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„Przestrzeń publiczna zamiast arterii”



odzyskiwanie 
przestrzeni ulic

czy jest możliwe zlikwidować 
dominację ruchu kołowego 

na ulicy śródmiejskiej 
bez pogorszenia warunków obsługi 

i dostępności śródmieścia?



New York, Washington Sq.
źr.: gramercy-park-hotel.blogspot.com



Jane Jacobs, The Death & Life 
of Great American Cities, NY, 1961



…panie Hayes i Lyons były mniej konwencjonalne
w myśleniu. (…) Zaproponowały one
polepszenie warunków dla niektórych
użytkowników miasta,  takich jak dzieci, 
spacerowicze, czy amatorzy beztroskiej
zabawy – kosztem ruchu kołowego.
(…) Zaczęły popierać usunięcie 
istniejącego przejazdu 
bez poszerzania jezdni obwodowych.



1966

„Żadna z prognoz zwiększonego ruchu wokół parku 
się nie zmaterializowała. Nie mogła, ponieważ drogi

otaczające plac, wąskie i wyposażone w liczne 
światła, zawężone parkującymi samochodami, z 
nieprzewidywalnymi pieszymi, pełne ciasnych 

narożników, były najbardziej drażniącą i powolną 
trasą dla samochodów.

Żaden pomiar ruchu na obwodzie parku nie wykazał 
wzrostu, a większość pokazała niewielki spadek… 

Wprowadzona bariera nie zwiększyła kongestii, 
ale wręcz przyniosła jej nieznaczne zmniejszenie.

Także równoległe Aleje raczej nie zaczęły przenosić
zwiększonych potoków”



ruch indukowany
ruch zanikły

„nie ma absolutnej i niezmiennej liczby 
samochodów; liczba ta się zmienia w zależności od 
aktualnych zmiennych prędkości i wygody użycia 

różnych dróg przemieszczania się”



„Temperowanie” ruchu kołowego odbywa się przez  
stwarzanie coraz mniej wygodnych warunków 
dla samochodów. Taki powolny i stopniowy 
proces doprowadzi do stopniowego 
zmniejszenia się liczby osób używających 
samochodu w mieście. 

(…) Erozja struktury zaś przeciwnie, zwiększy 
potrzebę użycia samochodu wraz ze 
zwiększającą się wygodą ich poruszania się” 

Jane Jacobs, „The Death & Life of Great American Cities”



Nowy Jork, West Side Elevated

przemiana w dwujezdniową arterię



Nowy Jork, West Side Elevated Highway
1922-30

www.planetizen.com

www.preservenet.com
katastrofa 1973



Nowy Jork, West Side Highway
53% ruchu „wyparowało”; odbudowa napotkała na opór mieszkańców



Portland, Harbor Drive

przemiana w park nadbrzeżny,
zastąpienie przez drogę ekspresową 

na przeciwległym nabrzeżu



Portland (OR), Harbor Drive, 1950



open 1943



Obecnie inicjatywa obywatelska „Riverfront for People” wzywa do wyburzenia 
autostrady po drugiej stronie rzeki, 

jako istotnego kroku w kierunku rewitalizacji przyległej części miasta 



San Francisco, Embarkadero 
Freeway

przemiana w dwujezdniową ulicę 
z tramwajem w pasie rozdzielającym;

plac przed przystanią promową



San Francisco –
Embarcadero Frwy 

• trasa otwarta w 1959 r. 
jako część przyszłej I-80, 
nigdy nie ukończona

• Freeway Revolt w 1959 r. 
– rezygnacja z planów 
rozbudowy autostrad 
miejskich

• ok. 70k-100k poj. 
dziennie

• poważnie uszkodzona 17 
X 1989 r. w trzęsieniu 
ziemi Loma Prieta 

• inicjatywa rozbiórki 
wyszła od burmistrza 
A.Agnosa; rada się 
zgadza drobną 
większością głosów

• protesty kupców 
Chinatown

• rozbiórka w 1991 r.

plan budowy dróg ekspresowych, 1947



Jeffrey Heller, 1969

San Francisco –
Embarcadero Freeway 
w 1987 r.



www.slate.com



John O’Hara/Chronicle 1987 

San Francisco –
Embarcadero Freeway 
w 1987 r.



Gary Fong/Chronicle 1985 

San Francisco – Embarcadero Freeway w 1985 r.



The Embarcadero was a prime example of what British transport researcher Phil Goodwin calls 
disappearing traffic — get rid of a road, he found in a wide-ranging case study, and, on average, 

25 percent of the traffic simply goes away. [www.slate.com]



sustainablecitiescollective.com

początkowo planowano tunel, ale w końcu z niego zrezygnowano



www.sanfranciscodays.com 

San Francisco – przedpole Embarcadero przed budową drogi ekspresowej 



Boston, Central Artery („Big Dig”)
1982-2006

przełożenie arterii pod ziemię;
na powierzchni park liniowy w szerokim 

pasie rozdzielającym



1996



2014





reconnectaustin.com 



Boston, Central Artery

• połączenie West Side i odciętej historycznej dzielnicy 
East Side

• gigantyczny koszt: 14,6 mld USD (przewidywano 4 mld)
• zmniejszenie poj.h o 62% (z 38k h do 15k h dziennie); 

czas przejazdu w kier. pn. skrócony o 85.6%
• jednakże są też oceny, że wskutek pojawienia się ruchu 

indukowanego, kongestia na większości kierunków się 
zwiększyła, a „wąskie gardła” pojawiły się dalej od 
śródmieścia 

• głoszone oszczędności roczne rzędu 167 mln USD, 
uzyskane dzięki zwiększeniu wydajności układu miały 
się wziąć z analiz nie obejmujących kongestii w nowych 
miejscach 

[za Big Dig, ang. Wikipedia]



Seul, droga Czeonggye

przemiana w park liniowy z rzeką



www.gardenvisit.com

Seul, droga ekspresowa ukończona 1976 w śladzie rzeki Czeonggyecheon



www.gardenvisit.comSeul, Czeonggyecheon



Seul 2003: burmistrz Lee Myung-bak 
rozpoczyna politykę rewitalizacji

fragmentów śródmieścia
początek: rozbiórka drogi 

ekspresowej  



rzeka 청계천 Czeonggyecheon 
wtmiejscu rozebranej arterii

(koszt: 281 mln USD) 

skutek: powstanie miejskiej
przestrzeni społecznej

Justin Adams - flickr

fot. Justin Adams - flickr madmarv00 - flickr

LWY - flickr



Seul, Czeonggyecheon

stari4ek, WikiComm



Seul, Cheonggyecheon
• Wzbogacenie ekosystemu wzdłuż rzeki: liczba gatunków ryb wzrosła do 25 z 4, 

ptaków – do 36 z 6, insektów do 192 z 15.
• Zanieczyszczenie cząteczkowe powietrza wzdłuż korytarza zmalało do 48 

mikrogramów/m3 z 74; temperatury letnie zmalały o 5 stopni niż w okolicy. 
• Liczba samochodów w śródmieściu zmniejszyła się ot2,3%; obserwuje się 

zwiększenie prędkości na ulicach, także wskutek większych restrykcji w parkowaniu 
itpolepszeniu oferty autobusowej. 

• Nabrzeża rzeki odwiedza dziennie ok. 60-90 tys. osób.
• Inwestycja przyczyniła się do 15.1% wzrostu podróży autobusowych i 3.3% podróży 

metrem w okresie 2003-08.
• Wzrost cen nieruchomości w pasie 50m o 30-50% (dwukrotnie wyższy niż w reszcie 

miasta).
• W l. 2002-03 wzrost liczby firm w rejonie inwestycji o 3.5% (dwukrotnie większy niż w 

śródmieściu); wzrost liczby miejsc pracy w rejonie o 0.8% (w pozostałej części 
śródmieścia odnotowano spadek o 2.6%).

• “Właściwie przeszliśmy od miasta zorientowanego na samochód do miasta 
zorientowanego na człowieka” - Lee Inkeun, wiceburmistrz ds. transportu.

www.terrapass.com na podstawie NYT,
landscapeperfromance.org,

ang. Wikipedia



Birmingham: Queensway

Roy Hughes 

www.photobydjnorton.com



Birmingham, Queensway

1962

2006

www.photobydjnorton.com



Birmingham: Queensway



Birmingham: Queensway



Birmingham: Queensway
demontaż „betonowego kołnierza”

1960-1971: budowa „Inner Ring Road” 
1990-te: „Big City Plan”
~2000: zamknięcie wschodniej części trasy



Birmingham: Queensway
demontaż „betonowego kołnierza”

otwarcie śródmieścia – ekspansja zabudowy miejskiej



Queensway: w głębi przejście naziemne



Birmingham: Queensway
demontaż „betonowego kołnierza”

1999 2007



Birmingham, Paradise Circus

www.urbanbuildings.net



Paradise Circus



Paradise Circus



Birmingham, przebudowa Paradise Circus 2015+



Paryż, voie rapide G. Pompidou

zamykana w niedziele i święta
zamykana latem na „Paris Plages” 

odt20tlipca do 20 sierpnia (od 2002 r.)
plan zupełnego zamknięcia dla 

samochodów prawego nabrzeża 
odrzucony w 2004 r.

na pd. nabrzeżu ogranicza się ruch do 
jednego pasa i wprowadza 
jednopoziomowe przejścia dla pieszych



voie G.-Pompidou

Mbzt, WikiComm



Paris-Plages
www.parisetudiant.com  



Paris-Plages

www.europe1.fr

urbanplanet.info



Budapeszt, Ferenciek tere



Budapeszt, arteria przez Ferenciek tere



varoskepp.blog.hu



fot.: Urb-i, Facebook

Budapeszt
Ferenciek tere



Budapeszt, Ferenciek tere

2002



Budapeszt, Ferenciek tere

2014



www.origo.hu



budapest.varosom.hu



Budapeszt, Ferenciek tere

2014

?



Detroit, Washington Boulevard

„półpedestrianizacja” nie uwieńczona 
sukcesem

powrót do status quo ante



Detroit 
Washington Boulevard

~1985



Detroit 
Washington Boulevard obecnie



Łódź, Trasa WZ

• droga częściowo pod ziemią, ale jakość 
przestrzeni publicznej wątpliwa

• rozwój przedmieść kosztem rewitalizacji 
śródmieścia 



www.euroinfrastructure.eu 



Trasa WZ, przystanek przesiadkowy przy Piotrkowskiej

lodz.naszemiasto.pl 



Łódź, Trasa WZ

• „oszczędnościowe” ograniczenie długości tunelu 
(taniej o 50 mln zł)

ale:
• wydłużenie linii tramwajowej na dalekie peryferie 

o ok. 4,5 km (~60 mln zł)
• budowa pary estakad drogowych na popularnym 

dzikim przejściu (~15 mln zł)
• propozycja budowy „mostu nad Marszałkami” w 

tzw. II etapie (~100 mln zł)
RAZEM: ~175 mln zł kosztów niekoniecznych



jakelo.salon24.pl 

budowa na ukończeniu



Sally Cairns, Carmen Hass-Klau, Phil Goodwin, Traffic Impact of 
Highway Capacity Reductions: Assessment of the Evidence, Landor 

Publishing, London, 1998

• przebadano 60 przypadków zmniejszenia 
przepustowości sieci drogowej 
wtnastępujących krajach: UK, DE, CH, IT, 
NL, SE, NO, US, CA, AU, JP

• krótkoterminowa kongestia, brak trwałego 
zwiększenia kongestii

• 14%-25% ruchu „wyparowało” 



Warszawa, przedpole staromiejskie

„miasto frontem do rzeki”



Warszawa – przedpole Starego i Nowego Miasta
po usunięciu Wisłostrady

proj.: Bartosz Kaciupski



Warszawa – przedpole Starego i Nowego Miasta
po usunięciu Wisłostrady

proj.: Bartosz Kaciupski



Warszawa – przedpole Starego i Nowego Miasta
po usunięciu Wisłostrady

proj.: Bartosz Kaciupski


