-3a.

Po lewej peron przystanku tramwajowego – brak drogi rowerowej obok peronu, chociaż miejsca nie
brakuje.
Zamiast proponować rowerzystom prowadzenie roweru od wyjazdu na ul. Gliwicką
do ul. Wiśniowej, należy wykonać przejazd dla rowerzystów i objąć go sygnalizacją świetlną.
W kierunku przeciwnym należy umożliwić rowerzystom jazdę z ul. Wiśniowej na wprost z pasa do
skrętu w lewo dla samochodów i uwzględnić ten fakt w oznakowaniu dojazdu do skrzyżowania.
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km 1,23. Peron przystanku tramwajowego. brak drogi rowerowej obok peronu.
km 1,26. Ul. Gliwicka, wylot ul. Wiśniowej. Należy wykonać przejazd dla rowerzystów i objąć go
sygnalizacją świetlną skrzyżowania.
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U góry dojazd ul. Wiśniową do ul. Gliwickiej. Znak R-1 nie wskazujący kierunku. Brak
wskazania, którym pasem mają poruszać się rowerzyści korzystający z trasy rowerowej. U dołu
dojazd do skrzyżowania ul. Gliwicką. Znak A-24 sygnalizuje wyjazd z nieistniejącej drogi rowerowej.
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km 1,52

Ul. Obroki, wylot ul. Wiśniowej.
Ponownie niezrozumiała uwaga o wznowieniu ciągłości trasy.
Sposób włączenia ciągu pieszo-rowerowego do skrzyżowania jest dyletancki.
Rowerzyści nie mają możliwości wjazdu i zjazdu między jezdnią a chodnikiem. Należy
bezwzględnie zapewnić taką możliwość we wszystkich możliwych relacjach.
Brak znaku R-1b lub R-3b w kierunku od końca ciągu w stronę jezdni ul. Wiśniowej.
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W kierunku od ul. Wiśniowej do ul. Obroki niezbędne jest usunięcie barierki i obniżenie krawężnika.
W kierunku przeciwnym sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ niezbędne jest przesunięcie
przejścia dla pieszych w głąb ul. Obroki i wykonanie przejazdu dla rowerzystów z azylami dla
rowerzystów na pasach do jazdy w kierunku ul. Wiśniowej i ul. Pukowca. Konieczne jest
przeprojektowanie sygnalizacji świetlnej tak, aby obejmowała przejazd i azyl dla rowerzystów
oraz możliwość zjazdu rowerem z ul. Pukowca na drogę rowerową wzdłuż ul. Obroki.
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km 1,52. Ul. Obroki, wylot ul. Wiśniowej. Brak wjazdu na ciąg pieszo-rowerowy – konieczne
usunięcie barierki i wykonanie obniżonego krawężnika.
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km 1,52. Ul. Obroki, wylot ul. Wiśniowej. Widoczny „ślepy zaułek” dla rowerzystów – konieczna
przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, z wykonaniem przejazdu dla rowerzystów
obok przejścia dla pieszych, a także z wykonaniem azylu dla rowerzystów.
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km1,80

km 2.07
km 2,20

km 2,30
km 2,43
km 2,49
km 2,65

Brak znaków R-1.
W otoczeniu są znaki C-13/16 i C-16/13, bez linii rozdzielającej na chodniku i znaków
poziomych P-23. Przy skrzyżowaniu występuje niepotrzebnie przeplatanie ruchu pieszego
i rowerowego.
Brak zjazdu dla rowerów na jezdnię, umożliwiającego dojazd do domów.
Brak znaków R-1 i R-1b.
Droga dla rowerów kończy się w niebezpiecznym miejscu. Należy dodatkowo
zaprojektować przejazd dla rowerzystów po drugiej stronie skrzyżowania, ażeby rowerzyści
nie byli zmuszenie do wykonywania niebezpiecznych manewrów, trudnych do przewidzenia
przez kierowców samochodów.
Znaki R-1 są w tym miejscu niepotrzebne.
Brak znaków R-1.
Nareszcie brak uwag!
Kolejne dyletanckie rozwiązanie. Najwyższy czas przestać udawać, że się projektuje
trasę rowerową. Autor tego pomysłu jest proszony, aby tak sobie przez godzinę
pochodził po tych schodach z rowerem z 20 kg bagażu.
Z obu stron powinny być zaprojektowane podjazdy.
Kolejny dyletancki tekst na tablicach informacyjnych o braku ciągłości trasy rowerowej.
Brak znaków typu R informujących o przebiegu trasy.

Miejsca nie brakuje: po lewej zmieści się serpentyna w stronę słupa linii wysokiego napięcia, a po
prawej – zjazd wprost do przejazdu dla rowerzystów.
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km 2,65. Przejście przez tor kolejowy – zamiast przejazdu.
Projektowanie drogi rowerowej wymaga wybudowania przejazdu przez tor kolejowy,
a przynajmniej podjazdu z serpentyną obok słupa linii wysokiego napięcia.
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km 2,65. Przejście przez tor kolejowy – zamiast przejazdu. Jest dość miejsca na wykonanie
zjazdu.
Czy zamiast zjazdu rowerzyści otrzymają nowe schody?
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km 2,72
km 2,80
km 2,91
km 3,04
km 3,19

km 3,34
km 3,53
km 3,65
km 3,70

km 3,82

Brak znaków R-1.
Brak znaków R-1.
Brak uwag.
Brak znaków R-1 i R-1b przy ul. Grabskiego.
Ul. Kwiatkowskiego, wylot ul. Barlickiego.
W tak ważnym miejscu powinny być drogowskazy.
Niewłaściwe oznakowanie znakami R-1 i R-1b. Brak znaków R-1 za skrzyżowaniem
w obu kierunkach. W przypadku nawracania przy przejeździe dla rowerzystów najlepiej
zastosować znaki R-3d.
Brak znaku R-1 po zjeździe na jezdnię.
Oznakowanie zupełnie bez wyczucia. Znaki R-1b należy zastąpić znakami R-1 i R-3e.
Brak znaków R-1.
Przejazd dla rowerzystów przez drogę dojazdową do autostrady. (rysunek poniżej)
Wielkość ruchu samochodowego nie uzasadnia zastosowania sygnalizacji świetlnej na
przejeździe dla rowerzystów. Przepisy nie zezwalają na stosowanie przycisków
uruchamiających sygnały dla rowerzystów, które należy zastąpić pętlami indukcyjnymi.
Brak znaków R-1 i R-1b.
Kolejne dyletanckie rozwiązanie ze schodami. Uwagi jak dla km 2,65.
Chodzenie z rowerem po tych schodach jest bardzo niebezpieczne!
Brak znaków R-1.
Znak R-1b musi być umieszczony przed zakrętem – umieszczanie znaku informującego o
potrzebie wykonania manewru zakręcania po jego wykonaniu nie jest celowe.

Należało wykonać podjazd pod wiaduktem autostrady do spocznika w połowie schodów
i drugą część podjazdu wzdłuż drogi rozprowadzającej przy autostradzie.
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U góry km 3,53. Znak R-1b należy zastąpić znakiem R-3e, z tyłu brak znaku R-1,
za zakrętami w ogóle brak znaków.
U dołu km 3,65pod tablicą informacyjną zamiast znaku R-1 powieszono znak C-13.
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km 3,70. Przejazd dla rowerzystów przez drogę dojazdową do autostrady.
Przyciski uruchamiające sygnały dla rowerzystów, które należy zastąpić pętlami indukcyjnymi.
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km 3,82. Należało wykonać podjazd pod wiaduktem autostrady do spocznika w połowie schodów
i drugą część podjazdu wzdłuż drogi rozprowadzającej przy autostradzie.
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km 3,88
km 4,05
km 4,31
km 4,40
km 4,58
km 5,08

km 5,15
km 5,59
km 6,14
km 6,43
km 6,60
km 6,72
km 7,11

Brak znaków R-1.
Brak znaków R-1.
Brak znaków R-1.
Brak znaków R-1.
Brak znaków R-1.
Ul. Upadowa. W tak ważnym miejscu powinny być drogowskazy.
Od tego miejsca trasa nr 103 pokrywa się z trasą nr 122 w kolorze czarnym, a więc powinno
być wyraźne oznakowanie rozwidlenie – dalej znaki powinny być podwójne czerwonoczarne (kłania się brak znajomości zasad znakowania tras rowerowych).
Brak znaków R-1.
Znak R-1b musi być umieszczony przed zakrętem – umieszczanie znaku informującego o
potrzebie wykonania manewru zakręcania po jego wykonaniu nie jest celowe.
Brak znaków R-1.
Brak uwag.
Brak uwag.
Brak znaków R-1.
Znaki R-1 są w tym miejscu zupełnie niepotrzebne.
Brak znaków R-1 i R-1b.
Brak znaku R-1a w kierunku końca trasy. Brak znaku R-1 za skrzyżowaniem w kierunku
przeciwnym. W tak ważnym miejscu powinien być drogowskaz, a znak R-1a powinien być
umieszczony pod nim.

Podsumowanie.
Głównym atrybutem trasy rowerowej powinna być jej ciągłość, której nie zapewniono
aż w 7 miejscach, co w zasadzie dyskredytuje projekt jako projekt trasy rowerowej.
Jedno skrzyżowanie w km 1,52 (ul. Obroki, wylot ul. Wiśniowej) nie nadaje się do użytku z uwagi na
brak możliwości wjazdu i zjazdu z drogi dla rowerów.
W dwóch miejscach w km 2,65 i 3,82 trasa obejmuje schody, które w drugim przypadku są bardzo
niebezpieczne nawet w przypadku przenoszenia roweru, co w ogóle nie powinno mieć miejsca na
nowej trasie rowerowej. W obu przypadkach istnieje możliwość wykonania podjazdów dla rowerów.
W przypadku kładki nad DTŚ rozwiązanie nie powinno obejmować zakazu jazdy rowerem, a jedynie
obowiązek udzielania pierwszeństwa pieszym. W razie podtrzymania tego zakazu powinna być
wybudowana druga kładka dla rowerzystów.
W przypadku przystanku tramwajowego brak zaprojektowanej drogi dla rowerów za wiatą
przystankową.
Oznakowanie trasy rowerowej znakami typu R-1 i R-3 jest zupełnie dyletanckie – projektant nie
zadał sobie trudu zaznajomienia się z instrukcją znakarską PTTK (wzory znaków znajdują się
w przepisach PoRD na wniosek PTTK).

