Сдружение ”Велоеволюция”

представя:

Проект ” Вело данни за София ”
или

ПРЕБРОЯВАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИСТИТЕ

Проект "Вело данни за София" на сдружение "Велоеволюция" се изпълнява с финансовата подкрепа на
Столична община, програма Европа 2015

ЗА ПРОЕКТА
И ЗАЩО БРОИМ?

Проект ”Вело данни за София”

Проект "ВЕЛО ДАННИ ЗА СОФИЯ" на сдружение
"Велоеволюция" се изпълнява с финансовата подкрепа
на Столична община, програма Европа 2015
ЦЕЛ:
• проследяване на разпределението и интензивността
на велосипедните потоци и промяната им спрямо
предишни преброявания;
• резултатите от велосипедната политика на града
• посока за развитие на велосипедната политика: нова
инфраструктура, подобрения, кампании
А ПОСЛЕ?
• добре е преброяването да става периодично
(например веднъж на 2-3 години), за да се проследят
тенденциите в развитието на велосипедния транспорт
по определени критерии

Проект ”Вело данни за София”

МИНАЛИ ПРЕБРОЯВАНИЯ
ПРЕБРОЯВАНЕ на велосипедистите в София
2012
изпълнен по проект „Еволюция сега – велосипедисти в действие”,
BG12/A1.2/150/R1, финансиран по програма "Младежта в
действие" на ЕК

• работа с преброяването беше осъществено с
помощта на доброволци-преброители
• изготвен е доклад с цялата събрана и анализирана
информация
• най-любопитната информация от преброяването е
събрана в презентацията на доклада;
• докладът е предоставен на Столична община
• резултатите са популяризирани в 9 града в
страната

• издаден е наръчник
велосипедиране

за

безопасно

градско

Проект ”Вело данни за София”

МЕТОДОЛОГИЯ
• Велосипедни
Центъра

пътувания

−вътрешен
ринг
бул.”П.Евтимий”,
бул.”Сливница”

по

от

и

към

ул.”Опълченска”,
бул.”Евл.Георгиев”,

• Изградена велоинфраструктура :
- велоалея в жк.Младост;
- Велоалея от надлез Надежда до Лъвов мост
по бул.”Кн.Мария Луиза”
• Предстояща инфраструктура
- Кръстовище на 4 нива на бул.”България” и
бул.”Ив.Гешов”
• Други
ключови
велосипедни потоци;

кръстовища

и

− бул.”Цар Борис III” и бул.”Акад.Ив.Гешов”
− велопоток Младост-Център и Студ.градЦентър : Борисова градина – тенис кортове
Академик;

ДАТИ НА
ПРЕБРОЯВАНИЯТА

Проект ”Вело данни за София”

I броене

II броене

III броене

Делник

19 май 2015

7 юли 2015

6 октомври 2015

7:00-10:00

вторник

вторник

Вторник

Празник

17 май 2015

12 юли 2015

4 октомври 2015

10:00-13:00

неделя

неделя

неделя

Проект ”Вело данни за София”

ПРЕБРОИТЕЛНИ КАРТИ

Проект ”Вело данни за София”

ПРЕБРОИТЕЛНИ КАРТИ
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
• колко велосипедисти
всяко направление

преминават

по

• разпределени на 15-минутни интервали

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
• пол
• видима възраст
• дали носят каска
• дали карат на улицата или по тротоара,
• дали карат ел.велосипед
• имат ли пътник / детско столче
• имат ли приспособление за носене на
багаж : кошница / дисаги / друго

• друга информация

Опълченска и Пиротска

България и Гешов

Борисова градина

Ал.Малинов и Йордан Милев

Мария Луиза и Скопие

Цар Борис III и Гешов

Сливница и Хр.Ботев

Лъвов мост

Сточна гара

Дондуков и Злетово

Евл.Георгиев и Мадрид

Евл.Георгиев и Оборище

Орлов мост

Евл.Георгиев и Гр.Игнатиев

П.Евтимий и Гр.Игнатиев

П.Евтимий и Фр.Нансен

П.Евтимий и Витоша

Петте кьошета

Руски паметник

Опълченска и Ал.Стамболийски

Опълченска и Т.Александров

Опълченска и Цар Симеон
Проект ”Вело данни за София”

АНАЛИЗИ

250

200

Преброяване 1, делник:
19 май 2015 г., вторник
пиков час 8:30-9:30

150

100

50
Тротоар/Велоалея

Път

0

Натовареност на кръстовищата
с велосипеден трафик и начин
на използване на
инфраструктурата

Проект ”Вело данни за София”

АНАЛИЗИ

Цар Борис III и Гешов

Сточна гара

Сливница и Хр.Ботев

Руски паметник

Петте кьошета

П.Евтимий и Фр.Нансен

П.Евтимий и Гр.Игнатиев

П.Евтимий и Витоша

Орлов мост

Опълченска и Цар Симеон

Опълченска и Т.Александров

Опълченска и Пиротска

Опълченска и Ал.Стамболийски

Мария Луиза и Скопие

Лъвов мост

Евл.Георгиев и Оборище

Евл.Георгиев и Мадрид

Евл.Георгиев и Гр.Игнатиев

Дондуков и Злетово

България и Гешов

Борисова градина

Ал.Малинов и Ф.Аврамов
Проект ”Вело данни за София”

АНАЛИЗИ

250

200

150

Сравнение между общата
натовареност на кръстовищата
с велосипеден трафик през
м.май 2012 г. и 2015 г.,
пиков час, ДЕЛНИК

100

50
2012
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0

Опълченска и Пиротска

България и Гешов

Борисова градина

Ал.Малинов и Йордан Милев

Мария Луиза и Скопие

Цар Борис III и Гешов

Сливница и Хр.Ботев

Лъвов мост

Сточна гара

Дондуков и Злетово

Евл.Георгиев и Мадрид

Евл.Георгиев и Оборище

Орлов мост

Евл.Георгиев и Гр.Игнатиев

П.Евтимий и Гр.Игнатиев

П.Евтимий и Фр.Нансен

П.Евтимий и Витоша

Петте кьошета

Руски паметник

Опълченска и Ал.Стамболийски

Опълченска и Т.Александров

Опълченска и Цар Симеон
Проект ”Вело данни за София”

АНАЛИЗИ

300

250

Преброяване 1, празник:
17 май 2015 г., неделя
пиков час 12:00-13:00

200

150

100

50
Тротоар/Велоалея

Път

0

Натовареност на кръстовищата
с велосипеден трафик и начин
на използване на
инфраструктурата

Проект ”Вело данни за София”

АНАЛИЗИ

300

250

200

Цар Борис III и Гешов

Сточна гара

Сливница и Хр.Ботев

Руски паметник

Петте кьошета

П.Евтимий и Фр.Нансен

П.Евтимий и Гр.Игнатиев

П.Евтимий и Витоша

Орлов мост

Опълченска и Цар Симеон

Опълченска и Т.Александров

Опълченска и Пиротска

Опълченска и Ал.Стамболийски

Мария Луиза и Скопие

Лъвов мост

Евл.Георгиев и Оборище

Евл.Георгиев и Мадрид

Евл.Георгиев и Гр.Игнатиев

Дондуков и Злетово

България и Гешов

Борисова градина

Ал.Малинов и Йордан Милев

Проект ”Вело данни за София”

АНАЛИЗИ

Сравнение между общата
натовареност на кръстовищата
с велосипеден трафик през
м.май/юни 2012 г. и 2015 г.,
пиков час, ПРАЗНИК
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50
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0

АНАЛИЗИ

Проект ”Вело данни за София”

• средно увеличение през м.юли 2015/2012 г. в делничен ден 139%, празничен143% в пиков час.
• средно увеличение на максимума от май и юли 2015/2012 делник – 145%,
празник – 116% в пиков час. Това е ясно показва нарастване на дела на
велосипедните пътувания до работа/училище. Наблюдават се съществени
колебания на измененията спрямо осреднената стойност в празничните дни, т.е.
трудно е да се определи някаква тенденция в измененията на велосипедните
пътувания в празничните дни.
• значителна разлика при майското преброяване 200-300%, дори 400% - вероятно
поради колебанията на атмосферните условия (тази година през м.май времето
беше сухо и слънчево, докато през 2012 г. беше облачно и в дните преди
преброяването имаше леки превалявания). Това показва зависимостта на този вид
транспорт от атмосферните условия.
• почти двойно увеличение на велосипедистите
реконструкцията (171% делник, 194% празник).

на

Лъвов

мост

след

• над два пъти е увеличението в празничен ден в Борисова градина (212%) и
П.Евтимий+Витошка (237%). В делничен ден през Борисова градина
велосипедистите са се увеличили над средното за града (със 170%).
• над два пъти е скочила използваемостта на велоалеята от Надежда до
центъра (тя бе завършена през 2012 по време на преброяването).

Опълченска и Пиротска

България и Гешов

Борисова градина

Ал.Малинов и Йордан Милев

Мария Луиза и Скопие

Цар Борис III и Гешов

Сливница и Хр.Ботев

Лъвов мост

Сточна гара

Дондуков и Злетово

Евл.Георгиев и Мадрид

Евл.Георгиев и Оборище

Орлов мост

Евл.Георгиев и Гр.Игнатиев

П.Евтимий и Гр.Игнатиев

П.Евтимий и Фр.Нансен

П.Евтимий и Витоша

Петте кьошета

Руски паметник

Опълченска и Ал.Стамболийски

Опълченска и Т.Александров

Опълченска и Цар Симеон
Проект ”Вело данни за София”

АНАЛИЗИ

300

250

Преброяване 2, делник:
07 юли 2015 г., вторник
пиков час 8:15-9:15

200

150

100

50
Тротоар/Велоалея

Път

0

Натовареност на кръстовищата
с велосипеден трафик и начин
на използване на
инфраструктурата

АНАЛИЗИ

Проект ”Вело данни за София”
300

250

200

Сравнение между общата
натовареност на кръстовищата
с велосипеден трафик през
м.юли 2012 г. и 2015 г.,
пиков час, ДЕЛНИК
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50
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Опълченска и Пиротска

България и Гешов

Борисова градина

Ал.Малинов и Йордан Милев

Мария Луиза и Скопие

Цар Борис III и Гешов

Сливница и Хр.Ботев

Лъвов мост

Сточна гара

Дондуков и Злетово

Евл.Георгиев и Мадрид

Евл.Георгиев и Оборище

Орлов мост

Евл.Георгиев и Гр.Игнатиев

П.Евтимий и Гр.Игнатиев

П.Евтимий и Фр.Нансен

П.Евтимий и Витоша

Петте кьошета

Руски паметник

Опълченска и Ал.Стамболийски

Опълченска и Т.Александров

Опълченска и Цар Симеон
Проект ”Вело данни за София”

АНАЛИЗИ

250

200

Преброяване 2, празник:
12 юли 2015 г., неделя
пиков час 11:45-12:45

150

100

50
Тротоар/Велоалея

Път

0

Натовареност на кръстовищата
с велосипеден трафик и начин
на използване на
инфраструктурата

АНАЛИЗИ

Проект ”Вело данни за София”
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200

Сравнение между общата
натовареност на кръстовищата
с велосипеден трафик през
м.юли 2012 г. и 2015 г.,
пиков час, ПРАЗНИК
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АНАЛИЗИ

Проект ”Вело данни за София”

600
500
400
300

19.Май
7.Юли

200

Пътуващи с велосипед, брой
велосипедисти по 15-мин.
часови интервали, всички
преброявания
ДЕЛНИК

100
0
7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45
600

Пътуващи с велосипед, брой
велосипедисти по 15-мин.
часови интервали, всички
преброявания

500
400

300
200
100
0

17.Май
12.Юли

ПРАЗНИК

АНАЛИЗИ

Проект ”Вело данни за София”

10-те най-натоварени кръстовища:

-

278 вел./пиков час, делник)
Евл.Георгиев и Гр.Игнатиев (макс. 215 вел./пиков час, празник)
Орлов мост (макс. 174 вел./пиков час, делник)
Борисова градина (макс. 256 вел./пиков час, празник)
П.Евтимий и Витоша (макс. 156 вел./пиков час, делник)
Руски паметник (макс. 144 вел./пиков час, делник)
Опълченска и Ал.Стамболийски (макс. 117 вел./пиков час, делник)

-

България и Гешов (макс.

-

Евл.Георгиев и Оборище (макс.

-

Лъвов мост (макс.

-

Цар Борис III и Гешов (макс.

170

вел./пиков час, делник)

92 вел./пиков час, делник)

89 вел./пиков час, делник)

Проект ”Вело данни за София”

АНАЛИЗИ

Анализ на велосипедните направления:
-Утвърдени главни направления за делничните пътувания:
-кв.Изток-бул.»Евл. И Хр.Георгиеви» през Борисова градина ” (около

238 вел/час)

195 вел/час)
- бул.”България” (около 114 вел/час по данни само от празничен ден)
- жк.Люлин-Център, разпределен по 4 успоредни улици (около 140 вел/час)
- бул.»Кн.М.Луиза» (около 50 вел/час)
- бул. «Витоша» (около 130 вел/час)
- бул.»Цар Борис III” (около

- ясно изразен поток в посока Центъра на София в сутрешен пиков час
-Любими места за каране през празничните дни:
-

Борисова градина – бул.»Евл. И Хр.Георгиеви» - НДК
Борисова градина – парк Заимов
бул.»България»
бул. «Цар Борис III”
двете посоки са сравнително равномерно натоварени
слаб велосипеден поток към Центъра на София

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

Проект ”Вело данни за София”

Преброяване

общо

жени

мъже

видима възраст
< 18

делник

кошница

> 50

ел.

дисаги

велос.

детско
столче

7:00-10:00

19.05.2015 г.

4321

07.07.2015 г.

3674

празник

18-50

каска

17.57%
14.07%

82.43%
85.93%

4.07%
1.52%

87.06%
92.24%

8.86%
6.23%

10.09%
11.35%

2.66%

0.30%

1.02%

1.62%

3.76%

0.44%

1.25%

0.84%

85.46%
86%

12.25%
10.70%

81.54%
79.71%

6.21%
9.59%

9.72%
8.65%

3.08%

0.09%

1.33%

1.09%

3.45%

0.64%

0.94%

1.21%

84.8%

7.1%

85.3%

7.6%

10.0%

3.2%

0.3%

1.1%

1.2%

10:00-13:00

17.05.2015 г.

4506

12.07.2015 г.

2982

14.54%
14%

Общо

15483

15.2%

Общи данни от допълнителната информация
за преброените велосипедисти

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

Проект ”Вело данни за София”

< 18
Жени

15.2%
13.8%

2015

7.1%

2015

6.6%

2012

2012
85.3%

18 - 50
Мъже

85.1%

84.8%
86.2%

> 50

7.6%
8.3%

Разпределение на
велосипедистите по пол

Разпределение на
велосипедистите по
видима възраст

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

Проект ”Вело данни за София”

С каска

10.0%
8.2%

втори пътник/детско
столче

2015
2012

1.2%

2015
1.2%

2012

98.8%

БЕЗ каска

90.0%

сам велосипедист
98.8%

91.8%

Носене на каска

Возене на втори пътник /дете в
столче на колелото

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

Проект ”Вело данни за София”

0.3%
без кошница/дисаги

0.3%
2015

2012

0.4%

ел.велосипед

2015

2012

0.4%

99.7%

с кошница/дисаги

99.7%
обикн.велосипед

99.6%

Наличие на аксесоар за носене
на багаж – кошница, дисаги

99.6%

Електрически велосипеди

Проект ”Вело данни за София”

А ИНФОРМАЦИЯТА?

Какво може да се прави с информацията?
• по-натоварените направления могат да станат поприоритетни за изпълнение на велосипедната
инфраструктура и за поддръжка на съществуващата

делник

• дава възможност да се изчисли нарастването на
велосипедния трафик, ако информацията се събира
периодично
• да се наблюдава се използва ли се изградената
инфраструктура и да се вземат решения за
подобряването й
• дава възможност да се проследят резултатите от
велосипедната политика на града и при необходимост
да се внесат корекции
• 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.
Добре е велосипедните преброявания да са част от по-широк периодичен
анализ на велосипедната обстановка по ключови индикатори

празник

Проект ”Вело данни за София”

КОНТАКТИ
Сдружение ”Велоеволюция”
info@velobg.org
www.velobg.org
телефон:
0882079099 – Радостина Петрова, координатор
radost@velobg.org
адрес:
София 1505
ул.”Атанас Узунов” 49, ет.4, ап.13

Ние не пречим на движението, ние СМЕ движението!

