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Wiedeń ma swój unikalny sposób rozwoju infra
struktury rowerowej. W przeciwieństwie do wielu 
innych miast, bazuje on w znacznie większym stop
niu na kapitale społecznym niż na przepisach prawa. 
Wiara w rzetelność i etykę projektantów oraz zaan
gażowanie organizacji rowerowych przy tworzeniu 
projektów wydają się przynosić podobne efekty, 
co w innych miastach prawnie wiążące standar
dy infrastruktury rowerowej. Miasto traktuje ruch 
rowerowy jako element zintegrowanego systemu 
transportowego, który wpisuje się w konkretne cele 
ekologiczne i klimatyczne. W artykule przybliżono 
pollitykę rowerową miasta i dobre praktyki godne 
spopularyzowania w polskich miastach.

Wprowadzenie
Wiedeń jest stolicą i największym miastem Austrii. Stanowi 
ono również jeden z najważniejszych ośrodków gospodar
czych i kulturalnych w Europie Środkowej. Miasto zlo
kalizowane jest w północnowschodniej części kraju, nad 
Dunajem. Położone jest na równinie nadrzecznej, dzięki 
czemu w mieście nie występują znaczące różnice wysoko
ści, tworząc wręcz idealne warunki do przemieszczania się 
rowerem. 

Wiedeń stanowi odrębny kraj związkowy, przez co wła
dze miejskie posiadają dość szerokie kompetencje, zarówno 
w kształtowaniu prawa miejscowego, jak i dysponowaniu 
środkami pieniężnymi. Austria jako kraj federalny przeka
zuje zdecydowanie więcej kompetencji krajom związko
wym, niż dzieje się to w przypadku Polski i samorządów 
wojewódzkich. Wiedeń złożony jest z �3 dzielnic admini
stracyjnych, które posiadają stosunkowo duże kompetencje 
w zakresie zarządzania, m.in. infrastrukturą drogową. 
Znaczna część dróg, które nie stanowią głównego szkieletu 
transportowego miasta, pozostaje w zarządzie dzielnic.

Od 1945 roku Wiedniem rządzi nieprzerwanie Socjal
demokratyczna Partia Austrii (niem. Sozialdemokratische 
Partei Österreichs), która tylko dwa razy w historii – po 
wyborach w 1996 i w �010 zmuszona została do współ
dzielenia się władzą. Obecnie koalicjantem jest Zielona 
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Alternatywa dla Wiednia (niem. Grüne Alternative Wien), 
która, wchodząc do koalicji, postawiła SPÖ wiele warun
ków odnośnie intensyfikacji działań na rzecz zrównoważo
nego rozwoju transportu, w tym na rzecz ruchu rowerowe
go (tabela 1). Sytuacja polityczna w dużej mierze powoduje, 
iż nie tylko organizacje społeczne naciskają na konstytucyj
ne władze miejskie, ale czynione są liczne zabiegi w obrębie 
partii rządzącej. Pejzaż polityczny w dzielnicach prezentuje 
się podobnie jak we władzach miejskich, choć socjaldemo
kracja nie ma tu pełnego monopolu.

Michał Beim1

POlITyKA ROWeROWA WIednIA

Ogólna charakterystyka Wiednia
Liczba mieszkańców (styczeń 2011) 1 714 142

Długość sieci drogowej (2009) 2 800 km
w tym: 51 km autostrad i dróg ekspresowych
216 km ulic głównych

Strefy uspokojonego ruchu (2009) Strefy „tempo 30”: ok. 1333 km (52,7% sieci 
ulicznej pozostającej w zarządzie gminy)
Strefy zamieszkania: 31 km (1,2%)
Strefy ruchu pieszego z dopuszczonym ruchem 
rowerowym o łącznej powierzchni 206 062 m2

Infrastruktura rowerowa w liczbach (2009) 1153 km infrastruktury przyjaznej rowerzystom
w tym:
– 242 km wydzielonych fizycznie dróg dla rowe-
rów lub dróg dla pieszych i rowerzystów,
– 207 km pasów rowerowych lub kontrapasów 
wydzielonych za pomocą oznakowania,
– ok. 12 km pasów autobusowych z dopusz-
czonym ruchem rowerowym.

Modal split (2009) transport publiczny: 35%
samochód – kierowcy: 24%
samochód – pasażerowie: 8%
rower: 6%
ruch pieszy: 27%

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Magistratu Miasta Wiednia (Magistrat der Stadt Wien.)

Infrastruktura rowerowa dedykowana
Wiedeń w rankingu zrównoważonego rozwoju miast opra
cowanego w ramach badań sponsorowanych przez spółkę 
Siemens AG w �009 roku [5] pod względem jakości infra
struktury zajął pierwsze miejsce, ex aequo z Monachium, 
wyprzedzając tym samym Amsterdam, Zurych czy Berlin. 
W zbiorczej ocenie zrównoważonej mobilności – obejmu
jącej 46 miast na świecie – stolica Austrii uplasowała się na 
trzeciej pozycji, ustępując tylko Zurychowi i Monachium.

W Wiedniu wyróżnić można dwie podstawowe katego
rie dróg rowerowych. Trasy rowerowe główne oraz trasy 
rowerowe uzupełniające. Podział ten nie do końca odzwier
ciedla podział funkcjonalny, jednak ma swoje uzasadnienie 
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administracyjne. Magistrat miejski zarządza głównymi, na
tomiast władze dzielnicowe pozostałymi ulicami. Również 
w gestii magistratu pozostaje infrastruktura rowerowa rea
lizowana na miejskich terenach zielonych, np. wzdłuż 
Dunaju. Na trasy rowerowe składają się wydzielone drogi 
rowerowe, pasy rowerowe oraz drogi dla pieszych i rowe
rzystów.

W sieci tras rowerowych wyróżniono natomiast trasy 
podstawowe zapewniające najwyższy standard i łączące 
centrum z dzielnicami mieszkaniowymi i przemysłowymi 
oraz dzielnice pomiędzy sobą. W zdecydowanej większości 
podstawowe trasy rowerowe biegną przez ulice będące 
w zarządzie magistratu, choć nie jest to regułą. Władze 
miasta, mając na celu czytelność systemu, wprowadziły na
zwy tras rowerowych należących do podstawowej sieci, np. 
„Citydurchfahrt”, „EuroVelo 9”, „Weintalradweg”.

Swoistym novum w zarządzaniu infrastrukturą rowe
rową jest informowanie rowerzystów na bieżąco o stanie 
odśnieżania dróg rowerowych. Władze miasta wyznaczyły 
kategorię najważniejszych dróg rowerowych, które należy 
odśnieżać w pierwszej kolejności. Kategoria ta obejmuje 
głównie drogi rowerowe zapewniające najszybszy przejazd 
w najważniejszych kierunkach. Są to trasy łączące dzielni
ce mieszkaniowe z centrum oraz umożliwiające przemiesz
czanie się pomiędzy dzielnicami. Magistrat udostępnił 
w Internecie specjalną mapę z informacją o harmonogra
mie odśnieżania, a także uruchomił infolinię, pod którą 
można uzyskać informacje o stanie odśnieżania, dowie
dzieć się o alternatywnych trasach przejazdu oraz zgłaszać 
uwagi odnośnie stanu utrzymania wiedeńskich dróg ro
werowych.

niewidzialna infrastruktura rowerowa
Pod pojęciem niewidzialnej infrastruktury rowerowej należy 
rozumieć takie działania w zakresie organizacji ruchu, któ
re nie są adresowane bezpośrednio do rowerzystów, jednak 
walnie przyczyniają się do poprawy warunków jazdy rowe
rem. Pod tym pojęciem wymienia się szeroką gamę działań 
na rzecz uspokajania ruchu samochodowego i ogranicza
nia jego natężenia. Należą do nich przede wszystkim strefy 
uspokojonego ruchu (np. „tempo 30”, strefy zamieszkania), 
innowacyjne rozwiązania w zakresie kształtowania prze
strzeni ulicznych (np. shared space) czy obszary ograniczonej 
dostępności dla samochodów (por. [4]).

Prawo austriackie w bardzo specyficzny sposób defi
niuje strefy zamieszkania (por. [1]). W przeciwieństwie 
do rozwiązań prawnych przyjętych w innych państwach, 
zabrania się wjazdu do stref zamieszkania „osobom po
stronnym”, tj. innym użytkownikom samochodów niż 
mieszkańcy i goście osób mieszkających w budynkach po
łożonych przy ulicach strefy i klienci sklepów zlokalizo
wanych w obszarze strefy. Celem jest nie tylko uspokoje
nie ruchu, ale również ograniczenie tranzytu. Zwolnionym 
z zakazu wjazdu jest jedynie tranzytowy ruch rowerowy. 
Austriackie strefy zamieszkania są więc jeszcze bardziej 
przyjazne dla rowerzystów niż w innych państwach euro
pejskich.

We Wiedniu strefy uspokojonego ruchu w �009 roku 
obejmowały 1364 kilometrów – tj. 53,9% długości sieci 
ulicznej będącej w gestii władz miejskich (w tym dzielnico
wych). Dominującym sposobem uspokajania ruchu były 
strefy „tempo 30” (5�,7%). Strefy zamieszkania obejmo
wały tylko 31 kilometrów (1,�%) sieci ulicznej stolicy 
Austrii. Docelowo władze miejskie planują objąć strefowym 
uspokojeniem ruchu, zwłaszcza strefami „tempo 30”, 
wszystkie ulice zlokalizowane na terenach osiedli, a nie bę
dące głównymi ulicami. Stanowić to będzie około 75% dłu
gości sieci ulicznej Wiednia. 

 „Niewidzialna infrastruktura rowerowa” znajduje swoje 
odzwierciedlenie również na oficjalnych mapach rowero
wych miasta. Mapy (np. „fahr_rad_in_wien �010”) mają 
zaznaczone na ważniejszych kierunkach zalecane trasy 
przejazdu rowerem w przypadku braku dedykowanej infra
struktury rowerowej.

Parkowanie rowerów
W ostatnich dwóch latach szczególnego znaczenia w roz
woju infrastruktury rowerowej nabrała kwestia parkingów 
„Bike&Ride”. Liczba miejsc postojowych przy stacjach me
tra (UBahn), szybkiej kolei miejskiej (SBahn) i przy waż
niejszych przystankach przesiadkowych na sieci tramwajo
wej oraz autobusowej wzrosła w latach �009–�010 o ponad 
10 tys. miejsc (zainstalowano 5 tys. stojaków typu Sheffield 
umożliwiających przypięcie ramy i kół roweru). Obecnie do 
dyspozycji rowerzystów jest ponad �0 tys. miejsc parkingo
wych zlokalizowanych w przestrzeni publicznej. Działania 
te właściwie podwoiły liczbę miejsc postojowych. Realizacja 
stojaków finansowana była przez władze miejskie i odbywała 
się w bardzo dobrej współpracy z przewoźnikiem – Wiener 
Linien – oraz organizacjami rowerowymi. Wybór miejsc 
wynikał z szacunków wykorzystania dotychczasowych 
stojaków rowerowych, dokonywanych przez obserwację, 
przyjmowanie wniosków od użytkowników, przewoźnika 
i organizacji społecznych. W razie potrzeby system będzie 
rozbudowywany.

Władze miasta nie poprzestają tylko na realizacji 
„Park&Ride” na przystankach lokalnego transportu publicz
nego. Na najbliższe cztery lata planowana jest ofensywa 
dworcowa polegająca na budowie dwóch stacji rowerowych 
na dwóch najważniejszych dworcach stolicy. W latach �011–
�01� na dworcu zachodnim (Wien Westbahnhof) wybudo
wana zostanie stacja rowerowa na blisko 500 rowerów, nato
miast na rok �013 planowana jest budowa stacji rowerowej 
przy dworcu głównym (Wien Hauptbahnhof) na ponad 
1000 jednośladów. Założenie obu inwestycji jest takie, że 
parkingi będą prowadzone przez podmiot prywatny, który, 
uzyskując wpływy z opłat za parkowanie i najmu powierzch
ni, będzie pokrywał koszty utrzymania systemu.

Równolegle do parkingów „Bike&Ride” lokowane są 
w miarę możliwości i potrzeb stojaki rowerowe na obszarze 
całego miasta. Powstają one zarówno na koszt magistratu, 
jak i dzielnic. Realizacja następuje zarówno na wniosek stro
ny społecznej (organizacje rowerowe, kupcy, mieszkańcy), 
jak i jest wynikiem działań własnych magistratu.
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Służby miejskie starają się utrzymywać porządek na pub
licznych parkingach rowerowych poprzez systematyczne 
usuwanie zniszczonych, nieużywanych rowerów. Rowery ta
kie są odpowiednio oznakowywane kartką z informacją, iż 
pojazdy w ciągu dwóch tygodni zostaną usunięte, jeśli właś
ciciele nie poprawią stanu technicznego lub nie usuną ich z par
kingu. Celem tej akcji jest nie tylko dbałość o estetykę mia
sta czy o jak najlepsze wykorzystanie ograniczonej liczby 
miejsc parkingowych w mieście, ale uniknięcie wrażenia, iż 
pozostawienie roweru na miejskim parkingu może przynieść 
przykre efekty w postaci zniszczenia lub utraty pojazdu. 

Bardzo ważnym elementem kształtowania zachowań 
transportowych są wymogi odnośnie minimalnej liczby 
miejsc parkingowych, jaka musi zostać zrealizowana wraz 
z nową inwestycją. W austriackiej stolicy w przepisach bu
dowlanych przestrzega się, aby na każdego ucznia szkoła po
siadała od 0,3 do 0,7 miejsca parkingowego (wielkość uza
leżniona od rodzaju szkoły), jedno miejsce parkingowe musi 
przypadać na każde 30 m� powierzchni mieszkalnej. W przy
padku biur wymaga się, aby było 0,3 miejsca parkingowego 
na każde miejsce pracy, w przypadku obiektów handlowych 
1 miejsce na każde �5–80 m� powierzchni sprzedaży (w zależ
ności od rodzaju sklepu) oraz 0,5 miejsca postojowego na każ
de miejsce sal sportowych, pływalni czy centrów rekreacji.

Rowery publiczne
Wiedeń od �003 roku posiada system rowerów publicznych 
nazywany „Citybike Wien” (fot. 1). System ten różni się od 
swoich odpowiedników w wielu europejskich metropoliach 
tym, że był rozbudowywany bardzo powoli. W momencie 
otwarcia istniało tylko 1� stacji, na których ulokowanych 
było �14 rowerów. Rok później użytkownicy systemu mieli 
do dyspozycji 747 jednośladów zlokalizowanych w 41 sta
cjach. Kolejne lata, do �008 roku, system wzbogacał się 
o kilka stacji rocznie. Przyspieszenie nastąpiło w ostatnich 
latach i w �010 roku system osiągnął liczbę 80 stacji, jed
nak było to nieco mniej, niż przewidywały plany rozwoju. 
Zakładały one, że finalną wielkość system osiągnie w �009, 
składając się z 85 stacji, na których rowerzyści będą mieli 
do dyspozycji łącznie � tys. rowerów. 

Cena rowerów publicznych jest wyjątkowo korzystna. 
Rejestracja wiążąca się z wydaniem karty kosztuje jednora
zowo 1 EUR. Pierwsza godzina jest bezpłatna, druga go
dzina kosztuje 1 EUR, trzecia � EUR, czwarta i każda na
stępna 4 EUR. Opłaty naliczane są za każdą rozpoczętą 
godzinę. Przy rejestracji należy wykazać się kontem w au
striackich instytucjach finansowych lub kartą kredytową. 
Turyści jednak mogą skorzystać z uproszczonej formy reje
stracji, która nie wymaga posiadania karty kredytowej i za 
opłatą � EUR za każdy dzień przystąpić do systemu. W tym 
celu muszą zarejestrować się w którymś z biur informacji 
turystycznej lub w recepcjach większości hoteli.

System rowerów publicznych cieszy się dużym zaintereso
waniem ze strony użytkowników, którzy przekazują cenne 
sugestie i inicjatywy na rzecz usprawnienia działania. Operator 
systemu, spółka Gewista specjalizująca się w reklamie ze
wnętrznej, bardzo chętnie wychodzi naprzeciw tym pomy
słom. Jednym z ostatnich przykładów współpracy jest m.in. 
realizacja aplikacji na iPhone’a, która umożliwia szybką orien
tację, gdzie znajdują się najbliższe stacje rowerowe, i czy 
w nich jest możliwość wypożyczania lub oddania rowerów.

Infrastruktura turystyki rowerowej
Priorytetem rozwoju turystyki rowerowej na obszarze 
Wiednia jest poprawa warunków jazdy na dwóch szlakach 
EuroVelo – 6 (tzw. szlak rzek) i 9 (tzw. szlak bursztynowy). 
Odbywa się to z wykorzystaniem środków finansowych 
miasta. Miasto w tym przypadku nie starało się o wsparcie 
ze strony funduszy unijnych. Główny ciężar promocji tury
styki rowerowej przypada na kraj związkowy Dolna Austria, 
który otacza Wiedeń. W sąsiednim landzie, reklamującym 
się hasłem RADland (niem. rad – rower, land – kraj), cze
ka na rowerzystów ponad 4 tys. kilometrów turystycznych 
szlaków rowerowych, w dużej mierze biegnących drogami 
rowerowymi, drogami dla pieszych i rowerzystów, inną in
frastrukturą drogową pozbawioną ruchu samochodowego 
lub z mocno ograniczonym ruchem samochodowym.

Trasy rowerowe rekreacyjne i turystyczne na terenach 
miejskich (niezależnie od formy prawnej dopuszczenia ru
chu) stanowią łącznie sieć liczącą około 300 kilometrów.

Bezpieczeństwo ruchu rowerowego
W �009 roku doszło w stolicy Austrii do 4677 wypadków, 
w wyniku których nastąpiły obrażenia ciała lub zgony ich 
uczestników. Łącznie poszkodowanych było 598� osób. 
Rowerzyści stanowili 9,�% ofiar wypadków (553 osoby). 
Spośród użytkowników rowerów, którzy ponieśli obrażenia 
ciała 30% stanowiły kobiety. Spośród 3� osób, które zginę
ły w �009 roku w wypadkach na wiedeńskich ulicach, był 
tylko jeden rowerzysta [6]. 

Liczba wypadków ogólnie, jak i z udziałem rowerzystów, 
w ostatniej połowie dekady systematycznie spada. Wiedeń 
należy w Austrii do krajów związkowych o najmniejszej 
liczbie wypadków, w których są ranni lub zabici, w przeli
czeniu na liczbę mieszkańców. W �009 było to �7,� wy
padków na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy średnia dla 
całego państwa wynosi 51,0 [6].Fot. 1. Stacja rowerów publicznych, fot. Michał Beim
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dokumenty strategiczne
Działania na rzecz infrastruktury rowerowej rozpatrywane 
są szerzej – w kontekście zrównoważonego rozwoju całego 
miasta. Wiedeń stawia sobie liczne cele odnośnie systemu 
transportowego. W �003 roku władze miasta zatwierdzi
ły Plan Rozwoju Transportu do �0�0 (Masterplan Verkehr 
Wien 2020) [3]. Plan ten zawiera cele polityki transporto
wej Wiednia oraz opis działań, które mają zostać podjęte 
w celu osiągnięcia założonych celów oraz metody ewaluacji 
wdrażania polityki transportowej.

Najważniejszym celem jest poprawa podziału zadań 
transportowych. Do �0�0 roku władze miasta chcą zwięk
szyć udział podróży dokonywanych transportem publicznym 
do 40% wszystkich podróży, a rowerem do 8%. Ruch pieszy 
powinien pozostać na obecnym poziomie, natomiast zmaleć 
ma udział podróży dokonywanych samochodem – do �5%. 

Polityka transportowa stawia sobie szeroką paletę celów 
ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. Przykładowo: 
wśród celów ekologicznych wymienia się m.in. obniżenie 
poziomu hałasu. Obszary, gdzie ma nastąpić redukcja hała
su przynajmniej do poziomu dopuszczalnych norm, muszą 
się zwiększyć tak, aby objąć przynajmniej dodatkową 1/5 
ludności miasta. W przypadku emisji CO

�
 ze źródeł mobil

nych, miasto planowało na lata �003–�010 redukcję o 5% 
rocznie. Wśród celów ekonomicznospołecznych szczegól
ną uwagę zwraca poprawa jakości ruchu pieszego na skrzy
żowaniach z sygnalizacją świetlną. Polegać ma ona na re
dukcji maksymalnego okresu oczekiwania pieszych na zie
lone światło do 40 sekund. 

Polityka transportowa w zakresie ruchu rowerowego 
przewidywała minimalny poziom wydatków na infrastruk
turę rowerową w pierwszych pięciu latach obowiązywania 
– miało być to minimum 30 milionów EUR rocznie. 
W praktyce, pomimo braku postanowień odnośnie budże
tów po �008 roku, na drogi rowerowe i inną dedykowaną 
infrastrukturę przeznacza się około 40 milionów EUR. 
Dokument szczególny nacisk kładzie na trzy kategorie 
działań: domknięcie istniejącego systemu dróg i pasów ro
werowych, strefowe uspokajanie ruchu oraz rozwój syste
mu parkingów „Bike&Ride”.

Standardy dróg rowerowych
Wiedeń nie posiada katalogu standardów infrastruktury 
rowerowej. Cały system projektowania bazuje na dobrej 
praktyce, przepisach prawa oraz wytycznych organizacji 
technicznych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że duży 
nacisk kładziony jest na etykę zawodową projektantów. 
Projektanci są świadomi faktu, iż oddanie projektu celo
wo źle przygotowanego, np. postulującego nawierzchnię 
z kostki brukowej, spowodowałoby uszczerbek na wizerun
ku i utratę zaufania. Wysoka kultura projektowa znacząco 
ułatwia późniejsze konsultacje społeczne. 

Dominującą nawierzchnią dróg rowerowych jest na
wierzchnia asfaltowa, z której wykonane są prawie wszyst
kie drogi rowerowe. Wyjątkami od tej reguły są jedynie 
niektóre drogi rowerowe na obszarach historycznych, gdzie 
nawierzchnią jest kostka kamienna oraz na terenach cen

nych przyrodniczo, gdzie dominuje nawierzchnia żwirowa 
ze specjalnych samoklinujących mieszanek żwirów. 

Bardzo istotnym elementem całej infrastruktury trans
portowej Wiednia jest zapewnienie wygodnego przemiesz
czania się osobom z dysfunkcją ruchu oraz z dysfunkcją 
wzroku. Drogi dla rowerów różnicuje się od chodników 
przez stosowanie innej niwelety (fot. �). W miejscach, 
gdzie to, np. ze względu na osoby poruszające się na wóz
kach inwalidzkich byłoby niewskazane, istnieje bardzo 
czytelny system oddzielania przestrzeni dla pieszych od 
przestrzeni dla rowerzystów. Składa się na niego barwienie 
nawierzchni dróg rowerowych na czerwono za pomocą 
masy chemoutwardzalnej, oznakowania poziomego, syg
natur znaków pionowych wykonane jako oznakowanie po
ziome oraz system prowadnic dla osób niewidomych, tak 
aby mogły przekroczyć drogę rowerową w najbezpiecz
niejszym miejscu i udać się na część przeznaczoną dla pie
szych (fot. 3). Alternatywnym rozwiązaniem w strefach, 
gdzie ryzyko konfliktu pomiędzy pieszymi a rowerzystami 
jest mniejsze, maluje się masą chemoutwardzalną tylko 
czerwone paski (około �0 centymetrów szerokości) tuż 
przy liniach rozgraniczających, po wewnętrznej stronie 
drogi rowerowej (fot. 4).

Fot. 2. .
Drogi rowerowe we Wiedniu .
znajdują się poniżej niwelety .
chodnika. Jedynie na obszarze .
w pobliżu przejść dla pieszych drogi 
rowerowe realizowane są na tym 
samym poziomie co chodniki, .
jednak zazwyczaj pozostają .
oddzielone krawężnikiem .
wtopionym w asfalt, .
fot. Michał Beim

Fot.3. Oznakowanie drogi rowerowej przebiegającej w pobliżu miejsca uczęszcza-
nego przez dużą liczbę pieszych, w tym osób niewidomych (przy wyjściu ze stacji 
metra). Rozróżnienie kolorystyki nawierzchni, duża liczba znaków oraz prowadni-
ce dla niewidomych ułatwiają wszystkim użytkownikom przestrzeni poruszanie 
się, fot. Michał Beim
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Organizacje społeczne 
W Austrii, w przeciwieństwie np. do Niemiec, nie ma ogól
nokrajowej organizacji rowerowej, która by zrzeszała wszyst
kie ruchy społeczne zajmujące się tą tematyką. Największą 
organizacją w Austrii, a równocześnie liderem we Wiedniu 
jest stowarzyszenie Argus, które powstało w 1979 roku. 
Organizacja Argus, której nazwa pochodzi od akronimu 
Arbeitsgemeinschaft umweltfreundlicher Stadtverkehr (pol. 
Grupa Robocza na rzecz Transportu Przyjaznego Środo
wisku), posługująca się obecnie hasłem „Argus – Die Rad
lobby” (pol. Argus – lobby rowerowe), jest głównym partne
rem w konsultacjach społecznych projektów infrastruktury 
rowerowej. Argus aktywnie uczestniczy w pracach nad roz
wojem infrastruktury rowerowej, zarówno w sferze polityki 
transportowej, jak i w sferze opiniowania poszczególnych 
rozwiązań technicznych czy projektów drogowych.

Drugą najistotniejszą organizacją działającą na rzecz roz
woju infrastruktury rowerowej we Wiedniu jest Verkehrsclub 
Österreich (VCÖ; pol. Klub Transportowy Austrii). Jest to or
ganizacja stawiająca sobie za cel wspieranie wszystkich przyja
znych środowisku form przemieszczania się: transportu pub
licznego, ruchu pieszego i rowerowego oraz działająca na rzecz 
optymalnego wykorzystania samochodów dzięki rozwojowi 
systemu car sharing (współdzielenie samochodów przez zareje
strowanych członków stowarzyszenia). Działania VCÖ kon
centrują się nieco bardziej na sferze polityki transportowej niż 
szczegółowych rozwiązaniach technicznych, opiniowaniu pro
jektów itp. VCÖ wspiera działania na rzecz ruchu rowerowe
go, jednak nie uczestniczy w fazach technicznych opiniowania 
projektów infrastruktury rowerowej. Należy nadmienić, iż 
VCÖ jest siostrzaną organizacją niemieckiego VCD oraz 
szwajcarskiego VCS i podejmuje wiele działań na rzecz współ
pracy transgranicznej, również w zakresie ruchu rowerowego.

Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne projektów prowadzone są przez wydział 
urzędu miasta ds. organizacji ruchu nr 46 (Magistratsabteilung 
46 – Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegen

heiten). Ten wydział przygotowuje wszelkie projekty związane 
z infrastrukturą drogową i przekazuje je do realizacji wydziało
wi ds. zarządzania i budowy dróg nr �8. 

Proces planowania infrastruktury rowerowej przebiega 
generalnie dwuetapowo (por. rys. 1). W pierwszym etapie, 
podczas którego omawia się projekt w szczegółach, zapada
ją rozstrzygnięcia techniczne w porozumieniu z innymi wy
działami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi czy 
miejskimi spółkami. Na tym etapie do konsultacji zapro
szona jest główna organizacja rowerowa – Argus, która 
dysponuje zarówno wiedzą techniczną, jak i wiedzą o po
trzebach środowiska rowerzystów. Tak przygotowany pro
jekt trafia pod obrady specjalnej grupy roboczej ds. trans
portu. Posiedzenia odbywają się w magistracie regularnie 
raz w miesiącu i uczestniczą w nich nie tylko przedstawicie
le miasta czy stowarzyszenia Argus, ale również miejski 
przewoźnik, policja, przedstawiciele kupców, pracodawców, 
związków zawodowych i przedstawiciele innych organizacji 
społecznych (np. VCÖ). Spotkania w swej formule są ot
warte i dotyczą głównie zagadnień o nieco wyższym stop
niu ogólności niż szczegóły techniczne projektu. W prakty
ce dyskusje dotyczą kwestii lokalizacji infrastruktury rowe
rowej, minimalizacji konfliktów pomiędzy różnymi użyt
kownikami dróg, zwłaszcza w kwestii parkowania.

Rys.1. Droga konsultacji społecznych projektów infrastruktury rowerowej w Wiedniu
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Magistratu Miasta Wiednia

Fot. 4. Droga rowerowa jako czwarty wlot skrzyżowania. Droga rowerowa, ze względu na 
spływ wód deszczowych, tylko z jednej strony oddzielona jest od chodnika różnicą niwelety, 
a z drugiej strony (od strony jezdni) oddzielona jest tylko oznakowaniem poziomym oraz 
czerwonym paskiem z masy chemoutwardzalnej), fot. Michał Beim
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Spotkania techniczne pomiędzy magistratem a stowarzy
szeniem Argus odbywają się natomiast w przypadku zaistnie
nia potrzeby, tj. w sytuacji, gdy projekt jest opracowywany itp. 
W sytuacjach szczególnych potrzeb odbywają się one nawet 
raz w tygodniu. Założeniem spotkań technicznych, w pierw
szej fazie projektu, jest nieprzenoszenie detali technicznych na 
spotkania ogólne, co ma uczynić spotkania ogólne bardziej in
teresującymi i łatwiejszymi do zrozumienia dla laików.

Projekt, który zostanie zaakceptowany na spotkaniu komi
sji ds. transportu, przekazywany jest do realizacji. W sytuacji, 
gdyby doszło do większych zmian w projekcie zaakceptowa
nym przez komisję, detale techniczne jeszcze raz omawia się ze 
stowarzyszeniem Argus i po wprowadzeniu ewentualnych po
prawek przekazuje się do realizacji wydziałowi nr �8.

Należy przy okazji nadmienić, że w Wiedniu każdy z wy
działów magistratu posługuje się numerem, co ma ułatwić 
osobom postronnym orientację w strukturze, nawet w sytua
cji, gdyby nazwy poszczególnych wydziałów zostały pozmie
niane. Przy czym wydziały pogrupowane są w osiem zespołów 
roboczych, zajmujących się szerszymi zagadnieniami, co ma 
ułatwić obieg informacji i współpracę w obrębie urzędu. 
MA 46 należy do grupy roboczej ds. rozwoju miasta, transpor
tu, ochrony klimatu, zarządzania energią i partycypacji spo
łecznej (GGR Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Ener
gieplanung und BürgerInnenbeteiligung). Należy podkreślić, 
że właśnie kwestie uczestnictwa społecznego przyporządkowa
no do grupy roboczej zajmującej się sprawami infrastruktury, 
planowania przestrzennego i ochrony klimatu, uwypuklając 
tym samym szczególną potrzebę zaangażowania mieszkańców 
akurat w tych dziedzinach, choć konsultacje odbywają się rów
nież przy okazji prac innych grup roboczych, np. ds. ochrony 
środowiska, edukacji czy kultury i nauki.

Konsultacje społeczne projektów odbywają się od blisko 
ćwierć wieku i przebiegają w atmosferze wzajemnego zrozu
mienia. Miasto nie chce wykazywać swojej wyższości nad 
stroną społeczną. Zachowuje się bardziej jak sprzedawca py
tający się klienta o jego preferencje wobec produktu. Władze 
miejskie są świadome, że nie można zrobić infrastruktury ro
werowej wbrew samym zainteresowanym, gdyż to trochę 
jakby produkować produkt, na który nie będzie zbytu.

Nieco inaczej wyglądają konsultacje społeczne dokumen
tów strategicznych. Odbywają się one zawsze w szerokim 
gronie i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron. 

Konsultacje prowadzone przez magistrat dotyczą tylko 
i wyłącznie infrastruktury rowerowej zlokalizowanej na dro
gach będących w bezpośrednim zarządzie. Za drogi rowe
rowe lokalne odpowiadają zarządy dzielnic. One prowadzą 
konsultacje na własną rękę, zazwyczaj korzystając z proce
dury ogólnomiejskiej.

Komunikacja społeczna
Ważnym elementem polityki transportowej we Wiedniu jest 
nie tylko partycypacja zainteresowanych grup w powsta
waniu infrastruktury rowerowej, ale również komunikacja 
społeczna do szerokich kręgów odbiorców, nie tylko dotych
czasowych użytkowników rowerów. Komunikacja odbywa 
się w stosunkowo niekonwencjonalny sposób. Klasycznymi 

formami są m.in. serwis poświęcony poruszaniu się rowerem 
po mieście, który jest częścią szerszego serwisu transportowe
go na oficjalnych stronach miasta, czy drukowane przewod
niki dla rowerzystów, które są zbiorem cennych wskazówek, 
począwszy od poruszania się rowerem po mieście, skończyw
szy na szczegółowych informacjach o sklepach rowerowych 
czy poradach odnośnie konserwacji jednośladów, lub też 
mapy infrastruktury rowerowej. Na oficjalnej interaktywnej 
mapie internetowej miasta zaznaczone zostały drogi rowero
we oraz publiczne parkingi rowerowe.

Niekonwencjonalnym rozwiązaniem jest już druk ulotek 
informacyjnych poświęconych nowym inwestycjom w zakre
sie infrastruktury rowerowej. Dotyczą one poszczególnych 
ulic i są kolportowane głównie wśród mieszkańców. Omawiają 
one przebieg infrastruktury rowerowej, zasady korzystania 
(kładąc nacisk na objaśnienie nowych rozwiązań technicz
nych takich jak kontrapasy) oraz zawierają informacje o roli 
nowo powstałej infrastruktury rowerowej w całym systemie 
rowerowym miasta. Na dołączonej mapie można wyczytać 
o potencjalnych celach podróży zlokalizowanych przy nowej 
drodze rowerowej, takich jak ważniejsze punkty handlowe, 
kościoły, muzea, parkingi „Bike&Ride”. Ponadto coroczne 
zestawienie planów inwestycyjnych w zakresie dedykowanej 
infrastruktury rowerowej publikowane jest również na stro
nach internetowych miasta.

Do niestandardowych rozwiązań należą również reklamy 
umieszczane na grupach stojaków rowerowych typu Sheffield 
– coraz częściej pojawiają się na skrajnych stojakach plansze 
zachęcające do korzystania z rowerów. W kampaniach pro
mocyjnych odwołuje się również do naukowców specjalizują
cych się w zagadnieniach transportowych czy zrównoważo
nego rozwoju miast. Na plakatach wystąpił już m.in. profe
sor Heiner Monheim z Uniwersytetu w Trewirze (fot. 5).

Miasto w ramach projektu ITS Vienna Region (Inteligen
tny System Transportowy w Aglomeracji Wiedeńskiej) 
udostępnia internetowy planer podróży (www.anachb.at), 
którego jedną z opcji jest przemieszczanie się rowerem. 
Rowerzysta może wybrać jedną z opcji, preferując trasę:

•	 najszybszą,
•	 najbardziej atrakcyjną,
•	 biegnącą w największej mierze drogami rowerowymi,
•	 biegnącą dedykowaną i niewidzialną infrastrukturą 

rowerową,
•	 omijającą wzniesienia.

Fot. 5. Stojaki rowerowe z tablicą reklamową akcji „Ty dla Wiednia, Wiedeń dla Ciebie” .
poświęconej promocji ruchu rowerowego, fot. Michał Beim
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Ponadto, planując podróż, można wybrać jedną z opcji: 
cały czas własnym rowerem, wykorzystanie rowerów pub
licznych czy też skorzystanie z możliwości pozostawienia 
roweru na parkingu „Bike&Ride”. Za każdym razem rowe
rzysta może podać prędkość, z jaką będzie się poruszał (w prze
dziale od 10 km/h do �5 km/h). Umożliwia to na oszaco
wanie czasu potrzebnego na pokonanie drogi. 

Współpraca naukowa
Choć Wiedeń nie uczestniczy w żadnym europejskim pro
gramie badawczym poświęconym zagadnieniom planowania 
infrastruktury rowerowej czy promocji ruchu rowerowego, 
miasto wykazuje się stałą współpracą naukową z lokalnymi 
uczelniami. Bardzo ciekawą formą tej współpracy jest publi
kacja zagadnień, które wymagałyby pogłębionej analizy ba
dawczej. Studenci czy doktoranci mogą więc skorzystać z puli 
gotowych problemów badawczych, których rozwiązanie może 
szybko przełożyć się na praktykę. Miasto ze swojej strony 
wspiera badania organizacyjnie i merytorycznie. W ostatnich 
latach szczególny nacisk kładziony jest na zagadnienia związa
ne z relacjami pomiędzy ruchem pieszym a rowerowym.

Podsumowanie
Wiedeń niewątpliwie ma swój unikalny sposób rozwoju 
infrastruktury rowerowej. W przeciwieństwie do wielu in
nych miast, bazuje on w znacznie większym stopniu na ka
pitale społecznym niż na przepisach prawa. Wiara w rzetel
ność i etykę projektantów oraz zaangażowanie organizacji 
rowerowych przy tworzeniu projektów wydają się przyno
sić podobne efekty, co w innych miastach prawnie wiążące 
standardy infrastruktury rowerowej. 

Przykład stolicy Austrii pokazuje jeszcze jedną ważną 
rzecz, iż ruch rowerowy może odgrywać bardzo istotne zna
czenie w miastach liczących blisko dwa miliony mieszkań
ców. Z wiedeńskiej lekcji płyną także inne bardzo ważne 
wnioski. Miasto traktuje ruch rowerowy jako element zin
tegrowanego systemu transportowego, który wpisuje się 
w konkretne cele ekologiczne i klimatyczne [�]. Władze 
miejskie – projektując jakąkolwiek infrastrukturę, nie tylko 
dedykowaną rowerzystom, ale również drogową, transpor
tu publicznego czy dla ruchu pieszego – zwracają szczegól
ną uwagę na innych użytkowników dróg, w szczególności 
na osoby niepełnosprawne, a także na estetykę proponowa
nych rozwiązań tak, aby nie zniszczyć unikalnego charakte
ru miasta.
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 Wzrost przewozów osób i zwiększająca się nieustannie 
liczba samochodów powodująca narastanie (w poszcze
gólnych krajach w różnym stopniu) zjawiska kongestii 
powoduje, że infrastruktura transportu drogowego jest 
rozwijana wszędzie (zarówno w krajach o niewielkiej, 
jak i bardzo rozległym obszarze, pomimo że w pań
stwach o dużej powierzchni powinno się rozwijać inne 
– bardziej ekonomiczne w eksploatacji na dłuższych od
ległościach – gałęzie transportu). Do budowy sieci dro
gowej rządy przywiązują szczególną uwagę, osiągając 
w tym zakresie konsekwentnie pożądane efekty; 

b) biorąc pod uwagę infrastrukturę kolejową – najdłuższą 
siecią kolejową dysponują Stany Zjednoczone, a niewiele 
mniejszą Unia Europejska. Pod względem długości różni
ca między nimi jest niewielka, uwzględniając jednak 
znacznie większy obszar Stanów Zjednoczonych trzeba 
stwierdzić, że w Europie jest większa dostępność do sieci 
kolejowej (różnice w długości nie uwzględniają jednak 
tego, że w wielu przypadkach infrastruktura liniowa eu
ropejskich kolei jest niespójna, przez co faktyczne możli
wości jej użytkowania są dużo mniejsze). W Unii Euro
pejskiej zauważalne są dwie tendencje. Z jednej strony 
można mówić o procesie „specjalizacji” infrastruktury, np. 

we Francji dostosowanie jej do kolei wysokich prędkości; 
a z drugiej – charakterystyczny dla krajów wspólnoty 
(w tym Polski) jest proces kurczenia się długości linii ko
lejowych. Druga z powyższych tendencji zauważalna jest 
także w Stanach Zjednoczonych.
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