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Problemy Radomia:

- szczególne: polityka regionalna

- zaniżony status administracyjny

- odpływ twórczej warstwy społecznej

- bezrobocie

> instytucje przyciągające kadry

> zmiana wizerunku zewnętrznego

> szukanie przewag konkurencyjnych



Problemy Radomia:

- typowe: urbanistyka

- odpływ zasobów na przedmieścia 

- handel wielkopowierzchniowy

- zatłoczenie komunikacyjne

> zmiana wizerunku śródmieścia

> atrakcyjny transport publiczny

> jakość przestrzeni publicznej
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Komunikacja

publiczna

- rok 2008

dworzec - CSW Elektrownia:
800 m

Brak dostępności 

w centrum (!)

Niekorzystnie

umiejscowione

przystanki 



Tramwaj

1) wzrost rangi miasta

- synonim wielkomiejskości

- przewaga konkurencyjna 

(Kielce, Lublin, Opole, Rzeszów…)

2) odnowa urbanistyczna

- zmiana wizerunku śródmieścia

- nowa jakość przestrzeni publicznej

3) atrakcyjny środek transportu

- zmiana wizerunku transportu publicznego

- maksymalna dostępność w śródmieściu

- wyższa prędkość handlowa

- komfort jazdy





Odense – 160 tys. mieszk.
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Tramway: 

Une nouvelle écriture urbaine





•brak spalin i hałasu

•niższe zużycie energii

•niezależność od sieci drogowej

•większa żywotność infrastruktury i taboru



• dostęp do finansowania zewnętrznego 

• przebudowa ulic i skrzyżowań, budowa parkingów P&R



Nieporozumienie I

„Radom to za małe miasto…”

Radom – 220 tys. mieszkańców



Dijon - 150 tys. 



Grenoble - 160 tys.



Olsztyn - 175 tys. 



Jaworzno

95 tys.



Nieporozumienie II

„Nie zmieści się…”



Antwerpia



Miluza - 110 tys.
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9,03 m

Amsterdam: 

Leidsestraat





Nieporozumienie III

„Hałasuje, niszczy, zagraża…”



Brest



Angers



Amsterdam



Manchester

Gandawa Zurych

Strasburg



Nieporozumienie IV

„Nie mamy pieniędzy…”



Inwestycje wieloletnie

2007-2013

- transport i łączność

- ogółem 607 mln zł



•obwodnica południowa

- wkład miasta: ok. 50% – 100 mln zł



Częstochowa: 128 mln zł.

4,5 km linii, 7 wozów

wkład miasta: 15% - ok. 30 mln zł.

Bydgoszcz: 437 mln zł.

9,5 km linii (0,5 km – estakada), 12 wozów

wkład miasta: 20% - poniżej 100 mln zł.

Olsztyn: 496 mln zł.

10 km linii, 15 wozów, zajezdnia, ITS

wkład miasta: 15% - poniżej 100 mln zł.

Średni koszt 1 km linii: ~20 mln zł.



Koncepcja



Linie 

projektowane 

- rok 1980



Nowa koncepcja

- pierwsza linia

•połączenie największych celów / źródeł ruchu

•przez obszary o intensywnej zabudowie

•przez ścisłe centrum i dworzec kolejowy

•możliwie prostolinijny przebieg



Rozmieszczenie

ludności



Pierwsza linia:

Józefów-Prędocinek



Analiza dostępności - odcinek środkowy



Przejście koło 

Urzędu Wojewódzkiego



Profil wysokościowy
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Siła w precyzji


