ПРЕБРОЯВАНЕ на велосипедистите в София
Представяне на окончателен доклад, 21 ноември 2012
в изпълнение на проект „Еволюция сега – велосипедисти в действие”,
BG12/A1.2/150/R1, финансиран по програма "Младежта в действие" на ЕК

Сдружение ”Велоеволюция”
Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от
Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание/вестник/брошура/ не отразява
позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ

СЪДЪРЖАНИЕ

• ЗАЩО трябва да се правят велосипедни преброявания?
• АКЦЕНТИ - най-любопитното от преброяването

• МЕТОДОЛОГИЯ
• АНАЛИЗИ
• Какви ПОУКИ взехме за бъдещи преброявания?

ЗАЩО трябва да се
правят велосипедни преброявания?
Каква информация ни дават?

Какво може да се прави с нея?

• показва кои са основните направления, по
които се придвижват велосипедистите (може
и да са по няколко успоредни улици)

• по-натоварените направления могат да станат поприоритетни за изпълнение на велосипедната
инфраструктура и за поддръжка на съществуващата

• колко натоварени са трасетата и
кръстовищата

• дава възможност да се изчисли нарастването на
велосипедния трафик, ако информацията се събира
периодично

• кога е пиковия час за велосипедистите
• каква е връзката на интензивността на
велосипедното движение с пътнотранспортните произшествия

• да се наблюдава се използва ли се изградената
инфраструктура и да се вземат решения за
подобряването й

• събира се допълнителна информация:
• пол
• приблизителна възраст
• колко велосипедисти носят каска
• имат ли аксесоари за носене на багаж
• превозват ли пътник / дете в столче
• дали карат на улицата, по тротоара
или по велоалеята
• използване на ел. велосипеди

• допълнителната информация може да бъде от
ползва при провеждане на кампании за
популяризиране на велосипедния транспорт и
подобряване на пътната безопасност – както от
общински структури, така и от неправителствени
организации и частни компании.

• дава възможност да се проследят резултатите от
велосипедната политика на града и при
необходимост да се внесат корекции

Добре е велосипедните преброявания да са част от по-широк периодичен анализ
на велосипедната обстановка по ключови индикатори

НАЙ-ЛЮБОПИТНОТО
от преброяването
в София вече има НАТОВАРЕНИ ВЕЛОСИПЕДНИ КРЪСТОВИЩА

КРЪСТОВИЩА:

220 вел./час, 03.10.2012, вторник
Бул.” Евл. И Хр.Георгиеви” и ул.”Гр.Игнатиев” 175 вел./час, 07.10.2012, неделя
Борисова градина (при тенис-кортове „Академик”) 207 вел./час, 03.06.2012, неделя
Руски паметник 144 вел./час, 03.10.2012, вторник
Орлов мост 165 вел./час, 07.10.2012, неделя
Бул.”Витоша” и бул.”П.Евтимий” 141 вел./час, 03.06.2012, неделя
Бул.”Цар Борис III” и бул.”Акад.Ив.Гешов”

НАЙ-ЛЮБОПИТНОТО
от преброяването
Главни велосипедни маршрути:
> 2000 вел./ден или приблизително

>200 вел./пиков час

В София делът на велосипедните пътувания
към 2009 г. е

1,1 %

*данни от Генерален план за организация на движението на територията на СО, 2010 г.

А ако до 10 години стане 5% (песимистична
прогноза), дали сегашните велоалеи ще вършат работа?

НАПРАВЛЕНИЯ:

92

Бул.”Цар Борис III”
вел./час, 03.10.2012, вторник
Бул.” Евл. И Хр.Георгиеви” от Борисова градина до НДК

62 вел./час, 03.06.2012, неделя

Борисова градина (пред тенис-кортове „Академик”)

99 вел./час, 03.06.2012, неделя
Орлов мост 55 вел./час, 03.06.2012, неделя
Бул.”Витоша”, пешеходна зона, 53 вел./час,
03.06.2012, неделя

Какви трябва да са главните
велосипедни пътища:
-

директни
бързи
достатъчно широки
по-високо качество на изпълнение
приоритетно поддържане
осветление
снегопочистване

НАЙ-ЛЮБОПИТНОТО
от преброяването
оформени са основните направления на ВЕЛОСИПЕДНИТЕ ПОТОЦИ
от кварталите към центъра на
града:

делник

• бул.”Цар Борис III”,
• бул.”България”,
• Борисова градина,
• бул.”Ал.Стамболийски”,
бул.”Т.Александров”,
• бул.”Цар Освободител”,
• бул.”Мадрид”
тангенциално на центъра :

• по бул.”Акад.Ив.Гешов”
• по бул.”Евлоги и Хр.Георгиеви” от
НДК до ул.”Граф Игнатиев”
Любими места за велосипедни
разходки:
• Борисова градина,
• Бул.”Витоша”
Голям велосипеден трафик при покачествено изпълнените велоалеи

празник

МЕТОДОЛОГИЯ
20 КРЪСТОВИЩА:
• Кордонно преброяване в центъра на
града на 16 кръстовища
• 4 допълнителни кръстовища

- с много велосипедисти – 17, 20
- с нова велосипедна инфраструктура 18, 19
#1
#2
#3
#4

делник
22 май 2012
вторник
10 юли 2012
вторник
3 октомври 2012
сряда
предстои

празник
03 юни 2012
неделя
08 юли 2012
неделя
7 октомври 2012
неделя
---

делничен ден – 7:00-10:00 ч.
празничен ден - 9:00-12:00 ч.

жк.Младост

МЕТОДОЛОГИЯ
За всяко
кръстовище е
разработена
отделна Карта
за преброяване
със схема на
кръстовището

МЕТОДОЛОГИЯ

Преброител на велосипедисти,
разбира се - велосипедист

“Велосипедистът с ремаркето” или
мобилния бар за подкрепителни
закуски и напитки

АНАЛИЗИ
Преброяване 1
22 май 2012
делник

АНАЛИЗИ
Преброяване 1
03 юни 2012
празник

АНАЛИЗИ
Преброяване 2
10 юли 2012
делник

АНАЛИЗИ
Преброяване 2
08 юли 2012
празник

АНАЛИЗИ
Преброяване 3
03 октомври 2012
делник

АНАЛИЗИ
Преброяване 3
07 октомври 2012
празник

АНАЛИЗИ
Натовареност на кръстовища с велосипеден трафик, сутрешен пиков час, ДЕЛНИК

АНАЛИЗИ
Натовареност на кръстовища с велосипеден трафик, сутрешен пиков час, ПРАЗНИК

АНАЛИЗИ
Пиков час за велосипедистите
ДЕЛНИК 7:45 – 8:45

Натоварени часове:
Автомобили, градски транспорт:
7:00 – 9:00
Велосипедисти
7:30 – 9:30
Пиков час за велосипедистите
ПРАЗНИК >11:00 ч.

АНАЛИЗИ
Сравнение на велосипедния трафик
и статистиката за ПТП
Пикът на броя на ПТП с велосипедисти
през годината съвпада с активния
велосипеден сезон - от април до
септември
> би могло да се направят целенасочени
кампании за пътна безопасност и
толерантност на пътя в началото на
велосипедния сезон през март и найнатоварения месец юни

ПТП с велосипедисти по месеци за 2011 г., данни на СДВР към 15.07.2012 г.

ПТП с велосипедисти по дни от седмицата за 2011 г., данни на СДВР към 15.07.2012 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Видима възраст

86 %
мъже

14 %

жени
по-активни през
празничните дни

1.2 %

возят втори
човек /дете в
столче

5.4 %

носят багажа си
в кошница или
дисаги

0.4 %
92 %

8%

карат без каска носят каска

карат
електрически
велосипед

Какви ПОУКИ взехме
за бъдещи преброявания?
ЧОВЕШКИ РЕСУРС
• Има случаи на отказали се доброволци-преброители в последния момент --> Добре е да
има регламентиран ангажимент с преброителите.
• Кръстовищата да са разделени по приоритети, за да може при липса на човешки ресурс да
се преброят по-натоварените кръстовища
• по-внимателно да се инструктират преброителите, за да се намалят грешките при
извършване на преброяването. Добре да се обозначат на картите кои потоци в кои таблици
се записват
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛНИТЕ КАРТИ
• Задължително на картите трябва да се попълва датата на преброяване
• Преброителните карти е добре да имат междинна сума за всеки ред от таблицата, за да се
облекчи обработката на информацията.
ДАЛИ ДА СЕ ЗАПАЗЯТ СЪЩИТЕ МЕСТА ЗА БРОЕНЕ?
• Добавянето на нови локации за преброяване е възможно и ще подобри информацията за
велосипедните потоци;
• отпадането на някое място трябва внимателно да се обмисли

ФИНАЛ
Сдружение ”Велоеволюция”
info@velobg.org
www.velobg.org
адрес:
София 1505
ул.”Атанас Узунов” 49, ет.4, ап.13
Окончателния доклад за преброяването на велосипедистите можете да видите тук:

http://velobg.org/docs/sofia-cycle-couning-2012-account.pdf
Благодарим на ВСИЧКИ ДОБРОВОЛЦИ ПО ПРОЕКТА, активни
членове на Велоеволюция и представители на други
неправителствени организации, ангажирани с популяризирането
на велосипедния транспорт, за осъществяването на проекта и
популяризиране на резултатите!
Благодарим за подкрепата на Столична община!

