Koncepta dizains
Kristapa iela

1. lapa
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2. lapa

studijas

būve

•
•

iepirkšanās

p
ka a

•

Pievilcīgs dzīvojamais rajons
Netālu no Kalnciema maģistrālās ielas
Tikai 3,5 km no pilsētas centra
Dažādi vēsturiskie laikmeti atspoguļo, dažādas
arhitektūras tendences un tradīcijas
Vairākas ievērojamas ēkas, piem. ūdenstornis
un vecās koka ēkas
Mūsdienu mājokļu teritorijas
Pievilcīgas / ekskluzīvas ēku zonas

zaļā teritorija

o
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•
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Iepazīšanās ar Kristapa
ielas apkārtni

Kalnciema
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Viens solis viens pats
nedos izmaiņas - tā ir visu
piecu soļu summa, kas
nodrošinās drošu, pievilcīgu
un apdzīvojamu pilsētu.

5 galvenie attīstības virzieni
Rīgai 2050.gadam
Ceļš uz apdzīvojamāku Rīgu ir ilustrēts 5 soļos.
Šie 5 soļi nodrošinās mobilitātes sistēmu,
kas veicinās ikdienas dzīves kvalitātes Rīgā
celšanos.
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Schools

Schools

Kindergardens

Universities

Local public transport operators

Schools

Workplace

Sabiedriskais
transports mugurkauls

3. lapa
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Uz cilvēkiem
orientēta
mobilitāte

Universities

Local public transport operators

Housing associations

Workplace

Riga Satiksme

Local resident groups

Cultural
institutions

Housing associations
Local Health facilites

Local resident groups

NGO

Cultural
institutions

Local Health facilites
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Housing associatio
Local resident groups

NGO

Cultural
institutions

P&R

Sabalansēta
attīstība

U

Workplace

Riga Satiksme
Kindergardens

1 2 3 4 5
P&R

Kindergardens

Local public transport operators

Pievilcīga
pilsētvide ikdienas
dzīvei

Sadarbojieties!

Local

Process

Iepazīšanās ar apkārtni:
•
•
•
•

Pamatinformācijas vākšana - plānošanas ziņojumu un transporta
un citu datu izpēte
Publiskās ārtelpas sabiedriskās dzīves apsekojumu veikšana uz
vietas
Darba grupas ar ārējām un vietējām ieinteresētajām pusēm
Dialogs ar Rīgas pilsētu un projekta komandu

Atsauksmes no darba grupām:
•
•
•
•

•

Svarīga ir droša Kristapa ielas un Melnsila ielas gājēju
pāreja - nepieciešams luksofors
Autostāvvietas būtu jāorganizē labāk - samaziniet iespēju
cilvēkiem izmantot teritoriju kā stāvparku
Būtu labi, ja īsceļu satiksmi sastrēgumu laikā noņemtu /
samazinātu
Jāapzinās īpašuma tiesības - pagalmu pārveidošana,
piem. ar rotaļu laukumiem, mazāk stāvvietu un vairāk
velosipēdu stāvvietu jāiniciē un jāvada vietējiem
īpašniekiem un lietotājiem (labas idejas, bet nav līdzekļu)
Laba ideja par publisku parku pie ūdenstorņa

4. lapa
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1 2 3 4 5
Sabiedriskais transports - mugurkauls

Aktīva sabiedriska transporta sistēmas izmantošana

+

Potenciāls
•
•
•

-

Laba piekļuve ar autobusu
Daudzi sabiedriskā transporta lietotāji
Sabiedriska transporta sistēma jau ir elektroniska /
ilgtspējīga

4.4

13

Izaicinājumi
•
•
•

Gājēju maršruti uz un no pieturvietām nav droši vai
pievilcīgi gājējiem
Pārāk maz sēdvietas un nojumes pieturvietās
Sabiedriskais transports no Kristapa ielas uz Melnsila ielu
stāv sastrēgumā

1.7

67

Nepieciešamās darbības
•
•
•

5. lapa

Uzlabota gājēju vide, piem. izvirzījumi gājēju tīklā uz
brauktuvēm un drošas gājēju pārejās
Labākas iespējas sabiedriskā transporta lietotājiem piem. nojumes, soliņi, informācija
Labāka piekļuve sabiedriskajam transportam no
Kristapa uz Melnsila ielu, samazinot automašīnu
satiksmi uz Kristapa ielas vai / un pārveidojot
krustojumu

Gehl — Pilsētas cilvēkiem

4.570

Cilvēku skaits, kas izmanto pieturu katru dienu
Autobusu / trolejbusu pietura

Rīgas Mobilitātes Vīzija

1 2 3 4 5
Cilvēki vispirms pārvietojas

Aktīva vietēja dzīve un cilvēku plūsma

+

Potenciāls
•
•
•
•

-

Ir pieprasījums pēc veloinfrastruktūras - ievērojams skaits
cilvēku jau šodien brauc ar velosipēdu
Šķiet, ka cilvēki iet uz vietējiem galamērķiem, piem. tirgi un
ikdienas atpūtas laikā (suņu pastaigas, ģimenes / bērni utt.)
Zaļā infrastruktūra, piem. ielas koki piedāvā labu maņu vidi un
mikroklimatu gājējiem un velosipēdistiem
Reģionālā velosipēdu maršruta (izdevīga velo ceļa) līdz stacijai
iespējamā daļa

240 / h
30 / h

42 / h

Izaicinājumi
•
•
•

96 / h

Salīdzinoši liels ātrums un ievērojama automašīnu satiksme,
un velosipēdu infrastruktūras neesamība velosipēdistiem rada
nedrošu vidi
Zemas kvalitātes gājēju infrastruktūra ar bojātu bruģi,
nedrošām pārejām un maz atpūtas vietām
Zemas kvalitātes veloinfrastruktūra noved pie tā, ka cilvēki (gan
pieaugušie, gan bērni) brauc ar velosipēdu pa šaurām ietvēm,
vēl vairāk pasliktinot situāciju gājējiem

•

30 / h

Uzlabota gājēju tīkla kvalitāte - gan gar ielām, gan pāri
ielām, gan kvartālu iekšpusē
Riteņbraukšanas iespējas, kas atdalītas no automašīnu
kustības vai veikta satiksmes nomierināšana, tāpēc var
justies un ir droši braukt ar velosipēdu uz ielas, dalot
vietu ar automašīnām

gājēju kustība
velosipēdistu kustību
*Mērījumi veikti
pirmdien, 2020.gada 1.jūlijā plkst. 16:00-17:00

6. lapa
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48 / h

186 / h

Nepieciešamās darbības
•

114 / h
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24 / h
12 / h

1 2 3 4 5
Kopienas palielināšanās

Automašīnas dominē ielās un brīvajā telpā

+

Potenciāls
•
•

-

Brīvajai teritorijai ir potenciāls piedāvāt aktīvu un pievilcīgu
uzturēšanās vietu
Nepietiekami izmantoto / brīvo zemi var pārvērst vai nu
par jaunām ēkām, vai par publisku telpu, kas var dot vairāk
dzīvību un aktivitāšu apkārtnei

Izaicinājumi
•
•
•
•

Automašīnu stāvvietas aizņem ielas, brīvo telpu un
pagalmus
Augstas kvalitātes velosipēdu novietnes, kas saistītas ar
apkārtnes mājokļiem, ir maz vai nav vispār
Bīstamas situācijas Melnsila ielas krustojumā
Kristapa iela tiek izmantota kā īsceļš automašīnu satiksmei
sastrēgumu laikā

P

P

P

P

P

1200 / h
P

P

Nepieciešamās darbības
•

•

Izmantojiet neiekārtoto teritoriju, it sevišķi ja tā ir
netālu no labas sabiedriskā transporta infrastruktūras
un nelielā attālumā no pilsētas centra, tādējādi labāk
nodrošinot ilgtspējīgu izaugsmi un dzīvīgu pilsētas vidi.
Apkopot vairāk datu par autostāvvietu, gan
automašīnu stāvvietu, gan velosipēdu novietošanu;
cik daudz un kurš to lieto? Izmantojiet datus, lai
apsvērtu velosipēdistu stāvvietu uzlabošanu ārpus
mājām un publiskās ārtelpas uzlabošanu, reorganizējot
automašīnu stāvvietas (noņemiet vai / un samaziniet)

2500 / h
xx/h

P
P
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Automašīnas stundā

Satiksmes virzība

rīta sastrēgumstundās 8.00-9.00 (2018)

Īsceļi satiksmei

Autobusu pieturvieta

Teritorija, kuru ietekmē satiksme

Stāvvieta
Stāvvieta gar ielu
Stāvvietas brīvajās vietās

Rīgas Mobilitātes Vīzija

Publiskā ārtelpa

* novērtējums balstīts uz vietas novērojumiem visas
dienas garumā 2020. gada jūnijā

3/4 stāvošām
automašīnām* sānu
ielās “guļ” - stāv visu
dienu = stāvvieta nav
aktīva

1

2

3

4

Pievilcīga ikdienas dzīve

Cilvēki izmanto un pavada laiku daļēji publiskās vietās

+

Potenciāls
•

•
•
•

-

Ikdienas dzīve šajā apkārtnē rada dzīvību, lai gan,
galvenokārt, tā ir saistīta ar ikdienas nepieciešamajām
darbībām, piemēram, iepirkšanos, pastaigām ar suni, bērnu
rotaļām un pārvietošanos
Ikdienas pastaigas starp zonām
Pastaigas ar suņiem šajā apkārtnē rada dzīvību
Spēļu laukumi piesaista ģimenes un rada dzīvību

Izaicinājumi
•
•
•
•

Salīdzinoši maz izvēles opcijas tiek konstatētas, piemēram,
sociālā saziņa, atpūta un vingrošana
Droša un pievilcīga labiekārtojuma trūkums
Soliņi ir neērti un nolietoti (daudzi stāvoši cilvēki norāda uz
pievilcīgas apkārtnes trūkumu)
Ielu tirgoņiem nav publiskas vietas, kur palikt

Cilvēku skaits, kas uzturas grupā
stundā
2
3 līdz 4
Poza cilvēkiem uzturoties
Neformāla sēdēšana
Sēž uz publiska soliņa
Stāv
Dati: Uzturēšanās reģistrēta 16.00-17.00 (2020)

Nepieciešamās darbības
•
•
•

8. lapa

Uzlabota uzturēšanās vide, kurā jau ir esoša dzīvība
Jaunas darbības un programmas, lai dažādotu
uzturēšanās aktivitātes
Integrējiet satiksmes nomierināšanas pasākumus un
pilsētas ārtelpas labiekārtojuma risinājumus

Gehl — Pilsētas cilvēkiem

Cilvēki izmanto
publisko ārtelpu, lai
uzturētos un
socializētos

Rīgas Mobilitātes Vīzija

5

1

2

Sadarbība

Sadarbojaties, lai palielinātu dalītās īpašumtiesības un izmantošanu

+

Potenciāls
•
•

-

Ielas un liela daļa no šajā apgabalā pieejamās zemes pieder
un pārvalda pašvaldība
Daudz dažādu funkciju, īpašnieku un lietotāju, lai attīstītu
jauktu un daudzveidīgu lietojumu un darbību šajā teritorijā
- visai dienai, nedēļai un gadam.

Izaicinājumi
•
•

Risks, ka dažādie īpašnieki nav ieinteresēti pārmaiņām
Risks, ka dažādiem īpašniekiem ir grūti sadarboties un
īstenot kopīgu redzējumu

Nepieciešamās darbības
•
•
•
•

Iekļaujošs process, kurā teritorijas attīstībā tiek
iesaistīti dažādi īpašnieki un ieinteresētās puses
Izmēģinājuma projekta / procesa potenciāls
Apkārtnes zemes īpašnieku asociācija vai sociālais tīkls
(ja tāds vēl nav)
Ļaujiet ūdenstornim kļūt par jauno galamērķi un
tikšanās vietu cilvēkiem visā apkārtnē

Valsts īpašums
Juridiskas personas īpašums īpašums
Privātīpašums
Pašvaldības īpašums
Pašvaldības īpašums
Zeme, kas daļēji pieder
pašvaldībai, iedzīvotājiem, valstij

9. lapa
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3

4

5

Koncepcijas dizains
• Dizains, kas var iedvesmot uz pārmaiņām līdzīgās teritorijās
• Labāka, pievilcīgāka un drošāka iela pastaigām, velosipēdiem, sabiedriskā transporta
gaidīšanai vai vienkārši uzturoties uz ielas
• Saglabāta vietējā piekļuve ar automašīnām

Page 10

Gehl — Making Cities for People

Riga Mobility Vision

Projekts

Mēs apskatīsim:
•
•
•
•

Dizainu, kas var kalpot par pamatu citām līdzīgām ielām
Kristapa ielas izkārtojumu starp Alises ielu un sānu ieliņām (skat. sarkano
kontūru kartē)
Publiskās ārtelpas īpašības
Esošo lietojumu un idejas risinājumiem

Mēs neapskatīsim:
•
•
•

Satiksmi sānu ielās
Ielu tīklu un satiksmes sistēmu kopumā
Autobusu maršrutu un sabiedriskā transporta
plānošanu

Mēs izstrādājam:
•

... koncepcijas dizainu, lai ilustrētu pieeju un
vadlīnijas detalizētākam dizainam, kas varētu
sekot vēlāk

11. lapa
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Ielas detalizēts
dizains jaizstrādā kā
individuāls ainavas un
satiksmes projekts

Rīgas Mobilitātes Vīzija

Koncepcijas ideja: vienkārša mobilitāte

Droša un prioritāra pieeja cilvēkiem, kas staigā vai brauc ar velosipēdu

Melnsila iela
12000 velosipēdisti dienā

•
•
•

Droša un ērta pastaiga pa ielu - ietve un veloceliņš / kopīgs ceļš tiek turpināts pāri mazākām sānu
ielām un piebraucamajiem celiņiem
Gājēju pārejas krustojumā ar Melnsila ielu uzlabojamas ar kompaktāku krustojumu, marķētu gājēju
pāreju un iespējams luksoforu
Drošāka un ērtāka riteņbraukšana pa Kristapa ielu, apvienojot satiksmes nomierināšanu, veloceļus
un uzlabotu kopīgu ceļu gājējiem

12. lapa
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Kristapa iela
2000 velosipēdisti dienā
		

PIEZĪME: Lai izveidotu sakarīgu riteņbraukšanas
savienojumu, ir nepieciešami uzlabojumi
arī Kristapa ielas turpinājumā virzienā uz
pilsētas centru (starp Alises un Baložu ielām).
Pamatojoties uz ātro izpēti, šeit ir apvienots
plašāks kopīgais gājēju ceļš un veloceļš
pretplūsmas riteņbraukšanai un satiksmes
nomierināšanai, lai brauktu tajā pašā virzienā
kā automašīnas. Autostāvvieta 30-50 m posmā,
iespējams, būs jālikvidē

Koncepta ideja: motorizētā satiksme

Satiksmes mierināšana, lai samazinātu pārvietošanās ātrumu
un samazinātu caurbraukšanu

Stāvvietas		

•
•
•

Sabiedriskā transporta pietura, ko izmanto, lai palēninātu satiksmes ātrumu, sabiedriskais
transports bloķē satiksmi, apstājoties (sabiedriskā transporta pieturas paplašinājums uz ielas /
platformas, kas novietota starp brauktuvi un veloceliņu)
Satiksmes nomierināšanai ir izmantoti ātrumvaļņi un līkloči
Autostāvvietas maiņa no vienas ielas puses uz otru, lai nomierinātu satiksmi un piekļūtu stāvvietai
abās ielas pusēs

13. lapa
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Koncepta dizains: iela

4 krustojuma scenāriji
1a un 1b scenārijs: ar luksoforu pie Melnsila pārejas
1a

1b
jume		
ietas no
pieturv
			
a		
platform
sab. tr.

jume		
ietas no
pieturv
			
a		

platform
sab. tr.

sab. tr.

ieta		
pieturv
sab. tr.

ieta		

pieturv

P

P

Šis ir vēlamais
scenārijs

1a scenārijs:
•
•
•

Luksofori nodrošinās drošu vietu ielas šķērsošanai cilvēkiem, kas staigā vai brauc ar velosipēdu.
Kompaktāka šķērsošana un apzīmēta pāreja vēl vairāk palielinās gājēju un velosipēdistu ielas šķērsošanas
komfortu.
Luksofors uzlabos autobusa piekļuvi Melnsila ielai, lai gan luksofors arī dažos dienas laikos var izraisīt ilgāku
gaidīšanas laiku nekā šodien.

PIEZĪME: Riteņbraukšanas iespējas Melnsila ielā nav projektētas.
Zilā krāsa norāda uz atsevišķu velo infrastruktūras nepieciešamību, nākotnē
uzlabojot Melnsila ielu.
14. lapa
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Koncepta dizains
4 krustojuma scenāriji

2a un 2b scenārijs: bez luksofora pie Melnsila pārejas
2a
jume		
ietas no
pieturv

2b
jume		
ietas no
pieturv
			

			
sab. tr.

a		
platform
sab. tr.
ieta		

pieturv
sab. tr.

P

P

sab. tr.

a		

platform

ieta		

pieturv

2a un 2b scenārijs:
•
•
•

Uzmanība uz cilvēkiem, kuri šķērso kājām vai ar velosipēdiem, krustojums
izcelts ar krāsu un nedaudz paaugstinātu virsmu, radot “lēzenu ātrumvalni”
automašīnām un autobusiem.
Abu pasākumu mērķis bija arī samazināt automašīnu ātrumu
Krāsa un paaugstinājums kopā ar kompaktāku šķērsojamo daļu un pievienu
marķēto gājēju pāreju palielinās gājēju ērtību šķērsot ielu

PIEZĪMES: Riteņbraukšanas iespējas Melnsila ielā nav projektētas.
Zilā krāsa norāda uz atsevišķu velo infrastruktūras nepieciešamību, nākotnē uzlabojot
Melnsila ielu
15. lapa
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Krustojums izceļams ar sarkanu krāsu
un nedaudz paaugstinātu virsmu, radot
“lēzenu ātrumvalni” garām braucošajām
automašīnām un autobusiem. Funena,
Dānija.

Koncepta dizains: sabiedriskā dzīve

Projektējiet ielu kā publisku telpu apvienojiet funkcijas, lai dažādotu un
koncentrētu sabiedrisko dzīvi

Atzīmējiet autobusu pieturu kā svarīgu
vietu, lai padarītu sabiedrisko transportu
pievilcīgāku lietošanai - un autobusa gaidīšanu interesantāku.

detalizēts zīmējums
17. lpp
Sab. tr. pietura:
nojume
palikt + spēlēties
2-4 velosipēdu stāvvietas

atforma

Sab.tr. pl

		
		

ļš

sipēdu ce

jēju/ velo

dalītais gā

Publiskais parks:
piknika kafejnīca
tualetes

Attīstiet ūdenstorņa teritoriju, lai tas kļūtu par
parku visam rajonam - vietu, kur tikties ģimenēm un
draugiem, lai:
- vērotu skaistu skatu no ūdenstorņa augšas uz apkārtni
- nodotos piknikam parkā
- dotos pēc kafijas kafejnīcā
- iegūtu informāciju par ūdenstorni un apkārtnes
vēsturi
- lai iegūtu vairāk zaļo daudzveidību, pozitīvu maņu
pieredzi, kultūru, mākslu utt.

16. lapa
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soliņi

ielu tirgotāji

īpašs koks ar soliņu ap to
vairāk apstādījumi un
puķu dobes

•

Izveidojiet sēdvietas un atpūtas vietas pie galvenā
krustojuma / šķērsojumiem cilvēkiem ikdienas
maršrutos, lai labi pielāgotos gan formālām, gan
neformālām cilvēku sanākšanām

•

Pārveidojiet asfaltēto laukumu par nelielu parku ar
vairāk zaļajiem elementiem, ēnu un caurlaidīgu virsmu,
lai uzlabotu vietējo klimatu

17. lapa
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dzeramā ūdens strūklaka

Rīgas Mobilitātes Vīzija

Satiksmes nomierināšana, pievienojot
publiskās ārtelpas elementus - piem.
apstādījumus, kur ceļš ir šaurs

Koncepta dizains

1.scenārijs - Griezums A: Kristapa ielas rietumu puse
A
3

3,7

2,2

6

2,4

Pirms

Pēc

Section A: Kristapa west AFTER

0,4 + 1,7 + 0,9

privātais
ietve ar
dārzs 		 apstādījumu
joslām 		

5,9

brauktuve ar
stāvvietām 		
		

Section A: Kristapa west BEFORE

6

3

2,4

apstādījumi 		
ietve
		
		

3,7

2,2

privātais
apvienotā ietve brauktuve
stāvvietas
apstādījumi 		
ar satiksmes
atsevišķās
		dārzs 		 / veloceļš		
		
nomierinošiem
vietās		
		
elementiem		
		
Section A: Kristapa west
AFTER

6

2,4

apstādījumi ar
ietve 		
apstādījumi 		
uzturēšanās
		
		
elementiem		
		
		
		
		

*PIEZĪME: Ieteicamie platumi ir balstīti uz starptautisko labāko praksi, taču jāņem vērā arī vietējos telpiskos
ierobežojumus un paredzamos satiksmes apjomus.
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Koncepta dizains

1.scenārijs - Griezums B: Kristapa ielas austrumu puse
B
1,8

1,7

2 + 0,6

3,5

2

2

3

Pirms

Pēc

Section B: Kristapa east AFTER

1,8

ēka

ietve

1,7

zaļā zona

7,2

brauktuve ar stāvvietu

1,8

5,9

ietve ar pieturvietas nojumi

Gehl — Pilsētas cilvēkiem

2 + 0,6

3,5

2

2

3

zaļā zona							
ēka
ietve zaļā zona
		
pretējā virziena brauktuve 		 autobusu veloceļš 		ietve ar pieturvietas
apstādījumi +
				
veloceļš + buferzona		
platforma 				
nojumi 			uzkavēsanās opcijas
			

Section B: Kristapa east AFTER

Section B: Kristapa east BEFORE
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1,7

*PIEZĪME: Ieteicamie platumi ir balstīti uz starptautisko labāko praksi, taču jāņem vērā arī vietējos telpiskos
ierobežojumus un paredzamos satiksmes apjomus.
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Gehl — Making Cities for People

Riga Mobility Vision

Rīga- 2020. gada decembris

Rīgas pilsēta
sadarbībā ar Gēla arhitektu biroju (Gehl)
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Ilze Purmale, direktore
Kristaps Niedols, Mobilitātes plānošanas nodaļas vadītāja vietnieks
Elmārs Daniševskis, konsultants, SIA”E. Daniševska birojs”
Ivars Bergs, SIA “Laurus konsultācijas”

Tulkojums
Ieva Vinceviča

Gēla arhitektu biroja projekta komanda
Andreas Røhl, projektu vadītājs
Solvejg Reigstad, projektu vadītājs
Tamāra Kalantajevska, projekta arhitekte
Philip Patzner, arhitektūras asistents
Michael D. Grønlykke (MOE)

www.gehlpeople.com
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