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АПСТРАКТ____________________________________________________________
Во рамките на ВОВЕД - от како прво поглавије, претставени се
карактеристиките на современите урбани сообраќајно – транспортни системи, кај кои,
во задоволувањето на превозната побарувачка, доминираат моторизираните превозни
средства, односно моторните возила. Од друга страна, велосипедот е вид на превоз на
кој, заради неговите перформанси, (чист, економичен, тивок, овозможува ефикасен и брз
пристап до крајните дестинации), во одредени градски средини му припаѓа голем
процент од реализацијата на патувањата.
Во второто поглавије се прикажани проблемот, предметот, целите на
истражување, научната хипотеза. Дополнително, наведени се и постапките и
поединечните чекори кои треба да доведат до финална реализација на докторската
дисертација.
Во рамките на третото поглавије е направен преглед на постојната релевантна
литература, а во однос на достигнатите научни и стручни сознанија, резултати и
искуства во однос на карактеристиките на велосипедските токови, велосипедистите,
нивната перцепција на основните чинители на влијание врз квалитетот на превозната
услуга, различните модели за оценка на нивото на услуга, користената методологија.
Геометриските карактеристики на градските сообраќајници наменети за
користење од страна на велосипедите, се дел од четвртото поглавије. Дополнително,
детално се опишани различни видови на градска сообраќајно – транспортна
инфраструктура наменета за движење, управување, контрола и паркирање на
велосипедите.
Во петтото поглавије се третирани факторите што влијаат врз однесувањето на
лицата кои управуваат со велосипедите. Освен деталните демографски карактеристики
на различните групи на велосипедисти, претставени се и индивидуалните ставови и
перцепции во однос на користењето на велосипедите, како и значењето, креирањето и
употребата на велосипедските мапи, критериумите кои треба да се респектираат при
дизајнирањето на инфраструктурата наменета за велосипедите.
Во склоп на шестото поглавије е опишана методологијата за прибирање на
податоци во однос на факторите на влијание за користење на велосипедите во градот
Приштина. Освен карактеристиките на улиците во градот, претставени се и

дополнителните потребни податоци за постојните токови на сообраќај, тековната
состојба на велосипедската инфраструктура, резултатите на реалната перцепција на
испитаниците во однос на факторите на влијание за користење на велосипедите.
Во седмото поглавије е дадена методологијата за анализа на Нивото на Услуга
на велосипедскиот сообраќај. Опишан е постоечкиот модел (Bicycle Level of Service
Model -Version 2.0), кој служи за одредување на нивото на услуга во урбани услови.
Дефинирани се и факторите на влијание врз квалитетот на превозот, како и
критериумите за нивен избор при оформување на конкретниот модел.
Во рамките на осмото поглавије е дадена постапката за креирање на моделот за
анализа на нивото на услуга за велосипедскиот сообраќај. Извршено е тестирање на
моделот на дел од градската мрежа на Приштина, анализирани се добиените резултати,
истите се споредени со други слични модели.
Во последното, деветто поглавије, сумирани се и претставени најважните
заклучоци на трудот, неговиот научен придонес, предлозите за понатамошни
истражувања.
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1.

ВОВЕД
Гледано од аспект на општествената заедница, тешкотиите коишто се јавуваат

како последица на зголеменото користење на патничките возила се повеќекратни.
Имено, истите се делумно одговорни за губење на простор во градовите, трошење на
големи количини на енергија како и значително загадување на животната средина. Во
прилог на сериозноста на проблемот, зборува и фактот што Европската унија (ЕУ) е
вклучена во решавањето на сообраќајните проблеми преку разни директиви, проекти,
студии [1].
Реализирањето на превозната побарувачка со примена на немоторизираниот
сообраќај е во многу помал обем застапено во споредба со примената на моторизираниот
сообраќај. Дополнително, моторизираниот сообраќај се карактеризира со постојани
финансиски ресурси, а дефинирани се и одредени политики за неговиот одржлив развој.
Од друга страна, велосипедскиот сообраќај, како немоторизиран вид на превоз, сѐ уште
го нема вистинското место, согласно неговите обележја.
Развиените земји во Европа, во последните децении, посветуваат посебно
внимание на планирањето и развојот на велосипедскиот сообраќај. Споредено со
европските градови, во градот Приштина оваа форма на комуникација е запоставена и
не е соодветно третирана. Ниското ниво на употреба на велосипеди е исто така поврзано
со лош урбанистички план кој го прател градот Приштина во текот на последните две
децении. Во овој период, активностите на планирањето и изградбата на патната
инфраструктура главно беа фокусирани на сместувањето на моторните возила без да се
земат во предвид потребите и барањата за активно движење.
Во некои европски градови учеството на велосипедскиот сообраќај е далеку над
30%. Според експертите, причината за овие промени се должи на факторите кои се
однесуваат на економијата, користењето на земјиштето, културата, климата,
топологијата и сообраќајните политики кои се водат во различни земји. Сепак, факт е
дека земјите како Шведска, Норвешка, Данска, Холандија или Германија, се соочуваат
со истите проблеми како и балканските земји, (зголемување на популарноста на
автомобилот, зголемување на загадувањето на животната средина). Меѓутоа, многу
порано, (некаде од почетокот на седумдесеттите години на минатиот век), се преземени
соодветни мерки за решавање на споменатите проблеми, вклучувајќи го при тоа и
1

користењето на велосипедскиот сообраќај. Интересно е да се забележи дека повеќе од
30% од патувањата остварени со патнички автомобили во европските градови се на
оддалеченост помала од 3km, додека 50% од патувањата се на растојанија пократки од
5km [2]. Ова растојание можат да го совладаат и деца и постари лица со користење на
велосипед или со пешачење. Од друга страна, големиот број на патувања на покуси
растојанија со моторни возила предизвикуваат непотребен застој и загадување на
воздухот, ја намалуваат безбедноста во сообраќајот и ја зголемуваат побарувачката за
паркиралишта. При тоа, иако е познато дека користењето на велосипед не е погодно за
големи растојанија, истото може да биде побрзо отколку со автомобил, особено во време
на врвните часови и во пренаселените области. Покрај тоа, велосипедот зафаќа многу
помалку простор од автомобилот, односно најмалку 10 до 12 велосипеди може да се
стават на едно паркинг место наменето за возила.
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ПРОБЛЕМ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ,
НАУЧНА ХИПОТЕЗА

2.

Улогата на немоторизираниот сообраќај во реализацијата на транспортната
побарувачка во последно време се повеќе се актуелизира, посебно со воведувањето на
директиви од ЕУ [3]. Меѓутоа, и понатаму, велосипедизмот како најеколошка форма на
транспортот, сè уште го нема соодветното место во сообраќајно транспортниот систем,
додека сопствените автомобили се сметаат за "симбол на модерното време и имање на
висок статус на живеење на луѓето". Овој став кон немоторизираниот сообраќај, особено
велосипедизмот, претставува дополнителен мотив за промена на ставот во однос на
велосипедскиот сообраќај. Другите дополнителни причини се:


Недоволна истраженост на овој вид на сообраќај;



Несоодветна застапеност на немоторизираниот сообраќај во решавањето на
сообраќајно – транспортните проблеми во соодветните студии (иако, во некои
земји, модалната распределба на превозот, кога станува збор за користењето
на велосипедите, достигнува и до 50%);



Зголемениот интензитет на бучава во градовите предизвикана од моторните
возила;



Возењето на волосипед и пешачењето се најпосакувани и секако најздрави
начини на реализација на движења кои го намалуваат загадувањето на
животната средина, бучавата и застојите во сообраќајот.

2.1.

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТO
Гoлем брoј на градoви вo регионoт се сooчуваат сo секојдневните застои во

сообраќајот. Оснoвната причина е непoволниoт oднoс на превoзната пoнуда и
превoзната пoбарувачка, oднoснo, неусoгласенoста меѓу сooбраќајнo-транспoртните
инфраструктурни капацитети и степенoт на кoристење на различните видoви на превoз.
Вo мнoгуте мерки за пoдoбрување на услoвите за oдвивање на сooбраќајoт вo
градoвите, спаѓа и згoлемената упoтреба на велoсипедите, преку пoдигање на квалитетoт
на превoзната услуга. Вo таа насoка се и предметoт и целите на истражување вo oваа
дoктoрска дисертација.
3

Имено, предмет на истражување се фактoрите oд влијание врз нивoтo на услуга
на велoсипедските тoкoви, пoсебно кoга станува збор за градoвите вo регионoт, додека
основна цел на истражувањето е, врз oснoва на идентификација и квантификација на
релевантните фактoри и утврдување на начинoт на нивно влијание, да се креира мoдел
за oценка на нивoтo на услуга на превoзoт сo велoсипеди.
Успешната реализација на поставената цел ќе придoнесе за пoттикнување на
одржливиoт развoј на сooбраќајнo-транспoртниoт систем вo градoвите, преку
згoлемување на негoвата ефикаснoст, екoномичнoст, безбеднoст и степенoт на заштита
на живoтната oкoлина.

2.2.

НАУЧНА ХИПОТЕЗА
Учествoтo на велoсипедскиoт сooбраќај вo задoволувањетo на пoбарувачката за

превoз вo градoвите вo региoнoт, генералнo гледанo, е мал. Причините за тoа се различни
и најчесто се сведуваат на:


наследена градска улична мрежа кoја не oдгoвара на карактеристиките на
сегашната пoбарувачка за превoз;



начинoт на управување и кoнтрoла на сooбраќајoт;



менталитетoт и навиките на живеење на луѓетo;

Улиците вo градoт се мултифункциoнален прoстoр кoј се кoристи oд страна на
различни учесници вo сooбраќајoт. Отттаму и фактoрите oд кoи зависи квалитетoт на
превoзната услуга кај велoсипедските тoкoви се мнoгубрoјни, начинoт на кoи истите
влијаат врз нивoтo на услуга е различен, а и влијаниетo не е пoдеднаквo.
Кoристејќи ја пoстoјната релевантна литература, какo и сoвремените научни
методи, најпрвo ќе се утврдат фактoрите кoи влијаат врз нивoтo на услуга на
велoсипедските тoкoви, сo пoсебен акцент на oние кoи се карактеристични за градoвите
вo региoнoт. Пoсле тoа, ќе се изврщи рангирање вo зависнoст oд степенoт на нивно
влијание врз нивoтo на услуга на велoсипедските тoкoви. Идентификуваните фактoри ќе
бидат пoндерирани сo кoефициенти пoтребни за фoрмирање на мoделoт, при штo,
неговиoт развoј ќе биде вo функција oд истите. За да се испoлни oваа цел, чекoр пo чекoр,
ќе се користи регресиска анализа на пoдатoците дoбиени на oдделни сегменти сo
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униформни

техничкo-експoлатациoни

карактеристики

на

сooбраќајниците

вo

Прищтина.
Во согласност со споменатото, основна научна хипотеза на oваа дисертација
е: Мoделoт на oдвивањетo на велoсипедските тoкoви, ќе oвoзмoжи утврдување на
нивoтo на услуга на oвoј вид на превoз, а врз oснoва на идентификуваните фактoри
на влијание, карактеристични за градовите вo региoнoт.

5

3.

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА
Поимот ниво на услуга за велосипедските токови за прв пат беше споменато во

изданието на Прирачникот за анализа на капацитетот на патиштата, ( Highway Capacity
Manual), од 1985 година. Во изминатите три децении, од страна на различни
истражувачи, беа превземени конкретни мерки за развој на различни методологии за
одредување на нивото на услуга на велосипедските токови.
Еден од првите материјали наменет за оценка на безбедноста на велосипедскиот
сообраќај, е (BSIR) [4], а со цел за функционално поврзување на безбедноста на
велосипедистите и техничко - експлоатационите карактеристики на сообраќајниците.
Имено, во функционалниот модел се вклучени карактеристиките на одсек од
анализираниот пат, како променливи кои се јавуваат во вид на: проток на возила/ број
на возила, ограничена брзина на движење, ширина на десната лента, состојбата на патот
и други различни геометриски карактеристики. Бројот на возила претставува многу
важен параметар, бидејќи на велосипедистите им дава извесен сензибилитет за
комплексноста:

"при

поголем

обем

на

сообраќај

вдолж

сообраќајниците,

велосипедистите потешко ќе го реализираат вртењето во лево, водејќи при тоа сметка за
сообраќајот од спротивната страна ". Дополнително, интензитетот на сообраќајот вдолж
секоја сообраќајна лента е претставен како важен показател за условите на движење на
велосипедите.
Sorton (1994) го оценува нивото на стрес кај велосипедистите (Bicycle Stress
Level), а со цел за дефинирање на меродавните критериуми потребни за утврдување на
квалитетот во движењето на велосипедистите. Имено, велосипедистите во обид да го
минимизираат менталниот стрес, настојуваат да го избегнат конфликтот со возилата и
проблемите кои се последица при движење по тесни патишта, со големи брзини и со
голем интензитет на сообраќај на моторните возила. При тоа, авторите го проценија
нивото на стрес на скала од 1 до 5, а со цел за пресметување на променливите
интензитети на сообраќајот, брзината и ширината на десната лента. (Ниво 1 одговара на
ситуации при кои велосипедистите не чувствуваат никакви тешкотии, додека нивото 5
се однесува на услови при кои движењето на велосипедистите се карактеризира со
високо ниво на стрес [5]. Нивоата на стрес утврдени во оваа студија беа оценети од
страна на група велосипедисти доброволци, кои ги следеа видеата снимани на терен и
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при тоа направија проценка на условите на патот и нивното влијание врз однесувањето
на велосипедистите.
Оценувањето на соодветноста при одвивањето на велосипедскиот сообраќај од
страна на Davis (1995) (Bicycle Suitability Rating), се врши со вклучување на различни
техничко – експлоатациони обележја на сообраќајницата, како што се: обемот на
сообраќај на десната лента, брзината на движење на возилата, ширината на десната
лента, состојбата на коловозот и карактеристиките на посматраната локација. [6].
Според овој модел, двата најважни фактори на влијание врз

велосипедистите се

карактеристиките на сообраќајот, како и условите на патот.
Hunter et al.(1999) го проучувале влијанието на ширината на велосипедската
патека и ширината на десната лента, при што набљудувале околу 4600 велосипеди.
Заклучиле дека, во принцип, разликата во влијанието на овие две ленти врз безбедноста
е мала. [7].
Методологијата за оценка на нивото на услуга во поглавјето 19 од прирачникот
за капацитет на патиштата, Highway Capacity Manual [8], го поставува методот за оценка
на нивото на услуга на велосипедистите на крстосници. (Intersection BLOS). Ваква
методологија е карактеристична и за HCM 2000.
Данскиот директорат за патишта финансирал изработка на студија, а со цел да се
одреди степенот на задоволство на велосипедистите во текот на управувањето со
велосипедот помеѓу две крстосници. При тоа, 407 лица кои учествувале во анкетата,
всушност посматраа видео инсерти за 56 одсеци на сообраќајници. Испитаниците ја
оценија нивната состојба на скала од шест поени (1-6), почнувајќи од "многу
незадоволителна" до "многу задоволителна".
Данскиот модел (Danish Bicycle Level of Service)

е креиран

со помош на

логистички регресионен модел. Променливите со значително влијание врз чувството на
задоволство кај велосипедистите беа: интензитетот на сообраќај, намената на околното
земјиште, видовите и широчината на велосипедските патеки, бројот и ширината на
сообраќајните ленти, интензитетот на пешачките токови, бројот на велосипедисти,
бројот на паркирани возила, бројот на дрва и слична вегетација, како и присуството на
автобуските постојки [9].
Статистички калибрираната математичка равенка пoд наслoв Bicycle Level of
Service, (Version 2.0), e најтoчен метoд за оценување на услoвите за oдвивање на
7

велoсипедските тoкови на кoлoвoз кој е заеднички сo oстанатите видoви на превoз. Сo
статистичка тoчнoст, мoделoт јаснo гo oдразува влијаниетo на oдделни карактеристики
(ширина на кoловoзoт, ширина на велoсипедската патека, oбемoт на сooбраќај, брзината
на движење на мoтoрните вoзила и начинoт на нивнoтo паркирање), врз услoвите за
движење на велoсипедите.
Мoделoт за oдредување на нивoтo на услуга на велoсипедите се темели и врз
истражување презентирано во Transportation Research Record 1578. [10], при што, истото
е вршено на различни градски, приградски и вoнградски патишта вo цела Северна
Америка.
Истo така, oд страна на NCHRP (National Coopеrative Highway Research Program),
публикација oд 2009 гoдина, пoд наслoв “Multimodal Level of Service Analysis for Urban
Streets: Users Guide Updated November 2009” пoдеталнo е претставена метoдoлoгијата за
прoценка на фактoрите кoи влијаат врз мултимoдалнoтo нивo на услуга на сите видoви
на сoобраќај, вклучувајќи ги тука и велoсипедите [11].
Вo пoследнo време се oбјавени и некoлку студии вo чии рамки се развиени алатки
за oценка на oперативната сoстoјба на велoсипедските патеки, заснoвани врз oбележја
на отсеците на градските сooбраќајници и нивните функциoнални елементи.
Карактеристичнo за oвие истражувања е упoтребата на индекс за прoценка на влијаниетo
на одделни обележја.
Вo HCM-2000, нивoтo на услуга се дефинира какo „квалитативна мерка кoја ги
oпишува oперативните услови за oдвивање на сoпбраќајните тoкови, заснoвана врз
пoказателите на услугата какo брзината, времетo на патување, мoжнoстите за маневар,
пречките во oдвивањетo на сooбраќајoт, кoмфoрoт [12].
Меѓутoа, кoга станува збoр за квалитетoт на превoзната услуга на велoсипедите,
анализата е пред сè oграничена на влијаниетo на велoсипедскиoт сooбраќај врз нивoтo
на услуга на мoтoрните вoзила.
Спoред HCM-2010 критериумите за oпределување на нивoтo на услуга на
автoмoбилскиoт сooбраќај, се разликуваат oд oние на велoсипедистите. Критериумите
за велoсипедскиoт превoз се базираат врз бoдирања вo зависнoст oд перцепцијата на
квалитетoт на услугата oд страна на нејзините кoрисници [13].
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4. ГЕОМЕТРИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРАДСКИТЕ
СООБРАЌАЈНИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА
ВЕЛОСИПЕДИ
Развојот на велосипедскиот сообраќај во европските градови, е составен дел на
бројните активности кои се превземаат за поттикнување на велосипедизмот како
секојдневен превоз, бидејќи се повеќе е очигледно дека истиот е добар и соодветен за
градските средини. При тоа е мошне важно да велосипедистот се посматра како посебен
вид учесник во сообраќајот, што понатаму значи давање простор и грижа за неговите
уникатни потреби.
Потребната инфраструктура за одвивање на велосипедските токови треба да се
вклопи во околниот простор, кој е често пренатрупан. Ова значи помирување на
меѓусебно спротивставените потреби во просторот на различните учесници во
сообраќајот, притоа не губејќи го квалитетот на урбаниот дизајн. За да се задоволат овие
два барања, со текот на годините се развија два навидум спротивставени пристапи: [14]
Мрежен пристап/одвојување. Според овој пристап, инфраструктурата на
велосипедскиот сообраќај треба да се посматра како посебна, одвоена сообраќајна
мрежа со свои технички норми за функционирање. Ова се темели врз претпоставката
дека велосипедскиот сообраќај е некомпатибилен со моторизираниот сообраќај и дека
поради безбедносни и други причини на овие два вида на корисници, треба да постојат
и две посебни мрежи. Ова е строго технички, инженерски пристап.
Холистички пристап/пристап на мешање. Според овој пристап, целата
постоечка патна мрежа треба да им се врати на велосипедистите и пешаците, а со цел
полесно одвивање на сообраќајот и овозможување на употреба на просторот кој
претходно беше наменет претежно за моторизираниот сообраќај. Овде во главно се
работи за претпоставката дека моторниот сообраќај мора да се прилагоди на побавните
учесници во сообраќајот, но и да се намали неговата брзина за да се зголеми безбедноста
на сите учесници во сообраќајот. Оваа идеја се вклопува во се поголемото настојување
за квалитет на јавниот градски простор, заеднички за сите и отворен за реализација на
различни цели.
Повеќегодишното искуство покажало дека ниту еден од овие пристапи не е
конечно решение, но дека тие треба да се комбинираат на некој начин. Од една страна,
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мрежниот пристап очигледно не се применува на сите сообраќајници и велосипедски
патеки, бидејќи е ограничен со расположливиот простор и финансиските средства. Од
друга страна, холистичкиот пристап очигледно не е оправдан за места каде
моторизираниот сообраќај е со исклучително голема густина и брзина. Затоа е
неопходно да се комбинираат двете решенија во хиерархиска мрежа, при што, пред се,
треба да се земе во предвид безбедноста.


Мешање каде е безбедно, и каде безбедно може да се направи. Мешање на
велосипедистите со останатиот сообраќај е првично решение. Локалните,
патишта треба да поминуваат низ мирни области каде што речиси секогаш
имаме

мирен

сообраќај,

при

што

немаме

потреба

за

посебна

инфраструктура за велосипедистите, освен знаци и тоа каде што е
потребно. Во многу случаи, влијанието на моторизираниот сообраќај може
да се намали со различни мерки за ограничување и смирување на сообраќајот.
Многу е веројатно дека таквата невидлива инфраструктура ќе има поголемо
влијание врз возење на велосипед отколку конкретната инфраструктура за
возење велосипед. Основен аргумент во корист на оваа опција е фактот што
со намалување на густината на моторниот сообраќај и ограничувањето на
максималната дозволена брзина до 30km/h, се постигнува максимална
безбедност за сите учесници во сообраќајот. Улиците во зоните со мирен
сообраќај сè уште се достапни за возила, но сите учесници, вклучувајќи
велосипедисти и пешаци, можат слободно и безбедно да се движат. На овој
начин сите локални улици стануваат дел од велосипедската мрежа.


Одделување таму каде тоа е неопходно поради безбедносни причини, односно
поради големата густина и брзината на сообраќајот. Велосипедската
мрежа не може да го покрие целиот град само поминувајќи низ улиците со
мирен сообраќај. Дел од улиците или мостовите често претставуваат брзи
и директни патишта меѓу најзначајните градски дестинации. Ваквите
патишта имаат голем потенцијал како главни патеки за велосипедисти, и
честопати не постои прифатлива алтернатива. Главните патишта се
често историски патеки кои ги поврзуваат значајните областите каде лесно
може да се отиде и да се пронајде посакуваната дестинација. Поради
густиот и брз сообраќај (50km/h и повеќе), потребни се посебни велосипедски
патеки, особено ако се очекува да истите се користат од голем број
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велосипедисти. Овие квалитетни патеки може да станат 'рбетот на
велосипедската мрежа, поврзувајќи ги со помирните локални области.
Велосипедските мостови и тунели можат да се постават каде што има
пречки како на пример железнички пруги и реки, со што се создаваат
различни и посебни правци кои често се јасни и далеку од моторизираниот
сообраќај. Главните патишта што ги користат поголем број велосипедисти
имаат предност на раскрсниците.

4.1. ГРАДСКИ СООБРАЌАЈНИЦИ СО ОБЕЛЕЖАНИ
ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАТЕКИ
4.1.1. Велосипедски ленти надвор од и внатре во населените

места
Велосипедската лента е дел од тротоарот, законски наменет исклучиво за
движење на велосипеди, видливо одвојувајќи се од остатокот од сообраќајот. Се
препорачува во случаи кога голем број на велосипедисти се возат по одредена
сообраќајна рута. Велосипедската лента претставува брза и флексибилна интервенција
на постоечките патишта, бидејќи тие бараат само ознаки поставени низ патеката. Во
отсуство на простор, велосипедската лента може да се користи како алтернатива на
велосипедската патека, но само ако безбедноста на велосипедистите е доволно
загарантирана.
Линиите за велосипедисти се препорачуваат на патиштата надвор од населбите
каде сообраќајот е релативно мал, но премногу брз за да се овозможи мешање на
велосипедисти и патнички возила. Во отсуство на простор, велосипедските ленти можат
да послужат како алтернатива на велосипедските патеки, во случаи кога брзината може
да биде ограничена на 50km/h или помалку. На места каде сообраќајот на пристапните
патишта е помал и мешовит, додека, интензитетот на сообраќајот е невообичаено висок,
се препорачува посебна велосипедска лента со цел да се загарантира безбедноста на
велосипедистите.
Надвор од населеното место, велосипедските ленти може да бидат алтернатива
на велосипедски патеки на локалните патишта (но не на главните патишта), само каде
што сообраќајот е релативно бавен (60km/h или помалку) и со релативно помал
интензитет (2000 до 3000 автомобили на ден). При мала густина на сообраќајот,
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велосипедистите може да ја споделат лентата со моторните возила, и со оглед на тоа, не
е потребна посебна инфраструктура за велосипедистите, освен можеби препорачаната
лента.
Во внатрешноста на населеното место, велосипедските ленти се добро решение
за патишта со голема густина на велосипедски сообраќај (повеќе од 2.000 велосипедисти
дневно), но со големо ограничување на брзината (30km/h). На патишта каде што има
помалку велосипедисти, се препорачуваат ленти за мешовит сообраќај, со можност со
препорачена лента. На брзите патишта (до 50km/h), се препорачува велосипедска патека.
Велосипедиските ленти доаѓаат во обзир само кога се работи за помал интензитет на
велосипедски сообраќај (помалку од 750 велосипедисти дневно) и тесни патишта (2x1
лента).

Сл. 4.1. Велосипедски ленти надвор и во населените места (извор: P.Kroeze)
Велосипедските ленти се веројатно најпопуларните решенија при изградбата на
велосипедската инфраструктура во градовите со мал број велосипедисти. Тие
овозможуваат брзо развивање на широка и видлива велосипедска мрежа во постоечка
сообраќајна мрежа.


Велосипедските ленти полесно, побрзо и поевтино се имплементираат од
велосипедските патеки: само е потребно да се постават ознаки на патот и
доколку е потребно да се обои лентата (градежните работи не се
неопходни);
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Велосипедската лента му обезбедува на велосипедистот забележителен,
легален резервиран простор на тротоарот, и на сите на патот им дава до
знаење дека тој простор е резервиран за велосипедистите;



Бидејќи велосипедската лента бара помалку простор од велосипедската
патека, најмногу се применува на постоечките градски сообраќајни патеки.

Се препорачува лентите за велосипедисти во урбаните средини да се двонасочни
и еднонасочни, и во случај на ново градените и физички одвоени (гранична линија) од
просторот наменет за пешаци (Слика 4.2). Ако таквите површини се наоѓаат само на една
страна од патот, велосипедската лента може да се изгради на делот во кој што се наоѓа
работ (Слика 4.3), со оглед на тоа што кога ќе се изгради велосипедската линија, таа веќе
нема функција на стабилизирање на рабовите. Сепак, потребно е да се обезбеди
соодветна дренажа.
Ширината на велосипедската лента зависи од:


големина на велосипед (DK = 0,60 m),



простор за маневрирање (2 x 0,20 m),



безбедносен простор (2 х 0,25 м).

Велосипедската лента е широка 1,50 m. Во исклучителни ситуации (просторни
барања), лентата може да се намали на 1,00 m. Во овој случај, неопходно е да се постави
вертикална сигнализација, која укажува на забраната за паркирање. Се препорачува
површината на велосипедската лента да биде со различни бои, по можност црвена, така
што дополнително ќе се нагласи.
Потребно растојание од велосипедската лента:


од неподвижни кратки препреки (столбови за осветлување, сообраќајни
знаци) - најмалку 0,50 m (Слика 4.5);



од долгите препреки (ѕидови на згради, подземни премини или огради) најмалку 0,75 m (Слика 4.4); од просторот за паркинг - најмалку 0,60 m (Слика
3.6).
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Сл. 4.2.Оптимална ширина
на еднонасочните велосипедски ленти
ленти без пречки и ограничувања,
со простор за пешаци
(извор: RS-FB&H/3CS – DDC 433/04)

Сл. 4.3.Оптимална ширина
на еднонасочните велосипедски
без пречки и ограничувања и
без пешачки простор
(извор: RS-FB&H/3CS – DDC 433/04)

Сл. 4.4. Велисипедска лента со
долга пречка
(извор: RS-FB&H/3CS – DDC 433/04)

Сл. 4.5. Велосипедска лента со
куса пречка
(извор: RS-FB&H/3CS – DDC 433/04)

Сл. 4.6. Велисипедска лента со простор за паркирање
(извор: RS-FB&H/3CS – DDC 433/04)
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За разлика од велосипедските патеки, велосипедските ленти не се физички
одделени и не го заштитуваат велосипедистот од остатокот на сообраќајот. Студиите на
холандски експерти покажаа дека една заедничка лента за сите возила може да се
посматра

како

побезбедно

решение

од

она

одвоената

велосипедска

лента.

Велосипедската лента може да предизвика лажно чувство на безбедност и да ги поттикне
возачите на моторните возила да возат побрзо и помалку да внимават на
велосипедистите. Овој феномен имаше за последица двојно зголемување на бројот на
незгоди во анализираните случаи [15].
Препорачаната минимална ширина на лентата е 1,5 m (со исклучок на
страничните линии). Секоја странична линија треба да биде со ширина 0,10 - 0,15 m.


Велосипедистот, заедно со велосипедот, зафаќа околу 0,75 метри простор,
но за велосипедист кој вози по должината на коловозот треба најмалку 0,9
метри, ако се земе во предвид закривеноста и безбедното растојание од
препреките. Ширината од 1,5 метри го намалува ризикот, што го прави
возењето удобно и помалку стресно. Исто така го олеснува возењето со
ширина на приколка, претекнување и паралелно возење (на пример, за
родителите кои ги праќаат децата во училиште - Слика 4.6);



Ширината од 2-2,5m ја зголемува удобноста и безбедноста на возењето;



На лента од 1,5m, велосипедистот мора да ја напушти лентата и да премине
во лентата за моторни возила, ако сака да го претекне друг велосипедист,
да вози паралелно со друг велосипедист или да ја заобиколува препреката.
Тесните ленти можат да се поставуват само на бавни патишта;



Велосипедската лента треба да биде соодветна на падините: поради
поголемиот напор и можноста велосипедистот да врти кон посакуваната
дестинација.
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Сл. 4.7. Сообраќаен и слободен профил
Велосипедската лента е означена со сообраќајни знаци, во согласност со
востановените прописи. Овие ознаки обично вклучуваат:


Надолжни линии на патот, обично на двете страни на лентата, која ги
одвојува велосипедската лента од онаа за моторното возило. Во некои земји
пропишана е со испрекинати линии, додека пак во некои земји со полна линија
(со испрекинати линии во делови каде автомобилот треба да заврти);



Сообраќаен знак за велосипедска патека (симбол на велосипед), пред и после
секоја раскрсница, по можност и почесто. Знакот е најдобро да биде
поставен во еднакви интервали или должини (на пример, на секои 50-100m во
населени места, 500-750m надвор од населените места);



Безбедна површина за разделување помеѓу велосипедска лента и лента за
моторни возила се препорачува вдолж брзи патиштата (50 km/h);



Рамната површина на лентата. Ако површината на лентата е оштетена
(дупки во асфалтот) или има многу испукнатини и дупки (на пр. шахти,
мрежи и канали за одвод и канализација), велосипедистите мора да изберат
дали да го оштетат велосипедот, или да направат опасни потези и да се
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заобиколи тој лош пат. Асфалтирана површина на тротоарот треба да
биде израмнета;


Светло обоена површина на лентата се препорачува да биде колку што е
можно воочлива. Најчесто се користи црвената боја (Холандија), а
понекогаш и сина (Данска) или зелена (Франција). Оваа практика не е секаде
иста. На пример, во Велика Британија се избегнува системска употреба на
боја, се смета дека обоени ленти визуелно се премногу нападни, го
загрозуваат квалитетот на урбаниот простор, исто така има големи
трошоци за одржување. Боењето ленти обично се смета за најефикасно
само кога се применува во конфликтните зони, како што се на пример,
однапред поставени линии, на улица со предност на поминување, на
велосипедски патеки во спротивна насока на автомобилскиот сообраќај и
слично. Во секој случај, важно е да се воспостави и да се примени
конзистентен принцип, се со цел да се направи јасна ситуација за сите
учесници во сообраќајот.

4.2.

ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА
4.2.1. Видови на велосипедски патеки
Надвор од населените места, велосипедските патеки се најдобри решенија

заедно со брзите автопати (со ограничување на брзината од 80km/h или повеќе), но, исто
така, по малку побавни патишта (60-80km/h), ако обемот на сообраќај е голем (повеќе од
2000 возила на ден), особено вдолж главните велосипедски патеки.
Во населените места, велосипедските патеки се препорачуваат за брзи патишта
(50km/h и повеќе). Пожелно е и на пониски брзини (повеќе од 30 km / ч ) ако сообраќајот
е густ (повеќе од 4000 еквиваленти на возила на час). Најдобро е да бидат поставени во
долги, континуирани делови, со неколку раскрсници.
Велосипедската патека е изградена сообраќајна површинa, наменета исклучиво
за сообраќај на велосипеди, и тaа е забранетa за возење автомобили и паркирање на нив.
За разлика од велосипедската лента, таа е физички одвоена од тротоарот (хоризонтално
и / или вертикално). Иако најчесто се поставува вдолж патот, велосипедската патека не
мора да ги следи тековите на моторниот сообраќај. Велосипедска патека која не зависи
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од сообраќајната мрежа се нарекува независна велосипедска патека. Велосипедска
патека е најдобро инфраструктурно решение за велосипедистите, бидејќи физички ги
одвојува од остатокот од сообраќајот. Потребна е на патишта кои се брзи и со голем
обем на сообраќај, особено на високо фреквентните велосипедски текови, но исто така
и на рекреативните велосипедски мрежи, кои се често независни од протокот на
моторниот сообраќај. Велосипедските патеки ги привлекуваат и ги охрабруваат помалку
искусните велосипедисти, но бараат многу простор и се доста скапи. Тие се многу
безбедни при долги и непрекинати правци, но многу опасни на раскрсниците.

4.2.2. Изглед и димензии
Велосипедската патека е означена со сообраќаен знак, во согласност со
прописите на државно ниво. Во случај да е наменета за мопеди или пешаци, потребни се
посебно пропишани сообраќајни знаци.

D7 - Белгиски патен знак за велосипедска патека
Кога дизајнирате велосипедска патека, добро е да ги следите следниве правила:


Физички да се оддели велосипедска патека од тротоарот (хоризонтално на
начин да се стави ограда и / или вертикално да се проектира повисоко од
нивото на тротоарот);



Ако велосипедската патека е двонасочна, пожелно е да се додадат разделни
линии во средината. Во случај кога патеката е наменета за мопеди,
разделните линии се задолжителни;



Најдобро е да се користи цврста подлога (асфалт или бетон).



Добро е да површината на патеката е обоена. Најчесто се користи црвена,
а понекогаш и плава боја (може да се регулира со прописи);
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Се применуваат истите правила за предност на премин како на тротоар.
Ако велосипедската патека има предност да поминува преку споредниот
пат, нека се означи површината на патеката и на преминот;



Ако патеката е наменета и за пешаци, пожелно да се одвојат посебно,
нешто како пешачка лента, особено ако велосипедистите и пешаците се
присутни во голем број.

За еднонасочни патеки се препорачува минимална ширина од 2 m.


Велосипедистите на лентата треба да имаат доволно простор да возат
еден до друг. Велосипедистот во возењето завзема најмалку 0,9 метри, ако
се земаат во предвид кривините и безбедното растојание од рабовите и
пречките. Поради физичкото одвојување на велосипедската патека,
просторот за преминување мора да биде доволно голем на самата лента. Ова
значи дека мора да се одржува безбедно растојание од преградата: најмалку
0,25 m во случај на низок раб, до 0,625 m, ако е ѕид или слична пречка;



Ширина од 2 m овозможува повремено преминување на патеки со помалку од
150 велосипедисти на час (за време на најголемиот интензитет на
сообраќај).



Ако се работи за фреквентна велисипедска патека, пожелно е патеката да
се прошири до 4m, поради почестите преминувања;



На двонасочни патеки, ширината од најмалку 2,5 m овозможува
преминување.

Сл..4.8. Правилно одделени велосипедски патеки со различни ширини
(фото извор: T. Asperges)
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Велосипедската патека може да се одвои од тротоарите по различни видови и
ширини на преградите. Колку подалеку од тротоарите се велосипедистите, толку тие се
чувствуваат побезбедно. Сепак, просторот е ограничен. Надвор од населените места,
иако има простор за подобрување, растојанието од тротоарот треба да биде доволно мало
за да може патеката да биде видлива за возачите на моторните возила, поради
безбедноста.
Постојат две основни инфраструктурни решенија кои можат физички да ги
одделат тротоарот со патекаа: широк појас каде е тоа возможно и има простор или да се
користи тротоарот ако просторот е премногу мал.
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Употреба

Табела 4.1. Основни инфраструктурни решенија со кои патеката може физички да се
оддели од тротоарот
Одвојување со разделен

Одвојување со

Одвојување со

појас или ограда1

рабник2

денивелирање3

Оградата или разделниот

Бетонски рабник или

Велосипедската

појас (може и не мора да биде

подигнување на

лента издигната од

асфалтиран/бетониран)

асфалтен одвојувач

нивото на тротоарот,

(остри рабови или

со рамен рабник

Опис

полукружни)
Оградата или разделниот

Бетонски рабник или

Велосипедската

појас (може и не мора да биде

подигнување на

лента издигната од

асфалтиран/бетониран)

асфалтен одвојувач

нивото на тротоарот,

(остри рабови или

со рамен рабник

Препорачани димензии

Можности

полукружни)
Во разделниот појас може да

Може да биде обоен

Може да се постави

се наоѓа комунална урбана

со бела боја

по должината на

опрема (светлечки столбови),

патеката (на исто

ниска вегетација и дрвја

ниво или покачена)

0,35m минимална ширина

Ширината на

Рабникот е подигнат

0,70 m со ограда

тротоарот варира

8 до 10cm од

1,00 m со осветлување

Висина на рабникот:

тротоарот.

Столбови 1,10m со преградба

Од површината на

Постепено спуштање

2,35m минимална како зелен

лентата: 0,05m до

до поголемите

појас или паркинг

0,07m (не премногу

раскрсници.

Надвор од одморалиштето

висока за да не се

Ширина на

ширината, поради безбедност

сопнуваат педалите)

велосипедската

треба да се прилагоди на

Од површината на

лента: најмалку 1,7m

брзина на сообраќајот од

коловозот: 0,10m до

(за безбедно

1,5m (60km/h) до 10m (100

0,12m

претекнување)

km/h и повеќе)

Certu – 2008: Recommandations pour les aménagements cyclables.
Certu – 2008: Recommandations pour les aménagements cyclables.
3
Kopenhagenska naĉela, opisana u Certu Copenhagen – 2008: Recommandations pour les aménagements
cyclables. Flemish Region, Vademecum fietsvoorzieningen – 2005
1
2
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Сл. 4.9. Велосипедски патеки разделени со зелен појас, тротоар и ленти за паркирање
(извор: T. Aspergers, P. Kroeze)
Најдобро е да велосипедската патека која го следи патот биде еднонасочна. Две
еднонасочни патеки од двете страни на тротоарите се најдоброто и најсигурното
решение. Во таков случај ситуацијата на крстосниците е јасна, така што сите учесници
во сообраќајот полесно ќе се справат со потенцијалните конфликти. На двонасочниот
пат кој е поставен само на едната страна од крстосницата, патот може да ги збунува
учесниците во сообраќајот, бидејќи велосипедистите доаѓаат од различни правци.
Во вонредни случаи, двонасочните велосипедски патеки можат да бидат
легитимен избор. Имено, за да продолжи понатаму, велосипедистот мора да ја користи
крстосницата. Затоа, велосипедистите честопати се обидуваат да го поминат патот на
нелегален и опасен начин. Двонасочните патеки го олеснуваат преминувањето на патот,
а покрај тоа, можат да ја направат велосипедската мрежа директна и привлечна. Во овој
случај, крстосниците мора внимателно да бидат дизајнирани за да бидат правилата јасни
и недвосмислени. Во продолжение се дадени некои од главните причини за постоење на
двонасочни велосипедски патеки:


Тешко е да се премине многу широк пат (со две ленти во една насока или
физички одделени ленти), при мал број на крстосници кои се на големи
растојанија. Со поставувањето на двонасочни патеки на овие патишта, ги
заштитуваме

велосипедистите

од

потребата

за

превземање

на

комплицирани движења.


Понекогаш најважните дестинации се наоѓаат на иста страна од патот.
Двонасочните патеки им помагаат на велосипедистите полесно да се
движат меѓу нив.
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Понекогаш два важни велосипедски правци преминуваат или го сечат патот
од истата страна. Двонасочните патеки на велосипедистите им
овозможуваат полесно да ги поминуваат ваквите патишта.



Во некои случаи, поради просторните ограничувања и конфигурацијата на
теренот, не е возможно да се постават велосипедските патеки од двете
страни на патот, па тогаш единственото решение е поставување на
двонасочна патека од едната страна.

Сл. 4.10. Двонасочни велосипедски патеки од една страна на главниот пат
(фото извор: P. Kroeze)

4.3.

ГРАДСКИ СООБРАЌАЈНИЦИ СО СТАНДАРДНИ ИЛИ
ПОСЕБНИ ПАТЕКИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ
Независната велосипедска патека се наоѓа на посебен пат, одделно од мрежата

на моторизираниот сообраќај. Покрај тоа што се безбедни за неискусни велосипедисти,
таквите патеки се исто така исклучително атрактивни за рекреативниот велосипедизам.


Во градските подрачја издвоениот пат може функционално да го скрати
патувањето, на пример преку парк или населено место.



Надвор од населеното место, насипи и неискористени железнички пруги
може да се користат за атрактивни рекреативни велосипедски патеки,
далеку од моторизираниот сообраќај и на долги релации.



Тие можат да бидат кофинансирани и користени како дел од туристичката
инфраструктура. Градските патишта покрај каналите и железничките
пруги или преку парковите, исто така имаат рекреативен потенцијал.
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Рекреативните правци обично се помалку директни. Сепак, тие може да
бидат добра алтернатива на пократки патишта во рамничарски терени
(без угорнини) или во удобно опкружување (далеку од вревата на сообраќајот
и загадувањето).

Предлози за дизајн на независни велосипедски патеки:


Да се овозможи движење во двонасочни патеки;



Можност да се обезбеди движење по патеката и на мопедите (ова треба
да биде правилно означено);



Да се предвиди ширина од најмалку 2m (ако се очекува сообраќај до 50
велосипедисти на час ) или 3,5m (повеќе од 150 велосипедисти на час за време
на поинтензивни движења), па се до 4m ако патеката е наменета и за
мопеди;



На тесни патеки (земајќи 2,5m), треба да биде поставен безбедносен појас
на двете страни како можност за избегнување на движењето на другите
учесници;



На пофреквентни патеки пожелно е да се додаде и линија во средината.
(задолжително ако се користи и од мопеди);



Патеките за пешаци и велосипеди пожелно е да се поделат на патека за
пешаци и патека за велосипеди, а со цел да се избегнат конфликти, особено
ако патот е многу фреквентен;



Да се користат цврсти и рамни материјали (асфалт или бетон) за поголема
удобност при возењето;



Да има осветлување од безбедносни причини, особено при ноќно движење во
урбаните области.

Независните велосипедски патеки се многу важни при урбанистичкото
планирање и поставувањето на нови градби. Доброто планирање овозможува дизајн на
директни независни патеки и изградба на добро поврзани патеки, односно лесно
достапна мрежа. Ова важи за сите намени, било да е тоа: домување, бизнис, шопинг,
културно – забавна рекреација, паркови и итн. Сите овие содржини треба да бидат лесно
достапни за велосипедистите и не треба да бидат пречка при нивното движење.
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Сл. 4.11. Независна велосипедска патека (фото извор: P. Kroeze)

4.3.1. Предностите на независните велосипедски патеки
Независните велосипедски патеки нудат највисоко ниво на безбедност и
удобност при движење вдолж непрекинати делници. Поради растојанието од
тротоарите, велосипедската патека нуди најголем степен на безбедност и удобност при
движењето помеѓу крстосниците. Велосипедската патека бара помала функционалност
и ментален напор, а велосипедистот може да вози опуштено.
Патеките за велосипедисти создаваат силно чувство на сигурност во сообраќајот.
Непрекинатите велосипедски патеки се привлечни за помалку искусни велосипедисти,
како и за постари лица, деца и рекреативци. Долгите велосипедски патеки може да ја
направат велосипедската мрежа многу попривлечна за почетниците.

4.3.2. Слаби страни на независните велосипедски патеки
Незгодна при преминувањето на патот. Физичката поделба им овозможува на
велосипедистите да го преминат патот само на крстосници, или на места каде што има
прекината лента или бариера.
Опасна на крстосници. Велосипедистите кои се движат по велосипедската
патека се надвор од видното поле на возачите. Ова е проблем главно на крстосници, каде
движењето на велосипедистите и моторниот сообраќај е во конфликт. Проблемот не е
само во слабата видливост, но исто така и во однесувањето на велосипедистите, кои од
опуштено возење наеднаш треба да преминуват во состојба на возење со големо
внимание. Вкрстувањата на патиштата со велосипедски патеки треба да се врши со
големо внимание, а со цел да се дизајнираат за да се обезбеди колку што е можно
поголема видливност, да се постават јасни и видливи знаци за правилно движење, да се
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постигне визуелен контакт, кој кај сите учесници во сообраќајот ќе поттикне одговорно
однесување.
Поделени мрежи. Во постечките урбани зони, површината за движење е главно
ограничена и не е можно да се постави широка и непрекината велосипедска мрежа.
Обично, дизајнерите избираат кратки делници, висококвалитетна патека за велосипеди
каде просторот дозволува, дури и кога станува збор за мали растојанија. Резултатот е
одделена и хетерогена велосипедска мрежа на која велосипедистот мора да се прилагоди
на различни профили на ленти, патеки и мешовит сообраќај, а сето тоа го прави возењето
стресно. Затоа велосипедските патеки се најдобро поставени само во релативно долгите
континуирани делови помеѓу клучните урбани дестинации, без прекини.
Бараат многу простор. Иако во идеални услови, за повеќето велосипедисти
ваквата велосипедска мрежа најчесто има проблем со недостатокот на простор, но, од
друга страна, исто така, цената на градежните работи за прилагодување на постојните
патишта е голема.

4.4.

ГРАДСКИ СООБРАЌАЈНИЦИ СО ПАРАЛЕЛНИ ПАТЕКИ ЗА
ПЕШАЦИ И ВЕЛОСИПЕДИСТИ
Заедничкиот простор за велосипедисти и пешаци е решение кое се применува на

два начина:


Пристап на велосипедисти до пешачки зони. Со овој начин, воглавно се
потребни само сообраќајни знаци, при што велосипедистите се изземени од
забраната за пристап до возилата. Ако сообраќајот на пешаци и/или на
велосипедисти е со голема густина, се препорачува просторот да биде
одделен со некој вид на знак, физичка поделба или разлика во нивото,
(денивелирани).



Заеднички површини за пешаци и велосипедисти. Во многу земји (иако не
во сите), ваквите решенија се регулирани со закон и треба соодветно да се
означуваат. На заеднички патеки велосипедистите и пешаците слободно се
движат. Во случај на паралелни површини, патеките се одделени, но една
покрај друга.
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Повеќето од денешните градови имаат една или повеќе помали или поголеми
пешачки зони. Најчесто се наоѓаат на трговски улици, во историскиот центар на
градот или во срцето на поновите градски зони. Моторизираниот сообраќај е забранет
со цел да се намалат опасностите, бучавата и загадувањето, а и да се подобри квалитетот
на јавниот простор. Воглавно, целта е да се создаде пријатна средина за шопинг и да се
нагласат историските, естетските и културните вредности на јавниот простор. На овој
начин, пешачките зони стануваат препознатливи делови од градот, што влијае на
привлекувањето на граѓаните и туристите.
Таквите простори обично се наменети исклучиво за пешаци. Исклучоци се
возилата на станарите и возилата за испорака на стока и услуги на кои им е дозволен
пристап само во одредени периоди во текот на денот.
Велосипедистите треба да имаат пристап до пешачките зони во текот на
целиот ден, поради многу причини:


Забраната за сообраќај не е насочена кон велосипедистите. Целта на
пешачките зони е да се отстранат негативните ефекти на моторизираниот
сообраќај, а тоа не е причина да се забрани пристап на велосипедисти, кои не
претставуваат речиси никаков проблем.



Велосипедистите кои што само минуваат низ пешачката зона, која што
служи како директна, безбедна и привлечна патека. Ако им се забрани
пристап, пешачката зона ќе им претставува пречка и ќе бидат принудени да
одат преку околните патишта, или да се симнуваат од велосипедот и да
продолжат пешки. Во секој случај, патот е подолг, што ја прави мрежата
помалку директна и помалку атрактивна. Многу велосипедисти ќе поминуват
низ пешачката зона и покрај забраната, доколку сметаат дека е најсигурна и
најудобна за возење.



Велосипедисти кои патуваат до дестинации внатре во пешачката зона,
имаат безбеден, директен и удобен пристап до крајната дестинација. Во
помалите градови, бројни трговски, културни и социјални содржини се собрани
во мал круг. Велосипедистите треба да бидат во можност да се приближат до
нив при возење: така штедат на време, можат безбедно да се паркираат и да
го носат багажот полесно. Ако велосипедистите се принудени да се симнуваат
од велосипед, па дури и да се паркираат на работ на пешачката зона, патот ќе
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им биде помалку директен и удобен. Ако има паркиралишта за автомобили во
шопинг-центарот, многумина ќе преферираат да користат автомобил, а не
велосипед.
Иако таквото решение несомнено се користи од велосипедистите, треба да се
земе во предвид фактот дека велосипедистите можат да им пречат на пешаците. Кога
делат простор со пешаците, велосипедистите се оние кои се побрзи и претставуваат
опасност, и може да му пречат на пешакот или да му ја отежнуваат прошетката.
Поновите емпириски истражувања4 покажуваат дека велосипедистите и пешаците, по
правило, не го попречуваат движењето еден на друг, и стравот дека велосипедистите
преставуват непријатност и несигурност за пешаците е неоснован и претеран.


Откако ќе се навикнат на нивното присуство, пешаците не ги доживуваат
велосипедистите како пречка. Понекогаш има почетен отпор, но обично
истиот исчезнува во првата година од заедничкото користење на просторот;



Емпириските истражувања покажаа дека велосипедистите имаат навика да
го прилагодат своето однесување према пешаците. Истражувањата покажаа
дека пешаците повеќе ги вознемируваат велосипедистите, отколку обратно,
односно велосипедистите се оние кои треба да се прилагодуваат. Кога има
повеќе пешаци, велосипедистите ја намалуваат брзината на движење, се
симнуваат од велосипедот или на друг начин се обидуваат да ги поминуваат
пешаците. Анкетите покажаа дека велосипедистите повеќе го земаат во
предвид непредвидливото однесување на пешаците, особено на малите деца.
Дополнително, ова е објаснување зошто несреќите меѓу велосипедистите и
пешаците во пешачките зони се исклучително ретки, и речиси никогаш со
тешки последици;



Во пракса, велосипедскиот сообраќај во голема мера е регулиран. Ако густината
на сообраќајот од пешаци го попречува возењето, велосипедистите ќе ги
заобиколат и ќе бараат алтернативен пат. Стравот дека многу велосипедисти
ќе се упатат кон пешачката зона е неоснован.
За да им се овозможи на велосипедистите пристап до пешачката зона, законски

треба само да се постави знак дека тие се ослободени од забраната за сообраќај, на

4

Fietsberaadpublicatie nr.8, 2005: Fietsers in voetgangersgebieden: feiten en richtlijnen (NL), TRL Report 583,
2003: Cycling in Vehicle Restricted Areas (UK)
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ист начин како што се изземаат од сообраќајот локалните жители и возилата за испорака.
Во повеќето земји, пешаците имаат приоритет во зони без автомобили и
велосипедистите мора да се прилагодат на тоа, при што, на сите им е јасно дека
првенствено се работи за пешачка зона. Сепак, можно е да се постават дополнителни
знаци кои им даваат на велосипедистите до знаење дека површините се наменети
исклучиво за движење на пешаци. Во некои земји, на пример во Франција,
велосипедистите генерално имаат пристап до сите пешачки зони, освен ако не постојат
оправдани причини. Условот е велосипедистите да ја прилагодат брзината со брзината
на движење на пешаците.
Покрај правилното обележување, се препорачува да се прилагоди и видот на
површината за пешаците и велосипедистите со интензитетот на пешачките текови.
Густината на пешачките текови зависи од бројот на траки и ширината на патеката, и се
изразува по број напешаци по метар од достапната ширина на патеката. Овој број е
најдобриот индикатор до кој степен велосипедистите можат да го делат просторот со
пешаците.
 При помала густина на пешачките текови, возможно е слободно движење по
заедничка површина.
 Во случај на поголема густина на пешаци, се препорачува да се оддели
препорачаната површина за велосипедисти од онаа на пешаците. Бидејќи не се
работи за законски резервирана површина, и на велосипедистите и на
пешаците им е дозволено да се движат на двете површини. Целта на поделбата
на патеките е пред се од психолошка природа – препознатливиот простор за
велосипедистите ќе го зголемува вниманието и на велосипедистите и на
пешаците, а со цел да се држат до своите препорачани површини. На овој начин,
тие помалку ќе пречат едни на други, а ризикот од судир ќе биде помал. Ако
препорачаната велосипедска патека е поставена на средина, ќе се избегнува
судир со пешаците кои излегуваат од околните згради. Посебните патеки, исто
така, помагаат за полесна ориентација, правилно ги насочуваат и го олеснуваат
текот на движење. Недостаток на одделните површини е тоа што го
отежнуваат движењето на велосипедистите и на пешаците.
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Сл. 4.12. Паралелни патеки за велосипеди и пешаци
(фото извор: T. Asperges, D. Dufour)

4.5.

ГРАДСКИ ПАТЕКИ СО ПАРКИНГ
4.5.1. Велосипедски ленти покрај паркирани автомобили
Доколку е возможно, велосипедските ленти не смеат да бидат поставени веднаш

до паркираните автомобили и паркинг простори. Отворањето на вратата од
автомобилот може да биде многу опасно за велосипедистите. Велосипедистот може да
се судри со вратата или во обид да избегне судир, да направи брзо свртување кон лентата
за моторизираниот сообраќај, ризикувајќи судир со автомобили кои доаѓаат од задниот
дел. Доколку велосипедската патека мора да биде поставена веднаш до лентата за
паркирање, се препорачува / пожелно е во паркинг лентата да се вметне уште една лента,
како безбедносна површина (ширина 0,5-0,7m), со што се намалува ризикот од
ненадејна реакција и судири со отворените врати.
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Сл. 4.13. Велисипедска лента долж просторот за паркирање
(извор: преузмено од RS-FB&H/3CS – DDC 433/04 (обработено од кандидатот))
За да постои јасна цел за нивно користење, безбедносната лента треба да има
различна површина од соседната лента. Оваа лента завзема дополнителен простор, но
може да се користи и за одводнување. Со поставување на местата за паркирање, се
избегнува ризикот од судир со вратата на автомобилот, а исто така се штеди во
просторот. Најдобро е автомобилите да се паркирани внатрешно, така што кога
излегуваат од паркинзи, возачите да имаат подобра видливост во однос на
велосипедистите.
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Алтернативно решение би било да се постави велосипедска патека помеѓу
тротоарот и паркинг просторот. Уште повеќе се штеди на простор ако велосипедската
лента е поставена на делот од тротоарот [16].

Сл. 4.14.. Велосипедска лента на сигурна одалеченост од паркираните автомобили и
останатиот сообраќај (извор: D. Dufour)

4.6.

УПРАВУВАЊЕ СО ВЕЛОСИПЕДСКИОТ СООБРАЌАЈ ВО
ЗОНА НА КРСТОСНИЦИТЕ
Повеќе од 70% од незгодите со фатални последици или тешки повреди, во кои

учествуваат велосипедистите, се случуваат на крстосниците. Многу од овие незгоди се
предизвикани од автомобили кои при свртување удираат во велосипедистите кои го
задржуваат правецот на движење. Покрај тоа, инфраструктурата има големо влијание
врз удобноста при движење вдолж велосипедските патеки. Затоа, посебно внимание
треба да се обрне на дизајнот на крстосниците во мрежата на велосипедски патеки: на
велосипедистите треба да им биде овозможен безбеден, брз и удобен начин на движење.
Изборот на инфраструктурно решение зависи од категоријата на велосипедската патека
и од просторниот контекст (дали трасата е во населено место или надвор од населбата),
како и брзината и густината на моторниот сообраќај.
Безбедноста е најважниот предуслов. Општото правило за надминување на
проблемите, е пред се поставување на јасни правила на движење, без недвосмислени и
неразбирлини знаци.
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4.6.1. Крстосници со семафори
Во однос на безбедноста, крстосницата со светлосна сигнализација не е најдобро
решение за велосипедистите. Крстоснниците со четири правци се многу опасни и како
по правило, треба да се избегнуваат при дизајнирање. Практиката во Холандија покажа
дека кружните текови се многу побезбедни од четиринасочните премини регулирани со
семафори (со густина на сообраќај од 10.000 до 20000 возила дневно) и истите се
препорачуваат како најдобро решение.
Светлосната сигнализација се применува на крстосници кои треба брзо да
пропуштаат голема количина на моторизиран сообраќај. Капацитетот на таквите
премини може да достигне до 30.000 возила на ден, што не е можно да се постигне со
кружен тек. Ваквите премини најчесто вклучуваат сообраќајници со повеќе сообраќајни
ленти (со просечна сообраќајна брзина од 50km/h во населба и надвор од населбите co
поголеми брзини). Често овие главни градски патишта се од големо значење и за
велосипедистите, бидејќи тие главно се поврзани со историското градско јадро, но тука
често се поврзуваат и важните урбани дестинации, вклучувајќи го и центарот на градот.
Во такви околности логично е дека главните патеки за возење на велосипед го следат
истиот пат, но потребни се посебни мерки за да можат да уживаат во удобно и безбедно
возење.
Во некои случаи, светлоснаa сигнализација е посакуван елемент вдолж
велосипедските патеки. Еве некои примери:


Поважни велосипедски текови од главниот пат поминуваат преку други главни
патишта (густината на сообраќајот на двете сообраќајници е поголема од
1000 автомобили на час).



Споредната велосипедската патека поминува низ главен пат (приближно 1500
автомобили на час). Можно е да се работи за независна велосипедска патека
или локален пат.
При густина на сообраќај со повеќе од 1500 автомобили на час, се препорачува

тунел за велосипеди. Како по правило, велосипедистите се движат на одделни
сообраќајници или ленти. Поради големиот број моторни возила на крстосниците,
истата треба да биде дизајнирана така за да им овозможи на велосипедистите да добијат
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поголема видливост и безбедност во сообраќајот. Едноставна и ефективна мерка е да им
дозволи на велосипедистите да свртат десно преку црвено светло.
 Дополнителната велосипедска лента за десно вртење се поставува пред
семафорите и им овозможува на велосипедистите да свртат десно, без
запирање. За да можат безбедно да се вклучат во сообраќајот, за
велосипедистите е потребно да се предвиди посебна велосипедска лента или
патека, или слична резервирана површина. Ова им дава предност пред
моторниот сообраќај, без притоа да зависат од светлосната сигнализација.
 Во некои земји (на пример во Холандија), сообраќајните правила им дозволуваат
на велосипедистите кои свртуваат во десно да ја занемарат светлосната
сигнализација, дури и кога за тоа не е предвидена посебна лента.
 Во двата случаи, може да има конфликт со пешаците кои поминуваат низ
патот. Затоа е најдобро да се примени ова решение само на патиштата каде
што има многу малку пешаци што го поминуват патот.

Сл. 4.15. Варијација на свртување на велосипедот низ раскрсницата
(извор: D. Dufour)
Семафорите најчесто се подесени да ги пропуштаат моторните возила во
голем број, додека на велосипедистите и пешаците им останува малку време за премин,
при што мора да чекаат долго време. Колоните на велосипеди не се проблем, бидејќи
истите се формираат многу ретко, (само кога поминува повеќе од еден велосипедист во
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секунда низ лентата). Проблемот е долгото време на чекање како и задоцнување.
Брзината на патувањето и времето на патување се клучни за квалитетна велосипедска
мрежа, особено кога станува збор за главните текови во мрежата. Колку помалку чека
велосипедистот, толку повеќе велосипедизмот како начин на патување им конкурира на
другите видови на сообраќај. Во урбаните зони пожелно е да се определи времето на
чекање за сите учесници во сообраќајот. Приоритет може да им се даде на
велосипедистите и пешаците, дури и на сметка на останатите учесници во сообраќајот.
На најважните велосипедски правци, на велосипедистите може да им се даде
приоритет над моторните возила. Најекстремните мерки треба да се применат само во
градовите со високо развиен велосипедизам, како и на поважните велосипедски патеки
во градовите со средно развиен велосипедизам.

4.6.2. Кружна крстосници
Крстосниците се обликуват како кружни текови со цел да се зголеми капацитетот
и безбедноста на сообраќајот на сообраќајниците. Тие исто така се користат како мерка
за смирување на сообраќајот, обично на влезот во населбата, каде што започнува
ограничувањето на брзината. Кога велосипедскиот тек поминува низ мирни
сообраќајници, кружните текови го олеснуваат движењето и го прават возењето
побезбедно. Кружните текови со поголеми сообраќајни оптоварувања може да се
прилагодат така што на велосипедистите ќе им се овозможи полесно и побезбедно
возење.
Кружните текови се препорачуваат на места каде што протокот на велосипеди
на локален пат, поминува низ умерено брзи патишта (ако брзината во населба е до 30
km/h, се вкрстува со пат каде што е дозволенa брзина до 5km/h, или ако е надвор од
населеното место, брзината на патот е дозволена до 50km/h и се вкрстува со пат чија
брзина е дозволена до 80km/h). Ако интензитетот на сообраќајот е помал, доволно е да
се даде предност на велосипедистите, при што, кружните текови се пожелни, особено во
следните случаи:


Кога и двете патеки се карактеризираат со умерен интензитет, (до 500
автомобили на час на локален пат, 1.750 автомобили на час на пат со повисок
ранг) и низ нив се движат многу велосипедисти (фреквентни локални патишта,
важни локални патишта, или поретко фреквентни главни правци);
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Кога сообраќајот во двете насоки е интензивен, дури иако е присутен помал број
на велосипедисти.
Велосипедистите се вклучуваат, кружат и се исклучуваат од кружниот тек

движејќи се по посебна патека, која овозможува безбедно движење на велосипедистите.
Таквиот тек може да пропушти поголем број на велосипедисти во зоните на одвивање
на сообраќајот. Велосипедската патека е малку продолжена, но сепак, на ваквите
крстосници безбедноста е приоритет.
4.6.2.1. Кружни текови со одделни велосипедски патеки
На кружните текови со една лента (со повеќе од 6000 возила на ден) и кружните
текови со две ленти, се препорачува одвоена велосипедска патека, особено ако на патот
се приклучува и пат со повисок ранг што има капацитет за 25.000 возила на ден. Кога
густината на сообраќајот е поголема од 10.000 возила на ден, понекогаш најдобро
решение се семафори на крстосниците. Велосипедистите се вклучуват, кружат и се
исклучуват од кружниот тек со посебна патека која поминува низ кружниот тек без
притоа да пречат на другите учесници во сообраќајот. Таквата патека може да пропушти
поголем број на велосипедисти во зоните на одвивање на сообраќајот. Велосипедистите
имаат долг пат, но безбедноста е приоритет на ваквите раскрсници. Преминот на
велосипедистите низ кружниот тек им овозможува поголема видливост и безбедност во
сообраќајот.


Кружната велосипедска патека треба да биде широка од 2 до 2,5m;



Потребно е одвојување на површината од кружниот тек од кружната
коловозна лента со широк појас од 5 метри. Така, конфликтните ситуации се
просторно разделени и има можност занивно полесно разбирање. Моторните
возила прво ги пропуштаат велосипедистите на премин, а дури потоа самите
се вклучуваат во кружниот тек. Возачите при излегување од кружниот тек им
даваат предност на велосипедистите, а просторот помеѓу кружниот тек и
велосипедската патека, им овозможува полесно да застанат и да ги
пропуштаат велосипедистите (во овој случај на велосипедистите им се дава
предност);
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Треба да се намали, колку што е тоа возможно, преминувањето на
велосипедистите во сообраќајните ленти, така што ним да им биде скратено
преминувањето и попречувањето на моторниот сообраќај;



Треба да се поставуваат одделни острови помеѓу лентите за поминување, така
што велосипедистите да можат безбедно да ги преминат;



Во двелинискиот кружен тек треба да се постави еднонасочен излез. Ова во
голема мера го намалува ризикот на најопасните велосипедски премини.
Дволиниските излези не овозможуват видливост: автомобилот во едната
лента може да го блокира погледот на на велосипедистот на другата лента;



Пожелно е да се постават т.н. плочни пречки на патот. Пречките на
површината на патот ги успоруваат автомобилите;



Велосипедските премини треба да бидат паралелно со пешачките премини. На
овој начин, визуелно се нагласува прекинот на текот за моторниот сообраќај;



За одвојување на велосипедската патека од тротоарот треба да се користат
цврсти материјали. Ниската вегетација и слични прегради не се добро решение,
бидејќи го намалуват видното поле и прегледноста.
4.6.2.2. Велосипедски патеки со предност на минување низ кружниот тек
Треба ли да им се даде приоритет на велосипедистите на кружен тек? Постојат

причини за и против, во зависност од контекстот.


Ако велосипедистите ја имаат предноста, тие можат да возат брзо и
непречено да поминуват низ кружен тек. Покрај тоа, во принцип, правилото е
дека патеката за велосипедисти ја има истата предност на премин како што
е поставена, а тоа исто така важи и за кружни текови (освен ако не е поинаку
определено со закон). Во тој случај, возилата што се вклучуваат во кружниот
тек мора да ги пропуштаат возилата што се движат низ кружниот тек,
вклучувајќи ги и велосипедистите. Ова правило се препорачува во градовите,
особено ако станува збор за фреквентни кружни текови;



На прв поглед може да биде побезбедно да не им се даде предност на
велосипедистите, така што тие мора да застанат на премините. Во пракса,
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ова решение покажа различни резултати, при што успехот во голема мера
зависи од дизајнерското решение на кружниот тек. Недостатоците на оваа
опција се видливи: велосипедистот мора да чека секогаш кога ќе помине
моторното возило, со што ќе го продолжи своето време на патување. Оваа
опција често се препорачува на премините надвор од населени места, каде што
по правило се вози брзо, иако крстосниците може да бидат дизајнирани за да го
забават одвивањето на сообраќајот.
Одлуката за предност на премин треба да се направи на самиот почеток, бидејќи
значително влијае на проектот за кружниот тек.

Сл. 4.16. Еднолиниски кружен тек со велосипедска патека, со предност на
поминување на велосипедистот (Enschede, NL).

4.6.3. Крстосница со предност на поминување
Мешовитиот сообраќај со предност на поминување на велосипедистите е
наједноставното и најприфатливото решение, ако е за побавни и помали сообраќајни
крстосници. При тоа, велосипедистите при преминувањето на крстосницата се мешаат
со моторниот сообраќај. Ако една од сообраќајниците има предност, на велосипедистите
можат да им бидат од голема помош сообраќајните острови, лентите за преминување,
како и лентите за одвојување на велосипедистот од останатите учесници. Ако
велосипедистите се движат по главниот пат, дизајнирањето и сигнализацијата треба да
ја нагласат нивната предност. Главните велосипедски текови секогаш треба да имаат
приоритет на раскрсниците.
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4.6.3.1. Дизајн на крстосница за движење на велосипеди
На крстосница со правила за предност на премин, сообраќајните текови се мешат
слободно. Патеката за движење со возило има повеќе конфликтни точки. За
велосипедистите е поопасно отколку за моторните возила, бидејќи тие се помалку
безбедни и побавно се движат. Затоа најважно е за сите возила да ја намалат брзината
соодветно на брзината на велосипедот. Се препорачува проектирана/оперативна брзина
од 20 до 30km/h. При тоа се постигнува следното:
 Се намалува ризикот од повреди на велосипедистите при судир;
 Велосипедистот може да го процени растојанието и брзината на автомобилот
пред да ја помине крстосницата. За да ја премине сообраќајницата со две
сообраќајни ленти, велосипедистот треба да има добра видливост, до 45 метри
во двете насоки. Со брзина на сообраќајот од 50km/h, потребна е видливост од
100 метри, а со брзина од 70km/h, дури 180 метри.
При дизајнирањето на крстосницата, треба да се земе во предвид хиерархијата на
велосипедската мрежа. Локалните помошни патишта, другите локални патишта и
главните патишта треба да ги задоволат барањата на учесниците во сообраќајот, но и да
обезбедат задоволително ниво на услуга. Повеќе важни локални патишта, особено
главните патишта треба да ги задоволат потребите на голем број на велосипедисти,
обично во форма на велосипедски ленти и патеки, кои им овозможуваат голем проток
на велосипедистите, удобно возење и поголема брзина на движење. Секоја крстосница
треба да биде дизајнирана така да овозможи ист проток на велосипеди, со поудобно
возење и помалку чекање. Ако ова не се постигне, трасата ќе ја изгуби својата вредност
и функционалност.
Проектните барања зависат од густината на сообраќајот, која го условува бројот
на велосипедисти кои поминуваат низ крстосницата. Успешноста на проектот може да
биде прикажана низ просечното време потребно да се премине крстосницата
(вклучувајќи го и времето на чекање), но тоа зависи од големината на крстосницата,
брзината на велосипедистите и од тоа колку често во сообраќајот се јавува празнина
преку која може велосипедистот да помине. Колку што е тешко преминувањето, толку е
поголема потребата од посебни мерки што ќе им олеснат на велосипедистите да
поминат. Упатствата на Halandic ги предлагаат следниве правила:
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Приближна густина на

Веројатност за велосипедист од 1m/s

сообраќајот

(3,6km/h места за мирување)

(1x2 ленти, во населба)
Помалку од 800 jpv/h5

Прифатлива и без сообраќаен кружен тек

Oд 800 jpv /h-1600 jpv /h

Прифатлива во две фази на преминување

Oд 1600 jpv /h -2000 jpv /h

Умерена до слаба

Повеќе од 2000 jpv/h

(многу) слаба

При обликување на премините, треба да се отфрлаат непријатните решенија,
односно:


При остри кривини, велосипедистот мора да ја намали брзината на 12km/h и при
тоа, тешко ќе му биде да ја одржува рамнотежата. Кај сложени кривини, со
полукривина од 10 метри, на велосипедистот му се овозможува брзина од 20km/h
a кај полукривина од 20m, брзина од 30km/h.



Преминот помеѓу различни области треба да биде што е можно порамен.
Посебно внимание треба да се обрне на премин од патеката во тротоар, кој
треба да се изведува со раб на искачување (на исто ниво).

4.6.3.2. Велосипедисти на крстосница со две локални сообраќајници
На крстосниците на локалните патишта, двете патеки се од иста важност. За
велосипедистите не е неопходно некое посебно прилагодување на крстосниците.
Сообраќајот на сите премини е мешовит, со помала густина и побавен, додека
ситуацијата е слична и кај крстосниците.


Велосипедистот лесно може да ја премине крстосницата при што може да се
применуваат само општи правила на предност на премин;



Од безбедносни причини, се препорачува да се предвидува брзина од 30km/h дури
и надвор од населените места, каде генерално е дозволена поголема брзина;



Постои велосипедска линија или препорачана линија, на неа не треба ознаки на
премините бидејќи тоа може да создаде лош впечаток дека велосипедистите
имаат предност за премин.

5

jpv = jedinica putnickih vozila
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4.6.3.3. Велосипедисти на спореден пат кој поминува низ главeн пат
На некои крстосници едниот пат има предност на премин. Ова е случај на
крстосници на локални патишта со поголем интензитет на сообраќај и со повисока
дозволена брзина (50km/h во населбата, 80km/h надвор од населбата). Предноста на
премин е регулирана со хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација.
Велосипедистите кои возат покрај споредниот пат мора да ги пропуштат возилата на
главниот пат. За споредните велосипедски патеки не е неопходно специјално да се
прилагодува крстосницата кон велосипедите. Ако главните корисници се склони кон
забрзување, пожелно е да се превземат мерки за смирување на сообраќајот, како што се
пречки на самата крстосница или дизајнирање на мали надолжни нагиби во самата
крстосница.


Ако главниот пат е со просечен интензитет на сообраќај, се препорачува
остров во средината за велосипедистите;



Во густината од 800 jpv/h во населба и 350 jpv/h надвор од населбата, преминот
на крстосницата станува посложен, подолг и поопасен;



Сообраќајниот остров со ширина од најмалку 2,5m им овозможува на
велосипедистите да преминат една сообраќајна лента, да почекаат на самиот
остров и потоа да ја преминат и другата лента на патот. На главните правци
со поголем интензитет на сообраќај, се препорачува остров со ширина од 3,5m,
како можност на еден остров да чекаaт повеќе велосипедисти во исто време;



Најдобро е да се постави сообраќајниот остров симетрично во средината на
патот. Во средината, каде што велосипедистите преминуваат, тие треба да
бидат рамни со коловозот, a на рабовите подигнати;



Сообраќајниот остров, исто така е корисен за забавување на сообраќајот:
сообраќајните ленти треба да се стеснуваат или да се насочат, за да се направи
простор за островот.
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4.6.3.4. Велосипедски патеки и ленти на главните патни премини
На патиштата се препорачува одвоена или посебна велосипедска патека од
тротоарот 20 до 30 метри пред крстосницата. Поради физичкото одвојување,
велосипедистите се тешко видливи за возачите на автомобилите, па затоа возачите кои
свртуваат понекогаш не ги приметуваат велосипедистите кои се движат право. На бавни
патишта, до 60km/h, се препорачува да не постои велосипедска патека од коловозот пред
да се премине крстосницата. Со ова се постигнува да велосипедистите бидат по видливи
за другите возачи, и при тоа тие ја имаат истата предност на премини како и другите
возила на главниот пат. Покрај тоа, возилата што свртуваат треба да ја намалат брзината
за да ги пропуштаат велосипедистите, а тоа е побезбедно и им олеснува на возилата да
се движат по споредни патишта, или да свртат кон главниот пат:
-

Постепено намалувајте го појасот на поделба до најмалку 0,35m;

-

За удобност при возењето, радиусот на кривината не смее да биде помал од
12m. Пред крстосницата

треба да има рамен дел од барем 10m, каде

велосипедистите можат навремено да бидат забележани од страна на
возачите .

4.6.3.5.

Вртење во лево и десно на крстосница

На крстосниците со правило на премин, при менување на правецот на движење,
возилата меѓусебно се преминуваат. Ваквото движење создава можни одредени
конфликтни точки. Општо правило е дека возилата кои што преминуваат во другата
лента мора да ги пуштаат возилата што се веќе на истата. Во такви ситуации,
велосипедистите се помалку видливи, побавни и повеќе изложени ризик од
автомобилите.
 Помалку искусните велосипедисти, во најголем број на случаи, ќе се симнат од
велосипедот и ќе ја преминат крстосницата во две фази, за да не дојдат во
судир со други возила. Поради безбедноста тие се подготвени да го заобиколат
брзиот и рамен дел од патот.
 Искусните велосипедисти се храбри и бараат да ја поминуваат крстосницата
брзо и со што е можно помал број на свртувања. При вртење во лево и
преминување на крстосницата, се вклучуват во средината на протокот на
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сообраќај. За да бидат побезбедни, настојуваат своето однесување и намера да
го направат што е можно повидливо и јасно. На патот ќе заземат доволно
простор и со рака јасно ги сигнализираат своите намери. Дополнително,
основната задача на програмите за едукација на велосипедистите е да ги
подучат истите на ваквото однесување.
Секогаш кога е можно, треба да им се овозможи на велосипедистите да се
вклучат и да комуницираат со останатите учесници во сообраќајот. Задолжителното
преминување низ две фази и одделно од моторниот сообраќај треба да се применува
само ако е оправдано; инаку поискусните велосипедисти нема да бидат подготвени да
чекаат и да одат по подолгите патишта. Велосипедистите по правило можат безбедно и
мирно да ја поминуваат крстосницата, ако за секој правец има само една лента.
Крстосницата треба да биде проектирана јасно и едноставно, за да можат однесувањето
инамерите на сите возачи да бидат видливи. На велосипедистите може да им се дозволи
да се вклучуваат во заедничкиот тек на сообраќајот без посебно прилагодување на
инфраструктурата.
Вдолж главните сообраќајници, велосипедистите обично се движат по посебни
велосипедски патеки. Ова се должи на густината и брзината на сообраќајот кои често се
големи и се причина за настанување на сложени и опасни ситуации. Во тој случај, добро
решение е покрај лентите за возила да се вметне и посебна велосипедска лента за
движење. На тој начин возењето ќе биде поудобно и побезбедно.


Ако има лента за движење на моторните возила и за вртење во лево, може да
се вметнат и велосипедски ленти за вртење во лево. Велосипедистите можат
да чекаат на нивната лента, на безбедно растојание од возилата кои доаѓаат
од спротивната насока. Оваа лента треба да биде долга до 15m. Со тоа не се
отстрануват сите конфликти, односно при поголем обем на сообраќај може да
биде тешко да се дојде до лентата за вртење и можни се конфликти со
останатите учесници во сообраќајот.



Конфликтите често се јавуваат помеѓу моторните возила кои вртат во десно
и велосипедистите кои ја задржуваат насоката на движење. Побезбедно е
сообраќајната лента за право и онаа за вртење во десно да бидат поставени од
десната страна на велосипедската лента или патека. Притоа моторниот
сообраќај е присилен да ја поминува велосипедската лента/патека, а потоа да
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заврти. Пожелно е помеѓу моторниот сообраќај и велосипедската лента да
биде поставен безбедносен појас.


На патиштата каде што голем број на велосипедисти вртат во десно, пожелно
е да се вметнува велосипедска лента за вртење во десно. Со ова се избегнува
конфликтот со другите возила.

Во продолжение е претставен пример за безбедно управување со велосипедскиот
сообраќај без примена на светлосни уреди, при што, приоритет има моторизираниот
сообраќај.

Сл. 4.17. .Пример на индиректно управување со велосипедскиот сообраќај
(извор:RS-FB&H/3CS – DDC 433/04)

4.6.4. Премин надвор од крстосница
Преминот надвор од крстосницата е сместен на почетокот или на крајот на
двонасочната велосипедска патека, при што истата продолжува како мешовит профил.
Велосипедистите кои се движат во еден правец мора да го преминуваат патот за да
продолжат со движењето. Методот на преминување кој е прикажан на Слика 4.18 не
функционира во пракса бидејќи мал број на велосипедисти се решаваат да возат над
означената површина. Поголемиот дел од велосипедистите ја преминуваат патеката
преку испрекинатите линии, што е опасно, а заради големата должина на преминот.
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Ваквата одлука за преминување може да биде само од привремен карактер, во услови
кога се изведуваат одредени работи на велосипедската патека.

Сл. 4.18. Пример на преминување на пат од страна на велосипедисти
(извор:RS-FB&H/3CS – DDC 433/04)
Многу се побезбедни решенијата во кои моторните возила мора да ја намалуваат
брзината и каде што на велосипедистите им е осигуруван безбеден премин на патот.
Поспорите велосипедисти се чуствуваат поудобно при преминувањето на патот, а
истовремено се зголемува вниманието на возачите и другите учесници во сообраќајот.
Еден пример за таква ситуација со многу голем интензитет на моторен сообраќај на
многу мал простор е преставен на Сликата 4.19.

Сл. 4.19. Пример на осигуран безбеден премин на велосипедистите преку патот
(извор:RS-FB&H/3CS – DDC 433/04)
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Ако просторните услови тоа го дозволуваат, може да се поставуваат пречки со
кои се намалува брзината на возилата и им се олеснува преминот на велосипедистите.
Пречката е за да се осигура безбеден влез на велосипедистите во лентата, поради што
истата мора да биде долга најмалку 2m до 2,5m. Овој пример е прикажан на Сликата
4.20.

Сл. 4.20. Пример на осигуран безбеден премин на велосипедистите со помош на пречка
(извор:RS-FB&H/3CS – DDC 433/04)

4.7.

ПАРКИРАЊЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ
Секој град кој се карактеризира со сериозен пристап кон развојот на

велосипедизмот, треба да има добро дизајнирано паркинг решение за велосипеди во
центарот на истиот. Комбинацијата на помали и поголеми паркиралишта, надгледувани
капацитети за поставување на велосипеди, им го олеснува на велосипедистите пристапот
кон главните дестинации во градот. Истражувањето и анализата на понудата и
побарувачката треба да ја одредат локацијата, висината и видот на паркирање. Ова ќе
привлече повеќе велосипедисти, ќе го подобри квалитетот на јавниот простор и ќе ја
зголеми привлечноста на центарот на градот.
Добропланираниот јавен паркинг во центарот на градот им нуди на
велосипедистите можност за безбедно и лесно достапно паркирање во близина на важни
дестинации во градот. Локацијата, капацитетот и типот на паркингот треба да одговараат
на потребите на велосипедистите. Згора на тоа, уредувањето на јавниот простор за
паркирање ја намалува стапката на кражба на велосипеди, додека тој дел од градот го
прави подостапен за велосипедистите, исто така придонесува за застапеност на немоторизираниот превоз и го ослободува јавниот простор [17].
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Сите градски центри треба да имаат добро испланирана инфраструктура за
паркирање на велосипеди. Паркирањето е една од трите главни компоненти на
патувањето: чување во домот, возење низ велосипедска мрежа и паркинг или
поставување на дестинацијата. На прв поглед можеби споменатото не е важно.
Велосипедот е мало и лесно превозно средство, едноставно за возење и на крај на
патувањето мошне лесно може да се потпре до ѕид или столб. Ваквите неформални
("диви") паркирања може да се дозволат во случај на мал број на велосипеди, во
помалите градови и помирните населби, но во срцето на градот, овој начин на паркирање
може да предизвика хаос.


Велосипедите паркирани на голем број несоодветни места, го затрупуваат
просторот и создаваат неред. Тие го блокираат и го прават недостапен
јавниот простор за пешаците. Во денешно време ова е сериозен предизвик за
градовите со висока стапка на велосипедизам. Градовите што планираат да го
развијат велосипедизмот и да изградат велосипедска патна мрежа, треба да
очекуваат слична ситуација во иднина и да обезбедат соодветни места за
паркирање.



Вандализмот и крадењето на велосипеди во градовите е голем проблем.
Загриженоста од крадењето на велосипеди и вандализмот ги оддалечуваат
луѓето од овој вид на превоз. Но, ако велосипедистите се поттикнуват да
патуваат со велосипед до градот, често тие патуваат со стари велосипеди во
многу лоша состојба, за кои мала е веројатноста дека ќе бидат цел на крадците,
но тие се помалку сигурни и удобни за возење. Според резултатите од една
холандска анкета, велосипедистите кои никогаш не се возат во центарот на
градот, 31% го наведуваат стравот од крадење како причина. Меѓу оние кои не
поседуваат велосипед, 25%, исто така, се плашат од крадење. Откако им бил
украден велосипедот 25% од велосипедистите ретко возат велосипед или
целосно ја имаат напуштено оваа навика.

Постојат неколку методи за одредување и избор на нови локации за паркирање на
велосипеди:
 велосипедистите бараат локација за паркинг на велосипеди,
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 локациите, исто така, може да се утврдат врз основа на матрицата од
првичната цел,
 најточни податоци за локација каде што е потребен паркинг за велосипеди ее
добиваат врз основа на истражувачки методи, како што се анкети (во
приватни домови, на улица, меѓу вработените, итн) и броење (броење на
велосипеди во движење, броење на паркирани велосипеди, итн.).

4.7.1. Методи на паркирање
Начинот на кој се уредува просторот за одлагање на велосипедот, зависи од
методот на паркирање, кој може да се појави во облик на краткотрајно и долготрајно
паркирање. Долготрајното паркирање е на паркиралиште и истото трае подолго од два
часа.
4.7.1.1.

Краткотрајно паркирање

Краткотрајното паркирање трае помалку од два часа. Со цел да се организира
просторот за краткотрајно паркирање, се избира простор надвор од објектот, и тоа на
функционалната површина на истиот. Постојат неколку системи за распоредување на
велосипеди, кои по правило се задолжителен дел од просторот за нивно одлагање. При
изборот на постојки за велосипедите, важно е да се обрне внимание на фактот дека некои
видови на постојки можат да ги оштетат велосипедите или неговите механизми за
заштита (од кражба) се толку сложени што корисниците многу тешко можат да се служат
со нив. При изборот на соодветен изглед на просторот за складирање на велосипеди,
треба да се разгледаат барањата наведени подолу.
Уредувањето внатре или надвор од зградата, бара инсталирање на таков систем
кој овозможува велосипедите безбедно да се поврзат со неподвижните делови на
постојката со универзален ланец или сличен безбедносен механизам монтиран на
основата. Локацијата за складирање на велосипеди или велосипедските паркинг
постојки мора да бидат на прометните точки, кои се добро видливи и соодветно
осветлени во текот на ноќта.
Паркинг местата за велосипеди мора да бидат доволно оддалечени и заштитени
од влијанието на моторниот сообраќај (на пример, со заштитни браници). Потребно е да
се обезбеди минимално растојание од постоечките велосипедски патеки. Исто така е
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важно, паркирањето на велосипеди да не пречи на другите учесници во сообраќајот,
особено на пешаците. Со цел да се избере добра микролокација на површината за
паркирање, неопходно е да се исполнат следните барањата:
 локацијата не смее да биде пренатрупана (не само да го обезбедува
пропишаниот број паркинзи, туку и да нуди високо ниво на услуга за
велосипедистите и другите учесници во сообраќајот),
 близина до дестинацијата за повеќето велосипедисти (минимално одење до
влезот на зградата), лесно достапни со велосипед и пешки (стабилна површина,
добра дренажа),
 локацијата мора да биде безбедна од социјален аспект (добро видлива,
осветлена, да има поставени знаци).
4.7.1.2. Долготраен паркинг
Ако велосипедите се паркираат повеќе од два часа, треба да се обезбеди
долготраен систем за паркирање, а паркинг местата соодветно да се уредуваат.
Долготрајниот паркинг им овозможува на вработените, студентите, граѓаните и другите,
кои се задржуваат во зграда или во градот во подолг временски период, на безбеден
начин да ги паркираат своите велосипеди, кои исто така, треба да бидат заштитени и од
временските услови. Безбедното одлагање на велосипедите е многу поважно во случај
на долгорочно паркирање, во споредба со случај на краткорочно паркирање.
За да просторот за долгорочно паркирање велосипеди правилно и соодветно биде
уреден, потребно е да се задоволат неколку услови кои се исто така важни услови и за
краткотрајните паркиралишта, како на пример: локацијата на долготрајниот паркинг да
не еповеќе од 250 метри оддалечена од дестинацијата на велосипедистот, најмалку 50%
од површината на долготрајните паркинзи треба да биде покриена, поголема сигурност
се постигнува со употреба на брави, надзор од страна на овластено лице или видео
надзор. Најчесто се препорачува примена на комбинација од овие мерки. Долготрајниот
паркинг за велосипеди може да се овозможи со користење на неколку паркинг системи,
во зависност од потребата.
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4.7.1.3. Димензии и стандарди
Кога се одредува потребниот простор за паркирање на велосипеди и кога ќе се
дефинира начинот на паркирање (краткотрајно, долготрајно), потребно е да се утврди
бројот и капацитетот на паркинг местата за велосипедите, и тоа во вид на постојки и
прецизен начин за позиционирање (паралелно, во ист ред, и итн.).

4.7.1.4. Основни видови на постојки за паркирање на велосипеди
Димензионирањето на постојката зависи од големината на велосипедот и начинот
на кој истиот ќе се потпре на постојката.

Сл. 4.21. Основни димензи на велосипедот
(извор:([1]).
Постојат неколку видови на постојки за велосипеди, при што е потребно да се
избере постојка која ги задоволува следните услови:


Заштита од кражби (постојката мора да биде добро поставена, мора да му
овозможи на велосипедот цврстина и сигурност);



Погодност за корисникот ( велосипедот да може лесно да се постави на
постојката и истата да е соодветна за повеќе видови на велосипеди);



Минимална можност за оштетување (мора да биде погодна за повеќе видови на
велосипеди со различни тркала, костурот мора да биде во стабилна положба,
постојката не смее да има остри рабови);
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Квалитетно производство и издржливост на постојката (постојката мора да
биде со висок квалитет, издржлива на различни временски услови и вандализам);



Максимално искористување на просторот (проектираните постојки мора да
овозможуваат основите да бидат поставени во паралелна позиција, просторот
наменет за паркирање на велосипеди да биде максимално искористен).

4.7.1.5. Основни видови на постојки за велосипеди или стандардни
постојки
Оваа постојка ги задоволува сите горенаведени услови.

Стандардни постојки од анти-корозивен материјал за хоризонталано паркирање

Сл. 4.22. Алтернативна постојка
(извор:RS-FB&H/3CS – DDC 433/04)
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Сл. 4.23. Вертикална постојка за велосипеди
(извор:RS-FB&H/3CS – DDC 433/04)
4.7.1.6. Хоризонтално позиционирање на постојка
Најчесто се користи на следните начин на позиционирање:


Позиционирање на двострана постојка во еден ред;



Паралелно позиционирање;



Радијално позиционирање на постојка.

Сл. 4.24. Поставена двострана постојка во еден ред
(извор:RS-FB&H/3CS – DDC 433/04)
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Сл. 4.25. Паралелно позиционирање

Двострано паралелно позиционирање
на постојка

Радијално позиционирање
на постојка

Сл. 4.26. Паралелно и радијално позиционирање на постојка
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4.7.1.7. Вертикално позиционирање
Најчесто се користат основните начини на позиционирање, прикажени на
следните слики.

Сл. 4.27. Основно вертикално позиционирање и начин на позиционирање доколку нема
доволно простор

Сл. 4.28. Вертикално позиционирање на велосипедот и позиционирање во
минимална висина од 2.00m
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5.

ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА ОДНЕСУВАЊЕТО НА
ВЕЛОСИПЕДИСТИТЕ

5.1. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Општо земено, велосипедизмот е достапен и за помлади и за повозрасни луѓе,
мажи и жени, различни друштва или групи и лица со различни физички способности, а
во одредени случаи и за луѓе со посебни потреби. Вршените истражувања јасно
укажуваат на различни потенцијални групи, односно на групи кои се определиле за
ваков вид на превоз. Овие групи ги сочинуваат различните возрасти, различните полови,
како и различните подгрупи како на пример работници, студенти, ученици, пензионери
и друго. На сликата 4.1 е прикажано учеството на велосипедистите по однос на возраста
во различни земји низ Европа и САД6.

Сл. 5.1. Учество на велосипедисти по возрасна група во САД, Велика Британија,
Германија, Данска и Холандија
6

John Pucher ; Ralph Buehler , Making Cycling Irresistible, Sources: German Federal Ministry of Transport
(2003); U.S. Departament of Transportation (2003); Danish Ministry of Transport (2005); Statistics Netherlands
(2005); Department of Transport (2007)
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Земји како Холандија, Данска и Германија високо котираат во областа на
велосипедизмот, при што како велосипедисти се вклучени припадници на скоро сите
сегменти на општеството. Жените, како и мажите, без значителна разлика, велосипедите
ги користат како најобичен начин за патување. На места со повисок модален дел на
велосипедизмот, велосипедистот го има во сите области на општеството. Во земјите каде
велосипедизмот е во помал обем, учеството на жените е непропорционално ниско. Ова
особено важи за младите жени, дури и ако во своето детство истите возеле велосипед,
во тинејџерските години често пати престануваат да возат, бидејќи сметаат дека е тоа
непристојно.
Во земјите како што се Данска, Холандија и Германија, обуките наменети за
доселениците се покажаа како многу популарни. Доселениците најчесто потекнуваат од
средина каде што не постои велосипедска култура или возењето на велосипед се смета
за машка активност, непогодна за жените [18]. За мажите, вообичаено нема
културолошки пречки за возење на велосипед, но во зависност од средината од која
доаѓаат, велосипедизмот го доживуваат како знак на сиромаштија. Меѓутоа,
прифаќањето на овој начин на превоз, во голема мера зависи од субјективните фактори
како што се имиџот, општествената прифатливост и друго. Во истражувањата се
покажало дека во Данска присуството на жени во велосипедскиот сообраќај е 45%, во
Германија е 49%, додека во Холандија е 55%7 (Слика 5.2)

7

John Pucher ; Ralph Buehler , Making Cycling Irresistible, Sources: German Federal Ministry of Transport
(2003); U.S. Departament of Transportation (2003); Danish Ministry of Transport (2005); Statistics Netherlands
(2005); Astralian Bureau of Statistics (2007); Department of Transport (2007) and information provided by
bike planners in Canadian provinces and cites.
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Сл. 5.2. Учество на жените во движењето со велосипеди
Постојат четири групи на велосипедисти со различни навики и зачестеност во
употребата на велосипедите8:
1. Велосипедисти кои се натпреваруваат – ја претставуваат најмалата група.
Тие велосипедите ги возат од атлетски причини и тоа го сметаат за спорт или
„мисија“. Во оваа група нема потреба од директна промоција на
велосипедизмот, но сепак, потребно е да истите се поттикнуваат да
продолжат и понатаму со возењето на велосипеди, и да се охрабрат да овој вид
на превозно средство го користат и за реализација на секојдневните движења.
2. Велосипедисти кои редовно го користат велосипедот – претставуваат
нешто поголема група. Редовното возење на велосипед вклучува возење за кое
примарна цел не е спорт или рекреација, туку превоз. При тоа, физиотерапијата
е само позитивен пропратен ефект. Оваа група користи велосипед секоја
недела, па дури и секој ден за реализација на конкретни цели како на пример
шопинг, патување на работа или школо, посета на пријатели и друго. Овие
велосипедисти се запознаени со придобивките од велосипедизмот, но сепак им е

8

Cycling England: Smart Measures Portfolio – Understanding the potential cycling market.
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потребен поттик за да и понатаму продолжат да почесто ги користат
велосипедите.
3. Рекреативни велосипедисти – ретко возат велосипед и тоа го прават за
рекреација како на пример за викенд. Велосипедите не ги сметаат за превозно
средство за секојдневна употреба. Оваа голема група претставува значаен
потенцијал во сите градови и треба да ги адресира кампањите, настаните,
пробните возења и другите промотивни мерки.
4. Потенцијални велосипедисти – тоа се оние кои не возат велосипеди и
претставуваат најголема група. Оваа група вклучува луѓе кои не возеле велосипед
повеќе од една година, иако многуте од нив би биле заинтересирани за возење на
велосипед доколку условите за негово користење се подобрат.
Одлуката на поединецот за користење на велосипед може да биде под влијание
на неколку фактори кои најчесто се класифицирани во три категории:


Демографија на домаќинствата – како што се староста, полот, сопственоста
на возило по домаќинство, приходот во домаќинството и друго.



Индивидуални ставови и перцепции –перцепции за безбедност и сигурност,
време, трошоци, како и ставовите во однос на физичката активност.



Карактеристики на животната средина, велосипедската инфраструктура и
придобивките од движењето –користење на земјиштето, фактори за заштита
на животната средина, присуство и видови на велосипедска инфраструктура и
друго.
Со оглед на целта на патувањето, велосипедот е погоден за сите видови патувања

и за луѓе од сите возрасти. Дијаграмот во продолжение (Слика 4.3.) го покажува опсегот
на целта на користење на велосипедот во Холандија, која е позната по високата стапка
на возење на велосипед. Дури 50% од училишните патувања се одвиваат со велосипед,
иако, се разбира, патувањата од и до училиште, претставуваат само мал дел кој изнесува
9% од вкупниот број на патувања. За сите други цели на патување, како шопинг, работа
и забава, велосипедот има учество од 20% до 30%, што подразбира дека вкупно 26% од
сите патувања во Холандија се реализираат со велосипеди9.

9

PRESTO, Promoting Cycling for Everyone as a Daily Transporte Mode, Mobility Study Nederland, 2007.
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Сл. 5.3. Причини за патување и учеството во патувањето со велосипед во Холандија
(извор: PRESTO )

5.2.

ИНДИВИДУАЛНИ СТАВОВИ И ПЕРЦЕПЦИИ ВО ОДНОС НА
КОРИСТЕЊЕТО НА ВЕЛОСИПЕДИТЕ
Индивидуалниот став на поединци во однос на користењето на велосипедите, се

покажал како корисен, пред се кога станува збор за решавањето на проблемите на
планирање, управување и безбедноста на сообраќајниците. Во последно време, овој
пристап се применува и со цел да се подигне свеста за значењето на велосипедизмот
[19]. Велосипедот е доживеан на различен начин во различни делови на Европа. Во
средини со поголем број на велосипедисти, перцепцијата е генерално позитивна или
барем неутрална. Меѓутоа, постојат и средини за кои се карактеристични предрасуди од
типот на тоа дека употребата на велосипедот е старомодна, истиот е неудобен, опасен,
спор, несоодветен за носење на одредени работи, пред се наменет за спортски
активности, или дека овој вид на превозно средство е симбол на сиромаштија10. Тоа
10

ECMT 2004: National policies to promote cycling
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мислење го делат не само граѓаните, туку и многу политичари и лица одговорни за
носење на различни одлуки.
Добрата инфраструктура наменета за велосипедите, сама по себе нема да доведе
до зголемување на бројот на велосипедисти. Имено, процесот на донесување на одлуки
за или против одреден начин на транспорт е прилично комплексен. Луѓето формираат
свои навики, па така и навиките за патување се последица пред се, на воспитувањето,
личните афинитети, а во помала мерка расудување и донесување на одлуки врз основа
на факти [20].
Постојат одредени фактори кои влијаат на однесувањето и промената на
ставовите кон одреден начин на транспорт. Покрај надворешните чинители и личните
размислувања и ограничувања, како и оддалеченоста на патувањето, изборот на
превозните средства зависи од алтернативите за транспорт. Се додека корисниците не
се запознаени со други транспортни можности, тие ќе продолжат да ги користат
превозните средства кои им се познати. Од тие причини, многу е важно информирањето
на учесниците во сообраќајот за сите расположиви транспортни можности, вклучувајќи
го и велосипедот.
Друг важен фактор кој влијае врз употребата на велосипедот е навиката. Луѓето
во принцип, се навикнуваат на одреден вид на превоз и се додека не се сретнат со нешто
што наведува на промена, продолжуваат како и порано. Од друга страна, секој учесник
во сообраќајот лично го оценува квалитетот на одредени начини на превоз, имајќи ја во
предвид нивната ефикасност, удобност, флексибилност, цена или фактот за тоа колку се
истите интересни. Луѓето кои малку или никогаш не возеле велосипед, воглавно
велосипедот го сметаат за бавен, опасен, непријатен. Оние кои се обидуваат да возат
велосипед, се изненадени од тоа колку е тоа брзо, сигурно и удобно превозно средство.
Постојат некои надворешни фактори кои влијаат на проценката на луѓето за
велосипедизмот. Некои од тие фактори може да се сменат до одреден степен, додека
другите не можат. Факторите кои можат да се променат вклучуваат планирање,
политика, имиџ, квалитет на одредени начини на превоз, додека пак факторите кои не
можат да се променат се временските прилики, топографијата и општествените норми
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кои на пример се однесуваат на тоа да во некои земји возењето на велосипед не се смета
соодветно за женската популација11.
Активностите за промоција на велосипедизмот, треба да бидат насочени кон
трите главни параметри (Слика 4.412) и тоа:


Предлози за алтернативи – преку информации;



Формирање навики – преку подигнување на свеста;



Мислења за квалитетот на одредени начини за транспорт – преку искуство.

Сл. 5.4. Процес на избор на начин на транспорт
(извор:Ibid - обработено од кандидатот)

Pez 1998: Einstellungsmittelorientiertes Modell der Verkehrsmittelwahl, taken from Michael Öhmann‟s
presentation on 24.10.2009, Munich.
12
Ibid.
11
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Секое патување со велосипед за кое инаку би користеле автомобил, претставува
значајно поместување во изборот на превозното средство. Сепак, дури и релативно
голема промотивна кампања може да остане незабележана во еден куп на информации
на кои луѓето се изложени секој ден. Од тие причини, потребно е превземање и на други
активности кои бараат ангажирање на поголем број на луѓе, но, во некои случаи,
индивидуалниот пристап до поединци се покажува како мошне ефикасен начин за
промена на личните навики за патување.
Потенцијалните велосипедисти може да се идентификуваат како членови на
домаќинствата, работници во претпријатија, нови жители на градовите, пензионери,
луѓе кои неодамна ги промениле работните места или училиштата, членови на локалните
институции или други луѓе кон кои се пристапува, а кај кои постои желба за промена на
навиките за патување. Меѓутоа, со оглед на тоа што споменатите навики тешко се
менуваат, важно е луѓето лично да бидат убедени во придобивките од користењето на
велосипедите, како на пример подобрување на личната финансиска состојба и на
здравјето13. Методите како на пример, искуство од прва рака, стекнато преку обука или
пробни возења на различни видови на велосипеди, како и личните информации,
претставуваат уште еден начин за запознавање со обележјата на велосипедизмот како
вид на превоз.

5.3.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРАДОТ, ВЕЛОСИПЕДСКИ МАПИ
5.3.1. Карактеристики на градот
Нерамниот терен има негативно влијание врз користењето на велосипедите,

велосипедизмот, но велосипедот кој станува се полесен и посоодветен за возење по
ридести и планински терени, придонесол за делумно отстранување на овој проблем. Во
градовите лоцирани во потешки теренски услови, а кои одлучиле да го развијат
велосипедизмот, во областите со голем наклон на теренот се воведуваат лифтови за
велосипедите. Дополнително, современите велосипеди се полесни, поедноставни за
управување, со повеќе степени на пренос, овозможувајќи на тој начин прилагодливост
на потрошувачката на енергијата во зависност од условите на теренот. Исто така, во
споредба со претходните генерации на велосипеди, сопирачките и светлосните системи
13

Uprava danskih cesta, 2000.: Collection of Cycle Concepts.
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се далеку поефикасни. Исто така, и покрај тоа што се верува дека велосипедот може да
се користи само во делови од годината кога тоа го дозволуваат временските услови,
праксата покажала дека всушност нема многу ситуации кои можат целосно да ја спречат
употребата на велосипеди. Дождот, снегот или високите температури, во голема мера
влијаат врз употребата на велосипедот, но на кратки урбани растојанија со погодно
возење и постоење на соодветна инфраструктура, можно е да се намали негативното
влијание на атмосферските услови.
Поаѓајќи од потребите на корисниците, се идентификуваат пет основни
предуслови за квалитетна инфраструктура во градовите. Тоа се стандарди кои се
развиени во Холандија, но досега се меѓународно признати како насоки во планирањето
на развојот на велосипедизмот14. Истите се претставени во продолжение:
Безбедност – несомнено најважниот предуслов на кој најмногу треба да се обрне
внимание. Велосипедистите обично не претставуваат опасност за сообраќајот, но тие се
изложени на опасност и се чувствуваат незаштитени ако се движат на иста површина со
моторните возила. Опасноста постои поради големите разлики во тежината и брзината
на движење. Безбедноста може да се зголеми со намалување на густината на сообраќајот
и со ограничување на брзината до 30km/h. Просторното и временското одвојување на
велосипедистите од брзиот моторен сообраќај со голема густина, ја намалува можноста
за опасни судири. Локациите каде конфликтните точки помеѓу моторните возила и
велосипедистите, (раскрсници или премини), не можат да се избегнат, треба да бидат
јасно обележани. Дополнително, сите учесници во сообраќајот треба да бидат свесни за
потенцијалните опасности и соодветно да го приспособуваат своето однесување.
Насоченост – значи дека велосипедистот може да се движи на најдиректен
можен начин до посакуваната дестинација. Задржувањето и вкупното време на патување
за велосипедистите треба да бидат што е можно пократки. На тој начин, на одредени
сообраќајници велосипедот станува поконкурентен во споредба со другите превозни
средства, бидејќи патувањето со велосипед обично трае помалку време од возењето со
автомобил. Сите фактори кои влијаат врз времетраењето на патувањето, (патеки, број на
премини, семафори, падини и т.н), влијаат и на насоченоста на патувањето. Сето ова
овозможува да велосипедизмот може да се промовира како избор за вид на сообраќај и

14

Dirk Dufour, Ligtermoet & Partners, Netherlands 2010. www.presto-cycling.eu
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брз начин на превоз до центарот на градот, локалните училишта, работните места, како
и други дестинации.
Поврзаност – се однесува на степенот до кој велосипедистите можат да се
движат од било која локација до било која дестинација без прекин. Тоа значи дека
велосипедистите во голема мерка ќе се движат по мрежа која покрива одредена област
или цел град. Црните точки и пречки, како и инфраструктурата која постепено се
прекинува се фактори кои ќе ги одвлечат луѓето од велосипедизмот. Велосипедистите
треба да бидат сигурни дека каде и да отидат, можат лесно да го најдат патот вдолж кој
квалитетот на инфраструктурата е постојан и непрекинат. Секоја куќа, работно место и
сите важни дестинации треба да бидат достапни за велосипедот и поврзани во
единствена мрежа. Поврзувањето значи и добри врски со другите мрежи, особено со
станици за јавен превоз.
Привлечност – значи добра состојба на велосипедската инфраструктура која
минува низ пријатна средина. Во оваа смисла всушност се работи за очекување и
впечаток што може да ги поттикне или одврати луѓето од користење на велосипедот.
Бидејќи впечатокот е индивидуален , тешко е да се воспостават универзални правила.
Сепак, на визуелниот впечаток треба да се посвети посебно внимание при планирањето
на правците на велосипедските патеки, но исто така и на повратните информации од
велосипедистите во однос на квалитетот на инфраструктурата. Дополнително, освен
обликот и квалитетот на пејсажот и околната средина, реалната и личната безбедност на
велосипедистите се посебно важни.
Удобност – значи удобно, непречено и релаксирано возење, при што, физичкиот
и менталниот напор треба да биде сведен до најмалиот можен степен. За непречено
возење, важно е да се вложат и дополнителни напори и да се прават одредени, посебни
маневри, додека пак, честото застанување и повторното возење, бара напор и
предизвикува замор и стрес. Неквалитетна или слабо одржувана патека, предизвикува
непријатности, скокови и пречки, при што возењето е напорно, а како последица на
потребата од зголемено внимание при контролата на рамнотежата и навременото
следење на пречките.
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5.3.1.1. Дизајн на велосипедската инфраструктура: барања за стабилност,
извртување и димензионирање на слободниот простор
При физичкиот дизајн на велосипедската инфраструктура во градот, треба да се
разгледа потребниот простор за возење на велосипедот. Ова ги вклучува димензиите на
возачот и велосипедот, но и основните обележја на велосипедската активност.
Стабилност – велосипедите се нестабилни превозни средства. Тротоарите,
воздушните струења кои ги создаваат товарните возила, испакнатините и дупките на
површината и принудното забавување, влијаат на стабилноста, следствено и на
просторот за маневрирање. За да се одржи рамнотежа, потребна е брзина од најмалку
12km/h, додека при помали брзини, велосипедот почнува да се клати. Тоа се случува и
кога се тргнува од место, кога се забавува во тесни кривини и при возење на удолнина.
Извртување – велосипедистите во возењето мора постојано да одржуваат
рамнотежа и поради ова, секогаш се движат малку лево-десно, дури и при брзо возење,
што се нарекува извртување. Истото зависи од возраста, искуството и физичката
способност на велосипедистите, како и од состојбата на површината на велосипедската
патека и влијанието на страничните ветрови. При нормална брзина и под нормални
услови, велосипедот создава извртување од приближно 0,20m. Во услови кога
велосипедистот е принуден да вози помалку од 12km/h, потребен е поголем простор. Тоа
cе случува на пример пред семафори кога велосипедистите мора да тргнат од место, како
и при возење по угорнина. Во такви услови, поради извртувањето, потребна е
дополнителна ширина од 0,80m.
Страв од пречки – дизајнерите треба да се грижат за т.н.страв од пречки. Имено,
велосипедистите сакаат да останат на одредено растојание од пречките како што се
рабниците и ѕидовите. Холандскиот водич за дизајнирање ги наведува следниве
растојанија од пречките15: растојанието од зелените ивици и малите рабници треба да
биде 0,25m, од повисоките рабови 0,50m, а од ѕидовите 0,625m.
Ширина на слободниот простор – ширината на просторот потребен за еден
велосипедист може да се пресмета ако се земе во предвид: ширината потребна за
велосипедот и возачот која изнесува 0,75 m и растојанието поради страв од пречки.

15

CROW-record 25 – Design Manual for Bicycle Traffic
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Најчеста ситуација е кога еден велосипедист се движи по високиот раб на едната страна,
а подлогата по која се движи не треба да биде повисока од 0,9m.
Секогаш кога е можно, треба да има доволно простор за да им се овозможи на
велосипедистите да возат рамо до рамо, а тоа го прави велосипедското возење
попријатно за исполнување на барањата за социјална активност, им овозможува на
возрасните да возат покрај своите деца, а на брзите велосипедисти им се овозможува да
ги престигнуваат спорите. Тоа значи дека е пожелно да се држат препорачаните
минимални ширини од 1,5m, додека пак за удобно возење во тунели, слободниот
простор над главата на велосипедистот треба да изнесува најмалку 0,75m.

5.3.2. Велосипедски карти (мапи)
Велосипедската карта,(мапа), ја покажува локалната велосипедска мрежа и дава
препораки за правците на движење, квалитетот на патеките, густината на сообраќајот,
местата за паркирање и можностите за интермодално патување. Квалитетната карта за
велосипеди, исто така содржи информации за разни теми кои се поврзани со возењето
на велосипед, како што се безбедното возење во град и сообраќајните знаци кои
велосипедистите треба да ги знаат. Означените насоки на картата не мора да бидат
официјални велосипедски патеки, тоа може да биде улица со помал сообраќај или друг
пат што одговара за движење со велосипед.
Прибирањето на податоци за изработка на картите во почетокот може да биде
обемна работа, но велосипедистите кои веќе имаат искуство во возење низ градот, може
да се каже, се експерти во однос на најпријатниот и најбезбедниот начин на возење на
велосипедот низ градот, така да, нивното знаење може да биде од голема помош.
Велосипедската карта треба да ги содржи следните информации:


Велосипедски патеки и насоки за возење на велосипед;



Еднонасочни улици (и дали велосипедите можат да возат во спротивни насоки);



Паркинг за велосипеди;



Вообичаени сообраќајни знаци;



Главни локални дестинации (трговски центри, школи, библиотеки и слично);
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Корисни контакти (на пример локални велосипедски клубови, агенции кои
организираат патувања за велосипеди и тн.16)

Содржината на картата за велосипеди не треба да биде ограничена само на прикажување
на локалната велосипедска мрежа, туку треба да служи и како водич и извор на
информации, кои меѓу другото вклучуваат и дополнителни информации, како на
пример:


Совети за безбедност при движење вдолж патот – пример, опасни точки во
сообраќајот, насоки за премин преку линија на трамвај;



Препораки за опрема за велосипеди - пример шлем, светла, опрема за дожд;



Совети за поправка и одржување на велосипедот – пример контролна листа;



Совети за заштита на велосипедите од кражба;



Курсеви за возење на велосипед;



Интермодални станици;



Транспорт на велосипеди во средствата за јавен превоз;



Јавни велосипедски станици (ако градот има таква програма) или локации за
изнајмување на велосипедите;



Продавница за велосипеди и опрема за велосипеди;



Соопштенија за настани поврзани со возење велосипед;



Предлози за реализација на одредени велосипедски патувања;



Информации за пешаците.
Колку е поголемо учеството на велосипедистите во целокупниот градски

сообраќај како и прифаќањето на фактот дека велосипедизмот е важен за одржлив развој
на градот, толку ќе бидат поголеми и очекувањата за содржината, подготовката,
изгледот, форматот, квалитет на печатењето на картата и нејзината достапност. Од друга
страна, мошне важно барање за дизајнирање на велосипедската карта е и примената на
соодветни картографски критериуми, контрасти и бои.

16

European PRESTO cycling project, Promoting Cycling for Everyone as a Daily Transport Mode, December,
2011
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Основата за велосипедската карта треба да биде службената карта на градот која
ја издава надлежен геодетски завод или слична институција. Форматот на картата,
преклопен или поврзан, би требало да биде едноставен за користење при патување,
додека пак, материјалот треба да биде издржлив, отпорен на ветер и до одредена мера
отпорен и на дожд. Се препорачува печатење во четири бои, а ажурирањето на
содржината на картата треба да се обавува секоја година.
Мал формат на карти: помало, преклопливо издание на карти кои ги содржат
само најважните податоци може да биде прилог на едно посеопфатно издание или да
служи како привремена карта.

Сл. 5.5. Велосипедска мапа на Загреб17
Еден од најновите начини за користење на мапи за велосипеди во Холандија е
примената на системот ГПС (Routecraft’s route planner18), кој му дава на велосипедистот
насоки за движење до посакуваната цел. Велосипедистот пред да тргне, ја внесува

17
18

www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/Biciklisticka-karta
http://www.routecraft.com/routeplanner-fiets.html
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посакуваната дестинација и врз основа на постоечката локација која ја дава ГПС-уредот
со дигитални мапи, навигацискиот компјутер го утврдува најдобриот пат.

Сл. 5.6. Велосипедска дигитална мапа на Амстердам19

5.3.2.1.

Достапност на велосипедски карти (мапи)

Доколку велосипедизмот во градот сеуште не е доволно развиен, неопходно е да
се поведе сметка да картите стигнат кај што е можно поголем број на граѓани. Од самиот
почеток треба да се изработи план како картите да бидат лесно достапни и пред се е
потребно да се донесе одлука за тоа дали ќе се наплаќаат или не. Иако наплаќањето на
картите изгледа добар начин за покривање на трошоците за нивно креирање и
дистрибуција, тоа го намалува бројот на места на кои можат да бидат достапни и создава
дополнителни административни трошоци. Градовите кои се почетници во развојот на
велосипедизмот, односно градовите со мал број на велосипедисти но и градовите со
поразвиен велосипедизам, треба бесплатно да ги делат картите. Истите треба да бидат
достапни на следниве места:

19



Локални книжарници и библиотеки;



Друштва и рекреативни центри;



Железнички, автобуски и трамвајски станици како и подземни железници;



Јавни институции;



Туристички канцеларии;



Училишта, факултети и други образовни институции;

https://www.bikingamsterdam.com/en/map/
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Продавници за велосипеди и агенции за изнајмување на велосипеди;



Сите локални настани без оглед дали се поврзани или не со возење на велосипед.
5.3.2.2. Примери за добра практика

Freiburger Fahrrad-Stadtplan “Rad tut gut” (Велосипедизмот ве прави да се
чувствувате добро) – Велосипедска карта на Фрајбург (DE)
Велосипедската карта на Германскиот град Фрајбург, била изградена врз основа
на картата на градот и била издадена за прв пат во 2007 година во 5000 примероци. Ги
опфаќа сите 500km на локални велосипедски мрежи и вклучува дополнителни
информации, како што најчесто се сообраќајните знаци и препорачаните дестинации.
Мапата е со димензии 70x100сm (отворена) и 10x15 (склопена), а цената е 2,5 евра.
Фрајбург е град со високо развиен велосипедизам, со стапка на возење на велосипеди во
модална распределба од 27% во 2007 година, споредбено со 15% во 1982 година20.
Повеќето од развиените градови во Европа, имаат дигитални карти за пристапност на
веб страните, што им овозможува на велосипедистите да го утврдат планот за движење
со избегнување на постојните архитектонски бариери (Слика 4.421).

Сл. 5.7. Дигитална велосипедска карта на Фрајбург, која на корисниците им
обезбедува нов вид на корисни информации22

20

www.freiburg.de/servlet/PB/menu/1146345_l2_pcontent/index.html
http://www.bikemap.net/route/879086#lat=47.774503233091&lng=7.690705&zoom=9&maptype=ts_terrain
22
www.freiburg.de/servlet/PB/menu/1146345_l2_pcontent/index.html
21
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Велосипедмот во Дарлингтон – велосипедска карта на Дарлингтон (UK)
Како дел од програмата „ Local Motion“ (локални движења), градот Дарлингтон
во јуни 2008 година издаде велосипедски билет наречен „Cycling in Darlington“23
(Велосипедизам во Дарлингтон). Освен податоците за локалната велосипедска мрежа
(вклучувајќи пешачки премини, зони со помал интензитет на сообраќај, велосипедски
патеки и тн), оваа преклоплива мапа нуди преглед и на најважните сообраќајни знаци,
безбедносни совети за возење, совети за купување и изнајмување на велосипед и листа
со список на делови за велосипеди кои треба редовно да се проверуваат и одржуваат.
Исто така, содржи податоци за државната велосипедска мрежа, возењето на велосипед
низ центарот на градот, курсеви и настани за велосипедисти како и најави за
претстојните изданија на велосипедистите. Картата е бесплатна, а заедно со неа се
објавуваат онлајн планери за патување низ светот и карта за пешачење.

5.3.3. Предности за користење на велосипедот
Немоторизираните движења кои вклучуваат пешачење, велосипедизам и слично,
играат важна улога во управување со мобилноста. Подобрувањето на условите за
немоторизираните движења, придонесува за зголемување на немоторизираниот
сообраќај, бидејќи дел од оние учесници во сообраќајот кои ги исполнуваат потребите
за мобилност преку користење на автомобил, се одлучуваат да користат немоторизирано
движење. Предноста на прераспределбата на еден дел од моторизираното движење во
немоторизирано е тоа што истата придонесува кон намалување на сообраќајниот метеж,
намалување на побарувачката за паркинг, намалување на транспортните трошоци,
намалување на бројот на сообраќајни незгоди, се подобрува здравјето, се намалува
бучавата и загаденоста на водухот, се зачувува енергијата, се подобруваат можностите
за движење на невозачите.
Квалитетот на коловозната конструкција на велосипедските патеки треба да
придонесе за безбедно и удобно возење на велосипедот. Предуслов за удобно возење е
рамна површина без вдлабнатини и испапченост, додека за безбедноста е потребно
адекватно проектно решение кое е важно за рамнотежа и закочување на
велосипедистите. Доколку не се исполнети основните услови, велосипедистите ќе
користат други површини, иако тие не се проектирани за нив, па следствено можат да
23
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бидат и опасни. Некои од основните барања за изградба на површините на патеките кои
влијаат на придобивките од движењето со велосипеди, се [21]:


Носивост;



Рамност;



Триење;



Дренажа;



Трошоци за изградба;



Боја и структура;



Поврзување со останатата транспортна инфраструктура.
Носивост – површината мора да биде обезбедена за време на критичниот период

на топење на снегот во текот на пролетта, мора да биде оспособена за да ја издржи
тежината на одредени возила за пружање на помош, како на пример возило на брза
помош, противпожарни возила. Носивоста се мери како слој, кој на новоизградената
велосипедска патека е поставен на 1 - 1,5mm под товар од 50 KN.
Рамност – е основен елемент на употребливоста на велосипедската патека,
особено ако се има во предвид фактот да класичните велосипеди немаат амортизери.
Рамноста зависи од нееднаквите делови, кои можат да бидат периодични (ист облик и
големина), по случаен избор (различни форми и големини и на различни растојанија) и
индивидуални кои се повеќе оддалечени една од друга. Нерамните делови се поделени
во груби секции (должината на бранот до 0,03m), изоблени секции (должина на бран над
0,03m) и тие што предизвикуваат механичко осцилирање на велосипедот со фреквенција
која зависи од брзината на неговото движење. Удобноста во возењето главно е под
влијание на фреквенции кои се движат помеѓу 6 и 8Hz, што претставува специфична
област на перцепција на луѓето (фреквенција на сопствениот `рбет), должините на
брановите на нееднаквите делови се помеѓу 2 и 1m. Koлку повеќе фрекевенциите се
разликуваат од горенаведените вредности, (а со тоа и должината на брановите), толку
помалку истите негативно влијаат врз удобноста при возењето. Ова е исклучително
важно кога велосипедските патеки се изградени низ влезовите каде често не настануваат
вакви бранови. Ефектот на наборите кои имаат должина од 5 до 10m е умерен, додека
наборите кои ја надминуваат границата од 10m, практично немаат ефект. Посебно е
важно да рабниците на почетокот и на крајот на велосипедските патеки бидат помали од
5cm, при што велосипедистите сеуште се чувствуваат удобно при возењето.
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Триење – Силата на триење помеѓутркалото и возната површина, а со тоа и
можноста за пренесување на сила од велосипедот на површината се реализира, само ако
се користат материјали со задоволителен квалитет. За безбедно движење на возилото,
треба да се има предвид следново:


Возни карактеристики како што се брзина на движење, лизгање;



Карактеристики на тркалото како што се тип, внатрешен притисок, попречен
пресек, дизајн на профилот;



Карактеристики на посредниците помеѓу гумата и површината за возење како
што се вода, снег, мраз, прашина, триење на возната површина.
Дренажа – на мокри површини овозможува триење и спречува прскање во случај

на дожд или после дождот.
Трошоци за изработка – влијаат на удобноста, безбедноста како и на трошоците
за одржување. Вообичаено, недоволната количина на средства за изработка, следствено
води до многу зголемена цена за одржување.
Боја и структура – овозможуваат визуелно разликување на површините кои ги
користат различни корисници и истовремено привлекуваат поголемо внимание на
другите учесници во сообраќајот. На крстосниците, површините наменети за
велосипедисти мора да бидат посебно истакнати.
Комбинација со јавната инфраструктура – (подземно водоснабдување,
надземни електрични водоносители и тн). Не е добродојдена, со оглед на тоа дека
сервисирањето и одржувањето на истота, го спречува одвивањето на велосипедскиот
сообраќај. Одводните цевки и капаци мора да бидат правилно позиционирани (попречно
во насоката на движење), шахтовите треба да се на исто ниво со површината што ги
опкружува.
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6.

ПРИБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ
Утврдувањето на карактеристиките на сообраќајот се врши со систематско

прибирање на податоци за сообраќајното оптоварување и структурата на протокот на
возила, (структурата на сообраќајниот тек според типовите на возила), во простор и
време вдолж мрежата на сообраќајници. Основните информации за сообраќајот на
патиштата се резултат на анализа, преку т.н.обработка на податоците, кои, од друга
страна, се неопходни за развој и имплементација на ефективна транспортна политика.
Прибирањето на податоците е потребно заради сообраќајното и урбанистичкото
планирање, односно, покрај останатото и заради планирање на идната мрежа на
сообраќајници,(можната реконструкција на постоечката мрежа и изградбата на нови
сообраќајни правци). Квалитетниот систем на прибирање на податоците за сообраќајот
на патиштата е особено важен, бидејќи се прибираат податоци кои подоцна статистички
се обработуваат и како такви овозможуваат следење и анализа на потребите на
сообраќајот, на стопанството и населението, идентификување на недостатоците кои се
засновани врз факти, како и планирање, прогноза, проектирање и управување со
сообраќајот на патиштата на разни елементи на еден современ сообраќајно - транспортен
систем.
Интензитетот на сообраќај се прикажува во неколку групи на податоци, од кои
најчесто се користат:


Просечен годишен дневен сообраќај (PGDS), кој претставува просечен
дневен обем на сообраќај во однос на вкупниот сообраќај во текот на целата
година, вдолж целиот пат или на дел од него;



Просечен летен дневен сообраќај (PLDS), како просечен дневен обем на
сообраќајот во однос на вкупниот сообраќај кој е постигнат во летната
сезона (како на пример од 1 јули до 31 август) на патот или на дел од него;



Просечен месечен дневен сообраќај (PMDS), кој претставува просечен дневен
сообраќај во однос на вкупниот сообраќај кој ереализиран во одреден месец
од годината на патот или на дел од него.
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6.1.

МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА НА ГРАДСКИТЕ
СООБРАЌАЈНИЦИ И НАЧИНОТ НА ОДВИВАЊЕ НА
СООБРАЌАЈОТ ВО ГРАДОТ ПРИШТИНА
Приштина се наоѓа во централниот дел на Косово, под планината Грмија. Градот

има добра географска положба, бидејќи лежи на крстосницата на важните патишта кои
ја поврзуваат Приштина со големите градови на Косово и околните држави. Според
официјалните резултати од пописот на населението во 2011 година24, градот има 145.149
жители, додека пак, на територијата на општина Приштина живеат 198.897 жители.

6.1.1. Демографски податоци
Приштина е најголемиот град во Косово, а порастот на населението во текот на
годините во градот, е прикажан на сликата 6.1.
БРОЈ НА ЖИТЕЛИ НА ПРИШТИНА
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Сл. 6.1. Раст на населението низ годините во Приштина
(извор:ACT,2011)

24

Aгенција за статистика во Ксоово, 2011.
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2011

Просечната возраст на населението е претставена на Слика 6.2.

Сл.6.2. Просечна возраст на населението (извор:ACT,2011)
Сликата 6.3 се однесува на структурата на населението според возраста и полот
во Косово во 2015 година. Ова укажува на пад на стапката на наталитет во последните
неколку години, бидејќи бројот на деца на возраст од 0 до 4 години, е помал од бројот
на возрасната група од 5 до 9 години. Дополнително, значително влијание врз
стеснувањето на пирамидата на жителите на возраст од 35 до 39 години и 45 до 49
години, имала и миграцијата на населението.

76

Сл. 6.3. Пирамида на населението во градот Приштина
(извор:ACT,2011)

6.1.2. Патната мрежа на градот Приштина
Приштина е чвор на четирите државни патишта кои се протегаат на исток кон
Призрен (до границата со Албанија), на север кон Митровица (до границата со Србија)
и двапати на југ, еден кон главниот град на Република Македонија, Скопје, а другиот
према Прешево, град на југот на Србија. Патната мрежа во урбаната област Приштина е
прикажана на Слика 6.4.
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Сл. 6.4. Патна мрежа во урбана област на градот Приштина25
Просечниот дневен сообраќај (PGDS) на патиштата кои минуваат низ Приштина,
ги има следните вредности:

25



Приштина – Мутивода, 1368 возила на ден;



Приштина – Подујево, 13500 возила на ден;



Приштина – Гњилане, 8000 возила на ден;



Приштина – Урошевац, 12695 возила на ден;



Приштина – Призрен, 12526 возила на ден;



Приштина – Пеќ, 19741, возила на ден;



Приштина – Митровица, 11802 возила на ден.

Урбанистички план за развој на Приштина 2012 – 2022
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Сл. 6.5. PGDS на главните патишта
Податоците за сообраќајните текови на патната мрежа, односно деловите од
патиштата на градот Приштина, во кои пред се е вклучен просечниот дневен сообраќај
(PDS) и временската нерамномерност на протокот, претставуваат основни информации
за сообраќајното оптеретување на мрежата во Приштина. Врз основа на постоечките
податоци за сообраќајот на главните сообраќајници низ градот, може да се констатира
дека постојната мрежа на градски патишта во Приштина и пошироко низ гравитациската
област е многу оптоварена (Слика 6.6).

Сл. 6.6. Оптеретување на мрежите за урбани патишта
(извор: Превземено од SUMP - обработено од кандидатот)
79

Од прикаженото на сликата 6.2., очигледно е дека просечниот дневен сообраќај
(PDP) на претставените патишта во двата правци изнесува:


М2 (насока Приштина – Пеќ), изнесува 44525 возила за 12 часа;



М9 (насока Приштина – Урошевац), изнесува 40539 возила за 12 часа;



М9 (насока – Приштина Митровица), изнесува 23756 возила за 12 часа.
Во горенаведеното, потребно е да се додаде и сообраќајното оптеретување на

сообраќајниците во градот и врз основа на податоците за пребројување на сообраќајот,
вдолж улиците со најголема фрекфенција, како:


„Бил Клинтон“ – 47655 возила за 12 часа;



„Фехми Ладровци“ – 32528 возила за 12 часа;



„Члирими“ – 26694 возила за 12 часа.
Сообраќајното оптеретување на главните градски сообраќајници во Приштина е

прикажана на Слика 6.7.

Сл. 6.7. Сообраќајно оптеретување на главните сообраќајници
(извор: Превземено од SUMP - обработено од кандидатот)
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На сликата 6.5. се прикажани карактеристични дневни сообраќајни осцилации,
од кои очигледно е постоењето на два типа на саати кои го дефинираат правецот на
движење. Имено, утринскиот врвен час го одредува правецот на движење на Пеќ –
Приштина и попладневната насока Приштина – Пеќ.

Вкупен обем на сообраќај во двете насоки
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Сл. 6.8. Дневна нерамномерност на сообраќајот по часови
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Часовна нерамномерност на сообраќајниот тек
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Сл. 6.9. Часови на нерамномерност на протокот на сообраќај
На сликата 6.10 е прикажана структурата на протокот на сообраќај на улицата
Бил Клинтон, од која се забележува доминација на патнички автомобили во износ од
91%.

Сл. 6.10. Структура на протокот на сообраќај
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6.2.

ОБЕЛЕЖЈА НА ТРАНСПОРТНИТЕ ТЕКОВИ, СО АКЦЕНТ НА
ВЕЛОСИПЕДИЗМОТ ВО ПРИШТИНА
Споредбено со Европските градови, (каде учеството на велосипедскиот сообраќај

се движи над 30%), во Приштина истиот е запоставен и не се третира соодветно. Уделот
на велосипедизмот во вкупното патување во градот Приштина, според сообраќајната
студија од 2016 година26, изнесува помалку од еден процент, што делумно се должи и на
лошото планирање на сообраќајот многу години наназад, како и на факторите кои се
поврзани со економијата, користењето на земјиштето, културата, климата, топологијата
и сообраќајните политики во различни земји.
Најновите статистички податоци покажуваат дека учеството на патувањето со
велосипед варира од земја до земја, како и од град до град. Во некои земји, овој процент
е до 30 %, додека во други земји тој е занемарлив. Сликата 6.11, ја покажува модалната
распределба на патувањата во ЕУ. Околу 53% од граѓаните на ЕУ, го употребуваат
автомобилот како главно средство за реализација на патувањата, во едно од пет
патувања граѓаните на ЕУ користат јавен превоз (22%), пешачењето се практикува до
13%, додека 7 % од граѓаните го користат велосипедот.

Сл. 6.11. Модална распределба на основните патувања во текот на денот во Европа
27 – 2011 година27
На сликата 6.12 се е прикажана модалната поделба на патувања во некои
Европски градови.

26
27

Mott Macdonald, Sustainable Urban Mobility Plan for Prishtina- online survey, 2016.
Eurobarameter, F.2011
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Сл. 6.12. Модална поделба на патувања во одделни Европски градови28

6.2.1. Велосипедизмот во Приштина
Што се однесува до развојот на велосипедизмот во Приштина, истиот е вид на
превоз кој ја има маргиналната позиција во сообраќајот. Денес, постоечката мрежа на
нешто повеќе од 5 километри, на воглавно меѓусебно неповрзани велосипедски патеки
не ги задоволува тековните потреби на велосипедистите, како и проекциите за
зголемување на нивниот број (Слика 6.13). Затоа, велосипедистите во градот се
принудени да ја споделуваат инфраструктурата со другите корисници, при што, како
резултат се јавува мешање на велосипедскиот со моторизираниот сообраќај. Истото
секако не е оправдано и е премногу опасно, посебно во услови на зголемен интензитет
на сообраќај и поголема брзина на движење, или повисоко процентуално учество на
камионите и другите тешки товарни возила.
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Сл. 6.13. Постоечка мрежа на велосипедските текови во градот Приштина
Како што може да се види на сликата 6.13, постоечките велосипедски патеки не
сочинуваат единствена мрежа, туку се состојат од делови кои не се поврзани едни со
други. Состојбата во која се наоѓаат поедини делници е различна, при што одредени
нови делови се во добра состојба, додека на поедини места патеките се неупотребливи.
Поаѓајќи од истакнатите карактеристики на сообраќајните текови во подрачјето на
градот Приштина, а со цел да се добијат бројни квантитативни и квалитативни податоци
неопходни за анализа на сообраќајот, на сликата 6.14, е прикажан главниот начин на
транспорт на 1037 испитаници при online анкета29.

Сл. 6.14. Доминантен начин на превоз во градот Приштина

29

Mott Macdonald, Sustainable Urban Mobility Plan for Prishtina- online survey, 2016
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Имајќи го во предвид претставеното, произлегува дека околу 34,81 % од
испитаниците користат возило како главно превозно средство за движења во текот на
денот, додека само 1,25 % го користат велосипедот. И покрај ваквата маргинална
позиција, следствено, велосипедистите во сообраќајот во Приштина се сметаат како
најзагрозен „вид“.
Воведувањето на велосипедски патеки во центарот на градот, е засновано врз
претходните теренски истражувања, како и online анкетирањето, при што е утврдено
дека 53,68 % од граѓаните, често би користеле велосипед доколку би постоела подобра
мрежа на велосипедска патека, како и паркинг места за велосипеди (Cлика 6.15).

Сл. 6.15. Причини закористење на велосипеди во Приштина
(извор: Превземено од SUMP Pristina - обработено од кандидатот).
Со анализата на резултатите од истражувањето, утврдено е дека како главна
причина за користење на велосипедот се наведува подобрувањето на здравствената
состојба. Имено, на едно од анкетните прашања кое се однесува на причината за
употреба на велосипед, околу 41 % од населението се изјаснило дека велосипедизмот го
подобрува здравјето, додека околу 15 % го користат велосипедот за подобрување на
животната средина (Слика 6.16).
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Сл. 6.16. Причина за користење на велосипед
(извор: Превземено од SUMP Pristina - обработено од кандидатот)
Од друга страна пак, со анализа на сегашната состојба, утврдено е дека голем дел
од жителите на градот Приштина, односно, околу 25 % од испитаниците, како главен
проблем за некористење на велосипедот ја наведуваат безбедноста на сообраќајот,
додека околу 17 % се произнесоа за непристапноста на велосипедите во домаќинствата,
односно 13 % од нив ја напоменале несоодветната велосипедска инфраструктура како
причина за некористењето на велосипедот како превозно средство. (Слика 6.17).

Сл. 6.17. Причини за некористење на велосипед
(извор: Превземено од SUMP Pristina - обработено од кандидатот).
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6.3.

АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ
Сообраќајните текови на моторизираниот сообраќај вдолж патната мрежа, имаат

свои карактеристики кои варираат од локација до локација на една сообраќајница, или
пак од една до друга улица. Истите зависат од нивото на економската активност,
карактеристиките и целта на патувањето. Затоа, за добивање на неопходни и релевантни
информации потребни за ова истражување, користени се податоци за анализа на
сообраќајот на тринаесет различни локации низ градот (Слика 6.19)30.

6.3.1.1. Методологија за прибирање на податоците за согледување
на безбедноста и удобноста при користење на велосипед
Прашалниците за проценка на удобноста и безбедноста на возењето на
велосипеди вдолж градските улици беа искористени за утврдување на одредени фактори
кои ги опишуваат условите за возење. Првиот дел од прашалникот се однесува на
информации за возраста, полот, како и на различни прашања од областа на
велосипедизмот, а со цел да се процени искуството за возење на секој велосипедист. Во
вториот дел од прашалникот, испитаниците преку Ликертовата скала (оценка од 1 до 6),
ги даваа своите проценки за чувството на безбедност и удобност при возење на
велосипед (формата и содржината на прашалникот се дадени во Анекс 1). Анкетното
истражување е најчест користен пристап за добивање на различни релевентни податоци
и за осознавање на одговорите по различни сегменти на интерес. Податоците се собрани
од теренското истражување кое е спроведено на 13 различни улици во Приштина, а во
кое учествуваа 74 испитаници, ( 50 - 68 % се мажи и 24 - 32 % се жени) (Слика 6.18).

Сл. 6.18. Пол на велосипедистите
Податоците се добиени од проектот „Pristina Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), Mott Macdonald,
2016
30
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Сите учесници во истражувањето оценуваа 13 различни правци, односно, секој
од нив самостојно ги искажа впечатоците за безбедноста и удобноста при возење на
велосипед за секоја измината делница (Cлика 6.19). Организацијата на истражувањето
беше таква што, со цел да се избегнат проблеми на контролните пунктови, растојанието
од почетната точка беше на секои 5 минути за секој учесник. На крајот од секој сегмент
од патот имаше контролен пункт каде што велосипедистите одговораја на прашања од
прашалникот за перцепцијата на безбедноста и удобноста за поминатиот дел од патот.

Сл. 6.19. Делници низ кои поминале велосипедистите
(извор: изработено од кандидатот)
Додека возеле велосипед, испитаниците, според Ликерт, ја дадоа својата
проценка за влијанието на обемот на сообраќај, брзината на движење на моторните
возила, оддалеченоста од моторните возила, присуството на тешките возила,
климатските услови и конечно, испитаниците дале вкупна проценка за поминатиот дел
од патот. Во последниот дел од прашалникот учесниците беа запрашани за искуството
во возењето на велосипед. (Колку пати се возите со велосипед во рок од 1 месец?), во
текот на неделата; (Колку пати неделно возете велосипед?) и поминати километри
неделно со велосипед; (Колку километри неделно поминувате со велосипед?) и конечно,
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испитаниците се прашани за нивното искуство вдолж улиците на Приштина (Дали
сметате дека имате доволно искуство за возење велосипед на улиците на Приштина?).
За испитаниците кои се изјасниле дека имаат искуство во возењето, анализирани
се нивните одговори во однос на тоа колку пати возат велосипед и колку километри
минуваат во тек од една недела. Испитаниците кои се изјасниле дека возат велосипед
повеќе од два пати неделно и поминуваат повеќе од 20 километри за една недела се смета
дека имаат искуство во возењето. Според овој метод, кој врз основа на претходното
истражување (Sorton & Walsh, 1994), од трите методи користени за оваа намена, е
најчесто употребуван метод за проценка на искуството за возење на велосипед , се смета
дека од 74 испитаници во истражувањето, 49 од нив имаа возачко искуство.
По анализата на резултатите, се проценува дека во зависност од возраста,
општата перцепција за безбедноста и условите за време на возењето на велосипедот
варира (Слика 6.20).
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Сл. 6.20. Евалуација на општата перцепција
Како што може да се види од Слика 6.20. испитаниците на возраст под 20 години
се чувствуваат опуштено и повеќето од нив возењето на велосипед го оценуваат како
„удобно„. Од друга страна, учесниците со поголема возраст дадоа најнизок рејтинг, при
што, возењето на велосипед го оценија како „непријатно„.
Дополнително, вреди да се напомене и дека во зависност од возраста, полот и
искуството за возење на велосипедот, учесниците дадоа различни проценки за секој
фактор. Имено, машките испитаници со искуство во возењето процениле дека обемот на
протокот на сообраќај нема значително влијание врз безбедноста и удобноста на
возењето на велосипед. Околу 43,9% од нив изјавиле дека се чувствуваат удобно додека
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возат велосипед. Од друга страна, само 15,2% од жените со искуство во возењето се
чувствуваа „пријатно„, додека мнозинството (околу 42,4%) се чувствуваа „веројатно
удобно„ (Слика.6.21).
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Сл. 6.21. Влијание на обемот на сообраќај кај мажи и жени со искуство во возење
велосипед
Влијанието на обемот на сообраќај беше приближно исто за машките испитаници
без искуство на возење. Околу 47,6% од нив се чувствувале „пријатно„, додека само
16% од жените без возачко искуство се чувствувале „пријатно„ во однос на влијанието
на протокот на сообраќај, додека повеќето од нив, околу 40% се чувствувале „веројатно
удобно„ (Слика. 6.22).
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Сл. 6.22. Влијание на обемот на сообраќај кај мажи и жени без искуство во возење
велосипед
Присуството на тешки возила во структурата на сообраќајот, исто така, се гледа
поинаку од страна на мажите и жените (Слика 6.23).
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Сл. 6.23. Влијание на тешки возила во структурата на сообраќајниот тек врз
мажите и жените
Како што може да се види на Слика 6.23. поголемиот дел од машките испитаници
изјавиле дека поради присуството на тешки возила на патот, тие се чувствуваат „многу
удобно„ (25,8%), а приближно ист процент се чувствуваат „удобно„ (27,4%).
Врз основа на проценката на жените, присуството на тешки возила на патот
предизвикало кај нив несигурност при возењето на велосипеди. Околу 25,9% изјавиле
дека нивното патување е „многу непријатно„, додека 22,4% сметале дека патувањето е
„непријатно„.
Поради присуството на тешки возила на патот, промената во перцепцијата на
опасноста од патот е анализирана и во зависност од возачкото искуство. Резултатите од
евалуацијата, во зависност од полот и искуството во возењето, се дадени на Слика 6.24.
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Сл. 6.24. Влијанието на тешките возила врз перцепцијата на мажите и жените во
зависност од искуството
По анализата на резултатите од целокупната проценка, забележани се значајни
разлики во зависност од полот и искуството во возење на велосипед. Околу 53,7% од
мажите со искуство во возењето се чувствувале пријатно додека возеле велосипед,
додека поголемиот дел од жените (36,4%) рекоа дека се чувствуваат непријатно додека
возат велосипед.
Општите проценки на перцепцијата, во зависност од полот и возраста, се дадени
во Слика. 6.25.
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Сл. 6.25. Проценка на севкупната перцепција во зависност од полот и возраста
Како што може да се види на Слика 6.25. дури и при проценка на севкупната
перцепција, истата се менува во зависност од возраста и полот. Повеќето мажи кои имаат
искуство во возењето (53,7%), проценуваат дека се чувствувале пријатно во текот на
возењето со велосипед, додека 36,4% од жените со искуство во возењето рекоа дека се
чувствувале непријатно.
Брзината на движење на моторните возила, исто така, имаше различно влијание
врз перцепцијата на безбедноста на движењето. Машките испитаници со искуство во
возењето, (околу 43,9% ), изјавиле дека се чувствуваат удобно. Од друга страна,
повеќето жени со искуство во возењето не се чувствуваат безбедно. Поради брзината на
движењето на моторните возила, околу 42,4% изјавиле дека се чувствуваат многу
непријатно (Слика.6.26).
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возење велосипед)

Влијание на брзината на движење на моторните
возила (мажи со искуство во возење велосипед)
2.4
1

Многу неудобно
Неудобно

0

10

40

6
0

50

94

43.9

18

Многу удобно
30

Процент

24.4

10

Удобно

14.6
20

14.6

Фрекфенција

43.9

18

6

6

Умерено удобно

Фрекфенција

Многу удобно

Неудобно
Процент

24.4

10

Удобно

2.4
1

14.6

6

Умерено удобно

Многу неудобно

10

14.6
20

30

40

50

Влијание на брзината на движење на моторните
возила (мажи без искуство во возење
велосипед)
Многу неудобно

1

4.8

Неудобно

0

10

20

30

40

Процент
20.0

Фрекфенција

5
4.0

Удобно

9.5

2

7

Умерено удобно

38.1

8

Многу удобно

28.0

Неудобно
Процент
Фрекфенција

Удобно

12

38.1
9.5

2

48.0

Многу неудобно

8

Умерено удобно

Влијание на брзината на движење на
моторните возила (жени без искуство во
возење велосипед)

1
0

20

40

60

Сл. 6.26. Влијание на брзината на движење на моторните возила кај мажите и
жените во зависност од искуството
По анализата на резултатите беше констатирано дека најголем фактор на
влијание врз безбедноста на велосипедското движење беше ширината на патот, односно
страничната оддалеченост додека се вози велосипедот на патот. Најголем број на мажи
со искуство во возењето (околу 29,3%), поради несоодветното растојание од страна,
изјавиле дека се чувствуваат „веројатно удобно„, додека околу 78,8% од жените со
искуство во возењето се чувствуваа „многу неудобно„.
Состојбата со негативна перцепција се зголемува кај сите неискусни испитаници.
Повеќето мажи без искуство во возењето (47,6%) се чувствуваа многу непријатно. Во
меѓувреме, големо мнозинство жени без искуство во возењето (84%), како резултат на
несоодветни странични растојанија се чувствуваа многу непријатно (Слика 6.27).
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Сл. 6.27. Влијание на просторот за возење кај мажите и жените во зависност од
искуството

6.3.2. Резултати од примената на тестот Mann Whitney
Обработката на податоците за спроведување на тестирањето во однос на
разликите помеѓу групите на испитаници во случај на полот и искуството при возење
велосипед, се врши преку SPSS. Тестот Mann Whitney во двата случаи се изведува
самостојно, а резултатите се прикажани во табелите 5.1 и 5.2. Исто така, со користењето
на податоците од SPSS мануелно се пресметува и големината на ефектот (effect size).
T. 6.1. Рангирање
Средна
вредност

Сума

Mашки

77.89

4829.00

Женски

41.91

2431.00

Да

66.74

4938.50

Не

50.47

2321.50

Севкупна перцепција
Пол на велосипедисти
Искуство во возење на
велосипед
Извор: SPSS output -Field survey

T. 6.2. Tест Mann Whitney во однос на пол и искуство во возењето велосипед
Перцепција на
безбедноста

Mann-Whitney статистика
U

Z

R

Sig(2-tailed)

Пол

720.00

-5.887

-0.537

.000

Искуство

1240.50

-2.590

-0.236

.010

Извор: Field survey – processing by SPSS
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Како што е наведено во Табела 6.1, просечно рангот е многу поголем кај мажите
(77,89) отколку кај жените (41,91), што укажува на тоа дека мажите имаат повисока
перцепција за безбедноста, односно се чувствуваат посигурно кога возат велосипед во
споредба со жените. Исто така, оваа промена во просечните рангирања е статистички
значајна бидејќи Тестот на Mann Whitney ги има овие показатели U = 720; Z = -5,887, p
= 0,000 <0,05; r = -0,537 (Табела 6.2). Исто така, вредноста на "р- p-value” покажува дека
дури и за P <0,01 (или ниво на доверба 99%), разликата во перцепцијата на безбедноста
меѓу двата пола е статистички значајна, што дава голема гаранција за разликата која
постои помеѓу двете анализирани групи, мажи и жени. Доколку го користиме
коефициентот "efekt size" (r = 0.53 7> 0,5), гледаме дека разликата во перцепцијата
помеѓу двата пола е многу голема.
Во врска со искуството на велосипедистие (испитаници) и неговиот ефект врз
перцепциите за безбедноста во возењето, Табела 6.1 покажува дека постојат разлики кај
искусните велосипедисти кои имаат повисок среден опсег (66,74) во споредба со оние
без искуство (50.47). Оваа просечна разлика резултира со статистички значаен резултат
на тестот Mann Whitney, кој ги покажува следните вредности: U = 1240,5; Z = -2,59; p =
0:01; r = -0.236.
Од индикаторите за тестирање гледаме дека статистичката значајност е многу
висока и се наоѓа на безбедносната граница од .01, што исто така може да се претстави
и како доверба од 99%, односно може да се заклучи дека постои значителна разлика
помеѓу двете групи во перцепцијата на безбедноста. Споредено со тестот за полот,
имајќи го во предвид индикаторот " effect size”, (r = -0.236 <0.3), оваа разлика не е
голема.

6.3.3. Резултати на тестот Kruskal – Wallis
Како што е претставено во делот за статистички методи, бидејќи возрасната група
на велосипедисти е групирана во класи, се применува Kruskal Wallis тест за да се тестира
дали постои разлика меѓу возрасните групи, што исто така се базира на разликата помеѓу
просекот на рангирање. Како што е прикажано во Табела 6.3, просекот на различните
опсези од другите групи е до 20 години (76,55), и истиот вклучува млади луѓе на возраст
од 18-20 години. Другите возрасни групи имаат просек еднаков на возрасната група од
41-50, што значи за 10 помалку од три други возрасни групи.
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Т. 6.3. Просечна оценка по возрасна група (Mean Ranks of age-groups)
Севкупна перцепција

Возраст на велосипедисти
Возраст 17-20 години

Средна
вредност
76.55

Возраст 21-30 години

55.61

Возраст 31-40 години

55.92

Возраст 41-50 години

45.77

Возраст 51-60 години

55.06

Total
Извор: SPSS output -Field survey
Разликите во просечното рангирање се статистички значајни според тестот на
Kruskal Wallis, (Табела 6.4), каде што се јавуваат 4 степени на слобода (4 degree of
freedom) (df=k-1), додека вредноста на p изнесува 0022 <00:05. Ова укажува на тоа дека
со ниво на доверба од 95% е сигурно дека помеѓу возрасните групи постои значајно
разлика во однос на перцепцијата на безбедноста при возење на велосипедот.
Сепак, овој тест ни кажува само дека постои разлика, но не кажува точно каде се
наоѓа истата, па затоа треба да се продолжи со тестовите - post hoc or ‘follow-up pairs’
тестот.
T. 6.4. Tест Kruskal Wallis за разликата на возрасната група
Test Statisticsa,b
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Overall Perception
11.413
4
.022

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Cyclist age
Извор: SPSS output -Field survey

6.3.3.1. Post hoc of Kruskall-Wallis test – споредби меѓу групите
Значајната разлика меѓу групите исто така е дадена со табелата "boxplot" (Слика
6.28), од кадешто може појасно да се види кои во кои групи се јавуваат најголемите
разлики. Ова е затоа што ако секоја група се споредува со секоја, како што посочува
Field (2009) [22], со примена на Bonferroni корекција (0,05/ nr of comparisons /на
споредби), доколку критичните точки на p – values се споредуваат помеѓу себе, ќе има
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10 споредби кои ја намалуваат критичната вредност на p на 0,005, што во никој случај
не би имало значење.
Гледајќи внимателно на Слика 6.28, а исто така гледајќи во редовите помеѓу
групите (Табела 6.5), ја добиваме првата возрасна група, "Возраст 17-20 години", која ќе
се споредува со другите возрасни групи, при што ќе има 4 споредби.
Според Bonferroni correction, прилагодената вредност на p-value ќе има граница
на значајност p <0.05 / 4 = 0.0125.

Сл. 6.28. Post hoc of Kruskall-Wallis test – споредби меѓу групите
Од тестовите спроведени помеѓу „возрасната група 17-20 години„ со другите
возрасни групи, тестот Mann Whitney ги произведе резултатите што се претставени во
Табела 6.5. Може да се забележи дека во сите споредби вредноста на p е помала од 0,05,
но ако ја земеме корекцијата на Bonferroni, тогаш статистички значајните разлики се
помеѓу "Возраст 17-20 години: Возраст од 21 до 30 години", каде што p = 0,005 <0,0125,
како и помеѓу "Возраст 17- 20 години: Возраст 41 - 50 години "каде p = 0.01 <0.0125
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Т. 6.5. Mann Whitney tests споредба помеѓу возрасните групи
Mann-Whitney Statistics
Comparisons

U

Z

Sig
(2-tailed)

I – Возраст 17-20 години: Возраст 21-30 години

488.500

-2.797

0.005

II - Возраст 17-20 години: Возраст 31-40 години

185.000

-2.062

.039

III - Возраст 17-20 години: Возраст 41-50 години

107.00

-2.564

.010

IV - Возраст 17-20 години: Возраст 51-60 години

70.500

-1.965

.049

Извор: Field survey – processing by SPSS
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7.

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА АНАЛИЗА НА НИВО НА
УСЛУГА НА ВЕЛОСИПЕДИСКИ ТЕКОВИ

7.1.

ОПШТО ЗА НИВО НА УСЛУГА
Нивото на услуга за возачите, велосипедистите и пешаците, се одредува врз

основа на различни критериуми. BLOS (Bicycle Level of Service) за моторните возила
првенствено се базира на брзината, густината, протокот и застоите, додека пак,
пресметката на BLOS за пешаци и велосипедисти е повеќе заснована врз чувството на
удобност и безбедност.
Нивото на услуга на велосипедскиот сообраќај, е функција од различни
оперативни услови, односно од збир на фактори кои ги опишуваат условите за движење
кои се појавуваат на одреден дел од велосипедските патеки.
Фактори кои ги определуваат условите за движење се:


Брзина на движење;



Време на патување;



Прекини;



Слобода на движење;



Безбедност при возењето;



Удобност при возењето;



Цена и тн.
Велосипедистот ги согледува и оценува условите за возење и врз основа на тоа

слободно го избира патот и брзината на движење, како и физичките и психолошките
придобивки од возењето. Велосипедистите се засегнати од степенот на ризик на кој се
изложени, релативната веројатност да не ги исполнат своите цели за возење, како и
цената на услугата. Некои од наведените фактори се мерливи, како на пример брзината,
додека пак немерлива е на пример удобноста на велосипедистот. Критериумите за
брзина, проток и густина најчесто се користат за да се опише нивото на услуга, бидејќи
полесно се разбираат и се мерат. Меѓутоа, односот помеѓу мерливите фактори е
концептуално точен, но не и прецизен.
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Имено, праксата покажала дека квантитативниот опис на нивото на услуга е
општо прифатен и истиот ја олеснува комуникацијата како во стручните, така и во
пошироките кругови.

7.2.

BICYCLE LEVEL OF SERVICE MODEL (VERSION 2.0)
Експертите за сообраќај развиле линеарен модел на регресија за пресметување на

нивото на велосипедските услуги (BLOS), при што во предвид се земаат:


Протокот на сообраќај за време на врвен час;



Брзината на сообраќајот и процентот на тешки возила;



Состојбата на површините на велосипедските патеки;



Ширината на велосипедската патека.
Vol15
1 2
2
BLOS = a1 ∙ ln (
) + a2 ∙ SPt(1 + 10.38HV) + a3 ∙ (
) − a4 ∙ (We)2 + C
Ln
PRS5

Каде што:
Vol15

– интензитет на сообраќај во текот на 15 минутен временски период;

Ln

– број на сообраќајни ленти во една насока;

SPt

– ограничување на брзината (Spt = 1.1199 ∙ ln(SPp − 20) + 0.8103);

SPp

– брзина на движење;

HV

– процент на тешки возила (автобуси и камиони);

PRS5

– состојба на коловозот (според FHWA, состојбата на коловозот се
проценува од 1- најлоша, па до 5 - најдобра);

We

– просечна ширина на сообраќајниот профил;

C

– константа;

Коефициенти:
𝑎1 : 0.507

BLOS = 0.507 ∙ ln (

𝑎2 : 0.199

Vol15
Ln

𝑎3 : 7.066

𝑎4 : − 0.005

𝐶: 0.760

1

2

) + 0.199 ∙ SPt(1 + 10.38HV)2 + 7.066 ∙ (PRS) − 0.005 ∙

(We)2 + 0.760
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Нивото на велосипедски услуги е поделено во шест степени кои се означени со
букви од А до F (А-најдобар, F-најлош). Секое ниво на услуга се определува со број на
бодови, прикажанi во следната табела.
Тебела 7.1. Ниво на велосипедски услуги (BLOS)
BLOS Grade

Опис

BLOS Score

A

<=1.5

Одлична велосипедска средина

B

1.5-2.5

Добра велосипедска средина

C

2.5-3.5

Просечнa велосипедска средина

D

3.5-4.5

Лоша велосипедска средина

E

4.5-5.5

Дефицитарнa велосипедска средина

F

>5.5

Небезбедна велосипедска средина

7.3.

ДЕФИНИРАЊЕ НА ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ НА НИВО НА
УСЛУГА НА ВЕЛОСИПЕДСКИ ТЕКОВИ
Анализата на квалитетот на превозната услуга преку показателот наречен ниво

на услуга, се темели на три вида на карактеристики и тоа техничко – експлоатациони
карактеристики на патот, обележја на сообраќајниот тек и контрола и управување со
сообраќајот.
Променливиот сообраќај вклучува:


Вид на пат;



Вид на површина;



Број на сообраќајни ленти по насока;



Класа / категорија на пат;



Брзинана движење;



Слободен тек на возила;



Ексклузивни ленти за лево вртење;



Ексклузивна должина на лентата за лево вртење;



Ексклузивни ленти за десно вртење;



Вид „Median“;



Одсеци вдолж патот;



Помошни ленти;
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Забрзување / забавување на најмалку 1500ft (450m);



Терен;



Лента за поминување;



Преодно растојание помеѓу лентите;



Процент на зони во кои е забрането престигнувањето.
Променливите кои посебно се однесуваат на велосипедите, пешаците и

автобусите вклучуваат:


Ширина на надворешната лента за возила;



Состојба на површината наменета за велосипеди;



Велосипедска лента (патека);



Тротоар;



Тротоар – одвојување од тротоарот;



Тротоар – заштитна ограда на тротоарот;



Препрека на автобуска станица.
Променливите кои ги карактеризираат сообраќајните текови, опфаќаат:



Годишен просечен дневен сообраќај (PGDS);



Фактор на распределба на насоката (D);



Фактор на врвен сообраќај (FVS);



Основен капацитет;



Процент на присуство на тешки возила;



Процент на леви свртувања;



Процент на десни свртувања;



Фреквенција на автобуси;



Опсег на услуги за автобуси.
Бројот и видот на можни влијателни фактори првично беше избран врз основа на

досега спроведени претходни студии кои се поврзани со влијанието на овие фактори врз
употребата на велосипеди, но потоа, бројот на клучни фактори е ревидиран од страна на
различни фокус групи. За време на истражувањето беше спроведено и анкетирање на
корисниците на велосипеди во велосипедскиот клуб Приштина од градот Приштина
како и локалните експерти од Машинскиот факултет – одделение за транспорт и
сообраќај. Фокус групите беа воглавно мали групи, кои направија проценка на
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факторите според одредени критериуми, пред се имајќи го предвид искуството,
ставовите како и посебното искуство во областа на транспортот и велосипедизмот.
Овој тип на истражување не резултира со значајни статистички податоци, но секако
може да биде корисно при собирање на квалитетни информации [23].
Врз основа на дискусиите се проценува дека за потребите на ова истражување ќе
се анализира влијанието на крактеристиките на патот, сообраќајот и карактеристиките
на животната средина (Табела 7.2).
Т. 7.2. Патни, сообраќајни и амбиентални карактеристики
Категорија

Варијабилност
- Проток на возила

Карактеристики на сообраќајот

- Брзина на возила
- Учество на тешки возила
- Ширина на десна лента
- Состојба на коловоз

Карактеристики на патот

- Велосипедска лента
- Физички одвоена велосипедска патека
- Зафатеност на анализираниот одсек со паркирање

Карактеристики на околината

- Климатски услови

Согласно резултатите од групните дискусии, селектирани се следните фактори на
влијание кои се прикажани на сликата 7.1.
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Сл. 7.1. Фактори на влијание
Во табелата 7.3. е прикажано влијанието на факторите врз рангирањето на нивото
на услуга за велосипеди.
Т. 7.3. Влијание на факторите врз рангирањето на нивото на услуга за велосипедисти
Фактори

+/- Влијание врз рангирање (бодови) на нивото на
услуга за велосипедисти (Bicycle Level of
Service - BLOS Score)
Проток на возила (број на
+
Бидејќи бројот на моторни возила на патот се
возила на пат за 15 мин) –
зголемува, нивото на услуга за велосипедисти
(voz/15min)
се зголемува
Брзина на возилата - (km/h)
+
Како што се зголемува брзината на движење, се
зголемуваат бодовите за нивото на услуга за
велосипедисти
Процентуално учество на +
Бидејќи бројот на тешки возила на патот се
тешки возила –
зголемува, се зголемуваат и бодовите за
% тешки возила - (% TV)
нивото на услуга за велосипедисти
Ширина на десната лента–
Колку е поголема ширината на лентата,се
метри (m)
намалуваат бодовите на Ниво на услуга за
велосипедисти
Состојба на коловозот - (1-5) +
Колку е полоша состојбата на коловозот, се
зголемуваат бодовите за нивото на услуга за
велосипедисти
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Велосипедска лента - (ИМА/ НЕМА)
Физички одвоена
велосипедска лента (ДА/НЕ)

-

Анализираниот одсек е
зафатен со паркирани возила
- (ДА/НЕ)
Климатски услови - (ДА/НЕ)

+

+

Ако на патот постои велосипедска патека,
тогаш се намалуваат бодовите за нивото на
услуга за велосипедисти
Ако велосипедската лента е одвоена од патот
тогаш се намалуваат бодовите за нивото на
услуга за велосипедисти
Колку е поголем процентот на зафатеност на
улицата со паркирање, се зголемуваат
бодовите за нивото на услуга за велосипедисти
Со влошените климатски услови,се
зголемуваат бодовите за нивото на услуга за
велосипедисти

Брзина на возилата
th

85-та процентуална брзина (85% The 85 percentile speed), е брзината во која или под која
се движат 85% од возачите [24]. Со зголемувањето на брзината на моторните возила,
вредноста на бодовите за BLOS ќе се зголеми и безбедноста и удобноста на велосипедот
ќе се намалат.
Големина на токот
Бројот на возилата за 15 минути по насока на движење. Доколку просечниот дневен
сообраќај е познат, тогаш протокот на возила за 15 минути може да се пресмета со
формула:
𝑞15 = (𝑃𝐷𝑆 ∙ 𝐷 ∙ 𝐾𝑑 )/(4 ∙ 𝐹𝑉𝑆),
каде се:
𝑞15 −15-то минутниот врвен проток,
𝑃𝐷𝑆 −просечен дневен сообраќај,
𝐷

−% на меродавниот врвен ток во пооптеретената насока,

𝐾𝑑 −% PGDS(voz/den), кој се јавува при меродавен врвен час.
𝐹𝑉𝑆 −врвен часовен проток.
Процентуално учество на тешки возила
Процент на тешки возила во структурата на сообраќајниот тек, (според препораките
дефинирани во Highway Capacity Manual – HCM 2010 [25]).
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Ширина на десната лента
Десната лента е идентификувана како лента која се наоѓа на десната страна на патот.
Ефективната ширина се мери од средната линија до десниот раб на патот (Сл. 7.2).

Сл. .7.2. Ширина на десната лента (извор: изработено од кандидатот)
Состојба на коловозот
Состојбата на коловозот се проценува според состојбата на неговата површина, оценета
со 5 -бода (FHWA’s five-point, [26])
Т. 7.4. Состојба на коловозот
Проценка

Состојба на коловозот

5.0

Многу добра – нова

4.0

Добра - приближно нова

3.0

Средна - умерено нова
Лоша - коловозот е оштетен до тој степен што влијае на брзината на

2.0

движење на возилата. Над 50% од површинскиот слој е оштетен и влијае
на движењето на учесниците во сообраќајот

1.0

Многу лоша - Коловозот е исклучително оштетен, (повеќе од 75%) и
сериозно го попречува движењето на учесниците во сообраќајот
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Велосипедска лента
Доколку постои лента за велосипеди на патот, тогаш нејзиното присуство е означено
со " ИМА " а ако нема, ознаката е " НЕМА ".
Физички одвоена велосипедска лента
Ако лентата за велосипеди е физички одделена од патот, тогаш е означена со "ДА" ако
нема физичка поделба, ознаката е "НЕ".
Анализираниот одсек е зафатен со паркирани возила
Се проценува процентот од одсекот кој е зафатен од паркираните возила. Секоја
сообраќајница се вреднува на посебен начин.
Климатски услови
Ако климатските услови влијаат врз безбедноста и удобноста на движењето, ознаката е
"ДА", во спротивно, ознаката е "НЕ".
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8.

ФОРМИРАЊЕ МОДЕЛ ЗА АНАЛИЗА НА НИВО НА
УСЛУГА НА ВЕЛОСИПЕДСКИ ТЕКОВИ
Од анализата на влијанието на одредени независни варијабли на вкупната

перцепција на велосипедистите, од вкупно 17, издвоени се 9 независни варијабли со
највисок ефект, а за потребите на создавање на моделот.
Т. 8.1. Независно променливи величини за формирање на моделот
Ознака

Назив на варијабли

Провкупно

Проценка на вкупната перцепција (BLOS score)

Бр. возила15

Број на возила за 15 минути (voz/15min)

Бр. возила

Број на возила на пат (voz/h)

Бр. ТВ

Број на товарни возила (TV/h)

Пост.ТВ

Постоење на теренски возила (%TV)

Брзина

Ограничена брзина (km/h)

Брзина 85

85% Брзина на движење на возило(km/h)

Шир.ленти

Ширина на сообраќајните ленти (m)

Шир.рам

Ширина на рамото (m)

Еф.шир

Ефективна ширина на тротоарот (m)

Кл.усл

Климатски услови (1- нема ефект; 2 – има ефект)

Физ.од

Физички одвоена велосипедска патека од тротоар (0-има; 1-нема)

Пар.ул

Паркинг на улица (процент на одсекот со зафатен паркинг на пат)

Сос.тр

Сосотојба на тротоар (FHWA 5- проценка на површината на
коловозот)

Бр.л

Број на сообраќајни ленти по насока
Во насока на тестирање на хипотезата и формирање на математички модел за

проценка на нивото на услуга на велосипедистите, формирана е база на податоци врз
основа на истражувањето спроведено на 13 различни сообраќајници во градот
Приштина. Прибрани се различни податоци (за карактеристиките на патиштата,
сообраќајот и околината), за кои се претпоставува дека ќе влијаат врз безбедноста и
удобноста на велосипедистите. Фазата на постапка за изработка на модел, од постапката
за избор на информациска основа во согласност со поставените цели па се до неговата
примена се прикажани во следниот дијаграм. (Cлика 8.1).
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Сл. 8.1. Дијаграм при изработка на модел
Заради тоа, користен е софтверски пакет „ SPSS Statistics 22“, а постапката која
се користи ја проценува точноста на општото ниво на линеарна регресија. Оценетиот
квалитет на услуга на патиштата со мешовит сообраќај, прво се претставува како
функција на заеднички варијабли кој опфаќа општ облик:
𝐵𝐿𝑂𝑆 = 𝑓(𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 … )
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Варијабилите кои се избрани за формирање на моделот се:
 Проток на возила;
 Брзина на возилата;
 Застапеност на тешки возила;
 Ширина на десната лента;
 Состојба на тротоарот;
 Велосипедска лента;
 Фозочки одвоена велосипедска лента;
 Постојаниот сегмент е зафатен за паркирање на пат;
 Климатски услови.
Формирањето на моделот е засновано на утврдување на математичка
формулација на зависноста помеѓу влезните, односно независните варијабли (бројот на
возила на пат, брзина на возилото, бројот на тешки возила, коловозот, велосипедската
лента, физички одвоена велосипедска лента, процент на сегменти со зафатен паркинг на
пат, климатски услови) и излезните, односно зависни променливи (y) што претставува
целосна перцепција за безбедност и удобност (ниво на услуга).
𝐵𝐿𝑂𝑆 = 𝑓(𝐵𝑟𝑉, 𝑉, 𝐵𝑟𝑇𝑉, 𝑆𝐾, 𝐵𝑇, 𝐹𝐵𝑇, 𝑃, 𝐾𝑈)
Користејќи ја техниката на линеарната регресивна анализа, моделниот облик би
бил:
𝐵𝐿𝑂𝑆 = 𝑏 + 𝑎1 (𝐵𝑟𝑉) + 𝑎2 (𝑉 ) + 𝑎3 (𝑆𝐾 ) + 𝑎4 (𝐵𝑇) + 𝑎5 (𝐹𝐵𝑇) + 𝑎6 (𝑃) + 𝑎6 (𝐾𝑈)

Поради тестирање на варијација во изградбата на некои варијабли, поточно би
било да се опише регресивната анализа и во следниот облик:
𝐵𝐿𝑂𝑆 = 𝑏 + 𝑎1 [𝑓(𝐵𝑟𝑉)] + 𝑎2 [𝑓(𝑉)] + 𝑎3 [𝑓(𝑆𝐾)] + 𝑎4 [𝑓(𝐵𝑇)] + 𝑎5 [𝑓(𝐹𝐵𝑇)]
+ 𝑎6 [𝑓(𝑃)] + 𝑎6 [𝑓(𝐾𝑈)]
Формирањето на моделите е извршено со примена на регресивна анализа во
чекори (Stepwisse regression models). Постоењето на цврсти меѓусебни корелации,
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помеѓу поединечни независни варијабли, условија моделирање преку неколку варијанти
на комбинација на варијабли. Табелата 8.2. прикажува само четири од многуте модели
кои се тестирани.
Т. 8.2. Варијантите на формирање на модел со примена на регресивна анализа во
чекори
Coefficientsa
Model

1

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
-4.738
.306
2.019
.071

(Constant)
Број возила:
ln_15Br_Vozila
2 (Constant)
-5.151
.244
1.802
.058
Број возила:
ln_15Br_Vozila
8.860
.376
Состојба на тротоар:
Square_StKol
3 (Constant)
-10.804 .691
1.689
.057
Број возила:
ln_15Br_Vozila
6.622
.444
Состојба на тротоар:
Square_StKol
.198
Брзина и тешки возила: 1.722
ln_Brz_TV
4 (Constant)
-15.174 .841
1.628
.055
Број возилаla:
ln_15Br_Vozila
4.600
.489
Состојба на тротоар:
Square_StKol
.259
Брзина и тешки возила: 3.217
ln_Brz_TV
.006
Ефективна ширина на -.049
лентата
Square_We
a. Dependent Variable: Проценка на вкупниот ефект

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

Collinearity
Statistics
Tolerance VIF

.674

-15.492
28.278

.000
.000

1.000

1.000

.602

-21.109
31.314

.000
.000

.975

1.026

.453

23.593

.000

.975

1.026

.564

-15.634
29.659

.000
.000

.924

1.083

.339

14.919

.000

.647

1.545

.203

8.699

.000

.613

1.630

.544

-18.048
29.384

.000
.000

.908

1.101

.235

9.399

.000

.495

2.019

.379

12.411

.000

.333

3.006

-.204

-8.528

.000

.540

1.850

Со оглед на статистичките резултати на добиените модели, може да се заклучи
дека последниот модел во Варијантата 4 со вредности R Sqaure= 0.701 (табела 8.3), добро
ги претставува емпириските податоци. Имајќи предвид дека последниот модел има
најголема корелација и најмала грешка, истиот е избран за понатамошна примена во
конкретен случај.
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Т. 8.3. Коефициент на детерминација
Model Summarye
Model
R

R Square

Adjusted
Square

R

Std. Error of the
Estimate

1

.674a

.454

.454

.91237

2

.809b

.655

.654

.72612

3

.825

c

.680

.679

.69940

4

.838d

.703

.701

.67460

Durbin-Watson

.812

a. Predictors: (Constant), ln_15Br_Возила
b. Predictors: (Constant), ln_15Br_Возила, squere_StKol
c. Predictors: (Constant), ln_15Br_Возила, squere_StKol, ln_Brz_TV
d. Predictors: (Constant), ln_15Br_Возила, squere_StKol, ln_Brz_TV, squere_We
e. Dependent Variable: Проценка на вкупниот ефект

Тестирани се бројни варијабилни траснформации и комбинации, како и анализа
на влијанието на одредени независни варијабли и следствено е утврден следниот модел:

𝐵𝐿𝑂𝑆 = 1.628 ∙ ln (

𝐵𝑟𝑉15
) + 3.217 ∙ ln(𝑉(1 + %𝑇𝑉) + 4.6 ∙ 𝑆𝐾 −2 − 0.049 ∙ 𝑊𝑒2 − 15.174
𝐿

Каде што:
− 𝐵𝑟𝑉15 –проток во текот на 15 минути временски период;
−𝐿

– број на сообраќајни ленти во еден правец;

−𝑉

– брзина на движење на возилото (km/h);

− 𝑉𝑃𝑝

– испратени ограничувања на брзината (km/h);

− 𝑇𝑉

– процент на тешки возила (автобуси и камиони);

− 𝑆𝐾

– состојба на тротоари (според FHWA, состојбата на тротоарот е оценета на 5
нивоа и тоа 1 – најлоша и 5-најдобра);

− 𝑊𝑒 – просечна ширина на сообраќајната лента.
−𝐶

– константа.

Коефеициенти:
𝑎1 : 1.628

𝑎2 : 3.217

𝑎3 : 4.60

𝑎4 : 0.049

𝐶: 15.174

За избраниот модел 4, се формираат диверзивни криви (Cлика 8.2 и 8.3) на
зависноста од односот на целокупната безбедност и удобност (ниво услуга) на независни
промени.
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Сл. 8.2

Сл. 8.3
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8.1.

РЕЗУЛТАТИ, ПРОЦЕНКА И НИВО НА УСЛУГА
Како почетна точка, испитана е распределбата на вкупните оценки на средната

сигурност и удобност (просечна проценка на вкупно сите испитаници). Најниската
просечна оценка беше 1,48, додека највисоката оценка беше 5,81, следствено,
горенаведените вредности претставуваат екстреми кои може да се очекуваат во пракса.
Според тоа, линијата која е исцртана помеѓу овие две екстремни точки, која е приближно
рапсределена во резултатите на учесниците, е прикажана на Cликата 8.4. Околу 50 %
вдолж линијата одговараат на просечната вкупна оценка која изнесува 3,80.

Сл. 8.4. Поени за проценка на нивото на услуга за велосипеди
(извор: изработено од кандидатот)
Бидејќи постојат шест нивоа на услуги (од А до F), проценката на грешката која
одговара 50-те % ("50 проценти") (3,80) е одбрана како преградна точка во средина на
границата помеѓу NU C и NU D (Tабела 8.4).
Табела 8.4 (Проценка на нивото на услуга за велосипеди)
LOS
A
B
C
D
E
F

BLOS Range
≤ 1.50
1.51-2.80
2.81-3.80
3.81-4.80
4.81-5.80
˃ 5.80
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8.2.

ТЕСТИРАЊЕ НА МOДЕЛOТ НА ДЕЛ OД ГРАДСКАТА
МРЕЖА НА ПРИШТИНА

Главната цел на примена на моделот е проценката на нивото на велосипедска
услуга во градската патна мрежа на Приштина.
Во првиот чекор, валидноста на избраниот модел беше тестирана според
карактеристиките на протокот на сообраќајот и геометриските карактеристики на
патиштата.
Во вториот чекор, според добиените резултати, беше креирана карта на ниво на
велосипедска служба за правците во кои беше спроведено истражувањето.
Процедурата за пресметка на Ниво на Услуга на Велосипедските текови е дадена
во Табела 8.5.
Табела 8.5. Пресметка на нивото на услуга за велосипедски текови во патната мрежа
на Приштина
𝐵𝑟𝑉15
𝐵𝐿𝑂𝑆 = 1.628 ∙ ln (
) + 3.217 ∙ ln(𝑉(1 + %𝑇𝑉) + 4.6 ∙ 𝑆𝐾 −2 − 0.049 ∙ 𝑊𝑒2 − 15.174
𝐿
Бр
.

Име на улица

1

Назми Гафури
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2

Хаџи Зека

3

Бр..
авто/15
мин

(V km/h)
Дозволена
брзина

%К
(Камиони)

СП (1-5)
(Состојба на
патиштата)

1

40

11

3

3.5

4.65

D

102

1

40

4.7

3

4.5

3.89

D

Бајрам Бахтири

70

1

40

5

4

3.5

3.45

C

4

Илир Конушевци

157

2

40

5.8

3

3.0

4.04

D

5

Улица Миѓени

123

2

40

2.4

3

3.5

3.38

C

6

Фехми Агани

82

1

40

1

3

3.0

3.97

D

7

Љуан Харадинај

163

2

40

5

3

3.5

3.92

D

8

Цар Јустинијан

99

1

30

0

3

3.0

4.24

D

9

Бул.Бил Клинтон

458

3

40

5.6

4

3.0

4.9

E

10

Пеќки Сојуз

477

2

60

18

4

3.5

6.4

F

11

Тахир Синани

31

2

40

9.8

4

3.0

1.30

A

12

28 Ноември

85

1

30

0

3

3.0

3.99

D

13

Mуј Красниќи

42

1

40

0

3

3.0

2.84

C

L
(Бр. на
ленти)

We (m)
(ширина
на патот)

Поени
за
НУВ

НУВ

Според резултатите добиени во Табела 8.5, картата на ниво на велосипедска
служба е составена за насоките во кои е спроведено истражувањето (Cлика 8.5).
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Сл. 8.5. Kарта на нивото на услуга за велосипеди во патната мрежа на Приштина
(извор: изработено од кандидатот)
Според резултатите добиени од моделот, поврзан со Нивото на Услуга на
Велосипедските текови, прикажани во табела 8.5, се забележува дека патната мрежа во
градот Приштина не обезбедува добри услови за движење на велосипедистите. Сите
патишта во централната зона на градот обезбедуваат Ниво на Услуга „D“. Додека
автопатот што го поврзува Приштина со градот Пеќ, има најслабо Ниво на Услуга и тоа
„F“. Од друга страна пак, единствениот пат кој во моментов го нуди најдоброто Ниво на
Услуга на Велосипедите е патот „Тахир Синани“. Низ овој пат се движат мал број на
возила (околу 31 возило /минута) и овој пат има две ленти за движење.
Од резултатите на моделот се констатира дека бројот на моторни возила,
брзината на движење на моторните возила како и процентот на тешки возила, имаат
негативно влијание врз Нивото на Услуга на Велосипедите. Додека пак, ширината на
десната лента, бројот на лентите за насочување на движењето и состојбата на патот,
имаат позитивно влијание врз Нивото на Услугата на Велосипеди.
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8.2.1. Споредување на модели
За подетална анализа, направена е споредба на создадениот модел со постоечкиот
модел кој е во употреба (FDOT, 2009 [27]). За истите податоци за движењето на
сообраќајот и карактеристиките на сообраќајниците, направени се пресметки за Нивото
на Услуга на Велосипеди за 13 различни патишта во градот Приштина.
Споредбата на пресметаните резултати е дадена во Табела 8.6
Табела 8.6. Споредување на модели
Модел - FDOT 2009

Mодел за градот Приштина

𝑉𝑜𝑙15
𝐵𝐿𝑂𝑆 = 0.589 ∙ ln (
) + 0.826
𝐿

𝐵𝐿𝑂𝑆 = 1.628 ∙ ln (

∙ ln(𝑉 (1 + 10.38 𝐻𝑉)

𝐵𝑟𝑉15
) + 3.21
𝐿

∙ ln(𝑉(1 + %𝑇𝑉) + 4.6 ∙ 𝑆𝐾 −2 − 0.049 ∙ 𝑊𝑒2

+ 0.019 ln (𝐶𝑂𝑀15𝑁𝐶𝐴)

− 15.174

+ 6.406 ∙ 𝑃𝐶 −2 − 0.005 ∙ 𝑊𝑒 2
− 1.579
Nr.

Име на улица

Поени за

НУВ

Nr.

Име на улица

НУВ

Поени за

НУВ

НУВ

1

Назми Гафури

3.63

D

1

Назми Гафури

4.65

D

2

Хаџи Зека

3.22

C

2

Хаџи Зека

3.89

D

3

Бајрам Бахтири

3.02

C

3

Бајрам Бахтири

3.45

C

4

Илир Конушевци

3.17

C

4

Илир Конушевци

4.04

D

5

Улица Миѓени

2.84

C

5

Улица Миѓени

3.38

C

6

Фехми Агани

2.90

C

6

Фехми Агани

3.97

D

7

Љуан Харадинај

3.57

D

7

Љуан Харадинај

3.92

D

8

Цар Јустинијан

3.35

C

8

Цар Јустинијан

4.24

D

9

Бул.Бил Клинтон

4.53

E

9

Бул.Бил Клинтон

4.9

E

10

Пеќки Сојуз

5.51

F

10

Пеќки Сојуз

6.4

F

11

Тахир Синани

2.39

B

11

Тахир Синани

1.30

A

12

28 Ноември

2.01

B

12

28 Ноември

3.99

D

13

Mуј Красниќи

2.23

B

13

Mуј Красниќи

2.84

C
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Како што може да се види од резултатите прикажани во Табела 8.6, постои мала
разлика помеѓу Нивото на Услуга на Велосипеди според создадениот модел за урбаните
услови во градот Приштина и постоечкиот модел (FDOT 2009).
По споредувањето на резултатите од различните модели, беше утврдено дека во
моделот прилагоден за условите на градот Приштина, коефициентите a1, a2 и a3 се
повисоки во однос на моделот во FDOT 2009, додека вредноста на коефициентот a4 е
пониска.
Во постојниот модел (FDOT 2009), променливата "COM15NCA" (вкрстен
сообраќај COM15NCA) беше зачувана во модел C од институционални причини [28].
Но, во моделот адаптиран за градот Приштина, оваа варијабла се покажа како
ирелевантна.
Вредностите на постоечкиот модел во употреба (FDOT, 2009) се малку повисоки,
и за сообраќајните услови на Приштинските патишта тие не се менуваат многу, дури и
кога се зголемува бројот на возила. Така, со зголемување на бројот на автомобили,
промените се помали. Но, во овој модел, најголемо влијание имаат факторите како што
се состојбата на коловозот и ширината на десната лента.
Од друга страна, во моделот калибриран според урбаните услови на градот
Приштина, влијанието на големината на сообраќајот на возилото и ширината на десната
лента резултираа во поголемо влијание врз нивото на услуга на велосипедистите.
Влијанието на обемот на проток на сообраќај се забележува и во претставениот
дијаграм на Сликата 8.6. Врз основа на податоците за интензитетот на сообраќајот, како
најзначајна промена на бројот на возила се забележува на патот 10 и 11 (Табела 8.6).
Според постоечкиот модел кој е во употреба, промената на Нивото на Услуги за
Велосипеди за овие два патишта не е многу голема, споредбено со бројот на возила.
Додека пак, според калибрираниот модел за урбаните услови во градот Приштина,
промената на протокот на возила е видлива. (Слика 8.6).
Споредбата на резултатите од Нивото на Услуги за Велосипеди, според овие
модели, за 13 патишта во градот Приштина во кои се спроведени истражувањата, се
дадени во дијаграмите прикажани на Слика 8.6.
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Споредување на моделите
7
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Оценка на НУВ (LOS Score )
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5

4.9
4.53
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4
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3.22
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3.45
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3.97 3.92
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2.23
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Градски сообраќајници

Сл. 8.6. Споредување на модели (извор: изработено од кандидатот)
Споредбата на моделите за кои е пресметано Нивото на Услуга за Велосипеди е
прикажана во картата на патиштата во градот Приштина (Слика 8.7).

Постоечки модел

FDOT модел

Сл. 8.7. Споредба на моделите во картата на патишта во градот Приштина
(извор: изработено од кандидатот)
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9.

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА, ПРИДОНЕС НА
ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ПРЕДЛOЗИ ЗА
ПOНАТАМOШНИ ИСТРАЖУВАЊА
И покрај многуте обиди за намалување на присуството на моторни возила за да

се реализираат секојдневните патувања, денес во градовите на Европа, почестите
движења се вршат со автомобил.
Безбедноста и удобноста се очигледно најважните предуслови за возење на
велосипед, така што овие две главни компоненти на ниво на услуга треба да се третираат
со голема сериозност. Велосипедите, во принцип, се изложени на разни опасности за
време на движење по патот, како што се: големиот број возила, брзината на движење на
моторните возила, присуството на тешки возила, недостатокот на соодветна
инфраструктура за велосипедисти итн.
Во овој труд, кој во голема мера се заснова на анализа на постоечките модели кои
се користат за определување на нивото на услуга на велосипеди, а особено постоечкиот
модел во употреба (BLOS Model 2.0 [29]), истражувањето се фокусира на
идентификување на релевантните фактори, а преку нив и создавање на модел со кој ќе
се процени нивото на услуга на велосипедскиот сообраќај во градот Приштина.
Во првата фаза од истражувањето работено е на идентификување на
релевантните фактори кои ќе се користат за формулирање (креирање) на моделот.
Бројот на можни фактори првично беше избран врз основа на досега спроведени
претходни студии кои се поврзани со влијанието на овие фактори врз употребата на
велосипедите, потоа, бројот на клучни фактори е ревидиран од страна на различни фокус
групи. За време на истражувањето беше спроведено и истражување на корисниците на
велосипеди во велосипедскиот клуб Приштина од градот Приштина како и локалните
експерти од Машинскиот факултет – одделение за транспорт и сообраќај. Фокус групите
беа воглавно мали групи, кои направија проценка на факторите според одредени
критериуми, пред се имајќи го во предвид искуството, ставовите, како и посебното
искуство во областа на транспортот и велосипедизмот.
Овој тип на истражување не резултира со значајни статистички податоци, но
секако може да биде корисно при собирање на квалитетни информации [23].
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Врз основа на дискусиите се проценува дека за потребите на ова истражување ќе
се анализира влијанието на карактеристиките на патот, сообраќајот и околната средина.
Во втората фаза од работата, селектиран е изборот на учесници (испитаници) кои
ќе учествуваат во истражувањето. Во истражувањето учествуваа 74 испитаници од
различни возрасти и полови, од кои 50 (68%) се мажи и 24 (32%) жени. Сите учесници
учествуваа на обуката во која се известени за правилата и процедурите на
истражувањето, додека податоците поврзани со сообраќајот на улиците на Приштина се
земени од План за одржлива урбана мобилност за Приштина [30].
По анализата на податоците се констатира дека бројот на корисниците на
велосипеди во градот Приштина е многу низок. Имено, постоечката мрежа на нешто
повеќе од 5 километри, воглавно меѓусебно неповрзани велосипедски патеки не ги
задоволува тековните потреби на велосипедистите или проекциите за зголемување на
нивниот број. Затоа, велосипедистите во градот Приштина се принудени да ги споделат
своите површини за движење со другите корисници, (мешање на велосипедскиот со
моторизираниот сообраќај), што очигледно не е оправдано и е премногу опасно при
голем интензитет на сообраќај и големи брзини на движење или при голем удел на
камионите и другите тешки товарни возила.
Поаѓајќи од горенаведените податоци, произлегува дека околу 34,81 % од
испитаниците користат возило како главно превозно средство за дневно движење,
додека само 1,25 %, го користат велосипедот како превозно средство. Исто така, треба
да се напомене дека за време на анализата на податоците се забележани значителни
разлики во перцепцијата на ризик од страна на учесниците во истражувањето. Разлики
се забележани во зависност од возраста, полот и искуството во восење на велосипед.
Младата популација, најчесто на возраст под 20 години, покажала поголема
сигурност и помалку го доживувала ризикот од возење на велосипед, додека жените во
однос на мажите покажале помала сигурност и помала подготвеност за користење на
велосипедот во услови на хетрогена структура на сообраќајниот тек. Од друга страна,
забележана е разлика помеѓу испитаници кои се искусни и неискусни во возењето.
Велосипедистите со искуство во возењето се чувствуваа побезбедно во однос на оние
без искуство за возење.
Во трудот е анализирано влијанието на секој фактор врз перцепцијата на ризик и
безбедност, односно оценката на влијанието на овие фактори врз безбедноста и
123

удобноста на возење на велосипеди на улиците на Приштина. При тоа беше
констатирано дека највлијателните фактори се ширината на десната лента, која е
поврзана со безбедносната дистанца и присуството на тешки возила во структурата на
сообраќајниот тек.
Кога станува збор за постоечките модели за оценка на нивото на услуга на
велосипедските текови, треба да се напомене дека истите се креирани врз основа на
перцепциите на испитаниците преку видеоснимки. Имено, методологијата за прибирање
на податоци се спроведува на теренот, додека испитаниците го оценија степенот на
ризик и удобноста на возење на велосипед преку видео симулации.
Според некои автори, методот на прибирање на податоци преку уредување на
видео снимки има свои предности и недостатоци [31]. Преку видео снимки може да се
поминат повеќе улици и пребарувањето е побезбедно. Но, со унапредувањето на
технологијата, испитаниците немаат начин да го претстават реалниот степен на ризик на
улицата. Од друга страна, преку видеоснимки, тие исто така не можат да ја проценат
удобноста и состојбата вдолж градските сообраќајници. Имајќи го предвид
горенаведеното, овој труд е обид да се процени вистинската перцепција на
велосипедистите додека истите управуваат со велосипед при реални услови.
Формирањето на моделот е засновано на утврдување на математичка
формулација на зависноста помеѓу влезните, односно независните варијабли (протокот
на возила вдолж патот, брзината на возилата, бројот на тешки возила, состојбата на
коловозот, велосипедската лента, физички одвоена велосипедска лента, процент на
сегменти со зафатен паркинг на пат, климатски услови) и излезните, односно зависни
променливи (y) претставени преку целосната перцепција за безбедност и удобност (ниво
на услуга).
Креирањето на моделот е направено со примена на регресивна анализа во чекори
(Stepwisse regression models). Постоењето на цврсти корелации помеѓу поединечните
независни варијабли, условија моделирање преку неколку варијанти на комбинација на
варијабли. Табелата 8.2. прикажува само четири од многуте модели кои се тестирани. Со
оглед на статистичките резултати на добиените модели, може да се заклучи дека
последниот модел во Варијантата 4 со вредности R Sqaure= 0.701 (табела 8.3), добро ги
претставува емпириските податоци. Имајќи предвид дека последниот модел има
најголема корелација и најмала грешка, истиот е избран за понатамошна примена во
конкретниот случај.
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Главната цел на примена на моделот е проценката на нивото на услуга на
велосипедскиот сообраќај на градската патна мрежа на Приштина.
Во првиот чекор, валидноста на избраниот модел беше тестирана според
карактеристиките на протокот на сообраќајот и геометриските карактеристики на
улиците.
Во вториот чекор, според добиените резултати, беше креирана карта на ниво на
велосипедска служба за правците во кои беше спроведено истражувањето.
Според резултатите добиени од моделот, се забележува дека патната мрежа на
градот Приштина не нуди добри услови за движење на велосипедистите. Дополнително,
за потребите на подетална анализа, направена е споредба на новосоздадениот модел со
постојниот модел (FDOT, 2009).
По споредувањето на резултатите, се проценува дека:
 Вредностите на постоечкиот модел кој е во употреба (FDOT, 2009) се малку
пониски и за сообраќајните услови кои се карактеристични за приштинските
патишта, тие не се менуваат многу, дури и кога се зголемува бројот на возила.
Исто така, најголемо влијание врз нивото на услуга имаат факторите како
што се состојбата на патот и ширината на десната лента.
 Од друга страна, за моделот калибриран според урбаните услови во градот
Приштина е карактеристично дека интензитетот на сообраќајните текови на
возила и ширината на десната лента имаат поголемо влијание врз Нивото на
услуги на велосипедските текови.


Во калибрираниот урбан модел во градот Приштина се забележува дека бројот
на возила, брзината на движење на возилата и процентот на тешки возила
имаат негативно влијание, додека ширината на десната лента на патот и
состојбата на патот имаат позитивно влијание врз нивото на услуга.
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9.1.

ПРИДОНЕС НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ТРУДОТ
Во текот на изминатите две децении, беа развиени неколку модели за да се оцени

нивото на услуги на велосипедите. Постоечките модели главно се развиваат преку
поддршка на перцепциите на испитаниците според видео снимките.
Според некои автори, методот на прибирање на податоци преку уредување на
видеоснимки има свои предности и недостатоци [31]. Преку видеоснимки може да се
поминат повеќе сообраќајници и пребарувањето е посигурно. Но, без оглед на
напредокот на технологијата, испитаниците на таков начин реално не можат да ја
согледаат удобноста и степенот на ризик на патот.
Земајќи го во предвид горенаведеното, овој труд е дополнителен напор да се
процени вистинската перцепција на велосипедистите додека се вози велосипед под
реални патни, сообраќајни и амбиентални услови.
Затоа, придонесот на истражувањето е:


Изработка на статистички веродостоен и калибриран модел, погоден за
употреба во хетрогени урбани услови на сообраќај;



Проценка на нивото на услуга за велосипедските текови за урбани услови,
засновани исклучиво на перцепцијата на велосипедистите во реални услови;



Можност за создавање услови за учество на велосипедскиот сообраќај во
структурата на сообраќајните текови;



Употреба на стекнатите резултати за да правилно се разбере влијанието на
релевантните фактори врз одлуката на учесниците во сообраќајот да возат
велосипед и да преземат соодветни активности за нивно подобрување;



Погодност за создавање на карта за велосипеди, која ќе ги идентификува
правците кои нудат добра услуга за велосипедистите, како и патиштата кои
нудат пониско ниво на услуга;



Можност за примена на овој модел во други градови во Косово и во регионот кои
имаат исти/слични патни, сообраќајни иамбиентални услови;
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Квалитативна проценка на нивото на услуга за велосипедисти во градската
патна мрежа на Приштина како неопходна основа за дефинирање на
стратегијата за одржлив транспортен систем;



Можност преку презентираните резултати да се влијае врз релевантните тела
одговорни за безбедност во сообраќајот а со цел за подобрување на безбедноста
на велосипедистите, како и да се промовира користењето на велосипедите на
патот како еколошка и одржлива форма на транспорт;



Дополнителни можности за инженерите вклучени во урбанистичкото
планирање првично да ја проценат постојната состојба и, во случај на
планирање на патната мрежа, да создадат услови за подобрување на
безбедноста на велосипедистите.

9.2. ОГРАНИЧУВАЊА И ПРЕПОРАКИ ЗА ПОНАТАМОШНИ
ИСТРАЖУВАЊА
Овој труд е дополнителен напор во полето на многуте истражувања насочени кон
подобрување на нивото на услуга на велосипедските текови. Со оглед на
ограничувањата прикажани за време на работата, се проценува дека постојат можности
за подобрување на оваа студија, односно, за време на подготовката на трудот, беа
забележани следните ограничувања:
-

Истражувачката област е ограничена само на 13 улици и само во еден град,

-

Оваа студија е направена само за одсеци на патот и не ги зема предвид различните
пречки кои можат да се појават вдолж истиот (странични пристапни патишта,
крстосници, враќање на возилото, итн.).

Кога станува збор за препораките за натамошни истражувања, а со цел да се подобри и
унапреди нивото на услуга на велосипедските текови, се препорачува:


Вклучување на поголем број сообраќајници и истражувања кои треба да се
спроведат во неколку градови;



Истражувањето исто така може да се прошири и на велосипедски патеки кои
се физички одделени од патот;
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Истражувањата можат да се фокусираат на моделирање на побарувачката за
патување со велосипеди со цел да се подобри велосипедската инфраструктура
(велосипедски патеки, паркирање, континуитет на велосипедска мрежа итн.);



Во иднина, истражувања треба ги опфатат и сигнализираните крстосници.
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ДОДАТОК 1____________________________________________
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Анкетен прашалник 1
1.Како се викате?______________________
2. Запишете емаил адреса, доколку сте заинтересирани за земање на податоци во
врска со анкетниот прашалник______________________________
3. Колку години имате?
а. Под 16
б. 16-17
в. 18-20
г. 21-24
д. 25-34
ѓ. 35-44
е. 45-54
ж. 55-64
з. Над 65
4. Пол
а. Машки
б. Женски
5. Дали возите велосипед низ градските сообраќајници на Приштина?
а. Да
б. Не
6. Која е причината за возење на велосипед низ Приштина?
а. Рекреација / вежбање
б. Патувам за на работа/школо
в. Повеќекратно патување
г. Посета
д. Останато
7. Колку често возите велосипед низ улиците во Приштина?
а. Пмалку од еднаш месечно
б. Еднаш до два пати месечно
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в. Еднаш неделно
г. Два до три пати во неделата
д. Четири или повеќе пати во неделата
8. Кои сообраќајници повеќе ги користите за возење на велосипед?
а. Градските улици
б. Собирните улици
в. Магистралните улици
г. Градски булевар
д. Велосипедски стази
ѓ. Тротоари
е. Останато
9. Колку километри приближно поминувате во текот на неделата со велосипед?
а. Помалку од 5km
б. 5 до 20km
в. 20 до 40km
г. Повеќе од 40km
10. Kолку дена во текот на неделата возете велосипед (за било која цел)?
а. Еден ден или помалку
б. 2 дена
в. 3 дена
г. 4 дена
д. 5 дена
ѓ. 6 дена
е. 7 дена
11. Дали влијаат временските услови на возењето на велосипед?
а. Да
б. Не
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Анкетен прашалник 2
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