




	  



ĮŽANGA

1 

VADOVO TURINYS

ĮŽANGA: BENDRAS ŠIO VADOVO TIKSLAS................................................................ 5

I DALIS: STRATEGINIS PLANAVIMAS......................................................................11

1.  Strateginis planavimas - neatsiejama mobilumo kultūros dalis .................................15

2.  Bendra transporto politika ............................................................................15

3.  Integruoto transporto planavimo įgyvendinimas praktikoje .....................................23

4.  Dviračių takų tinklo planavimas ......................................................................34

5. Svarbių eismo rodiklių stebėsena ir vertinimas ...... ..............................................45

6. Regioniniai ir nacionaliniai dviračių maršrutai ......................................................48

7. Dviračių naudojimo planavimo ir populiarinimo oficialus įtvirtinimas savivaldybių 
administracijose.............................................................................................51

8. BYPAD ir kiti dviračių politikos vertinimo metodai .................................................56

9. Literatūros sąrašas  .....................................................................................62

II DALIS: DVIRAČIŲ INFRASTRUKTŪRA ................................................................. 65

1. Dviračių infrastruktūra ..................................................................................69

2. „Pedelec“ dviračiai / elektriniai dviračiai .........................................................110

3. Stovėjimo aikštelės.....................................................................................115

4. Literatūros sąrašas .....................................................................................120

III DALIS: PASLAUGOS ................................................................................... .121

1. Aptarnavimas kaip integruotos dviračių sistemos dalis...........................................125

2. Informacija ..............................................................................................125

3. Dviračiai ir viešasis transportas ......................................................................137

4. Dviračių dalijimosi sistemos (DDS)....................................................................141

5. Dviračių statymo paslaugos............................................................................150

6. Važiavimo dviračiais kursai suaugusiesiems ........................................................154

7. Kitos paslaugos ..........................................................................................158

8. Literatūros sąrašas .....................................................................................168

IV DALIS: ELGESIO POKYČIŲ KOMUNIKACIJA.........................................................171

1. Komunikacija kaip neatskiriama mobiliosios kultūros dalis......................................175

2. Kodėl reikia skatinti keliauti dviračiais? ............................................................175

3. Bendradarbiavimas ir strateginis mąstymas ........................................................181

4. Rinkodaros komunikacijos strategijos ir elementai ...............................................185

5. Tikslinių grupių identifikavimas ......................................................................192

6. Rinkodaros kampanijų  pavyzdžiai ir komunikacijos priemonės.................................199

7. Skatinimo poveikio įvertinimas ......................................................................214

8. Šaltiniai ..................................................................................................216



2 



 Įžanga

3 

Bendras šio vadovo tikslas

Projekto „Mobile2020 – važinėjimo dviračiais skatinimas 
mažuose ir vidutinio dydžio miestuose Centrinėje ir Rytų 
Europoje iki 2020 m.“ tikslas - paskatinti naudojimąsi 
dviračiais kaip kasdienine transporto priemone. Dviračiai 
dažnai nesuvokiami kaip kasdieninė transporto priemonė 
ir dažnai tėra pramoga arba socialiai atskirtų žmonių 
transporto priemonė. „Mobile2020“ sudarys sąlygas per-
duoti žinias bei vystyti pajėgumus, siekiant padidinti 
važinėjimo dviračiais patirtį numatomose šalyse. Žinios 
perduodamos per informacijos skleidėjus kiekvienoje iš 
vienuolikos Centrinės ir Rytų Europos šalių, išmokant in-
formacijos skleidėjus skatinti ir planuoti dviračių eismą. 
Mūsų vadovas skirtas tiems informacijos skleidėjams, 
kurie patys nėra nei sprendimo priėmėjai, nei transporto 
planuotojai. Informacijos skleidėjai toliau skatins važinė-
jimą dviračiais savo šalyse, perduodami savo važinėjimo 
dviračiais patirtį sprendimų priėmėjams, tokiems kaip 
politikai, miesto ir transporto planuotojai. Tačiau mes 
taip pat tikimės, kad šis vadovas bus naudingas ir trans-
porto bei miesto planuotojams. 

Pagrindiniai tiksliniai miestai yra maži bei vidutinio dy-
džio, turintys iki 350 000 gyventojų ir esantys Centrinės 
ir Rytų Europos šalyse, todėl pateikiama medžiaga yra 
apie gerąją praktiką būtent tokiuose miestuose. 

Šiame vadove pateikiama medžiaga, atskirų atvejų 
tyrimai ir teoriniai pagrindimai, patvirtinantys profesi-
nio pobūdžio žinias apie dviračių eismą kaip veiksmingą 
ir visavertę transporto priemonę miesto teritorijose. 

Medžiagos struktūra

Skatinimas dviratį naudoti kaip kasdieninę transporto 
priemonę susideda iš atskirų temų, kurios tarpusavyje 
yra artimai susijusios, persidengia viena su kita ir vie-
na nuo kitos priklauso. Todėl dalijimas į atskiras temas 
tėra pragmatinė priemonė, siekiant valdyti informaci-
jos skleidėjų pajėgumų sustiprinimo procesą. 

Dviračių transporto ir važinėjimo dviračiais skatinimo 
temos yra tarpusavyje susijusios ir  pačios svarbiausios 
diegiant tvaresnio mobilumo kultūrą, kurioje važinė-
jimas dviračiu suprantamas kaip visavertė šiuolaikinio 
kasdieninio mobilumo dalis. 

„Mobile2020“ pajėgumų vystyme išskiriamos šios ketu-
rios skirtingos temos:

• Strateginis ir bendras miesto ir transporto planavi-
mas;

• Infrastruktūros planavimas;

• Paslaugos dviratininkams;

• Komunikacija ir rinkodara, nukreipta į elgesio 
pokyčius.

Kompleksinis miestų ir transporto 
planavimas
Transporto plėtojimo planas
(pagrindinis transporto planas)
Maršrutų rūšys
Reikalavimai dviračių tinklui
Tinklų integravimas
Maršrutų žymėjimas
Dalyvavimas planavimo procese
Dviračių naudojimo politikos 
auditas

Materialusis lygmuo Simbolinis lygmuo

Bendroji ir vietinė informacija
Žemėlapiai ir maršrutų 
planuotojai
Leidiniai ir kalendoriai
Dviratis kaip tarpmodalinio 
transporto rūšis
Dviračių parkavimas ir 
susijusios paslaugos
Dviračių nuomos sistemos
Kitos dviračių naudojimo 
paslaugos

Poreikis skatinti dviračių naudojimą
Komunikacijos strategijos
Tikslinių grupių nustatymas
Plataus masto įvaizdžio formavimo 
ir motyvacijos kampanijos
Specialių grupių motyvavimo
programos ir veiksmai
Komunikacija suinteresuotosioms 
šalims

Dviračių naudojimo infrastruktūra
Projektavimo principai
Dviračių takų rūšys
Įrengimas
Kokybės kontrolė
Ženklinimas
Šviesoforai
Parkavimo infrastruktūra
Elektriniai dviračiai

Infrastruktūros 
planavimas

Strateginis ir 
kompleksinis 

miesto ir 
transporto 

planavimas

Paslaugos
 dviratininkams

Komunikacija ir 
rinkodara elgsenai 
pakeisti

1 pav: „Mobile2020“ – Važinėjimo dviračiais sistema
Šaltinis: Sudaryta autorių
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susiformuoti, ar į jį atsižvelgia vartotojai, pareigūnai bei 
sprendimų priėmėjai, sudaro pagrindines prielaidas mo-
bilumo kultūros pokyčiams. Pavyzdžiui, kokybę gerinantis 
dalyvavimas kaip komunikacijos forma, arba grįžtamasis 
ryšys, kylantis dėl perdarytos eismo erdvės, ir kelio var-
totojų įpročiai, suvokimas ir komunikacija kaip apibrėžia 
„Pasidalijamosios erdvės“ sąvoka (žr. II dalį apie infra-
struktūrą). 

2 pav: Mobilumo kultūrai įtakos darantys veiksniai 
Šaltinis: sudaryta pagal Götz/Deffner, 2009

Kultūros pirmiausia gali būti suvokiamos pliuralistiniame ir 
sąryšiniame kontekste.2 Kadangi egzistuoja skirtingos mo-
bilumo kultūros, yra ir skirtingi keliai, vedantys tvaresnės 
mobilumo kultūros link. Triada „ekonomiška“, „ekologiš-
ka“ ir „visuomeniška“ nustato rėmus, kuriuose turi būti 
formuojamas transportas ir judumas. Sąvoka „visuomeniš-
ka“ šiuo atveju reiškia ne vien diskriminacijos ir neteisybės 
vengimą mobilumo atžvilgiu, bet ir sąlygų įvairiems gyveni-
mo būdams bei mobilumuii sudarymą. 

Tokiu atveju, tvaresnio mobilumo kultūra yra daugiarūšė ir 
turi daug galimybių. Tai reiškia, kad yra daugiau nei viena 
universali transporto priemonė, kuri tinka visiems atve-
jams. Daugiarūšiškumas reiškia, kad skirtingomis aplinky-
bėmis skirtingos transporto priemonės yra tinkamiausios, 
veiksmingiausios ir maloniausios. Toks reikalavimas trans-
porto politikai ir eismo mokslui nėra naujas, tačiau re-
tas miestas / dalyvis ryžtasi iškelti šį mišraus transporto 
klausimą viešai. 

Komunikacija ir dalyvavimas yra pagrindiniai stiprios 
tvaraus mobilumo kultūros formavimo parametrai. Yra 
išskiriami trys atskiri tokios komunikacijos lygiai: 

• Kai atitinkama infrastruktūra sudaro sąlygas savireg-
uliacijai / sąveikai eismo metu;

• Apsikeitimas informacija bei pristatymas; 

• Grįžtamasis ryšys bei apsikeitimas informacija – tai ne 
vien informacijos iš planuotojų, kūrėjų ir tiekėjų per-
davimas vartotojui. Taip pat svarbu, kad informacija 
judėtų ir kita linkme, sudarydama vartotojams sąly-
gas pasakyti, ko jie nori ar nenori, kokie jų poreikiai. 

2 Janowicz, 2006

Svarbu pažymėti, kad kiekviena tema turi būti supran-
tama ir įgyvendinama kartu su kitomis, nes gerinant 
važinėjimo dviračiais sąlygas miestuose ir didmiesčiuose, 
negalima atskirti tokių priemonių, kaip naujų galimybių 
ar infrastruktūros formavimas, nuo paslaugų, informavi-
mo ar komunikacijos. Ne mažiau svarbu pažymėti, kad 
ne visos priemonės ar pateikti pavyzdžiai tinka visoms 
„Mobile2020“ projekto miestų sąlygoms. Mes siekėme at-
skleisti įvairias taikomas priemones tam, kad įkvėptume 
ir pristatytume geriausiai parengtas dviračių skatinimo 
politikas ir sąlygas. Ar įmanoma pritaikyti geriausios prak-
tikos pavyzdžius, reikia įvertinti atsižvelgiant į vietines 
sąlygas, kuriose dviračių skatinimas bus įgyvendinamas.

1 paveikslėlyje pateikiama schema, iliustruojanti keturi-
as „Mobile2020“ medžiagos temas. Taip pat paveikslėlis 
rodo, kad dviračių mobilumo sistema apima daugybę as-
pektų, užtikrinančių dviračių, kaip kasdieninės transporto 
priemonės, naudojimą. 

Mobilumo kultūros sąvoka, formuojanti pa-
jėgumų plėtros procesą „Mobile2020“ pro-
jekte

Terminas „mobilumo sąvoka“ vartojamas daugelyje šios 
diskusijos apie tvarų mobilumą ir gyvenimo kokybę kon-
tekstų. Kiti susiję terminai, tokie kaip „eismo klimatas“, 
„dviračiui palankus klimatas“ ir pan. taip pat tam tikra 
prasme yra vartojami perkeltine reikšme tiek, kiek jų 
reikšmė yra neaiški.1

Trumpai tariant, kultūra gali būti suprantama kaip įvairių 
visuomenės sukurtų „dalykų“ ir jų simbolinės reikšmės 
rinkinys. Pavyzdžiui, dviračių eismas. Dviračiui prisk-
iriama simbolinė reikšmė, jo suvokimas bei požiūris į 
jį yra nevienodas skirtingose socialinėse ir kultūrinėse 
aplinkose. Galima daryti įtaką požiūriui į dviračių eismą 
per taisykles ir apribojimus arba per reikšmės pakeitimą. 
Reikšmę galima pakeisti komunikacijos pagalba. Tai gali-
ma  pailiustruoti tokiu pavyzdžiu: Olandijoje ministrai ir 
karalienė važinėja dviračiu, o Indijoje dviratis - vargšų 
žmonių transporto priemonė. Atgimstant važiavimui dvi-
račiais pasaulyje, aukštesniosios viduriniosios klasės at-
stovai didžiuojasi būdami dviratininkais. 

Esant tokiam suvokimui, suformuota aplinka, transporto 
priemonės, kelių ir geležinkelių infrastruktūra egzistuoja 
ne šiaip sau,  jie yra diskurso simboliai ir subjektai. Toki-
os prigimties kultūriniam terminui turi būti nepriimtina 
linijinio eismo kontrolės sąvoka. Kultūra yra dinamiškas 
procesas, kuriame gali atsirasti tiek numatyti, tiek nenu-
matyti rezultatai bei susiformuoti sudėtingas grįžtama-
sis ryšys. Skirtumai, kaip grįžtamajam ryšiui leidžiama 

1 Götz/Deffner, 2009
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Pristatymas ir įvaizdžio pasiskolinimas iš produk-
to rinkodaros: naujos transporto galimybės turi būti 
pateikiamos kaip kažkas prasmingo ir praktiško, tačiau 
jos taip pat turi būti estetiškos ir nuosekliai suprojektuo-
tos, kad perteiktų jų jausminį ir emocinį patrauklumą. 
Tai įgyvendinant reikia laikytis rinkodaros komunikacijai 
taikomų įstatymų.

Kelionės dviračiais kaip tvaraus mobilumo 
kultūros dalis

Kasdieninio važinėjimo dviračiais skatinimas yra ilgas 
procesas, reikalaujantis daugiau nei tiesiog gerai ap-
galvotų investicijų į dviračių infrastruktūrą. Žmonių ap-
sisprendimą dviratį naudoti kaip kasdieninę transporto 
priemonę veikia ne vien infrastruktūra. Svarbu atsižvelgti 
į tai, kad mobilumo įpročiai yra daugiau veikiami gyven-
imo būdo ir ilgalaikių mobilumo įpročių nei trumpalaikių 
racionalių pasirinkimų. Nusistovėjusių įpročių pavyzdžiu 
galėtų būti dviračio ar automobilio naudojimas trum-
poms kelionėms. Nebūtinai kiekvienai kelionei priima-
mas naujas sprendimas.

Kadangi sunku pakeisti neracionalius pasirinkimus, 
gerinant infrastruktūrą dviratininkams, reikalingas 
sisteminis metodas, kuris atsižvelgtų į neracionalius 
(emocinius) bei racionalius mobilumo įpročių aspektus. 

inant dviračių, kaip kasdieninės transporto priemonės, 
naudojimą  „Mobile2020“ projekto miestuose, svarbu su-
vokti, kad dviračių infrastruktūros planavimo ir kūrimo, 
paslaugų dviratininkams ir įpročių pokyčius lemiančios 
komunikacijos aspektai yra tarpusavyje susijusios vieno 
proceso dalys. Todėl „Mobile2020“ projekte bus taikoma 
bendra mobilumo kultūros politika. 

Pradedančiojo miesto, pažengusiojo mies-
to ir miesto-čempiono metodas

„Mobile2020“ vadovo skyriuose pateikiama daug dvi-
račių skatinimo ir planavimo praktinių žinių, kurios iš 
pradžių buvo rengiamos nebegaliojančiam 2011 m. pro-
jektui „PRESTO“3. „PRESTO“ („Dviračių, kaip kasdien-
inės transporto priemonės, naudojimo skatinimas“) 
medžiaga grindžiama metodu, kuris miestus skirsto į 
pradedančiuosius, pažengusius ir miestus-čempionus, 
priklausomai nuo  dviračių naudojimo lygio juose pa-
gal du rodiklius. Kadangi šis metodas gali būti naudin-
gas „Mobile2020“ projekto šalims partnerėms, žemiau 
pateikiamas trumpas šio metodo aprašymas. 

Konkretaus miesto dviračių naudojimo lygis priklauso nuo 
dviejų rodiklių:

1. Važinėjimo dviračiais sąlygų ir

2. Keliautojų dviračiais procento. 

Važinėjimo dviračiais sąlygos priklauso nuo to, kaip sau-
gu, paprasta, patogu ir patrauklu yra važinėti dviračiu 
šiuo metu. Kokybiškai analizuojami tokie aspektai:

• Važinėjimo dviračiais infrastruktūra;

• Eismo intensyvumas ir greičio lygiai;

• Eismo politika, pvz., ribojamo eismo zonos, 
draudžiamo automobilių eismo zonos ;

• Miesto planas: ar miestas pakankamai kompak-
tiškas, mišrus ir tankus, su trumpais atstumais tarp 
objektų, ar miestas išsibarstęs ir susisiekimui tarp 
atskirų objektų reikalingas automobilis. Sąlygos gali 
skirtis atskirose zonose tame pačiame mieste. 

Matuojant keliautojų dviračiais procentą kaip kiekybinį 
rodiklį:

• Kasdieninių kelionių dviračiais matavimas, atliekant 
skaičiavimus gatvėje ar vykdant apklausas. 

Pradedantieji miestai turi žemą balą pagal abu rodiklius, 
miestai-čempionai – aukštą balą. Nėra tokio miesto, kuris 
turėtų puikią infrastruktūrą, bet neturėtų dviratininkų, 
kaip ir nėra miesto, kuriame būtų aukštas keliautojų 

3 Pastraipa paimta iš Dufour, 2010 ir redaguota.

Saugių važinėjimo dviračiais sąlygų sukūrimas, suformu-
ojant dviračių infrastruktūrą, yra neabejotinai pagrind-
inė ir neatidėliotina užduotis Centrinės ir Rytų Europos 
šalyse. Tačiau taip pat svarbu įtraukti ir emocinius bei 
simbolinius važinėjimo dviračiais pranašumus, kurie 
galėtų pakeisti ilgalaikius mobilumo įpročius bei važinė-
jimo dviračiais įvaizdį. Žmonių mobilumo įpročius veikia 
simbolinė reikšmė, priskiriama skirtingoms mobilumo 
galimybėms. Tokia reikšmė gali skirtis priklausomai nuo 
skirtingos socialinės ir kultūrinės aplinkos.  

Kadangi neįmanoma pakeisti šių ilgalaikių mobilumo 
įpročių ir dviračių eismui suteikiamos reikšmės vien tik 
įrengiant naujas dviračių juostas ar pagerinant sąlygas, 
todėl, siekiant, kad dviratis būtų daugiau naudojamas 
kaip miesto transporto priemonė, ypač svarbi yra pro-
fesionali įpročių pokyčiams įtakos daranti komunikaci-
ja. Bet kokia komunikacija, siekianti paskatinti įpročių 
pokyčius, turi atsižvelgti į tai, kad važinėjimui dvirači-
ais priskiriamas simbolizmas turi būti svarbiausia tokių 
veiksmų dalis. Siekiant paveikti šį žmonių įsivaizduojamą 
simbolizmą komunikacijos pagalba, reikia keisti per ilgą 
laiką susiformavusias žmonių emocijas, vertes, baimes ir 
poreikius. 

Nustatant įpročiams įtakos darančią komunikaciją, svar-
bu atsižvelgti į tai, kad komunikacija nėra pavaldi dvi-
račių naudojimosi infrastruktūrai. Tiek materialus trans-
porto infrastruktūros aspektas, tiek simbolinė prasmė 
yra atitinkamos mobilumo kultūros išraiška. Todėl skat-
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Paaiškinimas:

apdovanoti
įtikinti 

patogus ir 
patrauklus

paskatinti

nuoseklus

saugus ir tiesioginis

apdovanoti

įtikinti 

paskatinti

patogus ir 
patrauklus

nuoseklus

saugus ir tiesioginis

apdovanoti

įtikinti 

paskatinti

patogus ir 
patrauklus

nuoseklus

saugus ir tiesioginis

PRADEDANTYSIS PAŽENGUSYSIS ČEMPIONAS

Rajonas Viso miesto tinklai

skatinimo
 užduotys

infrastruktūros 
užduotys

Važinėjimą dviračiais padaryti 
prieinamą, saugų ir gerbiamą Pasodinti žmones ant dviračių Išlaikyti žmones ant jų dviračių

„PRESTO“ metodo važinėjimo dviračiais strategijos užduočių seka

3 pav: „PRESTO“ aiškinamoji diagrama
Šaltinis: Dufour, 2010

dviračiais procentas, tačiau būtų labai blogos važinėjimo 
dviračiais sąlygos. Tačiau didelė ir išskaidyta pažengusiųjų 
miestų grupė susiduria su labai įvairiomis problemomis. 
Yra miestų, kurių keliautojų dviračiais procentas yra vidu-
tinis (apytiksliai tarp 10 proc. ir 30 proc.), nors važinėjimo 
dviračiais sąlygos yra iš tikrųjų gana prastos. Taip pat yra 
kitų miestų, kurie bandė gerinti važinėjimo dviračiais sąly-
gas, tačiau, deja, keliautojų dviračiais išliko labai mažai.

Žemiau pateiktoje diagramoje nurodomos važinėjimo 
dviračiais užduotys trijuose važinėjimo dviračiais etapu-
ose (šios rekomendacijos atitinka „BYPAD“4 kokybės lygi-
us važinėjimo dviračiais politikoje). Nėra tiesioginio ryšio 
tarp atskiros konkrečios priemonės bei dviračių naudoji-
mo ir saugumo. Tačiau galima nustatyti bendrus tikslus ir 
priemonių, kurios yra labiau tinkamos tam tikram konk-
retaus miesto lygiui, rinkinius. Kartu sudėjus, miestai 
galėtų jais vadovautis kurdami savo strategiją, kaip pe-
reiti nuo pradedančiojo iki pažengusiojo miesto lygio, bei 
iki miesto-čempiono ir aukščiau. 

4 „BYPAD“ (Dviračių politikos auditas) – žr. skyrių I dalyje 
„Strateginis planavimas“.

Diagramoje pateikiama nemažai pasiūlymų. Dviračių poli-
tika kiekvienu lygiu turi skirtingus tikslus:

• Pradedantysis miestas: važinėjimą dviračiais padar-
yti prieinamą, saugų ir gerbiamą;

• Pažengusysis miestas: pasodinti žmones ant dviračių; 
ir 

• Miestas-čempionas: išlaikyti žmones ant jų dviračių. 

Atskirais lygiais turi būti naudojamas skirtingas infra-
struktūros kūrimo ir skatinimo pastangų politikos derinys, 
daugiau pastangų skiriant infrastruktūros kūrimui prad-
edančiojo ir čempiono etapuose bei skatinimui - pažengu-
siojo etape.  

Atkreipkite dėmesį, kad proporcijos diagramoje nuro-
do sąlygines pastangas. Jos neturėtų būti suprantamos 
kaip kiekybinis išlaidų ar investicijų rodiklis. Labiausiai 
tikėtina, kad bendros išlaidos bus mažiausios pradiniame 
etape ir visą laiką, infrastruktūrai plečiantis iki visą mi-
estą apimančio tinklo, augs, kadangi bus pereinama prie 
brangesnių plataus masto užduočių, tokių kaip didelės 
dviračių stovėjimo stotelės ar ilgi dviračių tiltai. Iš viso 
skatinimo išlaidos yra daug mažesnės nei infrastruktūros 
išlaidos. 
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Diagramoje taip pat nurodoma, kad visos priemonės tai-
komos visais lygiais, tačiau keičiasi jų taikymo apimtis. 
Nurodomi lygiai, kai atitinkamos pastangos yra veiksmin-
giausios. Be abejo, miestai priemones turi priderinti prie 
savo individualių poreikių bei pakoreguoti jas taip, kaip 
jiems atrodo tinkama. 

Daugiau informacijos apie „PRESTO“ metodą rasite 
leidinyje „PRESTO dviračių politikos vadovo pagrindinės 
gairės“.

Redaktorių žodis ir padėka  

Šis vadovas – tai redaguotas tekstų, informacijos ir 
atskirų atvejų tyrinėjimų rinkinys, kuris buvo atidžiai 
peržiūrėtas, pakeista jo struktūra ir papildytas pagal 
mūsų konkrečius tikslus. 

Šio vadovo redaktoriai norėtų padėkoti visiems au-
toriams ir organizacijoms, kurios prisidėjo prie šio 
dokumento savo leidiniais, tekstais, nuotraukomis ir 
informacija. Šios vadovo dalies sudarymui buvo la-
bai naudingi žemiau nurodyti leidiniai ir informacijos 
šaltiniai:

• Visa programos „Pažangios energetikos Europa“ 
remiamo projekto „PRESTO“ medžiaga – „Promot-
ing Cycling for Everyone as a Daily Transport Mode“. 
(www.presto-cycling.eu)

• CROW National information and technology plat-
form for infrastructure, traffic, transport and pub-
lic space, Design manual for bicycle traffic, Record 
25, Netherlands

• FGSV - Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen

• Atvejų analizės duomenys iš programos „Pažan-
gios energetikos Europa“ remiamos „Eltis“ sve-
tainės (www.eltis.org)

• Handbook Urb-AL project: Integrating cycling in 
traffic engineering in Latin American and European 
medium sized cities written by Ton Daggers, Jeroen 
Buis, Ruud Ditewig, Claus Köhnlein, Walter Vogt, 
Stefan Alber and Jutta Deffner,

• GTZ (Publisher) / Godefrooij, Tom; Pardo, Carlos-
felipe; Sagaris, Lake (Editors) (2009): Cycling-In-
clusive Policy Development. A Handbook. Eschborn, 
Utrecht. (www.sutp.org)

• Trendy Travel Project

• Büttner et al. (2011): Optimising Bike Sharing in Eu-
ropean Cities. A Handbook. (www.obisproject.com)

• Projekto „LIFE CYCLE“ publikacijos ir atvejų ana-
lizė (http://www.lifecycle.cc)

• “ADFC Germany“ atvejų analizė bei veiklos doku-
mentai (www.adfc.de)

• Gerosios patirties pavyzdžiai iš Vokietijos dviračių 
portalo internete (www.nationaler-radverkehr-
splan.de/en/praxisbeispiele/)

• Buis, Jeroen (2001) Planning for cycling as part of 
an integrated urban transport policy: reallocating 
public space. In: Daggers, Ton; Buis, Jeroen; Vogt, 
Walter; Deffner, Jutta; Ditewig, Ruud; Koehnlein, 
Claus (2002): integration of cycling planning in 
urban and transport planning. Handbook. Urb-Al 
project. Utrecht.

Redaktoriai ir autoriai taip pat nori širdingai padėkoti 
„Mobile2020“ projekto kritikams Willem Bosch, Ton Dag-
gers, Andrej Klemenc, Konrad Kosecki, Csaba Mezei, Greg 
Spencer, Wioletta Szymanska, Linui Vainiui ir Ventzislav 
Vassilev, kurie daug savo laiko ir pastangų skyrė per-
skaityti šio vadovo projektą bei pateikė labai naudingų 
pasiūlymų. Taip pat norėtume padėkoti Irinai Aļekseje-
vai, Tomasui Rehacek, Greg Spencer, Wioletta Szymaska 
ir Markus Müller už gražias jų parinktas nuotraukas. Mes 
taip pat dėkojame Heidi Kemp, Linda Strelau ir Steffi 
Schwerdtfeger už redagavimą bei Nadia Nabaoui-Engel-
hard už jos kūrybišką maketavimo darbą. 

Šį vadovą galėjome išleisti programos „Pažangios energe-
tikos Europa“ skirtų lėšų dėka. 

Frankfurtas / Hamburgas, 2012 m. lapkričio mėn.

Jutta Deffner   
Torben Ziel   
Tomas Hefter   
Christian Rudolph

4 pav: Dviračių eismo ženklas, Budapeštas (Vengrija)

Šaltinis: Schuster, 2011
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1. Strateginis planavimas – neat-
siejama mobilumo kultūros 
dalis 

Planavimas yra svarbi važinėjimo dviračiais skatinimo 
dalis. Pagrindiniai skatinimo tikslai yra: pagerinti esamą 
padėtį, apibrėžti taikytinas priemones bei veiksmingai 
panaudoti lėšas ir išteklius. Siekiant tokių tikslų, pla-
navimas padeda struktūrizuoti ir organizuoti pastangas. 
Kita svarbi strateginio planavimo dalis yra galimybė su-
derinti ,atrodytų, kartais vienas kitam prieštaraujančius 
interesus. Kadangi dviračių naudojimo planavimas nėra 
vienintelis nagrinėtinas klausimas,  reikia atsižvelgti ir į 
kitas transporto priemones ir miesto plėtros temas bei 
į globalesnius finansinius ir bendros politikos klausimus, 
todėl labai svarbu suderinti vienas kitam prieštaraujan-
čius tikslus. Planavimo proceso metu suformuluojami 
tikslai. Jeigu jie suderinami su kitais planais ir intere-
sais, tuomet yra lengviau įgyvendinti užsibrėžtų tikslų 
pasiekimui pasirinktas priemones. Todėl strateginis pla-
navimas yra naudingas dviračių naudojimo skatinimui 
kaip priemonių įgyvendinimo ir veiksmingo uždavinių 
įgyvendinimo įrankis. 

2. Bendra transporto politika 

Per paskutinį dešimtmetį daugelis miestų visame pa-
saulyje pradėjo skatinti naudoti dviračius kaip miesto 
transporto priemonę. Tačiau nedaugeliui pavyko įtrauk-
ti dviračius į savo miesto transporto sistemą taip, kad 
jie taptų visaverte transporto priemone.1

Sėkminga važinėjimo dviračiais politika diegiama kaip 
bendros transporto politikos visoms transporto priemo-
nėms dalis bei ji turėtų būti papildomai remiama kitų 
politikų, tokių kaip žemės naudojimo, miesto plėtros  
ir net socialinės ir ekonominės politikos, nes jos viena 
kitą veikia. Pavyzdžiui, dviračių takų įrengimas bei nau-
jų greitkelio juostų motorizuotam transportui tiesimas 
greičiausiai sukels didesnius užlaikymus bei sumažins 
dviratininkų saugumą, todėl bus mažiau važinėjama 
dviračiais ir bus daugiau nelaimingų atsitikimų. Bendra 
transporto politika suderina skirtingas transporto prie-
mones bei jų naudojamas miesto erdves, suteikdama 
kiekvienai transporto priemonei atitinkamas funkcijas 
miesto transporto sistemoje. Taip sumažinamas kelio-
nės laikas visiems keliautojams. Miestas tampa sauges-
nis, o gyvenimo kokybė išauga visiems jo gyventojams, 
dviratininkams ir nedviratininkams. 

Nors šiame skyriuje aprašoma važinėjimo dviračiais po-
litika, labai svarbu atkreipti dėmesį į platesnę miesto 
transporto politiką, kadangi neįmanoma įgyvendinti 
veiksmingos važinėjimo dviračiais politikos nepriklauso-
mai nuo kitų. Bet kokia važinėjimo dviračiais politika 
turi būti įgyvendinama kaip platesnės miesto transporto 
politikos dalis bei būti nuo jos neatsiejama. Eismas ir 
transportas didele dalimi formuoja miesto įvaizdį, jie 
yra svarbūs ekonomikai bei daro labai neigiamą įtaką 
gyvenimo mieste kokybei dėl kelių saugumo, triukšmo, 
užterštumo problemų bei, automobilių transporto atve-
ju, ilgesnio kelionės laiko dėl eismo spūsčių. Miestai 
formavosi aplink transporto sistemas, tačiau tuo pačiu 
transporto sistemos ir tinklai derinosi prie miestų. Dėl 
didžiulio transporto vaidmens kasdieniniame miesto gy-
venime transporto tikslai yra svarbūs bendriems miesto 
tikslams. 

Bendra miesto transporto politika susideda iš vizijos, 
kuri numato būsimą atitinkamo miesto ar didmiesčio 
transporto sistemą, tikslų, kuriuos reikės pasiekti, bei 
priemonių – fizinių (infrastruktūra) ir nefizinių (kaina, 
taisyklės, skatinimas ir pan.), kurias reikės įgyvendinti, 
siekiant užsibrėžtų tikslų. Ši konkreti ilgalaikė miesto 
transporto politika turi būti suformuluojama kaip stra-
tegija, apimanti:

1 pagal 2 skyrių iš Buis, 2001 (redaguota)

1 pav: Dviračių takų tinklo ženklas, Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011
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• Miesto ir jo transporto sistemos viziją;

• Tikslus ir užduotis miesto transportui ir skirtin-
goms jo priemonėms;

• Fizinių ir nefizinių tikslų ir užduočių įgyvendinimo 
priemonių apžvalgą.

2 paveikslėlyje parodoma, kaip vizijos, tikslai, uždavi-
niai ir priemonės tarpusavyje susiję bei pateikiami keli 
pavyzdžiai. Nepaisant to, kad priemonės daro didžiau-
sią praktinę įtaką, vizijos, tikslai ir užduotys yra būti-
ni siekiant įgyvendinti strategiją, kuri sudarys sąlygas 
pasirinkti tinkamas priemones teisingam tikslui. Vizijos 
įgyvendinimo strategija susideda iš tikslų, užduočių ir 
priemonių.   

2.1 Vizija

Vizija gali būti formuluojama kiekvienai politikos sri-
čiai, tačiau siekiant veiksmingos miesto transporto poli-
tikos, rekomenduojama formuluoti viziją visam miestui. 
Trumpai tariant, vizija atsako į klausimą, koks miestas 
turėtų būti, ir tokiu būdu formuoja miesto politiką. Vi-
zija gali įtraukti daug įvairių teiginių, tačiau dažniausiai 
apima šiuos aspektus:

• Teiginius apie pageidaujamą gyvenimo mieste 
kokybę: koks turėtų būti gyvenimas mieste?

• Teiginius apie ekonominius miesto pagrindus: kaip 
uždirbti pajamų?

• Teiginius apie teisingumą ir lygybę: kaip turi būti 
organizuojamas turtas ir priėjimas prie paslaugų? 

VIZIJA

TIKSLAI

UŽDUOTYS

PRIEMONĖS

Koks turėtų būti
 gyvenimas mieste?

Ko reikia, kad ši vizija 
būtų įgyvendinta?

Kiek reikia
 skirti pastangų?

Ką galima padaryti?

Pavyzdžiai:
remiantis tvarumo principais;
teikti gerą gyvenimo kokybę;
visi piliečiai lygūs.

Pavyzdžiai:
sumažinti išmetamų teršalų kiekį;
nuvažiuojamų atstumų sumažinimas;
padidinti viešojo transporto aptarnaujamas   zonas.

Pavyzdžiai:
10 proc. sumažinti motorizuotą eismą  iki 2020 m.;
iki 2020 m. artimiausias prekybos centras 80 proc.
gyventojų turibūti nutolęs ne daugiau kaip 500 m
kelio pėsčiomis atstumu;
1000 papildomų dviračių stovėjimo vietų viešose
transporto stotyse iki 2020 m.  

       
 

didelių automobilių stovėjimo vietų kaštai visame 
mieste; 
nebiurokratiniai leidimai įrengti prekybos centrus 
gyvenamuosiuose rajonuose; 
finansinė parama įrengiant dviračių stovėjimo vietas. 

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

Pavyzdžiai

2 pav: Ryšiai tarp vizijų ir priemonių (su pavyzdžiais)
Šaltinis: autorių sudaryta iliustracija 
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Daugelis šių elementų visų pirma turi sąsajas su trans-
portu, gyvenimo kokybe ir ekonomika. Tačiau pagalba 
įvairioms transporto priemonėms taip pat daro įtakos 
ir teisingumo bei lygybės tikslams, kadangi pagalba 
dviratininkams ir autobusų transportui teikia naudą ki-
tiems visuomenės sluoksniams nei pagalba automobilių 
eismui. 

Viziją gali formuluoti maža išrinktų atstovų grupė, 
tačiau idealiu atveju procesas yra atviras didelėms 
miesto gyventojų grupėms. Kaip įtraukti visuomenę, 
aptarta IV dalyje „Komunikacija“. 

2.2 Transporto politikos tikslai ir 
užduotys

Tikslai numato, ko siekiama platesne prasme. Jie nu-
stato politikos kryptį bei yra labai susiję su vizija, nes 
tiek tikslai, tiek vizija apibrėžia bendresnius siekius. 
Antra vertus, užduotys yra konkretūs žingsniai kelyje į 
trokštamą miestą ar transporto sistemą. Užduotys gali 
būti tarpinės ar galutinės. Priešingai nei daugelį tikslų, 
užduotis galima objektyviai išmatuoti ir įtraukti į laiko 
grafiką. 

Pavyzdžiui, transporto politikos tikslas gali būti – šva-
resnė miesto aplinka arba dviračių eismo padidėjimas. 
Norint pasiekti užsibrėžtą tikslą, gali būti nustatomos 
užduotys sumažinti išmetamų teršalų kiekį. Siekiant 
užtikrinti, kad platesnis tikslas bus pasiektas, dažniau-
siai reikia nustatyti keletą užduočių. Gali būti numa-
toma užduotis, tarkim, sumažinti bendrą transporto 
išmetamų azoto oksido (ar smulkiųjų kietųjų dalelių, 
anglies monoksido ar pan.) teršalų kiekį 10 proc. iki 
2020 m. lyginant su 2010 m. duomenimis, bei 30 proc. 
iki 2030 m. 

Kadangi nėra prasmės nustatyti užduotis neturint aiš-
kių aukštesnio lygio transporto ar važinėjimo dviračiais 
politikos tikslų, reikia pradėti nuo miesto politikos ir 
miesto transporto politikos tikslų nustatymo. 

Nustatant tikslus, visų pirma reikia suformuluoti norus, 
ir kai jau jie bus užrašyti, bus daug lengviau apibrėžti 
tikslus. Taigi, tikslų nustatymas yra labai svarbus:

• Tikslai suformuoja planavimo užduočių struktūrą. 
Jie nustato esamos situacijos analizės rėmus bei 
yra svarbūs planavimo proceso skaidrumui – tiek 
specialistams, tiek nespecialistams (nustatant at-
skirus tikslus trūkumo problemų sprendimui);

• Tikslai, užduotys ir priemonės (skirtos pasiekti 
tikslus ir atlikti užduotis) yra tiesiogiai susijusios, 

nes  naudingos yra tik tokios priemonės, kurios 
padeda pasiekti tikslus bei atlikti užduotis;

• Tikslai yra ypač svarbūs vykdant įvertinimą, nes 
tik nustatyti tikslai leidžia įvertinti priemonių 
veiksmingumą ar palyginti skirtingų strategijų 
pranašumus;

• Tikslai aptariami diskusijose tarp planuotojų, 
politikų ir gyventojų.

Bendras transporto planavimo tikslas yra atskirų vietų 
pasiekiamumas, o gyvenimo kokybė, kuri apima aplin-
kosaugą, saugumą, apsaugą ir teisingumą, yra kitas 
svarbus miesto (transporto) politikos tikslas. Finansinė 
ir ekonominė pusiausvyra taip pat yra vienas iš tikslų. 
Suderinta politika, kuri atsižvelgia į visus šiuos aukš-
tesnio lygio tikslus, yra svarbiausias bet kokios trans-
porto politikos uždavinys.

Užduotys, kaip ir tikslai, atlieka daug panašių funk-
cijų. Tačiau jos skiriasi tuo, kad jas galima išmatuoti 
ir tiksliai apibrėžti. Jos gali būti formuluojamos kartu 
su politika, kuri turėtų įgyvendinti šias užduotis, nes 
gali būti rizikinga suformuluoti užduotis tuomet, kai 
dar iš viso nėra nustatytos jokios politikos, kuomet gali 
būti neįmanoma nustatyti, ką galima pasiekti. Taip pat 
galima pradėti nuo tikslų suformulavimo, o užduotis, 
kurios yra konkretesnės ir derinamos prie esamos si-
tuacijos, nustatyti po nuoseklios esamos situacijos ir 
problemų analizės.

Užduočių funkcijos gali būti tokios2:

• Kaip politikos ženklai, nurodantys pokyčių ketini-
mus ir įsipareigojimus;

• Kaip pasiekimų įvertinimas;

• Kaip valdymo ir kontrolės priemonė;

• Lobistinės priemonės siekiant sukelti didesnį susi-
domėjimą ar gauti išteklių konkrečiai užduočiai.

Prieš nustatant tikslus, reikia atlikti tokius žingsnius:

• Reikia nustatyti bendrus tikslus aukštesniu lygiu 
bei suskaidyti juos į konkretesnius tikslus;

• Reikia nustatyti atitinkamus parametrus, kurie 
rodytų, ar miesto transportas vystomas pageidau-
jama linkme. 

2  Atkins, 1992
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Žemiau 1 lentelėje pateikiami žemesnio ir aukštesnio 
lygio tikslai miesto transportui: 

Žemesnio lygio tikslai
Aukštesnio lygio 
tikslai

Sumažinti vidutinišką gyventojų 
kelionėms skirtą laiką Prieinamumas

Sumažinti nelaimingų atsitikimų 
kelyje skaičių per metus Saugumas kelyje

Sumažinti naudojimosi nuosavu 
automobiliu dalį lyginant su kito-
mis transporto priemonių rūšimis

Keletas tikslų

Sumažinti kelio transporto prie-
monių išmetamų teršalų kiekį Aplinkosauga

Padidinti naudojimąsi dviračiais Keletas tikslų

1 lentelė: Žemesnio ir aukštesnio lygio tikslai miesto 
transportui
Šaltinis: Buis, 2001

Nustačius žemesnio lygio tikslus, toliau reikia nustatyti už-
duotis, kuriomis būtų įgyvendinami žemesnio lygio tikslų 
parametrai. Miesto transporto politikos užduotys galėtų 
būti tokios:

Pavyzdžiui:

• Iki 2020 m. kelionės dviračiais turi išaugti 50 proc. 
lyginant su 2002 m.

• Kelionių automobiliais dalies sumažėjimas lyginant su 
kitomis transporto priemonėmis nuo 50 proc. 2002 m. 
iki 40 proc. 2020 m. 

Nustačius konkrečią politiką ir transporto planą, galima 
apibrėžti ir konkretesnes užduotis. Tačiau svarbu tikslų 
ir užduočių nesupainioti su priemonėmis. Infrastruktūros 
formavimas gali būti suprantamas kaip užduotis, tačiau 
kartu tai yra ir važinėjimosi dviračiais skatinimo priemo-
nė. Jeigu nustatoma užduotis nutiesti tam tikrą kilometrų 
skaičių dviračių takelių, nueinama nuo pagrindinio tikslo 
padidinti važinėjimą dviračiais. Tai gali būti dviračių stra-
tegijos kertinis akmuo, tačiau jis neužtikrina, kad tikslas 
bus įgyvendintas, jeigu kitos temos, tarkim  saugumas, yra 
svarbesnės. 

2.3 Žemės teritorijų planavimas ir miesto 
plėtra

Žemės naudojimas – tai tokia sąvoka, kuri apibrėžia žemės 
teritorijų paskirtį bei šios paskirties intensyvumą. Žemės 
paskirtis gali būti gyvenamoji, komercinė, darbo, rekre-
acinė, gamtos, žemės ūkio ir pan. Miestuose pagrindinė 
paskirtis yra gyvenamoji (kur žmonės gyvena), darbo (kur 
žmonės dirba) ir komercinė (kur žmonės apsiperka ir pra-
mogauja). Žemės naudojimo intensyvumas suprantamas 
kaip gyventojų ar darbuotojų skaičius vienam hektarui ar 
kvadratiniam kilometrui, arba komercinės paskirties atve-
ju – parduotuvių, restoranų, kavinių ir pan. skaičius ir dydis 
arba lankytojų skaičius vienam hektarui / kvadratiniam ki-
lometrui. 

Žemės panaudojimas numato miesto eismą ir transpor-
tą plačiu mastu, nes žmonės keliauja į darbą, lanko savo 
draugus ar eina į parduotuves. Atstumai tarp šių žemės pa-
skirčių daro įtakos gyventojų nukeliaujamiems atstumams 
bei lemia transporto priemonės pasirinkimą. Jeigu gyven-
tojas dirba kitoje gatvės pusėje, į darbą jis greičiausiai 
keliaus pėsčiomis. Tačiau jeigu jo darbas už 5 km, galbūt 
jis važiuos dviračiu. Bet jeigu jam reikia įveikti 15 km ar 
daugiau, jis aiškiai nuspręs keliauti automobiliu ar viešuoju 
transportu. 

Suvokimas, kad žemės teritorijų planavimas gali ir turi da-
ryti didelę įtaką politikai, kuria siekiama išspręsti miesto 
eismo problemas ir skatinti vaikščiojimą pėsčiomis, va-
žiavimą dviračiu ir viešuoju transportui, yra gana naujas, 
tačiau jau įgyvendinamas praktikoje. Bendros transporto 
politikos negalima įgyvendinti neatsižvelgiant  į žemės pa-
skirties planavimą. 

Pradedant strateginį planavimą, pirma reikia iškelti klausi-
mą, kokie bus žemės naudojimo  planavimo tikslai. Žemiau 
pateikiame tikslų pavyzdžių:

• Sumažinti eismą, sutrumpinus keliones taip, kad ats-
tumai tarp kelionės objektų būtų arčiau vienas kito;

• Sumažinti naudojimąsi motorizuotomis transporto 
priemonėmis, didinant vaikščiojimą pėsčiomis bei    
važinėjimą dviračiais, trumpinant kelionės atstumus;

• Sumažinti eismą, derinant erdvių paskirtis vienoje 
vietoje (pvz., gyvenamoji, prekybos ir darbo);

• Suformuoti tinkamą ir patrauklią aplinką važinėjimui 
dviračiais ir vaikščiojimui pėsčiomis;

• Padidinti viešojo transporto aptarnaujamas zonas.

Kaip galima įgyvendinti šiuos tikslus? Kadangi paskirtis ir 
intensyvumas yra tokie parametrai, kurie nustato žemės 
naudojimą, jie taip pat yra esminiai žemės naudojimo pla-
no įgyvendinimui. 

Skirtingose šalyse skirtingais istoriniais etapais yra ir buvo 
skirtingi požiūriai į miestų tankumą. Pasauliniu mastu gy-
ventojų tankumas miestuose yra nevienodas. Azijos ir Af-
rikos miestai linkę būti tankiau apgyvendinti nei miestai 
Europoje ar Šiaurės Amerikoje. Pavyzdžiui, Budapešto 
(Vengrija), Hiustono (JAV), Hamburgo (Vokietija), Vienos 
(Austrija), ir Akros (Gana) miestuose yra apie 1,7 - 2 milijo-
nai gyventojų. Tačiau  jų apgyvendinimo tankumas skiriasi 
nuo 1 399 gyv. / km² iki 10 613 gyv./km² (žr. 2 lentelę).

Miestas Šalis Gyventojai Gyv./km2

Budapeštas Vengrija 2 mln. 3 301

Hiustonas JAV 2 mln. 1 399

Hamburgas Vokietija 1,8 mln. 2 381

Viena Austrija 1,7 mln. 4 132

Praha Čekijos Respublika 1,3 mln. 2 534

Akra Gana 1,9 mln. 10 613

Honkongas Kinijos liaudies 
respublika 7 mln. 6 390

Delis Indija 16,8 mln. 11 297

2 lentelė: Gyventojų tankumas skirtinguose miestuose
Šaltinis: Vikipedija, 2012



I dalis: Strateginis planavimas

17 

Mažo tankumo miestuose toks pat gyventojų ir darbo 
vietų kiekis užima daug didesnį žemės plotą nei didelio 
tankumo miestuose, todėl tokie miestai yra mažiau tin-
kami dviratininkams ir pėstiesiems. Kadangi automobi-
liai užima daug vietos, o viešajam transportui reikia, kad 
daug žmonių gyventų ar dirbtų netoli transporto stotelių,  
žemo tankumo miestuose yra intensyviai naudojamasi 
automobiliais bei mažai viešuoju transportu, o didelio 
tankumo miestuose yra mažai — važinėjama automo-
biliais bei intensyviai naudojamasi viešuoju transportu. 
Newman ir Kenworthy3 pastebėjo, kad rečiau apgyven-
dintuose miestuose energijos sunaudojimas transportui 
vienam gyventojui yra didesnis, nes daugiau naudojama-
si automobiliais bei nukeliaujami didesni atstumai. 

Fizinis darbo ir gyvenamųjų rajonų atskyrimas, kuris buvo 
įgyvendintas pramoninės revoliucijos metu, o ypač išpo-
puliarėjo daugelyje Amerikos ir Europos miestų XX am-
žiuje, lėmė didesnius kasdien nukeliaujamus atstumus 
(ypač mažo tankumo miestuose) bei augantį automobilių 
eismą. Suformavus mišrios paskirties miesto rajonus, ap-
imančius gyvenamąją, komercinę ir darbo paskirtį, ypač 
miesto centre bei viešojo transporto mazguose, bus su-
darytos sąlygos žmonėms gyventi netoli darbo, į parduo-
tuvę eiti pėsčiomis, keliauti dviračiu ar naudotis viešuoju 
transportu važiuojant į darbą ar kitur.

Galiausiai beveik visose Vakarų šalyse požiūris į gyveni-
mą mieste lėmė gyventojų kraustymąsi į priemiesčius 
– gyventojai ir verslas išsikėlė iš didelio tankumo mies-
to centrų bei įsikūrė priemiesčiuose. Dėl to pailgėjo ir 
padažnėjo kasdieninės kelionės iš gyvenamosios vietos į 
įvairius objektus. Bet dėl sumažėjusio tankumo bei pla-
čiai išsibarsčiusių kelionės tikslo objektų (miesto centras 
nebebuvo vienintelis kelionės tikslas), viešasis transpor-
tas nebegalėjo patenkinti mobilumo poreikių. Ir kadangi 
kelionės darėsi vis ilgesnės ir ilgesnės, gyventojai nebe-
galėjo keliauti ir dviračiais. Asmeninis automobilis tapo 
pačia svarbiausia transporto priemone. Masinis asmeninio 
automobilio naudojimas sudarė sąlygas keliauti lengvai ir 
toli, tačiau susidarydavo vis didesnės spūstys  centrinėse 
miesto dalyse šeštajame, septintajame ir aštuntajame 
dešimtmečiuose, dėl ko vis daugiau darbinių ir komerci-
nių objektų kraustėsi iš miesto centrų į lengviau automo-
biliais pasiekiamas vietoves. Susidarė užburtas ratas. Dėl 
to ne tik išaugo nukeliaujami atstumai bei priklausomybė 
nuo automobilių ir eismo spūsčių, bet ir nunyko miesto 
centrai. Kadangi iš miestų išsikraustė vidurinioji klasė, 
verslininkai ir investuotojai, centrinės miesto teritorijos 
tapo namais tiems, kurie negali pabėgti iš miesto. Šio-
se teritorijose išaugo skurdas, nedarbas ir daugybė kitų 
socialinių problemų. Tokia situacija susiklostė daugelyje 
Vakarų Europos miestų o, nukritus geležinei uždangai, ir 
Rytų Europos miestuose. 

3 Newman and Kenworthy, 1999

2.4 Miesto formavimasis ir plėtra 
istoriniame kontekste 

Pamatai, ant kurių kūrėsi šiuolaikiniai Europos miestai, 
susiformavo Viduramžiais ir Renesanso epochos metu. 
Ikipramoninis miestas buvo nedidelis, su mišriomis mies-
to teritorijomis bei pėsčiomis įveikiamais atstumais. Be 
to, didelis tankumas buvo viena labiausiai stebinančių 
tuometinių miestų savybių, kaip ir tai, kad ikipramoni-
nio miesto centras buvo ta vieta, aplink kurią viskas su-
kosi – valdžios ir komercijos centras. Todėl turtingieji ir 
galingieji gyveno ir dirbo miesto centre, o neturtingieji 
buvo stumiami į miesto pakraščius. Toks miesto centro, 
kaip geriausios teritorijos, suvokimas didino žemės vertę 
bei skatino žemės savininkus maksimaliai vystyti turimas 
teritorijas; kas lėmė labai didelį tankumą. 

Pramoninės revoliucijos Europoje metu šis įvaizdis kei-
tėsi, nes prie mažų Viduramžių miestų buvo pristatomi 
aplinką teršiantys pramoniniai kompleksai ir pigūs gyve-
namieji kvartalai jų darbuotojams. Miestai sparčiai augo 
tokiais mastais, kad atrodė sunku juos sukontroliuoti. 
Viskas perpildyta, prastos higienos sąlygos, užterštu-
mas, nusikaltimai ir spūstys (ne automobilių, o vežimų) 
– tokiuose miestuose niekas nebenorėjo gyventi. Ir jeigu 
turtingieji Viduramžių gyventojai būrėsi aplink miesto 
centrą, pramoninio miesto pasiturintieji išsikraustė iš 
miesto centro į naujai įrengtus priemiesčius, toliau nuo 
dūmų ir miesto spūsčių. Toks pasikeitimas padėjo pa-
matus nuo tada miestus ir didmiesčius formavusiam po-
žiūriui į patį miestą ir jo plėtrą. Tokia industrializacijos 
ir priemiesčių formavimosi įtaka buvo akivaizdi visame 
Vakarų pasaulyje, ypač Anglijoje ir JAV. Visoje pagrindi-
nėje Europos žemyno dalyje pramoninė revoliucija lėmė 
panašias problemas bei pokyčius kaip ir Anglijoje. Tačiau 
yra išimčių, ir kai kuriuose miestuose pokyčiai buvo ne 
tokie akivaizdūs. 

Paryžiuje industrializacija lėmė priemiesčių augimą 
IX-ojo amžiaus pradžioje. Paryžius turbūt būtų pasekęs 
britų pavyzdžiu, jeigu miesto architektui Hausmanui 
nebūtų buvę pavesta įgyvendinti Napoleono didžiosios 
imperijos sostinės vizijos. Hausmanas suformavo di-
džiuosius bulvarus tankiai apgyvendintame Viduramžių 
mieste su šešių aukštų (ar daugiau) pastatais. Kadangi 
bulvarai ir išilgai stovintys pastatai turėjo atspindėti 
Napoleono imperijos didybę, jie turėjo būti aukštos 
kokybės. Tam, kad būtų gautos lėšos šiems brangiems 
pastatams, jie turėjo tapti viduriniosios klasės namais. 
Aišku, parduoti tiek daug namų viduriniajai klasei būtų 
neįmanoma, jeigu Prancūzijos vidurinioji klasė ir to-
liau kraustytųsi iš miesto centro į priemiesčius. Todėl,  
siekiant įgyvendinti viziją (Napoleono) ir 20 miesto 
projektų (Hausmano), buvo suformuota politika, kaip 
išlaikyti Prancūzijos viduriniąją klasę mieste: buvo 
įvesti mokestiniai paskatinimai, kurių dėka tapo labai 
patrauklu gyventi bulvaro apartamentuose.
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Tai buvo taip veiksminga, kad per labai trumpą laiką 
Prancūzijos vidurinioji klasė nebetroško gyventi prie-
miesčio viloje kaip anglai, ir vietoj to rinkosi erdvius 
apartamentus mieste. Iki šiol yra visai įprasta šeimoms 
su vaikais gyventi šiuose apartamentuose, nors Anglijoje 
tai būtų laikoma ekscentriška.  

Paryžiaus pavyzdys rodo, kad parengtas planas su tin-
kamai parinktomis priemonėmis gali atsverti laisvosios 
rinkos veiksnius. Kiti Europos miestai įgyvendino savo pa-
čių parengtus planus, nors šiais laikais tai gal ir ne taip 
veiksminga kaip Napoleono planas dėl Paryžiaus, bet vis 
dėlto kėlimosi į priemiesčius procesas Europos miestuose 
nebėra toks masinis kaip JAV. Šaltojo karo metu bei soci-
alistinės centralizuotai planuojamos ekonomikos laikais 
kėlimasis į priemiesčius daugelyje Rytų Europos miestų 
buvo ne toks ryškus kaip Vakarų Europoje. Nukritus ge-
ležinei uždangai, Rytų Europos miestai ėmė vytis Vakarų 
Europą. O tai reiškia, kad jeigu nebus imamasi papildo-
mų priemonių, kraustymosi į priemiesčius procesas bei 
jį lydintis išaugusių transporto kamščių bei nykstančių 
miesto centrų užburtas ratas toliau veiks ir Rytų Europos 
miestus. 

2.5 Dviračių skatinimo politika

Ypač per paskutinius du dešimtmečius daugelis miestų 
visame pasaulyje ėmė skatinti naudoti dviračius kaip 
miesto transporto priemonę. Tačiau tik keliems pavyko 
įtraukti dviračius į miesto transporto sistemą kaip visa-
vertę transporto priemonę. Dažnai nepaisant nutiestų 
dviračių takų bei juostų, važinėjimas dviračiais išlieka 
retas, daugiausia laisvalaikio užsiėmimas, o dviračių ta-
kai ir juostos yra retai naudojamos, arba neteisėtai per 
juos važiuoja automobiliai arba jie naudojami kaip sto-
vėjimo vietos. Yra keletas galimų paaiškinimų. Kritikai 
linkę atkreipti dėmesį į kultūrą, klimatą ir per daug kal-
votą vietovę. Ir nors tai iš dalies galėtų paaiškinti su-
siklosčiusią situaciją, vis dėlto dažniausiai dėl to kaltas 
būna pats vykdomas projektas ir tai, kad jis vystomas 
atskirai nuo kitų projektų.  

Įprastas požiūris į važinėjimo dviračiais skatinimą sako, 
kad nutiesus kelis dviračių takus, miesto transporto sis-
temoje dviračiai taps miesto transporto priemone. Ta-
čiau keletas dviračių takų trasų per kelis parkus, palei 
krantinę ar tiesiog ten, kur yra erdvės, niekada nelems 
aktyvaus naudojimosi dviračiais. Kitame skyriuje yra 
paaiškinama, kaip reikia vertinti keliavimą dviračiais 
bei įtraukti juos į bendrą transporto politiką bei miesto 
planavimą tam, kad būtų suformuotos esminės dviračių, 
kaip visavertės transporto priemonės, naudojimo sąly-
gos. 

2.5.1 Miesto ir transporto planavimas

Miesto ir transporto planavimas yra daugiausia mies-
to erdvės projektavimas ar perprojektavimas. Bendra 
miesto transporto politika turi nustatyti, kaip ir kada 
įgyvendinami miesto transporto planai. Tvaraus mies-
to mobilumo planas (TMMP),  žinomas ir kaip tvaraus 
miesto transporto planas (TMTP), yra miesto transpor-
to politikos rezultatas.4

Tik nauji miestai ir rajonai projektuojami nuo pra-
džių, turint visas įmanomas plėtros galimybes. Dau-
gelis šiuolaikinių miesto planų ar miesto eismo planų 
turi atsižvelgti į jau suformuotą aplinką. Tai yra daug 
sunkesnė užduotis nei pradėti nuo nulio, kadangi dau-
gelis miesto erdvių jau turi paskirtį. Todėl ar mes no-
rėtume sudaryti sąlygas automobiliams, ar planuoti 
geresnį viešąjį transportą, ar (geresnes) sąlygas ke-
lionėms pėsčiomis ar dviračiais, daugeliu atveju tai 
reiškia, kad miesto erdvė turi gauti naują paskirtį. Ar 
žalia zona perdaroma į kelią, ar vietoj kelio ar kanalo 
tiesiamas geležinkelis, ar mašinų stovėjimo aikštelės 
vietoje atsiranda takas dviračiams ar pėstiesiems, vi-
sais atvejais kažko tenka atsisakyti. Labai svarbu tai 
suvokti, nes ypač važinėjimo dviračiais planavime la-
bai vilioja matyti tik tas erdves, kurios „prieinamos“ 
dviračių takams, bei laikyti, kad visų kitų „panaudotų“ 
erdvių negalima naudoti dviračiams. Integruotas po-
žiūris į transportą ir dviračių planavimą atsižvelgia į 
visas transporto priemones ir neleidžia vykdyti tokio 
izoliuoto planavimo.

Suformulavus miesto, jo eismo ir transporto sistemos 
viziją bei nustačius tikslus (žr. 2.2 punktą), gali būti 
formuojama politika, kuri įgyvendintų šiuos tikslus. 
Vizija ir tikslai dideliu mastu nustato, ko tikėtis iš 
priemonių ateityje. Miestas, turintis viziją, kuri sako, 
kad pagrindinis miesto rūpestis yra išlaikyti ir pagerin-
ti uosto veiklą bei konkurencingumą, priims kitokius 
sprendimus bei nustatys kitokius prioritetus eismo ir 
transporto infrastruktūros atžvilgiu nei miestas, tu-
rintis tikslą būti patrauklesnis turistams kaip istorinis 
miestas. 

Tačiau daugelyje miestų transporto politika yra grin-
džiama:

• Mobilumo tikslais, kurie teigia, kad žmonės savo ke-
lionės tikslą turėtų pasiekti greičiau, saugiau ir / ar 
patogiau; 

• Gyvenimo kokybės tikslais, teigiančiais, kad 
gyventi, dirbti ar pramogauti mieste turi būti sau-
gu, sveika ir patrauklu;

• Ekonominiais tikslais, teigiančiais, kad miesto 

4 ES, 2012
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eismas ir transportas turi sudaryti sąlygas sveikai 
ekonominei plėtrai.

Viena iš pagrindinių problemų, kurias transporto politi-
ka turi spręsti – tai eismo spūstys. Kadangi eismo spūs-
tys riboja mobilumą, neigiamai veikia gyvenimo kokybę 
ir teršia aplinką mieste bei žaloja miesto ekonomiką, 
veiksminga politika, kovojanti su eismo spūstimis, įgy-
vendina daug tikslų. Tačiau lengvo sprendimo nėra. 
Svarbu, kad būtų atsižvelgiama į visas transporto prie-
mones. Į dažnai taikomą sprendimą padidinti kelio ga-
limybes reiktų žiūrėti atsargiai. Tik labai retais atvejais 
tai gali būti tinkamas problemos sprendimo būdas, nes, 
kaip rodo miestų patirtis visame pasaulyje – daugiau ke-
lių pritraukia daugiau automobilių, ir spūsčių dar labiau 
padaugėja.  

Veiksmingiausias būdas kovoti su grūstimi – tai bendra 
transporto politika bei planai, darantys alternatyvias 
transporto priemones patrauklesnes, o automobilių 
naudojimą – mažiau patrauklų. Miestai, taikantys tokią 
politiką, patiria mažiau spūsčių bei kelionių laikas to-
kiuose miestuose yra trumpesnis. Vienas geriausių tokių 
pavyzdžių – tai Singapūras, kuriame taikoma labai griež-
ta automobilių naudojimo politika, gyventojų tankumas 
labai didelis, o viešojo transporto sistema labai veiks-
minga – automobilių greitis piko metu yra ne mažesnis 
kaip 30 km/h pačiame miesto centre,  tuo tarpu dauge-
lyje kitų miestų, kurie netaiko griežtos automobilių po-
litikos, automobilių greitis tokiu metu siekia 5-10 km/h. 
Ir nors nėra standartinio sprendimo tokiai politikai, ga-
lima taikyti žemiau pateiktą metodą. 

Miesto transporto planas, įtraukiantis visas transporto 
priemones:

• Suplanuoti pagrindinius maršrutus viešajam trans-
portui, vadinamąsias magistrales;

• Magistralės turi sujungti gyventojus su pagrindini-
ais jų kelionės objektais mieste, tokiais kaip mies-
to centras, universitetas ir pan;

• Aukštos kokybės viešasis transportas turi teikti pa-
slaugas dažnai (metro, tramvajai, autobusai, važi-
uojantys jiems skirtomis kelio juostomis); 

• Suplanuoti pagrindinę kelių tinklo struktūrą bei 
priskirti keliams paskirtis;

• Suprojektuoti pagrindinį miesto eismo koridorių 
tinklą tranzitiniam eismui;

• Suprojektuoti aplinką tausojančio eismo zonas ar 
pėsčiųjų zonas (tai yra riboto eismo gyvenamųjų 
rajonų ar miesto centro zonas, kuriose automobilių 
eismas yra labai ribotas arba visai draudžiamas);

• Šalutiniam keliui priskirti kelio, jungiančio mies-
to koridorius (a.) su eismą ribojančiomis zonomis 
(b.), paskirtį;

• Įgyvendinti automobilių stovėjimo vietų politiką ir 
planą mieste;

• Suprojektuoti dviračio takų tinklą, kuris jungtų gy-
ventojus su visais pagrindiniais traukos objektais 
mieste bei įgyvendinti dviračių stovėjimo vietų 
planą (žr. 2.6 punktą). 

2.5.2 Važinėjimo dviračiais įtraukimas į ben-
drą miesto transporto politiką 

Kadangi daugelyje miestų automobilio naudojimas su-
kelia daugiausia miesto transporto problemų, dalis šių 
problemų gali būti sprendžiamos ribojant automobilio 
naudojimą. Tai nereiškia, kad automobilis turi būti su-
prantamas kaip „blogas“ ar kad su tuo reikia kovoti visais 
atvejais, tačiau automobilio naudojimo reikia neskatinti 
tuomet (laiko, vietos ir kelionės tikslo ar atstumo atžvil-
giu), kai kitos transporto priemonės yra labiau tinkamos 
arba veiksmingesnės. Kelio erdvė turi būti naudojama 
toms kelionėms automobiliu, kai nėra galimybės kelio-
nei pasirinkti kitos transporto priemonės. Tai reiškia, kad 
siekiant skatinti dviračius tapti pilnavertėmis transpor-
to priemonėmis, svarbu ne vien sudaryti sąlygas kelio-
nėms dviračiais. Reikalinga bendra transporto politika, 
kuri įtrauktų ne vien važinėjimą dviračiais, bet apimtų ir 
platesnę visų transporto priemonių strategiją. Tokia stra-
tegija keliones dviračiais padarytų ne tik patrauklesnes 
(„traukimo“ principas), tačiau ir asmeninės motorizuotos 
transporto priemonės naudojimą padarytų mažiau pa-
trauklų („stūmimo“ principas) bei neabejotinai paskatin-
tų naudotis viešuoju transportu ar vaikščioti pėsčiomis. 

Kai kuriuose Europos šalių (Vokietijos, Danijos, Olandijos, 
Šveicarijos, Prancūzijos bei daugelio kitų) miestuose to-
kia politika yra vykdoma siekiant sumažinti naudojimąsi 
asmeniniu automobiliu, o keliones dviračiais, pėsčiomis 
bei viešuoju transporto padaryti patrauklesnes. Politikos 
įgyvendinimui pasitelkiama daug priemonių, kurias būtų 
galima suskirstyti į tris kategorijas:

1. Infrastruktūros priemonės siekiant sumažinti nau-
dojimąsi automobiliu bei įgyvendinti tokias alter-
natyvas, kaip:

• Naujas viešojo transporto linijas, siekiant page-
rinti viešojo transporto paslaugas;

• Gatvės ar zonos miesto centre be automobilių;
• Eismo ribojimas gyvenamuosiuose rajonuose;
• Visą miestą apimantys dviračių takų tinklai su 

dviračių stovėjimo vietomis.

2. Ekonominės priemonės, tokios kaip:

• Dideli mokesčiai degalams ir automobilių parda-
vimui (pvz., Danija);

• Mokesčiai už automobilio stovėjimą miesto cen-
tre;
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• Mokesčiai už kelius (pvz., Singapūre, Osle, Lon-
done);

• Subsidijos viešajam transportui.

3. Teisinės ir organizacinės priemonės, tokios kaip:

• Laikotarpiai, skirti sunkvežimiams bei prekes 
išvežiojantiems furgonams miesto centre;

• Galimybė dviračius vežtis traukiniu, tramvajumi 
ar autobusu;

• Greičio apribojimai mieste (pvz., Graz);
• Skirtingos automobilių stovėjimo taisyklės 

skirtingose zonose (gyvenamojoje, komercinė-
je, miesto centre ir pan.);

• Automobilių stovėjimo taisyklių įvedimas;
• Mobilumo valdymo planai bendrovėms.

Akivaizdu, kad labai dažnai politika ir priemonės apima 
infrastruktūrinius, ekonominius, teisinius ir organizaci-
nius aspektus. Miesto transporto politika taip pat per-
sipina su žemės naudojimo politika, kuri gali sumažinti 
kelionių atstumus bei sudaryti galimybes naudotis vie-
šuoju transportu. 

Tokių tiesiogiai su dviračiais nesusijusių priemonių ir 
politikos įgyvendinimas gali būti svarbus važinėjimo 
dviračiais skatinimui. Labai daugeliu atvejų politika ir 
planai, skirti ne kelionių dviračiais įrengimui, buvo daug 
veiksmingesni, skatinant kelionių dviračiais padidėjimą 
transporto priemonių pasiskirstyme bei gerinant sąly-
gas dviratininkams, nei vien tik dviračių takų ar juostų 
įrengimas. 

Pavyzdžiui, Amsterdame kelionės dviračiais mieste pa-
skutiniame XX a. dešimtmetyje išaugo daugiausia dėl 
automobilių naudojimą ribojančios politikos, pavyz-
džiui, žymus stovėjimo mokesčių padidinimas. Kaip rodo 
tyrimų rezultatai, naujos infrastruktūros dviratininkams 
įrengimas nežymiai padidino naudojimąsi dviračiais. 
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3. Integruoto transporto planavi-
mo įgyvendinimas praktikoje 

Transporto planavimas – tai ne vien techninių aspektų 
pritaikymas, bet ir įvairių interesų kompromisas. Vie-
šoji erdvė yra ribota ir kiekviena interesų grupė nori 
gauti savo dalį. Pėstieji, dviratininkai, automobilių 
vairuotojai bei viešuoju transportu besinaudojantys 
asmenys yra stiprios interesų grupės, kovojančios dėl 
savo erdvės. Tačiau yra dar suinteresuotų asmenų – tai 
dviračių nuomotojai, kuriems reikalinga vieta nuomos 
punktams, automobilių dalinimosi bendrovės, kurioms 
reikalinga erdvė savo automobiliams, ir pan. Be to, lė-
šos ir ištekliai yra riboti bei imantis priemonių skatinti 
važinėjimą dviračiais, reikia atsižvelgti į veiksmingumą. 
Todėl planuoti yra ypač svarbu. 

Kaip rodo patirtis, aiškus aukštesnio lygio eismo pla-
nas sudaro geriausias galimybes sąžiningai suderinti 
interesus: „Dirbant pagal planą, suteikiamos geriausios 
galimybės apsaugoti dviratininkų interesus“.5 Strate-
ginis planas įgyvendinamas kitu lygmeniu. Pagrindiniai 
yra nacionaliniai planai, kurie daugiausia dėmesio ski-
ria vizijoms ir tikslams nacionaliniu lygmeniu. Vietiniai 
ir regioniniai tvaraus miesto mobilumo planai (TMMP) 
privalo suformuluoti teiginius dėl visų transporto prie-
monių rūšių bei įgyvendinti priemones. Kilusios tiek iš 
nacionalinių dviračių naudojimo planų, tiek iš vietinių 
TMMP, vietinės važinėjimo dviračiais strategijos apima 
nacionalinius ir vietinius tikslus bei užduotis.  

3 pav: Sąsajos tarp planų
Šaltinis: autorių iliustracija

„Nepaisant plano pranašumų, dviračių naudojimo poli-
tika dažnai neatsižvelgia į kitas transporto priemones. 
Tai daugiausia  dėl to, kad pats dviračių naudojimas su-
kelia nemažai problemų, kurios tik dar labiau išauga, 
kai bandoma spręsti kitų kelio vartotojų problemas. Be 

5 CROW, 2007

to, važinėjimo dviračiais politika yra labai prieštarin-
ga. Žmonės dviračius mėgsta dėl daugybės priežasčių. 
Jie mėgsta važinėtis dviračiais: tai yra sveika, neter-
šia aplinkos, greita, smagu, išbandyta – todėl pastovus 
dėmesys tokiai politikai yra logiškas. Apskritai vietinė 
eismo ir transporto politika yra regioninės ir provincijų 
valdžios institucijų eismo ir transporto politikos dalis. 
Tas pats taikoma ir važinėjimo dviračiais politikai. Ta-
čiau papildomai prie šio administracinio ir politika pa-
grįsto koordinavimo, praktinis koordinavimas taip pat 
yra labai svarbus. Dviračių takų tinklo įrengimas daž-
niausiai yra vietinės reikšmės ir turi būti derinamas 
vietiniu lygmeniu. Tačiau dažnai reikalingas aukštesnio 
lygio sprendimas, viršijantis savivaldybių įgaliojimus, 
todėl politikos koordinavimas yra neišvengiamas.“6

Planavimą dažnai numato ir to reikalaujama pagal įsta-
tymus. Tokie planai daugiausia apima žemės panaudo-
jimo tikslus užtikrinti koordinuotą gyvenvietės plėtrą. 
Taip pat yra sektorinis planavimas, kuris apima konkre-
čius objektus, pavyzdžiui: mokyklas, ligonines, greitke-
lius ir geležinkelius. Visi šie privalomi planai yra vadi-
nami oficialiais planais. Jie dažnai įgyvendinami pagal 
nustatytą tvarką. Antra vertus, neoficialus planavimas 
vis dažniau ir dažniau neteisingai taikomas. Jis apima 
planavimo priemones ir procedūras, kurios suteikia dau-
giau lankstumo, nes nėra reguliuojamos. Jos taikomos 
kaip oficialių planų priedai arba naudojamos planų su-
darymui tokiais klausimais, kurie nėra reguliuojami įsta-
tymais. Praktikoje dažnai įmanoma apjungti oficialius ir 
neoficialius planus. 3 lentelėje pateikiamas oficialaus ir 
neoficialaus planavimo palyginimas.  

Ar važinėjimas dviračiais yra oficialaus, ar neoficialaus 
planavimo proceso dalis, priklauso nuo situacijos kiekvie-
noje šalyje. ES rekomenduoja įgyvendinti tvaraus miesto 
mobilumo planus (TMMP), tačiau jie neprivalomi. Tačiau 
šalies vyriausybė gali įgalioti savivaldybes sudaryti TMMP. 
Jeigu savivaldybė turi sudaryti TMMP, yra įprasta įtraukti 
į juos ir važinėjimą dviračiais. Tačiau važinėjimas dvira-
čiais gali būti ir kitų oficialių planų tema. 

Tokiu mastu, kiek tai leidžiama pagal esamą teisinę siste-
mą, galima sudaryti neoficialius planus dviračių eismui. 
Tačiau jie neturės tokios pačios galios kaip oficialus pla-
nas, nors politinę įtaką vis tiek darys. Kituose skyriuose 
pateiksime oficialių ir neoficialių planų pavyzdžius. Ar 
jie teisiškai privalomi, ar ne priklauso nuo situacijos kie-
kvienoje šalyje. Tačiau nacionalinis važinėjimo dviračiais 
planas dažnai yra neoficialus, o tvaraus miesto mobilumo 
planai dažnai yra privalomi pagal teisės aktus. 

6 CROW, 2007
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Oficialus planavimas Neoficialus planavimas
Privalomumas Teisiškai privalomas Politiškai privalomas 
Laikotarpis Vidutinio laikotarpio Trumpalaikis ar vidutinio laikotarpio
Geografinis 
mastas

Apima visą teritoriją, plataus masto Ribotas, orientuotas į projektą, siauro masto

Dalyvavimas Teisinės procedūros, remiantis principu „iš 
viršaus į apačią“ 

Bendradarbiavimas, pasiūlymų teikimas, remiantis 
principu „iš apačios į viršų“

Pirmenybė Nukreipta į planus Nukreipta į veiksmus

Privalumai Ribojantis, normatyvinis, gali išspręsti konf-
liktus ir įgyvendinti sprendimus Iniciatyvus, atviras vartotojams

Trūkumai Hierarchinis – centralizuotas, nelankstus Dažnai ribotas, jeigu dalyviai nelinkę eiti į kompromi-
sus

3 lentelė: Oficialus ir neoficialus planavimas
Šaltinis: Krappweis, 2008

3.1 Nacionalinis važinėjimo dviračiais 
planas

Pristatydama nacionalinį važinėjimo dviračiais planą, 
vyriausybė patvirtina savo politinį įsipareigojimą ska-
tinti važinėjimą dviračiais, įtraukiant jį į tvaraus trans-
porto plėtrą. Šiame dokumente aprašytos priemonės, 
pasiūlymai ir schemos skirtos tam, kad gerokai pagerin-
tų esmines važinėjimo dviračiais sąlygas. Suprantama, 
valstybė negali reguliuoti ar priversti skatinti važinėji-
mą dviračiais ir didinti dviračių naudojimą. Važinėjimo 
dviračiais politikos įgyvendinimui reikia kantrybės ir 
laiko. Reikia tinkamai padidinti visuomenės susidomė-
jimą bei, siekiant išpopuliarinti važinėjimą dviračiais, 
pakeisti bendrą visuomenės elgesį renkantis transporto 
sistemas.7

Nacionalinio važinėjimo dviračiais plano tikslas yra 
įdiegti naujus metodus ir įgyvendinti strategijas važi-
nėjimo dviračiais skatinimui, teikti veiksmų rekomen-
dacijas ir apskritai prisidėti prie važinėjimui dviračiais 
palankios aplinkos kūrimo. Nacionaliniu važinėjimo dvi-
račiais planu galima suteikti finansinę paramą atitinka-
moms priemonėms, tokioms kaip dviračių takų tiesimas 
ar vietinės važinėjimo dviračiais strategijos kūrimas8. 
Tačiau dažniausiai plane formuluojami tikslai bei api-
brėžiamos veiklos sritys, kurios vėliau svarstomos vieti-
nio planavimo metu. 

7 BMVBS (red.), 2002
8 BMVBS (red.), 2002

3.2 Tvaraus miesto mobilumo planas 
(TMMP)

Gyvenvietės planavimas ir eismo planavimas yra tar-
pusavyje glaudžiai susiję. Kelionė visada susijusi su 
jos tikslu, pavyzdžiui, kelionės į darbą, parduotuvę ar 
draugų ir šeimos lankymas. Kadangi darbas, mokslas ir 
tiekimas (pvz., maisto, paslaugų) yra vis labiau geogra-
fiškai nutolę vienas nuo kito, tam, kad patenkintų savo 
poreikius, žmonės turi keliauti (žr. punktą 2.3). Taigi 
eismas yra gyvenvietės plėtros pasekmė. 

ES rekomenduoja įgyvendinti tvaraus miesto mobilu-
mo planus (TMMP) bei taip spręsti mobilumo keliamas 
problemas. TMMP neprivalomi, tačiau jie padeda savi-
valdybėms geriausiai išnaudoti visas transporto infras-
truktūras, derinant tarp įvairių transporto priemonių 
bei skatinant mažiau teršiančias transporto priemones.9

9 ES, 2007
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• Galimybės remti dviračių naudojimą kasdie-
nėms kelionėms į darbą (persirengimo kam-
bariai, dviračių stovėjimo vietos bei griežtos 
automobilių stovėjimo sąlygos yra veiksmin-
gos skatinimo priemonės);

• Investicijų į dviračių infrastruktūrą kaštų ir 
naudos savivaldybei palyginimas (investici-
jos į dviračių infrastruktūrą padeda taupyti 
lėšas, nes mažiau reikia skirti automobilių 
eismui).

• Važinėjimo dviračiais skatinimas:

• Įvaizdžio akcija Schiphol oro uoste;

• Brošiūros ir informaciniai laiškai apie projek-
tus.

• Rezultatai:

• Išaugęs (bendras) dviračių naudojimas;
• Vis dėlto gerokai išaugęs (bendras) automo-

bilių naudojimas;
• Labai padaugėję  žinių apie važinėjimo dvi-

račiais įpročius; 
• Suvokimas, kad važinėjimo dviračiais politika 

negali daryti įtakos visiems  aspektams;
• Suvoktas integruoto požiūrio į eismą ir teri-

torijų planavimą svarbumas;
• Strategija pagrindė dviračių eismo reikšmę; 
• Suvokimas, kad tokie visuomenės reikalavi-

mai,  kaip augantis mobilumo poreikis, negali 
būti patenkinami vien tik dviračiais10.

10  DM (red.), 1999

 „Masterplan Fiets“ – Olandijos dviračių strategija

4 pav: Dviračiai Olandijoje
Šaltinis: www.bicy.it

Aplinkybės:
• Senos važinėjimo dviračiais tradicijos Olandijoje;

• Sumažėjęs važinėjimas dviračiais nuo XX a. šeštojo 
dešimtmečio; 

• Stipriai išaugęs automobilių eismas nuo XX a. 
septintojo dešimtmečio; 

• Naftos krizė bei daug avarijų, kas paskatino iš nau-
jo įvertinti mobilumą XX a. aštuntajame dešimt-
metyje;

• Vyriausybės remiamas važinėjimo dviračiais skati-
nimas įvairiuose miestuose XX a. devintajame 
dešimtmetyje:

• Nauja infrastruktūra:
• 1978 m.: 9 300 km dviračių takų;
• 1988 m.: 16 100 km dviračių takų;
• Rezultatas: gerokai išaugęs dviračių naudojimas.

Nacionaliniai „Masterplan Fiets“ tikslai: 
• Automobilio pakeitimo dviračiu rėmimas;

• Automobilio pakeitimo dviračiu ir važinėjimu dvi-
račiais rėmimas; 

• Dviratininkų saugumo didinimas;

• Apsauga nuo dviračių vagysčių; 

• Dviračių stovėjimo vietų gerinimas;

• Važinėjimo dviračiais įvaizdžio skatinimas.

„Masterplan Fiets“ vykdomi 112 projektų; pavyz-
džiui:
• Infrastruktūra:

• Dviračių salelių (prieš sankryžą) bei dviračių 
juostų įrengimas Schiphol oro uosto darbuoto-
jams (50 proc. daugiau dviratininkų);

• Tinklo suprojektavimas įvairiuose miestuose; 
• Automatinių dviračių stovėjimo vietų bandymas.

• Tyrimai:

• Ryšys tarp transporto priemonės ir apsipirki-
mo įpročių (dviratininkai išleidžia mažiau 
pinigų per vieną apsilankymą, tačiau dažniau 
lankosi parduotuvėse; išvada: transporto 
priemonė neturi įtakos); 
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5 pav: TMMP planavimo ciklas
Šaltinis: Bührmann/Wefering, 2011

Tvaraus miesto mobilumo plane nustatoma pageidau-
jama visų transporto priemonių plėtra. Planas turi būti 
bendras - tai yra visas skirtingas transporto priemones 
suvokti kaip bendrą transporto sistemą. Kiekviena trans-
porto priemonė prisideda prie kitų transporto priemonių 
bei sudaro sąlygas geriausiai ir veiksmingiausiai kelionei. 
Bendrų taškų tarp skirtingų transporto priemonių suradi-
mas ir nustatymas yra ypač svarbus, pvz.: „Park+Ride“ 
arba „Bike+Ride“ kombinuotų sistemų, dalinimosi auto-
mobiliais ar dviračių nuomos punktų vietos nustatymas. 

„Taikant integruotą metodą, dviračiams palankios in-
frastruktūros bei papildomų priemonių planas turi būti 
grindžiamas bendru eismo ir transporto planu. Tik 
tuomet įmanoma įvertinti įvairių kelio naudotojų in-
teresus bei veiksmingiausiai paskirstyti transporto 
priemones.“11

Tvaraus miesto mobilumo plane numatomi tikslai bei 

11 CROW, 2007

vizijos transporto sektoriui ateinantiems 10-15 metų. 
Kiekvienas tikslas turėtų būti išreikštas skaičiais, at-
sižvelgiant į jo įgyvendinimo laikotarpį bei nurodomas jo 
absoliutinis dydis ir procentinė išraiška. Šie tikslai turi 
būti įvertinami atitinkamais rodikliais. Toks rodiklis turi 
būti išreiškiamas atitinkamu matavimo vienetu, kurį gal-
ima sekti ir įvertinti. Esminė tvaraus transporto planavi-
mo sąvoka, pagal kurią nustatomi tikslai, reiškia:

• Motorizuoto eismo vengimą ir mažinimą;

• Motorizuoto eismo pakeitimą tvariu eismu (pvz., 
viešuoju transportu ir važinėjimu dviračiais);

• Neišvengiamo eismo vykdymą priimtiniausiu būdu 
(veiksmingiausiu bei mažiausiai kenksmingu būdu). 

Tipiški transporto plėtros planų tikslai yra šie:

• „Miestui tinkantis“ judumas;

• Viešojo transporto, važinėjimo dviračiais bei 
pėsčiųjų eismo pajėgumų didinimas;

• Stovėjimo vietų valdymas;

• Eismo kontrolės valdymas / telematikos naudoji-
mas;
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priemonei turi būti nustatomos atitinkamos priemonės. 
Priemonių pavyzdžiais galėtų būti esamų tramvajaus li-
nijų išplėtimas, dviračių infrastruktūros įrengimas ar 30 
km/h greičio zonų įvedimas. Visos suderintos priemonės 
turi būti įtrauktos į eismo plėtros planą. 

Be to, kaip rodo patirtis, tokio eismo plėtros plano įver-
tinimas yra ypač svarbus. Įvertinimas visada apima ir 
esamos situacijos tyrimus (prieš įgyvendinimą). Po kelių 
metų reikia įvertinti pažangą bei atskirų sektorių plėtrą. 

Pagrindinis transporto planas – Vienos miestas

Vienos miestas (1,7 mln. gyventojų) pradėjo tai-
kyti pagrindinį transporto planą 2003 m. 2008 m. 
buvo atliktas įvertinimas, kurio metu nustatyta, 
kad 56 proc. projektų ir priemonių, numatytų 
plane, jau buvo įgyvendinti. Pagrindiniame 2003 
m. plane buvo nustatyti aiškūs tikslai bei nu-
matyti išmatuojami rodikliai ir užduotys, kokius 
rodiklius reikia pasiekti (procentine išraiška per 

• sumažinti išmetamo CO2 kiekį 5 proc./vienam as-
meniui iki 2010 m.;

• pagerinti dviračių klimatą mieste (subjektyvų 
jausmą dėl važinėjimo dviračiais sąlygų);

• sujungti dviračių takus į bendrą tinklą (vizija);

• įrengti aukštos kokybės infrastruktūrą (vizija);

• skatinti įvairias transporto priemones, suformuo-
jant zonas, kuriose greitis ribojamas iki 30 km/h;

• leisti dviratininkams važiuoti abiem kryptimis 
vienpusio eismo keliuose;

• įrengti saugias ir patogias stovėjimo vietas;

• įrengti daugiau prižiūrimų „BIKE+RIDE“ kombinuo-
tų sistemų po stogu priemiesčiuose;

• skirti 30 mln. EUR lėšų dviračių infrastruktūros 
įrengimui nuo 2003 m. iki 2008 m. 

atitinkamą laikotarpį)12

Tikslai (keleto tikslų pasirinkimas dėl dviračių 
naudojimo):
• automobilių naudojimo dalį sumažinti iki 25 proc. 

(ilguoju laikotarpiu);

• dviračių naudojimą padidinti iki 8 proc. (trumpuo-
ju laikotarpiu), naudojimąsi viešuoju transpor-
tu padidinti nuo 34 proc. iki mažiausiai 40 proc. 
(vidutiniuoju laikotarpiu); 

12 Vienos miestas (red.), 2005

Papildoma literatūra:

Bührmann, Sebastian; Wefering, Frank (Eds.) (2011): GUIDELINES - Developing and Implementing a Sustainable 
Urban Mobility Plan (www.mobilityplans.eu).

• Oro kokybės gerinimas;

• Triukšmo mažinimas;

• Aplinkosauga;

• Prieinamumas;

• Lygių lyčių galimybių integravimas.

Remiantis šiais tikslais, paskiriamos atitinkamos priemo-
nės. Šios priemonės gali būti jungiamos į mažesnius ar 
didesnius rinkinius, kuriuos savivaldybė ketina įgyven-
dinti per ateinančius 10-15 metų. Kiekvienai transporto 
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3.3 Vietinė važinėjimo dviračiais 
strategija

Važinėjimo dviračiais strategija, suformuluota strategi-
niame dviračių plane, yra labai naudinga organizuojant 
važinėjimo dviračiais skatinimo priemonių įgyvendinimą. 
Tokia strategija gali būti numatyta tokiame aukštesnio 
lygio plane,  kaip nacionalinė važinėjimo dviračiais stra-
tegija ar tvaraus miesto mobilumo planas (TMMP), ben-
dras žemės panaudojimo planas ar bet kuris kitas žemės 
naudojimo planas. Jeigu nėra jokių planų, važinėjimo 
dviračiais strategija turi būti išsamesnė. Kiti aukštesnio 
lygio planai paprastai numato vizijas ir tikslus. Jeigu vizi-
jos ir tikslai nenurodomi, labai svarbu juos numatyti va-
žinėjimo dviračiais strategijoje. Tačiau jeigu yra aukštes-
nio lygio planas, važinėjimo dviračiais strategija turi būti 
suderinta su jame numatytais tikslais ir priemonėmis. 
Labai svarbu atsižvelgti į šiuos planus. Galima išvengti 
prieštaringų tikslų, kurie gali sukelti ginčus ir užlaikyti 
procesą. Jeigu šalyje jau yra numatytas nacionalinis va-
žinėjimo dviračiais planas, kaip, pvz., Vokietijoje („Na-
tionaler Radverkehrsplan“) ar Olandijoje („Masterplan 
Fiets“), tikslai ir priemonės turi atitikti aukštesnio ly-
gio tikslus. Siekiant išvengti neigiamos įtakos, kiekvieną 
priemonę reikia nuodugniai patikrinti.  

Erdvės dviratininkams bei jų poreikiams sukūrimas yra 
būtinas siekiant pagerinti važinėjimo dviračiais sąlygas, 
tačiau tenka konkuruoti dėl ribotos erdvės ir išteklių. 
Strateginis planas vykdo šią užduotį derindamas veiks-
mus bei, jeigu jį remia vietiniai politikai ir administra-
cija, tampa labai veiksmingas konkurencinėje kovoje.13

Dviračių transporto plėtros planas įtraukia atitinkamos 
savivaldybės parengtą važinėjimo dviračiais strategiją. 
Nustatant tokį planą, laikomasi panašios procedūros, 
kaip ir tvirtinant kitus transporto planus. Skirtumas tik 
tas, kad nurodomos važinėjimo dviračiais priemonės bei 
dviračių sektoriaus vizijos ir tikslai. Aišku, šie tikslai ne-
gali prieštarauti TMMP, kuris yra aukštesnio lygmens pla-
nas, tikslams. 

Siekiant skatinti važinėjimą dviračiais, reikalinga įvairių 
suinteresuotų šalių parama bei pagalba. Bendradarbiavi-
mas, partnerystė ir kitos paramos rūšys yra ypač svarbios 
imantis bet kokių veiksmų, nesvarbu, ar tokių veiksmų 
imtųsi vieša administracija, dviračių asociacija, ar bet 
kuri kita vieša organizacija. 4 dalyje „Komunikacija“ 
skaitykite apie tai, kaip įtraukti suinteresuotas šalis bei 
kitus veikėjus. 

Dviračių transporto plėtros planas turi būti sudaromas 
pagal miesto ateities viziją. Vizija turi būti aiškiai su-

13 PRESTO konsorciumas, 2010a

formuluota bei atitikti savivaldybės užsibrėžtas kryptis. 
Jeigu suinteresuotos grupės suformuluota vizija priešta-
rauja savivaldybės numatomam planui, gali būti naudin-
ga bendromis pastangomis suformuluoti naują viziją. 

Pagal viziją nustatomi tikslai, kurie numato, kuriuos va-
žinėjimo dviračiais aspektus reikia gerinti. Tikslai turi 
atitikti konkrečius piliečių poreikius, infrastruktūros są-
lygas bei važinėjimo dviračiais procentinę dalį. Galutinis 
važinėjimo dviračiais plėtros plano tikslas turi būti toks:

• Padidinti dviračių naudojimo dalį, lyginant su kito-
mis transporto priemonėmis.

Papildomai reikia nustatyti kitus tikslus, pvz.: 

• Padidinti važinėjimą dviračiais „dėl naudos“;

• Pagerinti vietines mobilumo sąlygas;

• Padidinti eismo saugumą;

• Iškelti važinėjimo dviračiais prioriteto klausimus sa-
vivaldybėje;

• Labiau įtraukti transporto klausimus į kitus planavi-
mo procesus ir pan.

Iliustruojant bendrą dviračių transporto plėtros planą, 
galima paminėti Miuncheno miestą (Vokietija)14, kuris 
papildomai prie tikslų į važinėjimo dviračiais strategiją 
įtraukė tokias veiklos sritis:

• Įrengti daugiau dviračių stovėjimo vietų bei page-
rinti jų kokybę;

• Pagerinti dviračių takų dangos kokybę;

• Pagerinti „BIKE + RIDE“ kombinuotų sistemų kokybę 
visais metų laikais; 

• Pagerinti rinkodarą bei padidinti informacijos sklai-
dą;

• Atlikti dviračių transporto rinkos apklausą ir tyri-
mus; 

• Pagerinti bendradarbiavimą tarp miestų ir atitinka-
mos savivaldybės.

Važinėjimas dviračiais padidės daug labiau, jeigu paren-
giamas ir įgyvendinamas ilgalaikis pagrindinis planas. 
Atskiros priemonės daro poveikį, tačiau rezultatai visada 
būna geresni ir tvaresni, jeigu taikoma sisteminė ir nuo-
sekli važinėjimo dviračiais strategija. 

Dviračių naudojimas trumpiems atstumams padeda kurti 
gyvenamąją miesto aplinką mažinant triukšmą ir išme-
tamų teršalų kiekį, užimant mažiau erdvės bei sumaži-
nant avarijų riziką. Dėl mažai išnaudojamos erdvės va-
žiuojant dviračiu bei jo stovėjimo vietai, dviratis padeda 
formuoti tiekimo infrastruktūrą „arčiau namų“, kuri 
apima parduotuves ir kitas paslaugas gyvenamuosiuose 

14 Miunchenas, 2009
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rajonuose. Dėl mažo dviračių eismo greičio ir galimybės 
tiesiogiai bendrauti su dviratininku, dviračiai atgaivina 
viešas erdves bei padidina visuomenės saugumą.

Toliau skyriuose aprašomi pagrindiniai strateginiai dvi-
račių plano kūrimo etapai. 6 paveikslėlyje pateikiama 
šių etapų santrauka. 

6 pav: Dviračių strategijos įgyvendinimas
Šaltinis: Autorių iliustracija pagal CROW, 2007

3.3.1 Tikslai ir užduotys

Pagrindinis daugelio strateginių dviračių planų tikslų 
yra padidinti važinėjimą dviračiais. Tačiau kiekviename 
mieste tai pasiekiama skirtingais keliais. Kiekviena va-
žinėjimo dviračiais strategija prasideda nuo konkrečios 
problemos ar konkretaus pasiūlymo iškėlimo. Šiame kon-
tekste galime iškelti problemą, kad per daug sužeidžiama 
dviratininkų, kad kai kurios miesto dalys neturi tinkamos 
važinėjimo dviračiais infrastruktūros arba dviračių juos-
tų infrastruktūra nesujungia atskirų miesto dalių. Patys 
svarbiausi funkciniai dviračių planavimo tikslai yra šie:

• Sanglauda;

• Kryptingumas;

• Saugumas;

• Patogumas;

• Patrauklumas.

Jie yra nuodugniai išnagrinėti 4.1 punkte. Pradžioje 
suformuluoti tikslai gali būti platūs ir migloti dėl ne-
pakankamai išanalizuotų problemų. Tačiau projekto 
eigoje tikslai turėtų būti formuluojami į aiškesnes ir 
konkretesnes užduotis( žr. 2.2 punktą). 

3.3.2 Analizė

Jeigu strategijos tikslai suvokiami miglotai, būtina su-
rinkti kuo daugiau informacijos apie esamą situaciją. 
Siekiant aprašyti ir išspręsti problemą bei padėti pa-
siekti tikslus, svarbu įtraukti visus aktualius aspektus. 
Svarbu išsiaiškinti, kodėl žmonės nevažinėja dviračiais. 
Strateginiam dviračių infrastruktūros planavimui reikia 
surinkti kuo daugiau informacijos apie esamą važinėji-
mo dviračiais aplinką. Tai apima ne vien infrastruktūrą, 
bet ir paslaugas ir svarbias suinteresuotas šalis. Prieš 
imantis veiksmų, būtina užtikrinti, kad atsižvelgiama į 
visus svarbius klausimus. 

Šiame etape iš esmės reikia sužinoti viską, ką tik įma-
noma apie esamą situaciją bei turimas problemas. Jei-
gu surandami trūkumai, reikia imtis veiksmų ir surasti 
sprendimą. Užbaigus analizę, reikia suformuluoti kon-
krečias užduotis. Svarbu, kad užduočių įgyvendinimą 
būtų galima išmatuoti. Todėl nustatomi rodikliai, kurie 
atspindi svarbius esamos situacijos veiksnius. 

7 pav: aptarimas su suinteresuotomis šalimis
Šaltinis: TUHH, 2012

5.1 punkte pateikiami keli rodikliai, kurie padeda įver-
tinti esamą situaciją bei stebėti progresą. Taip pat ga-
lima taikyti labai gerą sisteminio esamos dviračių poli-
tikos įvertinimo įrankį „BYPAD“. Jis išsamiau aprašytas 
6 skyriuje. 
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Šiame pradiniame etape į tyrimus galima įtraukti su-
interesuotas šalis. Gali būti naudinga apklausti jau 
važinėjančius dviračiais žmones, kaip jie mato esamą 
situaciją bei su kokiais sunkumais jie galėtų susidurti. 
Vietinės valdžios institucijos taip pat galėtų būti suin-
teresuoti asmenys. Kaip tai atlikti, aprašyta IV dalyje 
„Komunikacija“. 

3.3.3 Koncepcijos etapas

Šiame etape pagal analizės rezultatus bei nustatytas 
užduotis, remiantis strategijoje numatytais tikslais, su-
kuriamos važinėjimo dviračiais situaciją pagerinančios 
priemonės. Veiksmų plane numatomi bei trumpai ap-
rašomi pasiūlymai ir sprendimai. Priemones galima pa-
sirinkti iš siūlomų sprendimų arba, jeigu jie netinkami, 
galima sukurti naujas priemones. Internete, dviratinin-
kų žurnaluose ar dviratininkų organizacijų leidiniuose 
galima rasti geriausios patirties pavyzdžių.  

Tipinės problemos strateginiu lygmeniu patiriamos dėl 
reikalavimų dviračių eismo tinklams. Pavyzdžiui, jeigu 
esamas tinklas neapima svarbių dviratininkų kelionės 
pradžios ir tikslo taškų, patiriama sanglaudos trūkumo 
problema. Jeigu analizės metu nustatomi trūkumai, 
koncepcijos etapo tikslas bus pagerinti važinėjimo dvi-
račiais tinklą, kad jis būtų išsamesnis, bei suformuoti 
daugiau jungčių. Priklausomai nuo situacijos, tai gali 
reikšti, tarkim, naujos infrastruktūros tarp miesto cen-
tro ir svarbių gyvenamųjų zonų įrengimą. Ši problema 
išsamiau aprašyta 4.2 punkte. 

Kita problema gali būti ta, kad jungčių yra, tačiau jos 
(pernelyg) dažnai eina aplinkkeliu (kas lemia ilgesnę 
kelionę) ir turi (pernelyg) daug užlaikymų (kas lemia 
laiko nuostolius). Tokioje situacijoje geresnės jungtys 
galėtų būti sukuriamos atidarius vienpusį eismą ar ke-
lionės galėtų sutrumpėti suformavus naujas jungtis (til-
tus, tunelius).  

Užlaikymai dažnai būna dėl šviesoforų. Galima sutrum-
pinti laukimo laiką dviratininkams, įrengiant aplinkke-
lius ar surandant alternatyvius maršrutus su mažiau su-
sikirtimo taškų.  

Jeigu daug žmonių sužeidžiami važinėjimo dviračiais 
metu, patiriama „saugumo trūkumo“ problema. Gali-
mos priemonės gali būti skiriamos kritinių taškų, ku-
riuose dažniau nei kitur atsitinka avarijos, sumažinimui. 
Taip pat galima taikyti tokias priemones, kaip saugaus 
miesto akcijos ar važinėjimo dviračiais pamokos pažei-
džiamoms grupėms (pvz., mokyklos vaikams).  

Nustačius priemones, kurios pagerintų važinėjimo dvi-
račiais sąlygas, reikia pasirinkti pačias tinkamiausias 

priemones. Priimant tokį sprendimą, galima dirbti su 
scenarijais. Kiekvienas scenarijus numato skirtingų 
priemonių kombinaciją bei kiekvienam scenarijui nu-
statomos ir įvertinamos pastangos ir rezultatai. Pačių 
veiksmingiausių scenarijų priemonės įgyvendinamos ki-
tame etape.  

Siekiant nustatyti scenarijus, galima rengti seminarus 
su suinteresuotomis grupėmis. Skirtingi suinteresuoti 
asmenys bei plačioji visuomenė gali pateikti savo pa-
siūlymus ar dirbti kartu kaip partneriai, skleidėjai ar 
rėmėjai. Išsamesnis aprašymas pateikiamas IV dalyje 
„Komunikacija“. 

3.3.4 Įgyvendinimo etapas

Įgyvendinimo etapas gali būti pradėtas tuomet, kai 
visos užduotys bei visos priemonės šių užduočių atli-
kimui yra nustatytos. Šiame etape svarbus atitinkamų 
priemonių suprojektavimas ir tinkamas pritaikymas. 
Priklausomai nuo konkrečių numatytų veiksmų bei ati-
tinkamų galimybių, gali būti naudinga taikyti laipsnišką 
metodą. Tai yra ypač svarbu, kadangi ne viską galima 
padaryti iš karto. Laipsniško metodo atveju yra svarbu 
nustatyti tuos numatomų priemonių aspektus, kurie yra 
būtini arba gali lemti greitą rezultatą bei tuos, kuriuos 
galima įgyvendinti vėliau, nedarant įtakos bendriems 
projekto tikslams. Pavyzdžiui, jeigu planuose numatyti 
susikirtimo taškai aplinkkeliuose, nes jie yra saugesni 
bei sumažina užlaikymą, gali būti neįmanoma iš karto 
išspręsti visų susikirtimo taškų klausimo mieste. Rei-
kia kruopščiai ištirti susikirtimo taškus, atsižvelgiant į 
avarijų skaičių bei juos kertančių dviratininkų skaičių. 
Pagal tokią analizę susikirtimų taškus reikia suskirstyti į 
atskiras kategorijas pagal jų prioritetus. 

Suradus sprendimą, reikia įgyvendinti atitinkamas prie-
mones. Veiksmų atlikimą reikia stebėti. Jeigu įgyvendi-
nant priemones patiriami nesklandumai, juos reikia ati-
tinkamai įvertinti priklausomai nuo to, ar jie esminiai 
projektui ir pageidaujamam rezultatui. 

3.3.5 Užbaigimas ir projekto peržiūros etapas

Įgyvendinus visas užduočių įvykdymui numatytas prie-
mones, įgyvendinimo etapas yra užbaigiamas. Projek-
tams baigiantis, labai svarbu nustatyti, kokius veiksmus 
reikia tęsti tam, kad būtų užtikrintas nuolatinis sėkmin-
gas įgyvendinto projekto vykdymas. Jeigu reikalingi 
papildomi veiksmai, reikia surasti tinkamą šių veiks-
mų struktūrą bei pasirūpinti finansavimu. Įprastai eis-
mo projektų nuolatinė priežiūra perduodama viešajai 
administracijai, sukuriant naujas pareigas arba pride-
rinant esamas. 
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Taip pat projekto pabaigoje vykdomas įvertinimas. 
Įvertinimo metu pradiniai tikslai yra lyginami su gautais 
rezultatais. Indėlio ir rezultato palyginimas leidžia nu-
statyti, ar projektas buvo sėkmingas (apie priežiūrą ir 

įvertinimą žr. 5 skyrių). Tačiau ne vien sėkmė yra svarbi. 
Taip pat labai svarbi projekte dalyvavusiųjų įgyta patir-
tis, ypač kai reikia teikti pasiūlymus naujam projektui 
ar pasidalinti patirtimi dėl projektų ateityje. 

Hamburgo važinėjimo dviračiais strategija

Vizija

Hamburgo miestas (1,8 mln. gyventojų) turi aiš-
kią viziją tapti „augančiu miestu“, siekiančiu 
tapti palankiu aplinkai ir šeimai. Programa apima 
15 metų laikotarpį. Vienas iš pagrindinių Ham-
burgo strategijos tikslų yra padidinti važinėjimą 
dviračiais dvigubai. 
Tikslai

Strategija iš viso numato penkis pagrindinius tiks-
lus:

1. Padidinti važinėjimą dviračiais nuo 9 proc. 
2002 m. iki 18 proc. 2015 m. (pirmas įvertini-
mas 2008 m.);

2. Pagerinti situaciją dėl saugumo kelyje (ypač 
dviratininkams);

3. Išplėsti dviračių takų tinklą tarp atskirų rajo-
nų;

4. Pagerinti važinėjimo dviračiais „klimatą“;

5. Užtikrinti dviračių infrastruktūros ir priemonių 
finansavimą.

Principai

1. Suderinamumas su Hamburgo aukštesnio lygio 
eismo programomis;

2. Suderinamumas su nacionaliniu važinėjimo 
dviračiais planu;

3. Važinėjimo dviračiais suvokimas kaip visos 
transporto sistemos dalies (dviratis supran-
tamas kaip įstatymiškai įteisinta transporto 
priemonė);

4. Infrastruktūros pagerinimai, paslaugos ir ko-
munikacija;

5. Įgyvendinimas pagal kiekvieno rajono atitin-
kamus poreikius (miesto centro, priemiesčių ir 
kt.); 

6. Miesto galimybių daugiau naudoti dviračius padi-
dinimas;

7. Veiksmingas miesto sprendimų priėmėjų bendra-
darbiavimas (politikų, savivaldybės ir planuoto-
jų);

8. Išorės institucijų, asociacijų ir klubų įtraukimas;

9. Planavimas suvokiamas kaip procesas, kurį reikia 
nuolat stebėti bei gerinti (nuolatinė politikos 
užduotis) .

 
8 pav: Hamburgo važinėjimo dviračiais strategija 
(Vokietija)
Šaltinis: Hamburgo miestas, 2005
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• Kasdien važinėjantiems dviratininkams;

• Mokiniams;

• Kasdien į darbą viešuoju transportu keliaujantiems 
asmenims;

• Dviratininkams, važinėjantiems dviračiais dėl 
pramogos bei turistams; 

• Važinėjantiems dviračiu sporto tikslais.

Bergedorfo strategija apima keletą krypčių:
• Patrauklią ir saugią dviračių naudojimo infrastruk-

tūrą (apima važinėjimo dviračiais ir stovėjimo vietų 
sąlygas);

• Plačias paslaugas dviratininkams;

• Viešuosius ryšius, siekiant pagerinti „dviračių nau-
dojimo klimatą“;

• Statybą, veiklą ir palaikymą;

• Turizmą bei daugiau dviračių takų įrengimą 
rekreaciniais tikslais;

• Stovėjimo vietų įrengimą (daugiau aukštos kokybės 
stovėjimo vietų įrengimą, ypač netoli viešojo trans-
porto stotelių).

Pagal Hamburgo važinėjimo dviračiais strategi-
ją, kuri buvo pradėta taikyti 2005 m., kiekvie-
nas septynių Hamburgo rajonų planavimo depar-
tamentas privalo parengti važinėjimo dviračiais 
strategiją savo rajonui.

Nuo 2008 m. balandžio mėn. Bergedorfo rajono 
(120 000 gyventojų) suinteresuotos šalys ren-
gė dažnus susitikimus tam, kad parengtų rajono 
strategiją, kuri atitiktų Hamburgo važinėjimo 
dviračiais strategijos tikslus. Susitikimuose be 
kitų asmenų dalyvavo Hamburgo ir Bergedorfo ra-
jono valdžios institucijų, kelių ir eismo instituci-
jų, policijos, apylinkės tarybos, „ADAC“, „ADFC“ 
ir „VCD“ asociacijų, vietinio verslo bei piliečių 
atstovai. Išskirtinis šių seminarų bruožas buvo ak-
tyvus dalyvių įsitraukimas bei šių susitikimų dėka 
parengtas nuoseklus strategijos projektas15.

Dalyviai išskyrė tris temas bei susitarė dėl pa-
grindinių klausimų: Bergedorfo strategijos, kai-
mo vietovių ir miesto važinėjimo dviračiais tinklo 
koncepcijos. Bergedorfo strategija skirta:

15 Hamburgo miestas, 2008a

Hamburgo Bergedorfo rajono važinėjimo dviračiais strategija 

9 pav: Miesto važinėjimo dviračiais tinklas Bergedorfe (Vokietija)
Šaltinis: Hamburgo miestas, 2008b
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4. Dviračių takų tinklo planavimas 

Vienas iš svarbiausių strateginių dviračių infrastruktūros 
planavimo klausimų yra darnaus tinklo suprojektavimas. 
Reikia užtikrinti, kad išvykęs iš savo išvykimo vietos dvirati-
ninkas galėtų pasiekti kuo daugiau paskirties vietų. Tačiau 
galimybė nuvykti į visas reikalingas paskirties vietas yra ne 
vienintelis reikalavimas. Būtina užtikrinti pakankamą dvi-
račių takų kokybę ir teikti papildomas paslaugas, kur jos 
reikalingos. 

4.1 Projektavimo principai 

Kaip jau minėta, naudojimasis dviračiais gali labai prisidėti 
kuriant veiksmingą, tvarią ir sveikesnę transporto sistemą. 
Siekiant sukurti aplinką, kurioje būtų sudarytos sąlygos 
važinėti dviračiais, svarbu nepamiršti tam tikrų esminių 
reikalavimų. Kad būtų galima naudotis dviračiais, būtina 
laikytis penkių pagrindinių reikalavimų: 

• rišlumo, 
• tiesumo, 
• saugos, 
• patogumo, 

• patrauklumo. 

Patogumas ir patrauklumas yra svarbūs tikslai, tačiau jie 
aktualūs ne tiek tinklo lygmeniu, kiek konkrečių maršrutų 
ir gatvių atkarpų projektavimo lygmeniu (žr. II dalį „Infras-
truktūra“). 

4.1.1 Rišlumas 

Svarbiausias esminis dviračių takų tinklui keliamas reika-
lavimas yra tinklo rišlumas. Tai reiškia, kad kiekvienas dvi-
ratininkas turėtų pasiekti norimą kelionės tikslą dviračiu. 
Be rišlumo nėra tinklo – tik atskirų trasų visuma. Tinklo 
rišlumas gali būti įvairaus laipsnio: kuo labiau susieti yra 
maršrutai, leidžiantys keliautojams dviračiais laisvai pasi-
rinkti kelią, tuo rišlesnis yra tinklas. Dviratininkams tinklo 
rišlumas yra gyvybiškai svarbus: jis tiesiogiai susijęs su gali-
mybe pasiekti paskirties vietą pasirinktu maršrutu.  

Siekiant sukurti rišlų tinklą reikia aiškiai žinoti pagrindines 
išvykimo ir paskirties vietas tam tikroje teritorijoje. Įsi-
vaizduodami susisiekimą tarp tų vietų galėsime numanyti, 
kokie yra galimi keliaujančiųjų dviračiais srautai. Kompiu-
terių modelius dviratininkų keliavimo dėsningumams skai-
čiuoti įmanoma naudoti tik miestuose čempionuose (žr. 
įžangą), kur keliaujančiųjų dviračiais pakankamai daug, 
kad būtų galima gauti reikšmingus duomenis. Neskaitant 
susisiekimo tarp pagrindinių vietų, svarbus dviračių takų 
tinklo rišlumą rodantis veiksnys yra tinklo tankis (tinklo 
„akies“ plotis): kuo mažesnis atstumas tarp takų, tuo di-
desnį pasirinkimą turi dviratininkai, pavyzdžiui, jie gali 
rinktis trumpesnį palei judrią gatvę einantį maršrutą ar 

ilgesnį, bet ramesnį taką arba tiesų maršrutą į kalną ar 
ilgesnį taką, aplenkiantį stačius šlaitus. Neskaitant dvira-
čių takų tinklo vidaus rišlumo, taip pat svarbus tinklo rišlu-
mas su kitais tinklais. Ypač reikalingos dviračių takų tinklą 
su viešuoju transportu susiejančios įvairiarūšio transporto 
jungtys, nes dviratis yra svarbi transporto priemonė, pade-
danti nuvykti į viešojo transporto stotelę ir iš jos sugrįžti.16

4.1.2 Tiesumas 

Tinklo tiesumas susijęs su tuo, kokį atstumą reikia nuva-
žiuoti dviračiu norint patekti iš išvykimo vietos į paskirties 
vietą, arba tuo, kiek laiko užtrunka tokia kelionė dviračiu. 

Tinklo tiesumą, kalbant apie atstumą, galima nustatyti 
apskaičiuojant „aplinkkelio“ veiksnį. Kuo labiau maršrutas 
nuo A iki B primena tiesią liniją, tuo geriau dviratininkui. 
Važiavimas aplinkkeliais ir didesni atstumai ne tik prailgi-
na kelionę, bet ir reikalauja iš dviratininkų daugiau fizinių 
jėgų, todėl gali juos atbaidyti.  

Tinklo tiesumas, kalbant apie laiką, susijęs su susisiekimo 
užtikrinimu optimizuojant eismo srautus. Kuo mažiau dvi-
ratininkui tenka sustoti ir gaišti, tuo susisiekimas tiesesnis. 
Jei tenka sustoti ir vėl iš naujo pradėti važiuoti, tai atima 
daug energijos, taigi reikalauja daugiau fizinių jėgų, be 
to, atima laiko. Vienas iš tinklo tiesumo vertinimo krite-
rijų galėtų būti sankirtų, kuriose dviratininkas neturi pir-
mumo teisės, skaičius viename kilometre. Pagrindiniuose 
dviračių maršrutuose šis skaičius turėtų būti lygus nuliui 
arba kuo artimesnis nuliui. Tinklo tiesumą, kalbant apie 
laiką, taip pat būtų galima vertinti atsižvelgiant į tai, kaip 
dažnai dviratininkui tenka sustoti važiuojant vieną kilome-
trą. Dviračių takų tinklų įvairiuose Nyderlandų miestuose 
tyrimas parodė, kad ten vienam kilometrui tenka 0,4–1,56 
sustojimo.17

Kalbant apie šios srities politiką, užstatytose teritorijose 
dviračių maršrutai turėtų būti tiesesni nei automobilių 
maršrutai. Tokiu būdu važiuoti dviračiu užima mažiau laiko 
nei automobiliu. Tai galima įgyvendinti, pavyzdžiui, suda-
rant galimybę vienpusio judėjimo gatvėse dviračiams va-
žiuoti abiem kryptimis ir nutiesiant naujus takus, sutrum-
pinančius kelią. 

4.1.3 Sauga 

Esminis saugos reikalavimas susijęs daugiau nei tik su fizi-
nės aplinkos projektavimu. Siekiant užtikrinti eismo saugą 
dviračių takų tinkle, galima daug ką nuveikti. Toliau patei-
kiame keletą rekomendacijų. 

• Venkite susidūrimų su kelią kertančiomis transporto 
priemonėmis. Tai ypač sudėtinga įgyvendinti užstaty-
tose teritorijose nesumažinant eismo srautų judėjimo 
kokybės. Teoriškai saugą geriausiai turėtų užtikrinti 

16 Pastraipa paimta iš „PRESTO Consortium, 2010a“ ir redaguota
17 Pastraipa paimta iš „PRESTO Consortium, 2010a“ ir redaguota
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tokios sankryžos, kai automobilių keliai išsidėstę 
skirtinguose lygmenyse (tiltai, tuneliai), tačiau prak-
tiškai susidūrimų su kelią kertančiomis transporto 
priemonėmis dažnai labiau padeda išvengti šviesofo-
rai ir eismo intensyvumą mažinančios priemonės. 

• Atskirkite skirtingus kelių naudotojus. Kai variklinių 
transporto priemonių ir dviračių greitis gerokai ski-
riasi, šiuos kelių naudotojus reikia atskirti sukuriant 
jiems atskirus susisiekimo tinklus. Apytiksliais skaičia-
vimais patariama visada atskirti dviratininkus nuo va-
riklinių transporto priemonių, kai automobilių greitis 
viršija 50 km/h. 

• Sumažinkite leistiną greitį didelės rizikos vietose. Kai 
skirtingų rūšių transporto priemonių atskirti neįmano-
ma, variklinio transporto ir dviračių greičio skirtumus 
reikia kuo labiau sumažinti. Reikia remtis lėčiausios 
transporto priemonės (dviračio) greičiu. Didžiausias 
rekomenduojamas greitis kelyje, kuriuo važiuoja 
įvairios transporto priemonės, yra 50 km/h, tačiau 
kur kas labiau tiktų nustatyti 30 km/h greitį, kad ir 
todėl, jog tokiu atveju avarijų metu patiriamos trau-
mos yra gerokai lengvesnės. 

• Užtikrinkite, kad skirtingų kategorijų kelius būtų len-
gva atpažinti. Siekiant užtikrinti saugą, būtina sukurti 
gerai suprantamas eismo sąlygas. Jei tokias pat funk-
cijas atliekančiose gatvėse (kalbant apie kelių hierar-
chiją) bus naudojami tokie pat projektavimo spren-
dimai, galimas konfliktines situacijas dviratininkams 
ir kitiems gatvių naudotojams bus lengviau numatyti, 
be to, tai skatins visus elgtis labiau nuspėjamai.18  

• Projektuodami numatykite situacijas, kurios papras-
tai kelia nepatogumų, ir spręskite jas. Jei tunelis yra 
per tamsus, žmonėms paprastai būna baisu. Užtikrin-
kite, kad keliaujantieji dviračiais matytų tunelio pa-
baigą ir kad nebūtų tamsių kampų. 

• Jei trumpiausias kelias yra visai tuščias arba neap-
šviestas tamsiu paros metu, pasiūlykite alternatyvius 
maršrutus. Alternatyvus maršrutas gali būti kiek il-
gesnis, tačiau saugesnis.

4.1.4  Patrauklumas 

Patrauklumas reiškia, kad dviračių infrastruktūra yra gerai 
integruota į malonią aplinką. Čia iškyla suvokimo ir įvaiz-
džio klausimas, ir tai gali labai pritraukti arba atbaidyti 
dviratininkus. Kadangi suvokimas yra individualus dalykas 
ir gali labai skirtis, sunku pateikti apibendrintas rekomen-
dacijas. Tačiau tiek planuojant dviračių takų tinklą, tiek 
analizuojant naudojimąsi juo bei skundus, būtina skirti 
tinkamą dėmesį išoriniam patrauklumui. Neskaitant pro-
jektavimo, kraštovaizdžio savybių ir teritorijos įvaizdžio, 
patrauklumas taip pat apima faktinį ir įsivaizduojamą „as-
meninį saugumą“. Tai ypač svarbu vakarais ir naktį. Pra-
važiuojančios transporto priemonės visada kelia triukšmą, 
be to, išmeta nesveikas dujas. Jei įmanoma, reikia kuo la-

18 Pastraipa paimta iš „PRESTO Consortium, 2010a“ ir redaguota

biau atskirti variklines transporto priemones nuo dviračių. 
Tačiau tai gali būti ir neįmanoma, nes pagrindinės gatvės 
paprastai užtikrina tiesiausią ir rišliausią susisiekimą. Bet 
jeigu egzistuoja alternatyvios galimybės, reikia jas ap-
svarstyti. 

4.1.5 Patogumas 

Patogumas reiškia, kad važiavimas dviračiu teikia džiaugs-
mą, yra sklandus ir važiuojant galima atsipalaiduoti. Reikia 
užtikrinti, kad dviratininkui tektų dėti kuo mažiau fizinių 
ir psichologinių pastangų. Kad važiavimas būtų sklandus, 
reikia vengti dažno įsitempimo: jei nuolat tenka sustoti ir 
vėl pradėti važiuoti, tai vargina ir kelia stresą. Važiuojant 
prastos kokybės ar neprižiūrimais takais dviratininką kra-
to ir jam yra nepatogu: tokiu atveju važiavimas dviračiu 
tampa sudėtingesnis ir reikalauja daugiau koncentracijos 
bei pastangų siekiant išlaikyti pusiausvyrą ir iš anksto pa-
stebėti kliūtis. Be to, sunkumų gali kilti ir stengiantis ras-
ti reikalingą taką bei kryptį. Todėl reikia įrengti tinkamus 
ženklus. Kaip orientyrus galima naudoti ir aiškiai matomus 
vietovės objektus. 

4.1.6 Skirtingų transporto sistemos tikslų 
hierarchija 

Realiame gyvenime kartais minėti reikalavimai gali prieš-
tarauti vieni kitiems. Tada svarbu užtikrinti tinkamą pu-
siausvyrą. Apsvarstykite tokias įprastas situacijas: 

• Tiesiausias maršrutas dažnai eina palei judrią gatvę 
ir todėl yra ne toks saugus ar patrauklus. Saugą būtų 
galima garantuoti nutiesus izoliuotas kelio juostas 
dviračiams. Alternatyvus maršrutas toliau nuo gatvės 
būtų saugesnis ir patrauklesnis, bet greičiausiai ilges-
nis ir ne toks tiesus. 

• Saugumo sumetimais dviratininkams kartais reikia pa-
daryti lankstą važiuojant tuneliu ar tiltu arba dažnai 
sustoti prie šviesoforų. Abiem atvejais mažėja tiesu-
mas (lankstas, laukimas) ir patogumas (reikia laipioti 
šlaitais, sustoti ir vėl pradėti važiuoti). 

• Tiesiausias maršrutas eina per žalius parkus ar ne-
užstatytas teritorijas. Galbūt vizualiai tai patrauklu, 
bet naktį tai dažnai yra nesaugu arba bent jau taip 
atrodo. 

Nėra standartinių sprendimų, kaip suskirstyti tikslus vie-
niems suteikiant pirmenybę prieš kitus. Tačiau paprastai 
visų pirma reikia atsižvelgti į saugą. Maršrutus taip pat 
galima suskirstyti pagal jų paskirtį į „funkcinius“ ir „poil-
sinius“. Funkciniais maršrutais dviratininkai važiuoja į to-
kias vietas kaip mokykla, darbas, kurioms pasiekti reikia 
trumpesnio atstumo ir laiko. Poilsiniai maršrutai skirti at-
sipalaidavimui ir apylinkių tyrinėjimui. Kartais šių funkcijų 
negalima aiškiai atskirti. Kuo dažniau vykstama į tam tikrą 
vietą, tuo aktualiau yra ten nuvykti per trumpesnį laiką ir 
įveikiant mažesnį atstumą. Kasdienėms kelionėms būtinos 
greitos ir lengvos trasos, net jei jos nutiestos ne tokiose 
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patraukliose vietovėse. Poilsinėms trasoms svarbus patrau-
klumas ir lankstai nesudaro tokių didelių sunkumų.19

4.2 Tinklo projektavimas 

Šiame skyriuje rašoma apie dviračių takų tinklo projek-
tavimą. Pateikiamos rekomendacijos apie tai, kaip kurti 
dviračių takų tinklą nuo pat pradžių.

4.2.1 Kaip nustatyti išvykimo ir paskirties 
vietas 

Kaip ir planuojant bet kurių kitų transporto priemonių 
tinklus, pradėti reikia nuo tinklo naudotojų išvykimo ir 
paskirties vietų, kurios priklauso nuo planuojamos te-
ritorijos, nustatymo. Išvykimo vietose žmonės pradeda 
savo kelionę. Paskirties vietos – tai vietos, į kurias žmo-
nės gali norėti nuvykti. Kadangi kiekviena išvykimo vieta 
taip pat gali būti laikoma ir paskirties vieta, o kiekviena 
paskirties vieta – išvykimo vieta, vadovausimės prielai-
da, kad visi žmonių namai yra išvykimo vietos, o tokios 
vietos, kaip mokyklos, darbovietės ar parduotuvės, yra 
paskirties vietos.20

Paskirties vietos apibrėžtis priklauso nuo jūsų planavi-
mo mastelio: planuojant stambesniu urbanizuoto regi-
ono masteliu miesto centrą galima laikyti viena paskir-
ties vieta, tačiau planuojant smulkesniu miesto centro 
dviračių takų tinklo masteliu paskirties vietomis galima 
laikyti atskiras centro dalis ir kvartalus. 

Kadangi visi gyvenamieji rajonai ir kvartalai laikomi iš-
vykimo vietomis, planuojant tinklą juos reikia sujungti 
su kuo didesniu paskirties vietų skaičiumi. Įprastos pa-
grindinės dviratininkų paskirties vietos yra: 

• mokyklos ir universitetai, 

• parduotuvių teritorijos ar prekybos centrai, 

• sporto klubai, 

• darboviečių, kaip antai stambių įmonių ir verslo 
parkų, susitelkimo vietos, 

• svarbiausi viešojo transporto (geležinkelio, auto-
busų, tramvajų, metro) terminalai. 

Visos šios vietos yra patrauklios tam tikroms asmenų 
grupėms. Tai reiškia, kad pradinė mokykla turi būti pa-
siekiama tik vaikams ir mokytojams, kurie ją lanko ir 
joje dirba ir kurie paprastai gyvena netoliese. Tą patį 
galima pasakyti apie mažas parduotuvėles, kurių pirkė-
jai yra tik vietos gyventojai. Kita vertus, miestų centrai 
ir dideli verslo rajonai yra svarbios paskirties vietos, į 
kurias suvažiuoja įvairiuose miesto rajonuose gyvenan-
tys žmonės. 

19 Pastraipa paimta iš „PRESTO Consortium, 2010a“ ir redaguota
20 Pastraipa paimta iš „PRESTO Consortium, 2010a“ ir redaguota

Priimant sprendimą dėl paskirties vietos svarbos reikia 
atsižvelgti į jos dydį (žr. 4 lentelę) ir taip galima išdės-
tyti pagal dydį visas tos pačios rūšies paskirties vietas. 
Kuo didesnė paskirties vieta, tuo geresnį ir tiesesnį su-
sisiekimą su ja reikia užtikrinti. 

Paskirties vieta Rodiklis 
Mokykla Mokinių skaičius 
Universitetas Studentų skaičius 
Parduotuvė Parduotuvės plotas, m2 
Teatras, kino teatras, sta-
dionas Vietų skaičius 

Verslo rajonas Darbo vietų skaičius 
Viešasis transportas Išvykimo kartų skaičius 

4 lentelė. Galimi paskirties vietų klasifikavimo rodikliai 
Šaltinis: parengta leidinio sudarytojų 

Nustačius svarbias paskirties vietas jas galima perkelti į 
žemėlapį ir sujungti paprastomis tiesiomis linijomis (žr. 
10 paveikslėlį). Gausime vadinamąjį pageidaujamą (te-
orinį) tinklą, sudarytą iš grandžių, kurios galimai turėtų 
būti įtrauktos į realų tinklą. 

Pageidaujamą tinklą suprojektuoti būtų lengviau, jei 
būtų prieinami duomenys apie dviračių eismo apimtis (žr. 
5 skyrių). Tai padeda nustatyti svarbias lankytinas vietas. 

Kadangi dauguma svarbių paskirties vietų yra miesto cen-
tre, paprastai suplanuojamas spindulinis dviračių takų 
tinklas su stipriomis centro link einančiomis linijomis, 
ypač miesteliuose ir vidutinio dydžio miestuose. Tačiau 
gali būti naudinga nutiesti žiedinius takus aplink centrą. 
Taip atsirastų trumpesni takai visiems, keliaujantiems į 
kaimyninį kvartalą, ir jiems nereikėtų vykti per centrą. 

4.2.2 Kaip pageidaujamą tinklą paversti 
realiais maršrutais 

Pirmiau einančiame punkte sukurtą pageidaujamą tinklą 
sudaro tiesiniai atstumai, o ne realūs vingiuojantys keliai 
ir takai su kliūtimis. Taigi remiantis išvykimo-paskirties 
grandimis, reikia parengti maršrutus. Juos reikia nubrai-
žyti žemėlapyje šalia egzistuojančių gatvių ir dviračių 
infrastruktūros (žr. 11 paveikslėlį). Taip bus matyti, ko-
kių grandžių trūksta ir kokius trumpesnius dviračių takus 
reikia nutiesti. Pirmiausia reikia apsvarstyti trumpiausią 
ir tiesiausią maršrutą ir jį suderinti su kitais kriterijais. 
Šiame kontekste svarbus sprendimas – ar atskirti, ar su-
sieti skirtingas transporto priemonių rūšis. Atitinkami 
privalumai aptariami 4.3.4 punkte.21

21 Pastraipa paimta iš „PRESTO Consortium, 2010a“ ir redaguota
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Sutar�niai ženklai 
Pageidaujamas �nklas 

10 pav. Pageidaujamas dviračių takų tinklas 
Šaltinis: parengta leidinio sudarytojų 

11 pav. Dviračių takų tinklo maršrutai 
Šaltinis: parengta leidinio sudarytojų 
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Tinkamas dviračių takų tinklo planas užtikrina, kad 
dviračių infrastruktūra būtų galima naudotis patogiu ir 
prieinamu atstumu tiek nuo išvykimo, tiek nuo paskirties 
vietų. Paprastai dviratininkų išvykimo ir paskirties vietos 
yra išsidėstę visame mieste. Tai reiškia, kad dviračių takų 
tinklas turi apimti visą miestą ir negali apsiriboti tik ati-
tinkamomis teritorijomis. 

Maršrutų ir reikalingų jų projektavimo savybių nustaty-
mas priklauso nuo grandies svarbos, kitaip tariant esamų 
ar tikėtinų dviratininkų skaičiaus. Jei turite duomenų, 
kiek dabar yra dviratininkų skirtingose teritorijose, tuos 
duomenis galima priskirti kuriamam maršrutui. Mobilu-
mo įpročių ar dviračių eismo srautų duomenys skirtingose 
miesto vietose taip pat gali padėti nustatyti pagrindinius 
dviračių maršrutus. Tik tuose miestuose ar vietovėse, 
kur dviračių eismas intensyvus, galima pasinaudoti kom-
piuterių modeliais ir, pavyzdžiui, nustatyti, kokia nauda 
būtų gauta pastačius kelią sutrumpinantį dviračių tiltą. 

Be to, pasirodys, kad vienais maršrutais naudojamasi daž-
niau nei kitais, nes pirmieji yra pagrindiniai susisiekimo 
dviračiais takai tarp skirtingų miesto dalių. Taigi dviračių 
takų tinklą galima suskirstyti į tam tikrus hierarchinius ly-
gius: pagrindinių maršrutų tinklą (kuriuo naudojamasi va-
žiuojant ilgesniais atstumais) ir miesto rajonų bei kvarta-
lų atšakinius tinklus. Akivaizdu, kad pagrindinių dviračių 
takų tinklą reikia suprojektuoti taip, kad jis patenkintų 
minėto didesnio dviratininkų skaičiaus poreikius.22

4.2.3 Kaip sukurti dviračių takų tinklo 
hierarchiją 

Kuriant tinklą pirmiau einančiame punkte buvo atsižvel-
giama tik į svarbiausias išvykimo bei paskirties vietas ir 
pagrindinius dviračių maršrutus (žr. 12 paveikslėlį). Šie 
maršrutai yra būsimo tinklo atrama. Kadangi esama dau-
giau išvykimo ir paskirties vietų (kiekvienas namas yra iš-
vykimo vieta), reikia užtikrinti, kad tinkle nebūtų spragų. 
Dviračių takų tinklas panašus į automobilių kelių tinklą, 
nes kiekvienas kelias pagal svarbą priskiriamas vienam ar 
kitam hierarchijos lygmeniui (žr. 13 paveikslėlį). Automo-
bilių kelių tinklas apima greitkelius, rajonų kelius ir vie-
tos kelius, tą patį galima padaryti ir kuriant dviračių takų 
tinklą. Miesto teritorijos dviračių takų tinklo naudotojų 
prioritetai skirtingu metu yra skirtingi: trumpos kelionės 
ar ilgos kelionės, funkciniai ar poilsiniai tikslai, greitis ar 
sauga. Siekiant atliepti šiuos įvairius poreikius, dviračių 
maršrutus galima suskirstyti į tris lygmenis: 

• Pagrindiniai maršrutai atlieka susisiekimo funkciją 
miesto lygmeniu arba tarp miestų. Jie jungia prie-
miesčius ir gyvenamuosius rajonus su miesto cent-
ru, be to, eidami neužstatytomis vietovėmis jie taip 
pat jungia kaimus, miestelius ir miestus vienus su 

22 „Clean Air Initiative, 2009“ 

kitais. 

• Pagrindiniai vietos maršrutai atlieka paskirstymo 
funkciją užstatytos teritorijos rajono lygmeniu. Jie 
užtikrina susisiekimą dviračiais tarp miesto rajonų 
ir svarbiausių miesto teritorijų. 

• Vietos maršrutai atlieka prieigos funkciją kvarta-
lo lygmeniu. Jie apima iš esmės kiekvieną gatvę 
ar taką, kuriais gali naudotis dviratininkai ir kurie 
jungia visus pastatus ir kitas išvykimo bei paskirties 
vietas su aukštesnio lygmens maršrutais.23  

Akivaizdu, kad kuriant nuoseklų dviračių takų tinklą rei-
kia užtikrinti bazinę kiekvieno tako kokybę. Suskirsčius 
maršrutus pagal hierarchiją, visa dviračių sistema gali 
geriau užtikrinti greitą susisiekimą, patenkinti didesnio 
dviratininkų skaičiaus poreikius ir suteikti didesnę saugą. 

Praktiškai šių trijų rūšių takų (pagrindiniai takai, pagrin-
diniai vietos takai ir vietos prieigos takai) hierarchiją gali 
atspindėti takų struktūros projektavimo ypatumai, nors 
tai nėra būtina. 

Dviračių tako struktūros projektą reikia pasirinkti pri-
klausomai nuo tikėtinos eismo apimties. Esminės vienos 
ar kitos rūšies dviračių takui taikomos taisyklės bus api-
brėžtos 4.4 punkte. 

4.3 Svarbios tinklo savybės 

Projektuojant dviračių takų tinklą reikia priimti įvairių 
sprendimų. Toliau apibūdinamų tinklo savybių nereikia 
laikyti visuotinai privalomomis. Jas reikia užtikrinti tik 
ten, kur tai įmanoma. Todėl ir sunku planuoti dviračių 
takų tinklą, nes visuomet būtina nuodugniai išanalizuoti 
konkrečią situaciją. Tinkama analizė gali sutaupyti daug 
pinigų ir jėgų, jei, pavyzdžiui, randama būdų patobulinti 
esamą infrastruktūrą užuot kuriant visiškai naują. 

4.3.1 Tinklų suskirstymas į funkcinius ir 
poilsinius 

Norint užtikrinti, kad dviratis būtų naudojamas kaip kas-
dienė transporto priemonė, reikia sukurti funkcinį tinklą 
atskiriant jį nuo poilsinio tinklo. Funkcinio dviračių takų 
tinklo paskirtis yra užtikrinti susisiekimą su paskirties 
vietomis, į kurias vykstama siekiant praktiškai naudingų 
tikslų, t.y. apsipirkti, dirbti, mokytis, lankytis kultūri-
niuose renginiuose ir t.t. Susisiekimas turi būti kuo tie-
sesnis. Kita vertus, žmonėms patinka važinėtis dviračiu 
poilsiaujant. Tokiu atveju dviračių maršruto ir jo apylin-
kių patrauklumas ir suteikiami išgyvenimai yra svarbesni 
nei tiesioginis susisiekimas. 

23 „PRESTO Consortium, 2010a“
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Sutar�niai ženklai 

Pagrindinis dviračių maršrutas 
Pagrindiniai vietos maršrutai 

 
12 pav. Pagrindinio tinklo hierarchija 
Šaltinis: parengta leidinio sudarytojų 

Sutar�niai ženklai 

Pagrindinis dviračių maršrutas 
Pagrindiniai vietos maršrutai 
Vietos maršrutai 

13 pav. Rišlus hierarchinis tinklas 
Šaltinis: parengta leidinio sudarytojų 



38 

Pagal tradicinę koncepciją kuriami kelio ženklais pažymė-
ti ilgų atstumų maršrutai ir turistiniai teminiai maršrutai, 
kurie vis dėlto yra patrauklūs. Daugelis šių poilsinių marš-
rutų eina per miesto teritoriją ir miesto centrą. Tačiau 
praktiškai funkciniai ir poilsiniai tinklai dažnai persiden-
gia ir turėtų būti integruoti. Daugelis poilsinių paskirties 
vietų yra miesto centre ar netoli jo arba netoli geležin-
kelio stoties. Be to, taip pat egzistuoja funkcinių kelionių 
dviračiu paklausa palei alternatyvius ramius ir patrauklius 
maršrutus, kurie lygiagretūs judrioms gatvėms, tačiau yra 
tam tikru atstumu nuo jų nutolę. Projektuojant dviračių 
takų tinklus prasminga atsižvelgti į abu dviračio naudo-
jimo tikslus. Tai leidžia apjungti turizmo sektoriaus ir už 
gatvių priežiūrą atsakingo miesto ūkio pastangas ir ište-
klius. Taip galima užtikrinti tvirtesnį finansavimo pagrin-
dą, leidžiantį sukurti nuoseklesnę aukštos kokybės inf-
rastruktūrą. Taip pat gyvybiškai svarbu tiek į funkcinius, 
tiek į poilsinius tinklus integruoti svarbiausius transporto 
terminalus, nes tai sudaro galimybę keliaujant kartu nau-
dotis ir viešuoju, ir dviračių transportu.24

4.3.2 Dviračių takų tinklų susiejimas 

Dažnai yra dviejų rūšių dviračių takų tinklai – funkcinis tin-
klas kasdienėms kelionėms ir poilsinis tinklas laisvalaikiui. 
Kai šie tinklai susiejami, pirmiausia reikia svarstyti, kaip 
integruoti funkcinį tinklą į poilsinį tinklą. Tam tikra pra-
sme abiem tinklais besinaudojančių dviratininkų poreikiai 
yra tokie patys, ir būtų neišmintinga neleisti abiem dvi-
ratininkų grupėms gauti naudos iš kitos grupės tinklo. Be 
to, ypač svarbu patikrinti, ar naujos sąsajos gali sustiprinti 
abiejų tinklų rišlumą. Taip dviratininkui suteikiama dau-
giau pasirinkimo laisvės.25

Miesto teritorijose ir aplink jas tarp vartotojų auga po-
ilsinių dviračių takų tinklų paklausa. Šiems vartotojams 
dviračių maršruto ir jo apylinkių patrauklumas ir suteikia-
mi išgyvenimai yra svarbesni nei greitas ir tiesus susisieki-
mas, kurį siūlo funkcinis tinklas. Pagal tradicinę koncepci-
ją kuriami kelio ženklais pažymėti ilgų atstumų maršrutai 
ir kelio ženklais pažymėti turistiniai teminiai maršrutai, 
kurie vis dėlto yra patrauklūs. 

Poilsinius tinklus sudaro susieti sankirtos taškai, su-
teikiantys dviratininkams laisvę pasirinkti kaip kon-
krečiai jie keliaus. Šių tinklų tikslas – tyrinėti regioną 
keliaujant dviračiu. Daugelis poilsinių maršrutų eina 
per miesto teritorijas ir miesto centrą. Akivaizdu, kad 
funkciniai ir poilsiniai dviračių takų tinklai atliepia la-
bai skirtingus vartotojų poreikius: funkcinį tinklą dvi-
ratininkai renkasi, kai jiems reikia kuo greičiau nuvykti 
iš taško A į tašką B, tuo tarpu poilsinį tinklą jie renkasi, 
kai nori leistis į patrauklią laisvalaikio kelionę tyrinė-
dami regioną. Tačiau praktiškai funkciniai ir poilsiniai 

24 Pastraipa paimta iš „PRESTO Consortium, 2010a“ ir redaguota
25 Pastraipa paimta iš „PRESTO Consortium, 2010a“ ir redaguota

tinklai dažnai persidengia ir turėtų būti integruoti. 
Daugelis poilsinių išvykimo ir paskirties vietų yra miesto 
centre ar netoli jo arba netoli geležinkelio stoties. Be to, 
taip pat egzistuoja funkcinių kelionių dviračiu paklausa 
palei alternatyvius ramius ir patrauklius maršrutus, kurie 
lygiagretūs judrioms gatvėms, tačiau yra tam tikru ats-
tumu nuo jų nutolę. Projektuojant dviračių takų tinklus 
prasminga atsižvelgti į abu dviračio naudojimo tikslus. Tai 
leidžia apjungti turizmo sektoriaus ir už gatvių priežiūrą 
atsakingo miesto ūkio pastangas ir išteklius. Taip galima 
užtikrinti tvirtesnį finansavimo pagrindą, leidžiantį su-
kurti nuoseklesnę aukštos kokybės infrastruktūrą. Taip 
pat gyvybiškai svarbu tiek į funkcinius, tiek į poilsinius 
tinklus integruoti svarbiausius transporto terminalus, nes 
tai sudaro galimybę keliaujant kartu naudotis ir viešuoju, 
ir dviračių transportu.26

4.3.3 Kitų transporto rūšių tinklai 

Suplanavus funkcinius ir poilsinius maršrutus ir juos susie-
jus, reikia spręsti šių maršrutų sąsajos su kitų transpor-
to rūšių tinklais klausimą, ypač su variklinių transporto 
priemonių rajoninių prieigos kelių ir transporto srautą pa-
skirstančių kelių tinklu bei viešojo transporto tinklu, tiek 
jungiamuoju, tiek ne. Toliau pateikiamas dviračių eismo 
ir viešojo transporto sinergijos apibūdinimas. Svarbu ap-
tarti ir su tuo susijusias kliūtis. Vertinant galimas proble-
mas reikia atsižvelgti į šiuos veiksnius: 

• dviračių susisiekimo funkciją ar suplanuotą funkciją; 

• kiek siūloma infrastruktūros priemonė padeda 
išspręsti problemą pagerindama dviračių takų tinklo 
kokybę; 

• kokios bus pasekmės, jei siūloma infrastruktūra ne-
bus sukurta ar jei jis bus nepakankamai kokybiška. 

Atrodo, kad iš tiesų gana mažai dėmesio skiriama truk-
džiams, kurie atsiranda tarp dviračių takų tinklo ir kitų 
transporto rūšių tinklų. Tačiau kadangi šis tinklų „su-
sidūrimas“ tam tikra prasme apsprendžia dviračių takų 
tinklo kokybę, to reikia nepamiršti. Statistika rodo, kad 
tose savivaldybėse, kur dviratininkams dažnai tenka kirs-
ti judrias pagrindines gatves, rizika patekti į eismo įvykį 
vidutiniškai yra didesnė nei tose savivaldybėse, kur dvira-
tininkams to daryti nereikia. 

Veiksmingas automobilių ir dviračių tinklų koordinavimas 
yra svarbus įrankis dviratininkų saugai pagerinti. Planuo-
jant tinklus dviratininkų padėtį galima optimizuoti, jei 
dideliuose gyvenamuosiuose rajonuose pagrindinių gatvių 
skaičius bus ribotas, jos, pageidautina, bus nutiestos ra-
jono pakraščiuose, o dviračių takai eis per gyvenamąjį 
rajoną, kai įmanoma.27

26 „PRESTO Consortium, 2010a“
27 „CROW, 2007“
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4.3.4 Maišyti ar atskirti? 

Vienas iš esminių klausimų yra: ar dviratininkai turėtų 
naudotis tais pačiais takais kaip ir kiti vartotojai, ar dvi-
račių takai turi būti atskirti? Dviratininkai dažnai naudo-
jasi takais kartu su pėsčiaisiais arba eismo juostomis su 
automobiliais, taip pat pasitaiko, kad ir su autobusais. 
Sprendžiant šį klausimą metams bėgant buvo išplėtotos 
dvi, atrodo, priešingos planavimo filosofijos:28

• Tinklo/atskyrimo filosofija: šiuo atveju dviračių inf-
rastruktūra laikoma savarankišku papildomu tinklu. 
Tai atskira, tik dviračiams skirta infrastruktūra, ku-
riai taikomi savi techniniai projektavimo standartai. 
Laikomasi esminės prielaidos, kad dviračių ir kelių 
eismas yra nesuderinami, taigi reikalingi atskiri tin-
klai tiek dėl saugos, tiek siekiant patenkinti abiejų 
grupių poreikius. Tai techninis, inžinerinis požiūris. 

• Holistinė/maišymo filosofija: šiuo atveju manoma, 
kad dviratininkai (ir pėstieji) turėtų naudotis visu 
esamu gatvių ir kelių tinklu taikant eismo inten-
syvumą mažinančias priemones ir dalijantis erdve 
su variklinėmis transporto priemonėmis. Laikomasi 
prielaidos, kad gatvėmis važiuojančios transporto 
priemonės turi prisitaikyti prie mažu greičiu va-
žiuojančių vartotojų ir pačios važiuoti lėčiau taip 
užtikrinant didesnę saugą. Tai atitinka didėjantį su-
sirūpinimą kokybiškomis viešosiomis miesto erdvė-
mis, kuriomis naudotųsi visi ir kurios būtų atviros 
įvairiems socialiniams tikslams įgyvendinti. 

Metams bėgant patirtis parodė, kad nei atskyrimas, nei 
maišymas nėra išimtiniai sprendimai, tinkantys kiekvie-
nu atveju.29 Reikės kompromiso. Viena vertus, akivaizdu, 
kad ne visur įmanoma tinklus atskirti. Galimybę nutiesti 
dviračių takus šalia gatvių, šaligatvių ir t.t. riboja er-
dvė ir biudžetas. Kita vertus, dviračių eismo ir variklinių 
transporto priemonių eismo maišymas aiškiai nėra patei-
sinamas ir per daug pavojingas ten, kur yra didelis eismo 
intensyvumas bei greitis arba važiuoja daug sunkvežimių 
ir kitų sunkiųjų transporto priemonių. 

Taigi reikia suderinti abi galimybes taikant hierarchinio 
tinklo požiūrį. Reikėtų vadovautis tokiu principu: „Jei 
įmanoma, maišyti, o jei būtina, atskirti.“ Ir svarbiausia 
yra užtikrinti saugą. 

• Maišyti galima ten, kur tai yra saugu arba kur ga-
lima užtikrinti saugą: dviračių eismo ir bendrojo 
transporto eismo maišymas – tai variantas, kuris pa-
sirenkamas automatiškai, nebent yra alternatyva. 
Vietinės, „tankiai“ išsidėstę dviračių trasos turėtų 
eiti ramiose vietovėse, kur sumažintas eismo in-
tensyvumas, neįrengiant jokių specialių priemonių 
dviratininkams, išskyrus ženklinimą ar ženklus vie-
nur ar kitur. Daugeliu atvejų variklinių transporto 
priemonių poveikį galima sumažinti taikant įvairius 

28 „PRESTO Consortium, 2010a“
29 Pastraipa paimta iš „PRESTO Consortium, 2010a“ ir redaguota

eismo intensyvumo mažinimo būdus. Tokia lengvai 
įdiegiama infrastruktūra greičiausiai padarys dides-
nį poveikį dviračių populiarumui nei specialiai dvi-
račiams skirtos priemonės. Esminė prielaida tokia, 
kad saugiausias pasirinkimas yra sumažinti variklinių 
transporto priemonių eismo intensyvumą ir jų fakti-
nį greitį iki 30 km/h kaip didžiausio leistino greičio. 
Gatvės, kuriose sumažintas eismo intensyvumas, ir 
toliau prieinamos naudotis automobiliams, bet visi 
vartotojai, įskaitant dviratininkus ir pėsčiuosius, gali 
judėti saugiai ir laisvai. Tokiu būdu visos vietos ga-
tvės tampa dviračių tinklo dalis. Tam tikromis aplin-
kybėmis įmanoma maišyti dviračių ir automobilių 
eismą ten, kur leidžiamas iki 50 km/h greitis, dvi-
račiams važiuojant eismo juostomis, kurios skirtos 
jiems, bet kuriomis nedraudžiama važiuoti ir auto-
mobiliams. Atitinkami reikalavimai išdėstyti II dalyje 
„Infrastruktūra“.

• Atskirti reikia ten, kur to reikalauja sauga dėl didelio 
eismo intensyvumo ir greičio: dviračių tinklas negali 
apimti viso miesto, jei dviračiai važiuoja tik ramio-
mis gatvėmis, kur sumažintas eismo intensyvumas. 
Gatvės ar tiltai, kuriais važiuoja dideli transporto 
srautai, dažnai užtikrina greitą ir tiesų susisiekimą 
tarp svarbiausių miesto paskirties vietų. Šie maršru-
tai, kaip pagrindiniai, turi didelį potencialą užtikrin-
ti susisiekimą dviračiais, ir dažnai nėra kitų priimti-
nų alternatyvų. Be to, pagrindinės gatvės, vedančios 
į greitkelius, yra dažnai istoriškai susiklosčiusios ir 
jungia įžymias vietas, ir dėl to visiems, įskaitant 
dviratininkus, lengva orientuotis ir rasti kelią. Dėl 
didelio eismo intensyvumo ir greičio (50 km/h ar 
daugiau) reikės atskirų trasų dviračiams, ypač jei 
tikėtina, kad jomis naudosis daug dviratininkų. Šie 
kokybiški maršrutai gali tapti dviračių tinklo pagrin-
du, sujungdami ramesnes vietoves. Galima pastatyti 
dviračių tunelius ir tiltus, kurie kirstų tokias kliūtis 
kaip judrios gatvės, geležinkeliai ar upės. Šie tune-
liai ir tiltai būtų nuo variklinių transporto priemonių 
atskirtos dviračių tinklo grandys ir tiesių maršrutų 
dalis. Svarbiausiuose maršrutuose, kuriais važiuoja 
dideli dviratininkų srautai, jiems gali būti suteikta 
pirmumo teisė prie šviesoforų arba variklinių trans-
porto priemonių atžvilgiu.

4.3.5 Integravimas su viešuoju transportu 

Vietos transporto įmonės dažnai teigia, kad dviračių nau-
dojimo populiarinimas atims iš jų klientus, kurie vietoj 
viešojo transporto gali pasirinkti susisiekimą dviračiu. 
Tačiau dažniau matome viešojo transporto ir dviračių 
eismo sinergiją, nes dviračiais žmonės privažiuoja iki 
vietų, kur galima įsėsti į autobusus ir traukinius, kadangi 
dviratis – tai transporto priemonė trumpesniems atstu-
mams (< 5 km).30 Ilgesnėms kelionėms tinkama ir tvari al-
ternatyva yra dviračių derinimas su viešuoju transportu.

30 „PRESTO Consortium, 2010a“
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Pagrindinė kliūtis naudojantis viešuoju transportu yra 
tai, kad šios transporto priemonės nepriveža „nuo durų 
iki durų“. Jei leisitės į ilgą kelionę traukiniu, reiškia, kad 
kelionės pradžioje ir pabaigoje reikės dar eiti arba pava-
žiuoti autobusu ar tramvajumi. Netgi miesto ribose noras 
keliauti gali sumažėti, jei reikia eiti, laukti ir vieną ar 
kelis kartus persėsti. Dviračio ir viešojo transporto deri-
nimas vienos kelionės metu yra puiki galimybė. Jei nuo 
namų iki stoties arba nuo stoties iki paskirties vietos va-
žiuosime dviračiu, tai gali labai supaprastinti kelionę ir 
dažnai sutaupo laiko. Savo dviračiu galima važiuoti nuo 
namų ir pasistatyti jį prie stoties. Galbūt dviratį galima 
gabentis ir viešuoju transportu ir po to pasinaudoti juo 
kelionės pabaigoje. Jei ne, tai dviratis lauks jūsų grįžtan-
čio – ar tai būtų jūsų dviratis, ar išnuomotas, ar darbdavio 
suteiktas. Tai taip pat naudinga viešojo transporto opera-
toriams: lyginant su ėjimu, važiavimas dviračiu išplečia 
teritoriją, iš kurios žmonės atvyksta į viešojo transporto 
stoteles ir stotis.

Nors ir sunku nustatyti, kiek asmenų dviračiais pasiekia 
viešojo transporto stoteles ir stotis, platus dviračių sta-
tymo įrenginių naudojimas rodo, kad viešasis transportas 
ir dviračių eismas yra populiarus derinys. Gera dviračių 
stovėjimo infrastruktūra prisideda prie tokio populiarumo 
didinimo. Kadangi nelabai įprasta vežtis dviratį traukiniu 
ar autobusu, ypač piko valandomis, svarbu užtikrinti, kad 
egzistuotų įrenginiai, kur dviratį būtų galima pastatyti 
visai dienai. Planuojant tai strateginiu lygmeniu, galima 
nustatyti atitinkamus transporto telkimosi mazgus ir juos 
įtraukti į tinklo projektą.31  Informacija apie dviračių sto-
vėjimo viešojo transporto stotelėse organizavimą patei-
kiama III dalyje „Paslaugos“.

4.3.6 Tinklo „akies“ plotis 

Kadangi projektuojant dviračių takų tinklą reikia užtikrin-
ti tinklo rišlumą, svarbus klausimas yra tinklo tankis, va-
dinamas tinklo „akies“ pločiu. Hierarchinis tinklas, suda-
rytas iš aukštos kokybės trasų ir mažesnių prieigos takų, 
turi išlaikyti tinkamą pusiausvyrą, kad aukštos kokybės 
trasų nebūtų per daug (brangu) arba per mažai (per toli). 
Atstumas tarp kokybiškų trasų vadinamas tinklo „akies“ 
pločiu. Koks tinklo „akies“ plotis laikytinas tinkamu ar vi-
dutiniu priklauso nuo miesto dydžio. 

Naudinga apytikriai apskaičiuoti, kokia yra dviračių eis-
mo, kuris prasideda išvykimo vietose ir kurį pritraukia 
paskirties vietos, apimtis. Kuo eismas intensyvesnis, tuo 
tankesnis turi būti tinklas. Taigi tinklo „akies“ plotis gali 
būti įvairus priklausomai nuo gyventojų tankio. Mieste 
tinklas yra sudėtingesnis, nes kaimo vietovėse svarbiausia  
vietovėse svarbiausia užtikrinti susisiekimą tarp atskirų 
kaimų.32

31 Pastraipa paimta iš „PRESTO Consortium, 2010a“ ir redaguota
32 „PRESTO Consortium, 2010a“

4.4 Maršrutų rūšys 

Kaip minėta 4.2.3 punkte, dviračių takų tinklą sudaro skir-
tingų lygmenų dviračių maršrutai: pagrindiniai maršrutai, 
pagrindiniai vietos maršrutai ir vietos maršrutai. Kadangi 
kiekvieno lygmens maršrutai atlieka specifines funkcijas, 
logiška, kad jiems keliami specifiniai projektavimo reika-
lavimai. Toliau pateikiamų rekomendacijų nereikia laikyti 
griežtomis taisyklėmis, kadangi visada būtina atsižvelgti 
į vietos kontekstą. Vis dėlto naudinga turėti jas omeny-
je kaip rekomenduojamus kokybės standartus. Šios pro-
jektavimo charakteristikos padės kiekvienam maršrutui 
tinkamai atlikti jam priskirtą funkciją. Be to, nuoseklus 
kiekvieno lygmens dizainas padaro tinklą aiškesnį dvirati-
ninkams. Tokiu būdu dviratininkai ir kiti gatvių naudotojai 
gali geriau numatyti įvairias situacijas bei elgesį, o tai 
padidina saugą ir patogumą. 

4.4.1 Pagrindiniai maršrutai 

Pagrindiniai maršrutai yra dviračių takų tinklo pagrindas. 
Jie sudaro geriausias sąlygas važiuoti dviračiu ir užtikrina 
didžiausią greitį. Bet jiems reikia daugiau erdvės nei kitų 
rūšių maršrutams, ir jie yra brangesni, taigi šių maršrutų 
charakteristikos negali būti privalomos visoms dviračių 
trasoms. 

• Pagrindiniai maršrutai – tai didelės svarbos, tolimi 
dviračių maršrutai, kuriuose eismas vyksta dideliu 
greičiu (dviračių „greitkeliai“). 

• Jais daugiausia naudojamasi kartu su kitais maršru-
tais. 

• Jie sujungia centrus, kuriuos skiria 5-15 km. 
• Jiems taikomi aukštos kokybės projektavimo stan-

dartai: 
• maksimalus atskyrimas nuo pėsčiųjų ir variklinio 

transporto, 
• jais nevažiuoja automobiliai,
• kuo mažesnis sankryžų skaičius:   

 ◦sankryžos su judriomis gatvėmis: pageidauti-
na, išsidėstę skirtinguose lygmenyse, kad būtų 
išvengta susidūrimų (tuneliai, tiltai),
 ◦sankryžos su ramiomis gatvėmis: dviratininkams 
turėtų būti suteikiama pirmumo teisė,

• medžiaga: asfaltas arba betonas, 
• mažiausiai 3 metrų pločio,
• dvikryptis dviračių eismas, 
• ribotas nuolydis. 

• Už miesto šie maršrutai dažnai yra laivavilkių takai 
palei kanalus arba eina palei seną ar naudojamą ge-
ležinkelį. 

• Mieste šie pagrindiniai maršrutai yra „dviračių kori-
doriai“, kuriuose didelis dviračių eismo intensyvu-
mas dėl didelio traukos centrų (miesto centras, 
tankiai apgyvendinti gyvenamieji rajonai, biurų ra-
jonai) tankio. 

• Pagrindiniai maršrutai yra integruoti į visą dviračių 
takų tinklą, atskirai jie nesudaro rišlaus tinklo.33

33 „PRESTO Consortium, 2010a“
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4.4.2 Pagrindiniai vietos maršrutai 

Pagrindiniai vietos maršrutai yra svarbios jungtys tarp vi-
dutinio dydžio išvykimo ir paskirties vietų. Dviračių eismo 
intensyvumas juose mažesnis nei pagrindiniuose maršru-
tuose, tačiau jie vis tiek sudaro svarbią miesto dviračių 
takų tinklo dalį. 

• Pagrindiniai vietos maršrutai užtikrina tiesiausią 
(greitą) susisiekimą tarp vidutinio dydžio centrų ir 
rajonų. 

• Jie eina dažniausiai palei (judrias) gatves. 

• Daugeliu atvejų reikalingos atskirtos dviračių eismo 
juostos dėl variklinio transporto eismo intensyvumo 
ir greičio. 

• Jei įmanoma, sankryžose su judriomis gatvėmis 
reikia užtikrinti, kad nebūtų konfliktų tarp dviračių 
ir variklinio transporto (šviesoforai). 

• Jei konfliktų išvengti neįmanoma, daug dėmesio 
reikia skirti konfliktų vizualizavimui (kad konflikto 
vieta būtų matoma) ir greičio mažinimui (plokšti 
greičio mažinimo kalneliai, žiedinės sankryžos). 

• Pagrindiniai vietos maršrutai sudaro rišlų dviračių 
takų tinklą regioniniu ar miesto lygmeniu.34 

 
14 pav. Pagrindinių vietos maršrutų funkcija 
Šaltinis: „PRESTO Consortium, 2010a“ 

15 pav. Pagrindinio vietos maršruto pavyzdys Hamburge 
(Vokietija) 
Šaltinis: Rudolph, 2011 

34 „PRESTO Consortium, 2010a“

16 pav. Pagrindinio vietos maršruto pavyzdys Nr. 2 
Šaltinis: Rudolph, 2011 

17 pav. Pagrindinis vietos maršrutas Kopenhagoje (Danija) 
Šaltinis: Müller, 2011 

18 pav. Pagrindinis vietos maršrutas Miunchene (Vokietija) 
Šaltinis: Rudolph, 2011 
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4.4.3 Vietos maršrutai 

Vietos maršrutai yra smulkiausia maršrutų kategorija. Pa-
prastai jie yra tik vietos reikšmės ir naudojami kaip priei-
gos keliai rajono ribose, paskirstantys transporto srautus. 

• Vietos maršrutai – tai maršrutai, užtikrinantys priei-
gą prie paskirties vietų rajonuose ir kvartaluose. 

• Jie išplečia ir atbaigia pagrindinių vietos maršrutų 
tinklą (sumažindami tinklo „akies“ plotį ir „aplinkke-
lio“ veiksnį). 

• Jie daugiausia eina per sumažinto eismo intensyvu-
mo zonas, kur ne visada būtina atskirti automobilių 
eismą nuo dviratininkų, o jų maišymas yra saugus ir 
patogus. 

• Kuriant vietos maršrutų tinklą svarbu užtikrinti tie-
sius maršrutus vietos lygmeniu: kelią sutrumpinan-
čius maršrutus, priešingos krypties dviračių eismo 
juostas vienos krypties eismo gatvėse, važiavimą 
dviračiais per pėsčiųjų zonas ir t.t.35

4.5 Maršrutų ženklinimas 

Svarbiausia ženklinimo funkcija yra padėti vietovės ne-
pažįstantiems dviratininkams rasti savo kelionės tikslą. 
Ženklinimas užtikrina vizualinį tęstinumą ir padeda dvi-
ratininkams suprasti vietos dviračių takų tinklo geogra-
fiją, ypač maršrutuose, kuriuose daug posūkių. Ženklini-
mas taip pat atlieka svarbų vaidmenį atpažįstant esamą 
dviračių infrastruktūrą ir reklamuojant jos prieinamumą. 
Nyderlandų patirtis įrodo, kad svarbu įrengti būtent dvi-
ratininkams skirtą ženklinimą, nes:

35 „PRESTO Consortium, 2010a“

• įprasti kelio ženklai ne visada parodo maršrutus, tin-
kamiausius dviratininkams; 

• visų pirma variklinių transporto priemonių vairuoto-
jams skirtas ženklinimas paprastai išdėstomas taip, 
kad būtų kuo geriau matomas šiems vairuotojams, o 
ne dviratininkams; 

• su ženklinimu susiję dviratininkų poreikiai yra kito-
kie, nes dviratininkai važiuoja lėčiau ir trumpesniais 
atstumais nei kitos transporto priemonės.36

Įprastų kelio ženklų apribojimus galima išspręsti tik įdie-
giant specialiai dviračiams skirtų ženklų sistemą, susietą 
su dviračių maršrutų tinklu. Šiuo atžvilgiu iškyla toks es-
minis klausimas: kada rekomenduojama įdiegti specialiai 
dviračiams skirtų ženklų sistemą. Pagrindinės prielaidos 
yra paprastos: 

• Neužstatytose vietovėse visada rekomenduoja-
ma įrengti specialiai dviračiams skirtus ženklus, 
nurodančius visus reikalingus miestus, miestelius, 
kaimus ir gyvenamuosius centrus. Taip pat reikia 
nurodyti dviratininkams svarbią infrastruktūrą ir 
lankytinas vietas, tokias kaip poilsio zonos, turizmo 
traukos centrai ir stovyklavietės. 

• Užstatytose vietovėse rekomenduojama ženklus 
įrengti ten, kur miesto rajonai yra aiškiai atpažįstami 
kaip erdviniai vienetai. Tokiu atveju ženklai nurodo 
miesto rajonus, tačiau taip pat stotis, poilsio ir spor-
to infrastruktūrą, miesto centrą, muziejus, turizmo 
informacijos centrą ir kitas vietas, kurios pritraukia 
daug dviratininkų.37  

5 lentelėje pateikiama informacija apie svarbiausius 
žingsnius, kurių reikia imtis įrengiant ženklus dviračių  
maršrutuose. 

36 „PRESTO Consortium, 2010a“
37 „CROW, 2007“

Žingsnis Aprašymas 
1 Nustatykite svarbias išvykimo ir 

paskirties vietas 
Nustatykite vietas, kurias būtų galima nurodyti ženkluose, įskaitant poilsio zonas, turizmo 
traukos centrus, miesto rajonus, transporto telkimosi mazgus, dviračių statymo vietas ir 
kitas vietas, kurios gali pritraukti turistus.

2 Įrenkite ženklus vietose, kur 
dviratininkai priima sprendi-
mus 

Reikia įrengti ženklus vietose, kur dviratininkai priima sprendimus, kad jie galėtų toliau va-
žiuoti pasirinktu maršrutu. Nustačius paskirties vietas, kurias reikia nurodyti ženkluose, jas 
reikia pakartotinai nurodyti ženkluose per visą maršrutą, kad dviratininkas galėtų pasiekti 
savo kelionės tikslą. 

3 Parinkite tiesiausią maršrutą Jei iš išvykimo vietos į paskirties vietą eina keli maršrutai, ženkluose visada reikia nurodyti 
tiesiausią maršrutą, išskyrus kai ne toks tiesus maršrutas yra saugesnis ir nėra žymiai ilgesnis. 

4 Didesnėse miesto vietovėse 
nurodykite miesto centrą 

Visuose ženkluose reikia nurodyti apytikrį atstumą iki paskirties vietos. Kai ženklai nukreipia 
dviratininkus į miesto vietovę, ženkluose reikia nurodyti miesto ar miestelio centrą. 

5 Sunumeruokite maršrutus Miesto vietovėse ir esant didesniam maršrutų pasirinkimui maršrutų numeravimas gali padėti 
dviratininkams važiuoti maršrutu. Jei maršrutai numeruojami, numerį reikia nurodyti ženklu-
ose, taip pat būtų galima palei kiekvieną maršrutą įrengti „priminimo ženklus“. 

6 Įrenkite žemėlapius Įrengiant kelio ženklus variklinių transporto priemonių vairuotojams, užstatytos teritorijos 
pakraštyje dažnai įrengiamas žemėlapis, padedantis jiems rasti kelią iki savo kelionės tikslo. 
Galima svarstyti galimybę įrengti žemėlapius dviratininkams kai kuriuose dviračių maršrutuo-
se, pavyzdžiui, įvažiuojant į miesto vietovę; žemėlapyje būtų nurodytas maršrutas, svarbiau-
sios paskirties ir lankytinos vietos. Įrengiant tokius žemėlapius, dviratininkams reikia palikti 
pakankamai erdvės saugiai nulipti nuo dviračio, kad galėtų pasižiūrėti į žemėlapį. 

7 Įrenkite ženklus gatvių posū-
kiuose ir sankryžose 

Nors įrengiant specialiai dviratininkams skirtus ženklus nereikia nurodyti gatvių pavadinimų, 
svarbu užtikrinti, jog gatvių, palei kurias eina dviračių maršrutai, pavadinimai būtų aiškiai, 
įskaitomai užrašyti, kad dviratininkai galėtų rasti savo kelionės tikslą. 

5 lentelė. Ženklų įrengimo planas 
Šaltinis: „SEStran (Škotijos pietryčių transporto bendrija), 2008“
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5. Svarbių eismo rodiklių stebėse-
na ir vertinimas 

Šiame skyriuje apibūdinami rodikliai, kuriuos lengva 
stebėti ir vertinti. Jie gali tinkamai atspindėti šiandienę 
situaciją kiekviename sektoriuje, taip pat padėti stebė-
ti pokyčius, kurie pasiekiami pritaikius vienas ar kitas 
priemones. Čia svarbu atsakyti į tokius klausimus: 

• kuriuos rodiklius stebėti ir vertinti, 

• kaip rinkti duomenis, 

• kaip dažnai juos rinkti. 

Jei egzistuoja bendras plėtros planas, reikia nuolat ste-
bėti rodiklius, kuriais matuojamas užduočių įvykdymas. 
Kad stebėsena būtų prasminga, rodikliai turi atitikti 
tam tikrus kriterijus. Štai tie kriterijai: 

• duomenų rinkimo reguliarumas (tyrimai), 

• galimybė išmatuoti, 

• aktualumas,

• atsekamumas, 

• tęstinumas. 

Apibrėžiant reikšmingus rodiklius taikoma pakartotinio 
tikrinimo ir koregavimo procedūra. Nustatant rodiklius 
reikia glaudžiai bendradarbiauti su savivaldybe, kadan-
gi jos darbuotojai žino apie nuolat atliekamus tyrimus, 
taigi jiems yra prieinami duomenys. Rodikliai turi leisti 
išmatuoti apibrėžtus tikslus. 

Rinkti duomenis apie rodiklius rengiant savo tyrimus daž-
nai yra labai brangu, ir tai iš esmės galima įgyvendinti tik 
padėjus daug pastangų. Todėl naudinga pasinaudoti egzis-
tuojančiais duomenimis. 

Rodiklius galima suskirstyti į prioritetinius, kurie nea-
bejotinai būtini norint, kad stebėsena būtų naudinga, 
ir antrinius, kuriuos galima tirti neprivaloma tvarka. Į 
šią kategoriją įeina rodikliai, kuriuos galima stebėti tik 
labai daug investavus. Reikia nuodugniai aptarti šių ro-
diklių indėlį atsižvelgiant į investicijas. 

5.1 Planinės užduotys 

Duomenis galima stebėti tik tuo atveju, jei planinės 
užduotys apibrėžiamos prieš įgyvendinant priemones. 
Vykdant vertinimą būtina, kad būtų atlikti bent du tyri-
mai: vienas tyrimas – prieš įgyvendinant priemonę, kitas 
tyrimas – praėjus vieniems ar dvejiems metams po jos 
įgyvendinimo. Tokiu būdu galima nustatyti, ar programa 
pavyko, ar ne. Neapibrėžus planinių užduočių (situaci-
jos pagerinimo lygmens (procento) ir laiko) neįmanoma 
kiekybiškai apskaičiuoti, kokiu laipsniu įvykdyta užduo-

tis. Galima pateikti tik kokybinį paaiškinimą. Vertinimas 
taip pat parodo priemonių veiksmingumą. Remdamie-
si duomenimis planuotojai bei politikai gali spręsti, ar 
reikia pakoreguoti užduotį arba priemonę. Geras tiks-
lų ir planinių užduočių nustatymo pavyzdys yra Vienos 
transporto generalinis planas (žr. Case Study: Transport 
Master Plan Vienna). 

5.2 Vertinimo dažnis 

Vertinimo dažnis priklauso nuo paties rodiklio ir nuo ati-
tinkamo tyrimo atlikimo dažnio. Kuo dažniau stebimi 
rodikliai, tuo dažniau galima atlikti vertinimą. Pagrįstai 
galima rekomenduoti vertinimą atlikti kas 2-5 metai. 
Vertinimą atliekant rečiau nei kas penkerius metus, iš jo 
gaunama mažai naudos, nes reakcija į neigiamą situaciją 
bus labai pavėluota, ir todėl investicijos gali būti išeikvo-
tos veltui. 

5.3 Rodikliai 

Rodiklių naudojimas taikant BYPAD metodą aprašytas 7 
skyriuje. 

5.3.1 Eismo apimtys 

„Eismo apimtys“, kiekybiškai apskaičiuojant kelionių 
skaičių nepriklausomai nuo pasirinktos transporto rū-
šies, yra vienas svarbiausių rodiklių vertinant situaciją 
transporto sektoriuje. Šis rodiklis svarbus projektuo-
jant, pavyzdžiui, gatves, dviračių ir pėsčiųjų infrastruk-
tūrą. Tyrimus atlikti gana lengva, taigi rodiklio stebė-
sena yra nesudėtinga. Įgyvendinus priemones galima 
lengvai stebėti šio rodiklio pokyčius. 

Tyrimo metodas: 

Eismo apimtis galima tirti įvairiais būdais. Lanksčiau-
sias metodas – suskaičiuoti kiekviena eismo juosta va-
žiuojančių transporto priemonių skaičių tam tikrame 
gatvės ruože ar sankryžoje. Paprastai tyrimas turėtų 
apimti įprastos darbo dienos (antradienio, trečiadie-
nio ar ketvirtadienio, ne šventinės dienos, ne tada, kai 
būna prastos oro sąlygos, pavyzdžiui, ledas, audra ar 
liūtis) 24 valandas. Eismo skaičiavimas suskirstomas į 
15 minučių intervalus. Automobilius ir sunkvežimius rei-
kia skaičiuoti atskirai. Miesto ribų atžvilgiu transporto 
priemones galima suskirstyti į išvykstantį transportą, 
atvykstantį transportą, tranzitu važiuojantį transportą 
ir vidaus transportą. 
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skirtingomis transporto rūšimis. Transporto rūšių pasis-
kirstymas yra tiesiogiai veikiamas transporto sistemų, 
aplinkos ir visuomenės, ir pats jas veikia. Pakeičiant 
šiuos veiksnius galima tam tikra prasme keisti ir trans-
porto rūšių pasiskirstymą. 

Tyrimo metodas: 

Duomenis apie transporto rūšių pasiskirstymą galima 
gauti iš duomenų apie eismo apimtis, kiekvienai trans-
porto rūšiai atskirai. 

5.3.4 Eismo įvykių skaičius 

Rodiklis, apibūdinantis saugos sąlygas, yra eismo įvykių 
skaičius. Analizuojant dviratininkų eismo sąlygų saugą, 
žinoma, reikia atsižvelgti tik į tuos eismo įvykius, ku-
riuose dalyvavo dviratininkai. Paprastai policija renka 
statistiką apie registruotus eismo įvykius. Jie skirstomi į 
eismo įvykius, kuriuose užfiksuoti mirties atvejai, rimtos 
traumos ir nedidelės traumos. Policijos duomenys pa-
prastai apima vienus metus. Galimybė pasinaudoti tais 
duomenimis labai priklauso nuo policijos ir savivaldybės 
bendradarbiavimo. Kuo geresnis šių institucijų bendra-
darbiavimas, tuo lengviau planavimo skyriui gauti infor-
maciją. Šiuos skaičius galima interpretuoti absoliučiu 
ir santykiniu požiūriu. Atliekant skaičiavimus stambiu 
mastu naudojami santykiniai skaičiai (pavyzdžiui, eismo 
įvykių skaičius 100 tūkstančių gyventojų). Vietos lygme-
niu svarbesni absoliutūs skaičiai, pavyzdžiui, nustatant 
pavojingas sankryžas. Eismo įvykių statistika taip pat 
rodo sritis, kur nedelsiant reikia imtis veiksmų. Tos sri-
tys gali būti: konkrečios vietovės (pavyzdžiui, konkreti 
sankryža), konkrečios asmenų grupės (pavyzdžiui, vai-
kai) arba bendri pavojaus šaltiniai (pavyzdžiui, gatvės, 
kuriose nėra dviračių trasų). 

Tyrimo metodas:

Policijos duomenys ir nukentėjusiųjų apklausos. 

5.3.5 Dviračių trasų ilgis ir kokybė 

Siekiant įvertinti dviračių infrastruktūros plėtrą (kieky-
biniu ir kokybiniu požiūriu) dviračių trasų rodiklis turi 
apimti absoliutų dviračių trasų ilgį (kilometrais) tiria-
mose vietovėse, taip pat tai, kiek situacija pagerė-
jo lyginant su prieš tai einančiais metais. Kita vertus, 
taip pat reikia ištirti infrastuktūros, pavyzdžiui, kelio 
dangos, kokybę. Priemonės, skirtos dviračių takų ar 
dviračių eismo juostų dangai pagerinti, gali būti labai 
veiksmingos, tačiau jos nepadidina bendro trasų ilgio ir 
atvirkščiai. Kad vertinimas būtų pagrįstas, reikia stebė-
ti abu parametrus (kiekį ir kokybę). 

5.3.2 Nuvažiuoti kilometrai 

„Nuvažiuotų kilometrų“ rodiklis suteikia svarbios infor-
macijos apie atstumus, kuriuos variklinės transporto 
priemonės ar dviračiai nuvažiuoja per tam tikrą laiko-
tarpį. Šis rodiklis naudojamas įvairiuose tyrimuose. Jis 
leidžia tinkamiau priimti sprendimus dėl išmetamųjų 
dujų, energijos vartojimo, infrastuktūros naudojimo ir 
saugos gatvėse. 

Tyrimo metodas: 

Šį rodiklį tirti sunkiau nei eismo apimtis. Vokietijoje, 
pavyzdžiui, nuvažiuotus kilometrus skaičiuoja įvairios 
institucijos tiek naudodamos rankinius, tiek automati-
nius skaičiavimo metodus. Kitur šis rodiklis skaičiuoja-
mas pasitelkiant transportavimo modelius. Skaičiuojant 
krovinio transportavimo kilometrus, analizuojami sun-
kiųjų transporto priemonių kelionės dokumentai ar važ-
taraščiai ir, parenkant atsitiktinės atrankos būdu ir nau-
dojant standartizuotą tyrimą, apklausiami vairuotojai. 

5.3.3 Skirtingų transporto rūšių 
pasiskirstymas 

Analizuojant skirtingų transporto rūšių pasiskirstymą 
skaičiuojamos keleivinio ir komercinio transporto pro-
centinės dalys pagal skirtingas transporto rūšis. Trans-
porto rūšis galima skirstyti į stambesnes ir smulkesnes 
kategorijas priklausomai nuo tyrimo tikslo. Paprasčiau-
sias skirstymas yra į „variklines transporto priemones“ 
ir „nevariklines transporto priemones“. Po to šias trans-
porto priemones galima suskirstyti ir smulkiau: 

• Viešasis transportas 

• Geležinkelio transportas 
• Lengvojo geležinkelio transportas 
• Tramvajus 
• Autobusai 
• Keltai 

• Automobiliai 

• Privačių automobilių vairuotojai 
• Privačių automobilių keleiviai 
• Taksi 

• Sunkvežimiai 

• 3,5-7,5 t
• 7,5-12 t
• Daugiau nei 12 t 

Transporto rūšių pasiskirstymą veikia įvairūs veiksniai. 
Šie veiksniai priklauso nuo konteksto ir daro poveikį 
vienas kitam. Bendrieji veiksniai – tai geografija, oro 
sąlygos, taip pat dabartinė ekonominė, socialinė ir po-
litinė situacija. Labiau specifiniai veiksniai – tai atstu-
mas, kokybė, tikslas, kelionės laikas ir išlaidos, susiję su 
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Tyrimo metodas: 

Kiekis: naujai nutiestų ar egzistuojančių dviračių trasų 
ir (arba) eismo juostų ilgis. Informacija iš infrastruk-
tūros statybos ir (arba) planavimo skyriaus duomenų 
bazės. 

Kokybė: duomenys apie atnaujintas dviračių trasas ir 
(arba) eismo juostas. Informacija iš infrastruktūros sta-
tybos ir (arba) planavimo skyriaus duomenų bazės. 
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6. Regioniniai ir nacionaliniai dvi-
račių maršrutai 

Dėl savivaldybių atsakomybės už dviračių infrastruktū-
ros planavimą ir dėmesio funkcinei paskirčiai dauguma 
dviračių takų tinklų yra daugiau ar mažiau vietos tinklai, 
atitinkantys vienos savivaldybės ribas. Tačiau siekiant 
sukurti rišlų nacionalinį dviračių maršrutų tinklą būtini 
toliau siekiantys planai. Regioniniai ir nacionaliniai tin-
klai yra gana paplitę. Nors šių tinklų paskirtis daugiau-
sia poilsinė, jais taip pat naudojasi dviratininkai, kurie 
į darbą ar kitą paskirties vietą keliauja ilgą atstumą. 
Vietos, regioniniai ir nacionaliniai dviračių takų tinklai 
dažnai persidengia.  

6.1 Regioniniai tinklai 

Esminis regioninio tinklo tikslas – sudaryti sąlygas ty-
rinėti regioną dviračiu, taigi šiuo tinklu dviratininkai 
daugiausia naudojasi važiuodami į poilsines keliones. 
Šiems dviratininkams labiau rūpi dviračių maršruto ir 
jo apylinkių patrauklumas bei suteikiami išgyvenimai 
nei tiesioginis susisiekimas. Regioninis tinklas suteikia 
dviratininkams laisvę naudojantis tinklu pasirinkti savo 
maršrutą. Lankstumas naudojantis tinklu leidžia dvira-
tininkams individualiai planuoti regionines keliones ir 
keisti maršrutą kelionės metu.38

Atsižvelgiant į poilsiaujančių dviratininkų keliamus ko-
kybės reikalavimus, ženklais pažymėti maršrutai visada 
turėtų eiti ramiais keliais, varikliniam transportui atlie-
kant antraeilį vaidmenį. Tyrimai parodė, kad per poil-
sines keliones dviratininkai visų pirma vertina ramybę, 
be to, didelę reikšmę turi ir apylinkių kraštovaizdžio 
kokybė. 

Regioniniai tinklai turi būti pažymėti ženklais abiem 
kryptimis ir sudaryti galimybę pasirinkti iš daugelio 
maršrutų. Kai regioniniai maršrutai susikerta, jie su-
formuoja jungtinį tinklą, kuris gali puikiai papildyti 
nacionalinį dviračių maršrutų tinklą. Teoriškai žiūrint, 
regioniniai ir nacionaliniai tinklai papildo vieni kitus. 
Nacionaliniu tinklu važiuojantys dviratininkai lengvai 
gali palikti pagrindinį maršrutą. Kur egzistuoja jungti-
niai tinklai, jie turėtų būti alternatyva esamiems, žen-
klais paženklintiems vietos maršrutams. Tuomet šiuose 
maršrutuose kelią rodo jungtinių tinklų ženklai.39

38 Pastraipa paimta iš „PRESTO Consortium, 2010a“ ir redaguota
39 „CROW 2007“

6.2 Nacionaliniai ir tarptautiniai 
dviračių maršrutai 

Nacionaliniai dviračių maršrutai – tai tolimi maršrutai, 
jungiantys skirtingus vietos dviračių takų tinklus. Jais 
daugiausia naudojasi dviratininkai, turintys laisvo laiko. 
Važiavimas dviračiu ilgais atstumais turi poilsinę paskir-
tį, tačiau dažnai poilsiniai ir funkciniai dviračių takų 
tinklai persidengia. Kadangi tolimos kelionės gali trukti 
keletą dienų, patrauklumas ir patogumas yra svarbiau 
nei tiesumas. Nacionaliniai dviračių maršrutai eina pa-
traukliomis apylinkėmis. Jie gali būti teminiai ar eiti 
palei upes, kalnų grandines ar panašias linijines struk-
tūras.40 

Nacionalinių dviračių maršrutų pagrindą sudaro regio-
niniai ir vietos tinklai. Tačiau jei projektuojant tinklą 
tarp pageidaujamų susisiekimo vietų randama spragų, 
jas reikia užpildyti. 

Planavimo procesas panašus į vietos tinklo planavimą, 
tik stambesniu mastu. Dabar siekiama sujungti ne ra-
jonus ar vietos lygmens lankytinas vietas, o miestus ir 
regionus. Svarbu tinkamai parinkti maršrutus, nes po-
ilsinėms kelionėms dviračiu esminis reikalavimas yra 
patrauklumas. 

Nacionalinių dviračių maršrutų negalima lyginti su auto-
mobilių greitkeliais! Už greitkelius paprastai atsakinga 
federalinė administracija. Nacionaliniai dviračių marš-
rutai priklauso kiekvienai savivaldybei, ir jų vadinimas 
nacionaliniais yra daugiau ar mažiau simbolinis. Dažnai 
tai nereiškia, kad atsakinga savivaldybė gaus kokią nors 
tiesioginę finansinę naudą. Tiesą sakant, dažniausiai yra 
atvirkščiai, nes savivaldybės skatinamos užtikrinti nacio-
nalinių dviračių maršrutų techninę priežiūrą.41

40 „Sustrans, 2012“
41 „CROW, 2007“
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Nuo 1995 m. nacionalinis dviračių takų tinklas – tai 
integruotas saugių ir patrauklių dviračių maršrutų tin-
klas ir patogi traukos vieta vaikščioti mėgstantiems 
žmonėms bei neįgaliesiems visoje Jungtinėje Karalys-
tėje. 

5000 mylių nepertraukiamų maršrutų tinklas, įskai-
tant ruožus, kuriais nevažiuoja variklinės transporto 
priemonės, ir ruožus, kur jų eismo intensyvumas yra 
sumažintas, bei smulkesnius takus, buvo atidary-
tas 2000 m. birželio mėn. Maršrutai eina tiesiai pro 
miestų centrus ir pasiekia visas Jungtinės Karalystės 
dalis, užtikrindami saugų susisiekimą keliaujant į dar-
bą, mokyklą, pas draugus ar gimines, į parduotuves 
ir stotis. Tai pirmasis etapas tiesiant platesnį tinklą, 
kuris ilgainiui turėtų praeiti 2 mylių atstumu pro pusę 
šalies gyventojų. 

Nacionalinis dviračių takų tinklas – tai Tūkstantme-
čio komisijos projektas, kuriam skirta 43,5 milijonų 
svarų sterlingų parama iš Nacionalinės loterijos lėšų. 
Projekte dalyvauja daugiau nei 400 vietos valdžios 
institucijų, taip pat įmonės, žemės savininkai, aplin-
kosaugos institucijos ir t.t. Apytikriai paskaičiuota, 
kad kiekvienais metais dviratininkai išsileidžia į 100 
milijonų kelionių, o pėstieji – į 40 milijonų išvykų pės-
čiomis šiuo tinklu.  

Daugiau nei trečdaliu tinklo visiškai nevažiuoja vari-
klinės transporto priemonės, tinklas nutiestas palei 
senas geležinkelio linijas, laivavilkių takais šalia ka-
nalų, miško trasomis, palei upes ir miestų erdvėse; 
daugeliu atvejų šie ruožai idealiai tinka ne tik dvira-
čiams, pėstiesiems, bet ir vaikiškiems vežimėliams. 
Kita tinklo dalis eina egzistuojančiais keliais; miestų 
keliuose sumažintas eismo intensyvumas arba įreng-
tos dviračių eismo juostos, ramūs mažesnės svarbos 
keliai naudojami tinklo tikslams kaimo vietovėse, o 
virš judrių kelių, kur reikalinga, įrengti specialūs dvi-
račių tiltai. 

Tinklas paženklintas naudojant baltą dviračio simbolį 
mėlyname fone, maršruto numeris įrašytas baltai tam 
skirtame langelyje, tačiau nenurodomi paskirties vie-
tų pavadinimai ar atstumai. Nacionalinio tinklo marš-
rutų numeriai užrašyti raudoname fone, regioninių 
tinklų maršrutai – mėlyname fone. 

19 pav. Nacionalinių dviračių maršrutų žemėlapis 
Šaltinis: www.stirlingsurveys.co.uk/ 

Nacionalinis dviračių takų tinklas Jungtinėje Karalystėje 
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„EuroVelo“ – tarptautiniai dviračių maršrutai Europoje 

20 pav. Europos dviračių maršrutų tinklas 
Šaltinis: www.ecf.com/projects/eurovelo-2/ 

„EuroVelo“ tolimus dviračių maršrutus plėtoja 
Europos dviratininkų federacija, Briuselyje būs-
tinę turinti organizacija, vienijanti įvairias na-
cionalines dviratininkų organizacijas, kurios vei-
kia Europoje. Šiuo metu yra 14 tokių maršrutų, 
sunumeruotų nuo 1 iki 15 (14-tas maršrutas dar 
neegzistuoja), tačiau kiekvienas jų taip pat turi 
ir vaizdingesnį pavadinimą, pavyzdžiui, „Euro-
Velo“ 12 – Šiaurės jūros dviračių maršrutas arba 
„EuroVelo“ 2 – Sostinių maršrutas nuo Golvėjaus 
iki Maskvos. 

Informacijos kiekis apie maršrutus labai skiriasi: 
vieni maršrutai aprašyti išsamiau, išleisti jų že-
mėlapiai, kiti aprašyti mažiau. Nors ištekliai ir ri-
boti, Europos dviratininkų federacija skatina na-
cionalines ir regionines organizacijas reklamuoti 
maršrutus ir plėtoti jų infrastruktūrą. Taigi apie 
kai kuriuos maršrutus parengta įspūdingai daug 
medžiagos, kuria gali pasinaudoti potencialūs 
keliautojai dviračiu; geriausias tokio maršruto 
pavyzdys – Upių maršrutas arba „EuroVelo“ 6 nuo 
Nanto iki Konstancos. 

Šiaurės – pietų maršrutai: 
1 – Atlanto vandenyno pakrantės maršrutas: Nordkapas (Šiaurės kyšulys) – Sagresas, 8186 km
3 – Piligrimų maršrutas: Trondheimas – Santjago de Kompostela, 5122 km 
5 – Via Romea Francigena: Londonas – Roma ir Brindizis, 3900 km 
7 – Saulės maršrutas: Nordkapas (Šiaurės kyšulys) – Malta, 7409 km 
9 – Gintaro maršrutas: Gdanskas – Pula, 1930 km 
11 – Rytų Europos maršrutas: Nordkapas (Šiaurės kyšulys) – Atėnai, 5984 km 
13 – Geležinės uždangos trasa: Barenco jūra – Juodoji jūra, 9000 km 
15 – Reino maršrutas: Andermatas – Hoek van Holland, 1320 km 
Vakarų – rytų maršrutai: 
2 – Sostinių maršrutas: Golvėjus – Maskva, 5500 km 
4 – Vidurio Europos maršrutas: Roskofas – Kijevas, 4000 km 
6 – Atlanto vandenynas – Juodoji jūra: Nantas – Konstanca, 4448 km 
8 – Viduržemio jūros maršrutas: Kadisas – Atėnai ir Kipras, 5888 km
Žiediniai maršrutai: 
10 – Baltijos jūros dviračių maršrutas (Hanzos žiedas): 7980 km 
12 – Šiaurės jūros dviračių maršrutas: 5932 km 
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7. Dviračių naudojimo planavimo 
ir populiarinimo oficialus įtvir-
tinimas savivaldybių adminis-
tracijose 

Dviračių naudojimo skatinimas vietos lygmeniu mies-
tuose ir miesteliuose labai priklauso nuo politinės va-
lios. Tačiau taip pat svarbu žinoti, kaip administraci-
nės struktūros gali padėti oficialiai įtvirtinti dviračių 
infrastruktūros planavimą ir populiarinimą. Tai galima 
padaryti užtikrinant tęstinumą ir dviračių infrastruktū-
ros klausimo įtraukimą į planavimo procesus, taip pat 
tinkamai paskirstant darbuotojus ir finansinius išteklius. 
Kad veiksmingai organizuotas oficialus dviračių infras-
truktūros planavimo ir populiarinimo įtvirtinimas yra 
reikalingas, rodo Vokietijos, Nyderlandų ir kitų šalių 
patirtis.42 Siekiant skatinti dviračių naudojimą kaip su-
dėtinę transporto planavimo savivaldybėse dalį galima 
pasirinkti įvairias formas, pavyzdžiui, įsteigti įgaliotinio 
ar atstovo dviračių klausimais pareigybę, sudaryti darbo 
grupę ir t.t. 43

Tokie paskirti darbuotojai gali imtis veiksmų, susijusių 
su dviračių transporto planavimu ir infrastruktūra, po-
puliarinimu, paslaugomis ir t.t. Šie darbuotojai taip pat 
gali būti kontaktiniai asmenys piliečiams, taip skatinant 
piliečių dalyvavimą priimant sprendimus ir keitimąsi 
informacija. Remiantis savivaldybių patirtimi ir moks-
liniais tyrimais, akivaizdu, kad nėra taip svarbu, kokia 
yra šių paskirtų darbuotojų vieta administracijoje. Kur 
kas svarbiau, kokia yra tų darbuotojų atsakomybė ir 
pareigos. Kai kurios pareigos galėtų būti, pavyzdžiui, 
tokios (žr. taip pat 21 paveikslėlį): 

• Įgaliotinis dviračių klausimais, darbo grupė ar 
skyrius taip pat turi prisidėti sprendžiant visus su 
transportu apskritai susijusius klausimus, nes jie 
visi turi ryšį su naudojimusi dviračiais. 

• Įgaliotinis dviračių klausimais, darbo grupė ar 
skyrius turi turėti veto teisę įgyvendinant visus 
projektus, kurie turi poveikį dviračių naudojimui, 
ypač gatvių planavimo srityje. 

• Nė vienas specialistas negali vienas išspręs-
ti visų su dviračių naudojimo skatinimu susijusių 
klausimų. Todėl sprendžiant dviračių eismo ir nau-
dojimo klausimus svarbu įtraukti įvairių profesijų 
specialistus, atsakingus už transporto planavimą, 
finansų planavimą, viešuosius ryšius ir rinkodarą, 
tarpininkavimą. 

• Įgaliotiniui dviračių klausimais, darbo grupei ar 

42 „BMVBS, 2012“: 57
43 Jei nepaminėta kitaip, tolesni paaiškinimai visame skyriuje 

paremti „Deffner, 1999“

skyriui reikia turėti savo biudžetą, kuris būtų viso 
transporto biudžeto dalis, kad priemones tam tikra 
prasme būtų galima įgyvendinti greitai. 

• Įgaliotinis dviračių klausimais taip pat yra ir vi-
suomenės narys. Dėl to jam reikalingos kompe-
tencijos, leidžiančios pristatyti dviračių naudoji-
mo klausimus vietos politikams, taip pat sukurti 
teigiamą viešąjį įvaizdį. Tai svarbu tiek populia-
rinant/reklamuojant dviračių naudojimą mieste, 
tiek bendradarbiaujant su kitais miestais ar insti-
tucijomis. 

• Visi darbuotojai, dirbantys dviračių naudojimo sri-
tyje, taip pat turi teigiamai vertinti dviračių nau-
dojimą ir naudoti dviratį kaip kasdienę susisiekimo 
priemonę.44  

Minėti darbuotojai, darbo grupė ar skyrius, atsakingi už 
dviračių naudojimo skatinimą viešojoje administracijo-
je, žinoma, nėra vienintelės priemonės ir būtų ideali 
struktūra siekiant mieste įdiegti dviračiams palankesnę 
kultūrą. Kiti suinteresuotieji asmenys, dirbantys įvai-
riose administracijose ir atstovaujantys miesto visuo-
menei, taip pat turi atlikti atitinkamą vaidmenį šioje 
srityje. 

Tolesniuose punktuose aptariami tokie dviračių naudoji-
mo skatinimo oficialaus įtvirtinimo būdai: 

1. įgaliotinis dviračių klausimais: 

• kuris būtų planavimo specialistas (tiktų mažuose 
iki 300 000 gyventojų turinčiuose miestuose), 

• kuris būtų koordinatorius (tiktų daugiau nei 300 
000 gyventojų turinčiuose miestuose), 

• išplečiant šią pareigybę ir įsteigiant dviračių 
naudojimo skatinimo padalinį ar skyrių (tiktų 
daugiau nei 500 000 gyventojų turinčiuose mi-
estuose),

• kuris būtų išorės įgaliotinis (tiktų mažuose mi-
estuose), 

2. dviračių naudojimo skatinimo darbo grupė, 

3. atstovas. 

7.1 Įgaliotinis dviračių klausimais ir 
dviračių padalinys 

Daugumoje miestų įgaliotinis dviračių klausimais yra 
pavaldus transporto inžinerijos ar miesto planavimo 
skyriui. Tokiu būdu įgaliotinio kompetencija yra ribota, 
todėl pravartu pagalvoti, kaip tokius specialistus inte-
gruoti, kad jų darbas būtų veiksmingesnis. 

44 „Umweltbundesamt (red.), 2000“
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Realizavimas
Savivaldybės

 administracijos 
direktoriaus sprendimas 

 Sutikimas                        
Veto 

(atsisakymas) 

Departamentas...

Inicijuoja Įgaliotinis

Patvirtinimas PASIŪLYMAS Dviračių transporto 
klausimų

 darbo grupė 

21 pav. Įgaliotinio dviračių klausimais integravimo į savivaldybės struktūrą schema 
Šaltinis: parengta leidinio sudarytojų, pritaikant „Umweltbundesamt (Vokietijos federalinės aplinkosaugos agentūra), 2000“ 
leidinio medžiagą.

Įgaliotiniai dviračių klausimais yra svarbiausi kontaktiniai 
asmenys savivaldybėje tiek piliečiams, tiek kitoms ins-
titucijoms. Dažniausiai jie atlieka koordinatoriaus arba 
planavimo specialisto funkcijas. Apskritai imant, jie turi 
praktinę patirtį ir žinias, kurias nuolat atnaujina, apie 
dviračių transporto planavimą ir, pageidautina, susijusias 
paslaugas bei komunikaciją. Labai naudinga apmokyti šį 
įgaliotinį taip pat ir kitais klausimais, susijusiais su neva-
riklinėmis transporto priemonėmis, kaip antai pėsčiųjų 
zonų planavimas arba turizmo klausimai.45

Ar miesto įgaliotinis dviračių klausimais su šiais klausi-
mais dirba visą darbo dieną ar dalį dienos priklauso nuo 
miesto dydžio. Darbas visu etatu turi tą privalumą, kad 
nereikia atlikti jokių kitų pareigų, pavyzdžiui, planavimo 
skyriuje. Tai reiškia, kad darbuotojas turi daugiau laiko ir 
jaučia didesnę empatiją dviračių naudojimo klausimams.  

• Iki 100 000 gyventojų turinčiuose miestuose įgali-
otinis dviračių klausimais gali dirbti nepilną darbo 
dieną. 

• Daugiau nei 100 000 gyventojų turinčiuose miestu-
ose įgaliotinis dviračių klausimais turėtų dirbti visu 
etatu. 

• 250 000 – 300 000 gyventojų turinčiuose miestuose 
reikia dviejų visu etatu dirbančių specialistų. 

• Daugiau nei 300 000 gyventojų turinčiuose miestu-
ose rekomenduojama įsteigti skyrių ar padalinį dvi-
račių klausimais, kuriame dirbtų daugiau negu du 
įgaliotiniai visu etatu, kaip rodo Kelno, Frankfurto 
prie Maino (Vokietija) ar Ciuricho (Šveicarija) pavy-
zdžiai. 

45  „Umweltbundesamt, 2001“

7.1.1 Įgaliotinis dviračių klausimais, atliekan-
tis daugiausia planavimo specialisto 
funkcijas 

Įgaliotinis dviračių klausimais, veikiantis kaip planavimo 
specialistas, atlieka šias užduotis: 

• planuoja dviračių takų tinklų infrastruktūrą, 
• pateikia oficialią informaciją dėl dviračių eismo ki-

tiems planavimo projektams, 
• veikia kaip kontaktinis asmuo, į kurį gali kreiptis 

pasiūlymų turintys piliečiai. 

Įgaliotiniui dviračių klausimais dirbant su kitais sky-
riais, jo statusas yra lygiavertis. Konkretūs skyriai turėtų 
įtraukti įgaliotinį priimdami sprendimus, tačiau jie to da-
ryti neprivalo. Įgyvendindamas su transporto planavimu 
nesusijusias priemones, įgaliotinis dviračių klausimais 
turėtų glaudžiai bendradarbiauti su kitais skyriais, kad 
būtų pasiekta sinergija koordinuojant ir kartu atliekant 
užduotis. 

Įgaliotinio pareigos turi būti aiškiai apibrėžtos ir apribo-
tos. Be to, naudinga paskirti kontaktinius asmenis visuo-
se skyriuose, kad bendradarbiavimas būtų oficialiai api-
brėžtas, o ne priklausytų nuo asmeninio intereso kituose 
skyriuose. Atsakomybe už dviračių naudojimo planavimo 
priemones visi dalijasi po lygiai. Atskiri skyriai turi ver-
tinti dviračių klausimus kaip savaime suteikiančius atsa-
komybę ir turi bendradarbiauti su įgaliotiniu. Tačiau šias 
funkcijas atliekantis įgaliotinis dviračių klausimais turi 
mažiau gebėjimų ir įgūdžių, reikalingų komunikacijos ir 
rinkodaros priemonėms įgyvendinti. 
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7.1.2 Įgaliotinis dviračių klausimais, atliekan-
tis daugiausia koordinatoriaus funkcijas

Įgaliotinis dviračių klausimais, veikiantis kaip koordina-
torius, atlieka šias užduotis:

• koordinuoja su dviračių klausimais susijusių spren-
dimų priėmimo procesus, 

• reguliariai susitinka su vadovaujančiais special-
istais, kad visada žinotų naujausią informaciją, 

• pateikia informaciją atsakydamas į klausimus dėl 
dviračių eismo, 

• atlieka specialisto-kontaktinio asmens, į kurį kreip-
iasi piliečiai ir įmonės visais dviračių populiarinimo 
plačiąja prasme klausimais, funkciją, 

• glaudžiai bendradarbiauja su viešųjų ryšių skyriu-
mi ar išorės žiniasklaidos agentūra siekdamas už-
tikrinti sklandų viešųjų ryšių darbą. 

Taikant šį modelį įgaliotinis dviračių klausimais užima 
viršesnę padėtį, o tai užtikrina, kad šis vienas speci-
alistas yra pajėgus įvertinti dviračių naudojimo įtaką 
visiems transporto projektams. Įgaliotinis taip pat at-
lieka viršesnį vaidmenį komunikacijos srityje ir tariasi 
dėl projektų su kitų skyrių įgaliotiniais. Dėl to šis spe-
cialistas yra pajėgus akcentuoti savo kompetencijoje 
esančius klausimus labiau nei kiti. Įgaliotinio dviračių 
klausimais pareiginiai nuostatai apima tokias funkcijas 
kaip paslaugų organizavimas, konceptualus viešųjų ry-
šių darbas, bendradarbiavimas su įmonėmis ir kitomis 
institucijomis. 

7.1.3 Dviračių padalinys ar skyrius 

Dviračių skyrių rekomenduojama steigti tik didesniuose 
miestuose. Kadangi tokiam skyriui reikia daugiau dar-
buotojų, politikos ir valdymo skyrius palaikys šio pada-
linio steigimą tik jeigu dviračių naudojimas ir dviračių 
kaip transporto priemonės dalis bendrame kontekste 
jau pasiekė vidutinį lygmenį arba strateginiuose tiksluo-
se numatyta tokį lygmenį pasiekti (pavyzdžiui, Vienos 
(Austrija) pavyzdys 2011-2012 m.). 

Dviračių padalinį greičiausiai reikėtų priskirti transpor-
to inžinerijos arba miesto planavimo departamentui 
(žr. 22 paveikslėlį). Tai naudinga, nes dviračių padali-
nys yra daugiausiai atsakingas už dviračių takų tinklo 
infrastruktūros planavimą. Geriausia būtų, jei tokiame 
padalinyje dirbtų 3-4 darbuotojai, kurie būtų ne tik in-
žinieriai, bet, pavyzdžiui, taip pat miesto planavimo 
specialistai, projektuotojai, projektų vadovai, arba 
būtų pasitelkiami išorės planavimo konsultantai. Be to, 
darbuotojai galėtų atlikti ir tokias funkcijas kaip viešie-
ji ryšiai, paslaugų organizavimas, koncepcijų rengimas 
ir t.t. Rekomenduojama taip paskirstyti funkcijas, kad 

padalinys taip pat būtų atsakingas už pėsčiųjų reikalus. 
Dar reikia pasakyti, kad dviračių padalinio darbuotojai 
turėtų būti atsakingi už profesinio požiūrio į dviračių 
klausimus skleidimą.46

Savivaldybės administracijos direktorius 

Viešosios tvarkos 
agentūra 

Transporto 
departamentas 

Dviračių naudojimo
 planavimo skyrius 

Departamentas... 

Departamentas... 

Departamentas... 

Departamentas... 

Departamentas... 

22 pav. Dviračių skyriaus vieta savivaldybėje 
Šaltinis: parengta leidinio sudarytojų, pritaikant 
„Umweltbundesamt (Vokietijos federalinės aplinkosaugos 
agentūra) 2000“ leidinio medžiagą 

7.1.4 Išorės įgaliotinis dviračių klausimais 

Mažesniuose miestuose ar miestuose, kuriuose tik pra-
dedama planuoti dviračių naudojimą, galėtų būti nau-
dinga nusisamdyti išorės įgaliotinį dviračių klausimais, 
taip išsprendžiant trūkstamų darbuotojų problemą ir 
užtikrinant reikalingas pastangas dviračių naudojimo 
planavimui išjudinti. Tačiau tai tik laikinas sprendimas, 
dviračių priemonių taikymo pradžia. 

Išorės įgaliotinio dviračių klausimais pareigos nukreiptos 
į praktines užduotis, pavyzdžiui, trumpalaikių priemonių 
įgyvendinimą, kaip antai bazinis darbas planuojant dvi-
račių takų tinklą ar dviračių stovėjimo priemones. Be to, 
išorės planavimo specialistas didintų planavimo skyrių 
informuotumą dviračių klausimais. Išorės įgaliotinį reikė-
tų samdyti tokiam laikui, kol administracijos darbuotojai 
patys bus pajėgūs perimti tas funkcijas ir įsteigs atitin-
kamą etato ar pusės etato pareigybę. Išorės įgaliotinio 
kompetencijos turėtų apimti gebėjimą savarankiškai 
inicijuoti projektus, kad jis imtųsi daugiau užduočių nei 
vien tos, kurias duoda administracija. Įgaliotinis taip pat 
turėtų sudaryti bent patariamąją darbo grupę ar organi-
zuoti apskritojo stalo diskusijas dviračių klausimais. 

46 „Umweltbundesamt, 2001“
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7.3 Atstovas dviračių klausimais 

Atstovas dviračių klausimais kaip dviračių populiarinimo 
oficialaus įtvirtinimo forma – tai nepriklausomas ir neu-
tralus kontaktinis asmuo piliečiams arba jis gali pasitar-
nauti tuo atveju, jei mieste dar nėra įgaliotinio dviračių 
klausimais. Ombudsmenas nepriklauso savivaldybei, ta-
čiau jis yra specialistas, turintis susijusios srities išsila-
vinimą, (pavyzdžiui, transporto planavimo specialistas, 
turintis specialių žinių apie dviračių naudojimo plana-
vimą). Į ombudsmeno funkcijas įeina surinkti piliečių 
pasiūlymus ir klausimus apie dviračių naudojimo plana-
vimą, infrastruktūros padėtį ir t.t. ir perduoti juos savi-
valdybės administracijos departamentui, kuris atsakin-
gas už tai, kad būtų atsižvelgiama į piliečių interesus. 

Ombudsmeno pareigas taip pat galima laikyti tam tikru 
simboliu, nes šis asmuo užtikrina, kad į piliečių iškeltas 
problemas būtų žiūrima rimtai. Taigi šias pareigas vi-
suomenė vertina teigiamai, taip pat ir dėl to, kad om-
budsmeno ir administracijos profesinę patirtį papildo 
praktinė dviračių naudotojų patirtis. Šios pareigos vi-
sada turėtų būti susietos su komunikacijos institucija. 
Tokios institucijos pavyzdys – pagalbos telefono linijos 
dėl su dviračių naudojimu susijusių problemų įdie-
gimas. Pagalbos telefono linija turi būti organizuota 
taip, kad pati sistema registruotų telefono skambučius. 
Sulaukus skambučio būtina atlikti praneštos problemos 
vietinį patikrinimą. Po to rekomenduojama rengti ir 
periodiškai publikuoti ataskaitas su pasiūlymais padė-

7.2 Darbo grupė dviračių klausimais 

Tarpdalykinės darbo grupės (arba apskritojo stalo dis-
kusijos) – tai specialistų diskusijų forumas, kuriame 
aptariami visi dviračių naudojimo ir transporto klausi-
mai. Pasirinkus tokią dviračių populiarinimo oficialaus 
įtvirtinimo formą, galima pasirinkti aptarti su įvairiomis 
temomis ir planavimo projektais susijusius konkrečius 
klausimus. Darbo grupė dviračių klausimais yra įprastas 
būdas oficialiai įtvirtinti dviračių klausimų sprendimą 
savivaldybėje.47 Tokios grupės dažniausiai sudaromos, 
kai egzistuoja ombudsmenas dviračių klausimais arba 
pasamdomas išorės įgaliotinis dviračių klausimais, ku-
rie minimi 7.1.4 ir 7.3 punktuose. Darbo grupių nariai 
gali būti ir su savivaldybe nesusiję asmenys, pavyzdžiui, 
NVO, prekybos rūmų ir t.t. atstovai. Darbo grupė sutei-
kia tinkamą galimybę įtraukti vietos lygmens suintere-
suotų grupių atstovus (žr. taip pat IV dalies 3 skyrių). 
Darbo grupės susitikimus galima organizuoti ir kaip ke-
liones dviračiais, kai suinteresuotų grupių atstovai kartu 
aplanko gerus dviračių takų pavyzdžius bei problemines 
vietoves, kad aptartų jų tobulinimo galimybes. Pavyz-
džiui, tokia iniciatyva įgyvendinta Ciuricho savivaldybė-
je, kur organizuotas dviračių piknikas. Šiame susitikime 
taip pat dalyvavo ir politikai. Kita vertus, būtina taip 
organizuoti darbo grupės darbą, kad ji neliktų tik „kal-
bančių galvų“ ratelis, bet galėtų oficialiai daryti įtaką 
savivaldybės planavimo ir sprendimų priėmimo proce-
sams (žr. 23 paveikslėlį). Kitaip darbo grupės narių neiš-
vengiamai laukia nusivylimas.

47 „Umweltbundesamt 2001“.

Savivaldybės administracijos direktorius 

Viešosios tvarkos            
agentūra

Departamentas...

Departamentas...

Departamentas... Departamentas...

Sveikatos, 
švietimo...      

departamentas                

Transporto
 departamentas

Miesto planavimo 
 departamentas                           Darbo grupė 

 dviračių 
klausimais 

Informacija ir          
pasiūlymai 

Piliečiai 
Išorės 

organizacijos 
(NVO ir t.t.)

23 pav. Darbo grupės dviračių klausimais vieta savivaldybėje 
Šaltinis: parengta leidinio sudarytojų remiantis „Umweltbundesamt (Vokietijos federalinės aplinkosaugos agentūra), 2000“ 
leidinio medžiaga 
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čiai pagerinti. Telefonu pranešti pasiūlymai dėl dviračių 
transporto ir dviračių takų tinklo nukreipiami konkrečių 
institucijų specialistams (reguliavimo institucijos, plana-
vimo ir statybos departamento, policijos ir t.t.). Vėliau 
pasiūlymai aptariami atitinkamame komitete, pavyz-
džiui, darbo grupėje. 

7.4 Apibendrinimas

Ne visos pristatytos dviračių populiarinimo oficialaus 
įtvirtinimo formos vienodai tinka kiekviename dviračių 
naudojimo plėtros etape ir bet kurio dydžio miestui. 

Lyginant tris pagrindines dviračių populiarinimo oficia-
laus įtvirtinimo rūšis, galima pastebėti, kad darbo grupė 
dviračių klausimais paprastai turi mažiausiai įgaliojimų ir 
įtakos. Darbo grupės privalumai tokie, kad ją gali pasiek-
ti suinteresuotųjų grupių atstovai, žinios perduodamos 
savivaldybės administracijai, vyksta konsultacijos dėl 
dviračių transporto, taip pat konsultuojamasi su savival-
dybių skyriais. Didelis darbo grupės trūkumas tas, kad ją 
sunku pasiekti piliečiams, taigi jie negali pateikti pasiū-
lymų dviračių infrastruktūrai gerinti. 

Įgaliotiniai dviračių klausimais yra svarbiausi kontakti-
niai asmenys visais administraciniais klausimais, ir juos 

lengva pasiekti suinteresuotųjų grupių atstovams. Per šį 
įgaliotinį administraciją pasiekia daug informacijos. Jį 
taip pat gali pasiekti ir piliečiai. Šie privalumai rodo, 
kad įgaliotinio dviračių klausimais pareigybės įsteigimas 
yra tinkamas būdas oficialiai įtvirtinti dviračių populiari-
nimą savivaldybėje. Įgaliotinio pareigybės trūkumas tas, 
kad jo darbo laiko ištekliai riboti. Taip pat egzistuoja ri-
zika, kad įgaliotinis taps vienišu kovotoju, jei nesulauks 
pakankamai paramos dviračių naudojimui politiniame 
lygmenyje. Tačiau ši pareigybė – gera pradžia. Antra 
vieta tarp dviračių populiarinimo oficialaus įtvirtinimo 
formų tenka atskiro padalinio įsteigimui. Dviračių trans-
porto skyriaus stipriosios pusės – jis gali atlikti dviračių 
naudojimo auditą, taip pat yra pasiekiamas piliečiams 
bei suinteresuotųjų grupių atstovams. Tačiau dviračių 
naudojimo planavimo skyrius gali būti izoliuotas, apsi-
keitimas informacija gali vykti prasčiau nei įsteigus įga-
liotinio pareigybę. Be to, tikėtis, kad oficialus dviračių 
naudojimo planavimo įtvirtinimas mieste prasidės nuo 
atskiro padalinio įsteigimo, nėra labai realistiška. 

Tokie sprendimai, kaip ombudsmenas ar išorės įgalioti-
nis dviračių klausimais, labiausiai tinka miestams, ku-
riuose dviračių naudojimą tik pradedama planuoti; taip 
suteikiamas postūmis dviračių naudojimo planavimui, 
tačiau naujas planavimo struktūras reikia plėtoti. 

Kriterijai Dviračių naudojimas- Įgaliotinis Darbo grupė Skyrius 
Pasiekiamumas piliečiams + – ++
Pasiekiamumas suinteresuotosioms grupėms ++ + ++
Kontaktinis asmuo administraciniais klausimais ++ o +
Informacijos perdavimas administracijai ++ + –
Konsultacijos...

...apie dviračių transportą +/o + ++
...su kitais skyriais o + o

++ ypatingai tinkama forma            + labai tinkama forma           o tinkama forma                 — mažiau tinkama 

6 lentelė. Dviračių populiarinimo oficialaus įtvirtinimo galimybių savivaldybėse apžvalga 
Šaltinis: „Umweltbundesamt (Vokietijos federalinės aplinkosaugos agentūra), 2000“
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8. BYPAD ir kiti dviračių politikos 
vertinimo metodai 

BYPAD santrumpa gauta remiantis anglų kalbos fraze 
„dviračių politikos auditas“. Tai įrankis, leidžiantis val-
džios institucijoms vertinti ir tobulinti dviračių politikos 
kokybę remiantis bendrojo kokybės valdymo metodais.48  
BYPAD yra vidaus vertinimo įrankis, skirtas miesto dvi-
račių politikai gerinti. 

1999 m. jį sukūrė tarptautinis dviračių ekspertų kon-
sorciumas įgyvendindamas ES projektą. Vykdant du 
paskesnius projektus, „BYPAD+“49 (2003-2005 m.) ir 
„BYPAD-Platform“ (2006-2008 m.), buvo stengiamasi iš-
plėsti ne tik vertinimo geografiją, bet taip pat ir metodi-
ką. Iki šiol daugiau nei 100 miestų 20-yje šalių įgyvendi-
no BYPAD.  Vidurio ir Rytų Europoje šis įrankis taikomas 
miestuose Estijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Slovėnijoje, Ru-
munijoje, Kosove ir Albanijoje.50

24 pav. BYPAD taikymo Europoje žemėlapis, 2008 m. 
duomenys
Šaltinis: „Vectris ir kt., 2008a“

8.1 BYPAD metodas 

BYPAD laiko dviračių politiką dinamišku procesu; kad dvi-
račių politika būtų gerai subalansuota ir tvari, skirtin-
gos sudedamosios dalys turi derėti tarpusavyje. Kadan-
gi kiekvienas šio politikos proceso žingsnis pasižymi sau 
būdingomis savybėmis, BYPAD skiria 9 modulius  (žr. 25 

48 Jau ilgą laiką verslo pasaulyje įprasta taikyti bendrąjį kokybės 
valdymą. Egzistuoja skirtingi modeliai, pavyzdžiui, „ISO 9000“ 
standartai, Europos kokybės valdymo fondo (EKVF) modelis ir 
t.t.

49 Naujausius duomenis rasite www.bypad.org.
50 Pastraipa paimta iš „Vectris ir kt., 2008b“ ir redaguota

paveikslėlį), pagal kuriuos vertinama dviračių politikos 
kokybė. Šie 9 moduliai nuolat vystosi ir daro įtaką vienas 
kitam. BYPAD kreipia dėmesį ne tik į vykdomus veiksmus 
(5-8 moduliai), bet taip pat į dviračių politikos planavimą 
ir organizavimą (1-4 moduliai) bei rezultatų stebėseną (9 
modulis).51

8.1.1 Auditas ir lyginamoji analizė 

Siekiant pagerinti (didelių) bendrovių, mokslinių tyrimų 
institutų ir valstybinių organizacijų gaminius ar paslau-
gas, galima taikyti įvairius tobulinimo procesus, parem-
tus kriterijais ir standartais, rodančiais organizacijos sti-
priąsias ar silpnąsias puses: audito sistemas. Naudojant 
tą pačią audito sistemą reguliariai ir taikant ją kuo dau-
giau skirtingų organizacijų, susidaro didėjantis kriterijų, 
rodančių, ar situacija gerėja, ar ne, sąrašas. Geriausi 
pavyzdžiai yra standartai.52

25 pav. BYPAD moduliai 
Šaltinis: „Vectris ir kt., 2008a“ 

BYPAD tikslas yra toks pat — apibrėžti kokybės standartus 
renkant informaciją apie visus skirtingus dviračių poli-
tikos aspektus standartizuotu būdu. Remiantis daugelio 
miestų ir regionų patirtimi, sukuriami kokybės standar-
tai. Tai padeda miestams ir regionams koreguoti savo 
tikslus siekiant tapti dviračiams draugiškesniu miestu ar 
regionu. Reguliariai kartojant tą patį audito procesą taip 
pat galima matyti sritis, kur padaryta pažanga, o kur rei-
kia pasistengti. Tokiu būdu auditas yra idealus stebėse-
nos įrankis. 

8.1.2 Dinamiškų procesų kokybės kontrolė 

Priešingai nei taikant statiškas kokybės kontrolės siste-
mas, kai esama kokybė tikrinama naudojant pastovius 
standartus, pagal Europos kokybės valdymo fondo (EKVF) 
modelį, kuriuo remiasi BYPAD, kokybės valdymas yra di-
namiškas procesas. Kokybė neturi pabaigos. Visuose ly-
gmenyse vyksta nuolatinė kokybės raida. 

51 Pastraipa paimta iš „Vectris ir kt., 2008b“ ir redaguota
52 8.1.1 ir 8.1.2 punktai paimti iš „Vectris ir kt., 2008a“ ir 

redaguota
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EKVF modelis – tai Europos audito modelis, naudojamas 
vidaus kokybės valdymui. EKVF, kaip minėta, reiškia Euro-
pos kokybės valdymo fondą. Vadovaujantis šiuo modeliu 
yra laikomasi nuostatos, kad politikos kryptis sėkminga 
tik tada, jei klientai (vartotojai), darbuotojai, vadovybė 
ir visa organizacija yra patenkinti. Sėkmės veiksnys pri-
klauso nuo viso valdymo proceso. EKVF modeliui būdinga 
tai, kad tai yra savęs vertinimo modelis, kurį taikant ak-
tyviai dalyvauja vadovai, darbuotojai ir vartotojai. 

Dviračių politikai įvertinti taikomam kokybės valdymo 
įrankiui svarbios šios charakteristikos: 

• Miesto ar miestelio dviračių politika yra dinamiškas 
procesas (pavyzdžiui, vartotojų reikalavimai visada 
didės). 

• Geri dviračių politikos rezultatai (didelis dviračių 
naudojimas, mažai dviračių eismo įvykių) priklauso 
tiek nuo organizacinio darbo, tiek nuo paties dvi-
račių naudojimo sektoriaus rezultatų (infrastruk-
tūra, kampanijos...). 

• Dviračių politikos vertinimą, kadangi tai savęs verti-
nimas, turėtų atlikti tiesiogiai su ja susiję veikėjai: 
vartotojai, valstybės tarnautojai ir politikai. Tokiam 
savęs vertinimo procesui gali vadovauti išorės audi-
torius. 

8.2 BYPAD metodas 

BYPAD remiasi EKVF metodu, kuris pritaikytas (vietos) 
dviračių politikos sričiai. BYPAD pagalba savivaldybės gali 
inicijuoti nuolatinio kokybės tobulinimo procesą. Kad tai 
būtų pasiekta, BYPAD derina pažintinį, diskusijų ir moky-
mosi aspektus. Atskirų dviračių politikos aspektų kieky-
binis įvertinimas padeda įtikinti racionalistus (pažintinis 
aspektas). Dviračių politikos aptarimas vertintojų grupė-
je, kurią sudaro sprendimų priėmėjai, politikos formuo-
tojai, vykdantieji darbuotojai ir vartotojų organizacijų 
atstovai („klientai“), stiprina politinę valią gerinti dvira-
čių politikos kokybę (diskusijų aspektas). Dviračių politi-
kos vertinimas taikant procesą, kuriam vadovauja mode-
ratorius – išorės auditorius, suteikia galimybę gauti žinių 
(mokymosi aspektas), kaip ir regioniniai bei tarptautiniai 
seminarai ir geriausios praktikos duomenų bazė.53

8.2.1 BYPAD kaip dinamiškas procesas 

Vadovaujantis BYPAD principais, dviračių politika laikoma 
dinamišku procesu, kuris bus sėkmingas, jei skirtingos 
sudedamosios dalys derės tarpusavyje. BYPAD analizuoja 
ne tik vietos dviračių politikos rezultatus ir poveikį, bet 
ir tai, ar ir kaip šis procesas yra įtvirtintas politinių ir 
administracinių struktūrų darbe. 

53 8.2 punktas paimtas iš „Vectris ir kt., 2008a“ ir redaguotas

• Ar egzistuoja dviračių politikos tikslai? 
• Ar pasirinkta strategija tinka šiems tikslams pasiek-

ti? Ar paskirti ištekliai atitinka tikslus ir ar užtikrin-
tas finansavimo tęstinumas? 

• Ar dviračių politika apsiriboja keliomis infrastruk-
tūros priemonėmis, ar įgyvendintas platus dvi-
račių naudojimą skatinančių priemonių spektras, 
įskaitant priemones, skatinančias mažiau naudoti 
automobilius? 

• Ar vykdomas tarpsektorinis bendradarbiavimas su 
strateginiais partneriais? 

• Kaip siekiama užtikrinti, kad įgyvendinamos 
priemonės pasiektų nustatytus tikslus? 

Kaip jau minėta, BYPAD skiria devynis modulius, kurių 
charakteristikos apibrėžiamos atskirai (žr. 25 paveiks-
lėlį). Kiekvienam moduliui priskiriamas BYPAD plėtros 
„laiptų“ kokybės lygmuo, kurių iš viso yra keturi (žr. 26 
paveikslėlį). Visų devynių modulių rezultatai kartu ap-
sprendžia dviračių politikos bendrą kokybės lygmenį. 
Remdamasi kiekvieno modulio rezultatais, savivaldybė 
gali apibrėžti kokybės tikslus ir nustatyti priemones ats-
kirai kiekvienam moduliui. Be to, galima stebėti vietos 
dviračių politikos raidą. 

26 pav. BYPAD plėtros „laiptai“ 
Šaltinis: „Vectris ir kt., 2008a“ 

8.2.2 Plėtros lygmenys 

Pagrindinė BYPAD priemonė yra klausimynas, kurį suda-
ro 30/22/18 klausimų, apimančių visus dviračių politikos 
aspektus miestuose/miesteliuose/regionuose. Klausimy-
ne pateikiama po keletą klausimų kiekvienam moduliui; 
atsakymai į klausimus taip pat pateikiami. Klausimai api-
būdina atitinkamas priemones, sėkmingai įgyvendintas 
Europos miestuose. Kiekvienam atsakymui priskiriamas 
vienas kokybės lygmuo (nuo 1 iki 4) (žr. 26 paveikslėlį). 
Jei nesiimta jokių veiksmų, kokybės lygmuo lygus nuliui. 
BYPAD yra tarsi miesto dviračių politikos veidrodis. BYPAD 
pagalba nustatoma silpniausia kokybės grandinės grandis 
ir parodoma, ką būtina ir įmanoma tobulinti. Pildydami 
klausimyną miesto (miestelio, regiono) atstovai pasise-
mia įkvėpimo ir idėjų apie tai, ką galima nuveikti sie-
kiant atitikti aukštesnio kokybės lygmens reikalavimus.
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1 lygmuo. Ad hoc požiūris 
Taikomas „gaisrų gesinimo“ principas: dviračių politika daugiausia apsiriboja problemų sprendimu. Priemonės daugiausia 
susijusios su infrastruktūra ar gatvių sauga konkrečiose vietose. Dviračių politikos kokybės lygmuo žemas. Dviračių sek-
toriaus biudžetas mažas ir skiriamas nereguliariai, darbuotojų mažai, jų įgūdžiai ir kompetencija nepakankami. Kokybė 
pasiekiama tik atskirų asmenų pastangomis. 

2 lygmuo. Izoliuotas požiūris 
Taikomas Robinzono Kruzo principas: dviračių politika egzistuoja, tačiau ji nėra integruota nei į bendrą transporto poli-
tiką, nei su kitomis politikos sritimis, kaip antai žemėnauda, sveikata ir aplinkos apsauga. Pagrindinis politikos tikslas yra 
gera infrastruktūra, nors imamasi ir kai kurių papildomų priemonių. Dviračių politikai būdinga tai, kad iš dalies yra remia-
masi duomenimis, žinios apie vartotojų poreikius yra ribotos, vadovaujamasi sutartimis, kurios tik iš dalies yra privalomos, 
priemonės dažnai duoda priešingus rezultatus, nes jos nesuderintos su kitų gatvių naudotojų poreikiais arba nesuderintos 
su kitų politikos sričių tikslais. Tęstinumas neužtikrinamas. 

3 lygmuo. Į sistemą nukreiptas požiūris 
„Mes einame ta pačia kryptimi“: dviračių naudojimas laikomas sistema, kuri yra integruota į bendrą mobilumo politiką. 
Politinę valią remti dviračių politiką rodo sudėtinga vietos dviračių strategija ir atitinkami biudžeto asignavimai. Dviračių 
politika apima didelį įvairių priemonių spektrą; įvairioms tikslinėms grupėms skiriamos specialiai pritaikytos priemonės, iš 
dalies bendradarbiaujant su kitais viešaisiais ir privačiaisiais partneriais. Dviračių politika remiasi tinkamais duomenimis ir 
vartotojų poreikių išmanymu, tačiau vis tiek yra vykdoma ribotos trukmės projektų pagrindu. 

4 lygmuo. Integruotas požiūris 
„Laimėtojų komanda“: dviračių politika laikoma nuolatine užduotimi, ji yra glaudžiai susijusi su kitomis politikos sritimis. 
Dviračių naudojimo skatinimo priemones papildo priemonės, kuriomis skatinama mažiau naudoti automobilius. Egzistuoja 
tvirta politinė parama, tinkama vadovybė, biudžetas skiriamas reguliariai, pakanka kvalifikuotų darbuotojų, savivaldybės 
darbuotojai išsamiai susipažinę su dviračių klausimais. Sistemingas ryšių palaikymas ir reguliarus keitimasis informacija, 
žiniomis ir patirtimi su vidaus ir išorės veikėjais padeda pakelti ir išlaikyti kokybės standartą. Dviračių politika remiasi 
aukštos kokybės duomenimis, reguliaria stebėsena ir vertinimu, strateginėmis partnerystėmis siekiant, kad partneriai 
taptų sąjungininkais, prisidedančiais prie vietos dviračių politikos. 

7 lentelė. Plėtros lygmenų charakteristikos 
Šaltinis: „Vectris ir kt., 2008a“ 

8.2.3 BYPAD vertinimo grupė 

Taikant BYPAD metodą labai svarbu tai, kad visą verti-
nimo ir kokybės tobulinimo procesą vykdo vietos ver-
tinimo grupė. Šią vertinimo grupę sudaro už dviračių 
klausimus atsakingi politikai, politikos formuotojai ir 
savivaldybės vykdomieji darbuotojai, sprendžiantys 
dviračių klausimus, bei vietos dviratininkų organizaci-
jos (-ų), kuri (-ios) naudojasi vietos dviračių politikos 
„produktu“, atstovai. Sukviečiant šiuos tris skirtingus 
veikėjus kartu, BYPAD užtikrina, kad vietos dviračių 
politika bus kritiškai išanalizuota iš skirtingų perspek-
tyvų. 

Vertinimo grupė siekia nustatyti dviračių politikos sti-
priąsias ir silpnąsias puses, kad būtų galima kartu pa-
siekti bendrą sutarimą dėl to, kurias sritis būtina ir 
įmanoma tobulinti. Audito procesą prižiūri išorės kon-
sultantas, kuris yra atestuotas BYPAD auditorius. 
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s vietos dviratininkų asociacijos, atskiri vartotojai, ... 

transporto departamento vadovas, įgaliotinis dviračių 
klausimais, ... 

meras, už transportą ir teritorijų planavimą atsakingas savivaldybės 
tarybos narys, ... Politikai:

Pareigūnai: 

Vartotojai:  
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27 pav. BYPAD proceso vertinimo grupė 
Šaltinis: „Vectris ir kt., 2008a“ 

8.2.4 BYPAD procesas 

Vertinimo proceso pradžioje kiekvienas vertinimo grupės 
narys užpildo BYPAD klausimyną individualiai. Kiekvieną 
dviračių politikos aspektą kiekvienas vertinimo grupės 
narys priskiria konkrečiam kokybės lygmeniui (nuo 1 iki 
4). Per kitą susitikimą, kai visa vertinimo grupė vėl susi-
renka, grupės nariai supažindinami su kitų narių nuomo-
nėmis. Šio susitikimo tikslas – pasiekti bendrą sutarimą 
dėl esamos dviračių politikos privalumų ir trūkumų bei 
kiekvieną klausimyno klausimą kartu priskirti konkrečiam 
kokybės lygmeniui. Remdamasi šios diskusijos rezulta-
tais, per antrąjį susitikimą vertinimo grupė parengia bū-
simos dviračių politikos kokybės planą. 

8.2.5 BYPAD proceso ir rezultatų dokumen-
tavimas 

BYPAD audito proceso metu miestas/miestelis/regionas 
gauna įvertinimą pagal kiekvieną iš devynių modulių ir už 
dviračių politiką apskritai. Šie įvertinimai iš karto parodo 
miesto dviračių politikos stipriąsias ir silpnąsias puses. Au-
ditorius parengia tarpinę ir galutinę audito ataskaitas, ku-
riose išsamiai išdėsto, kokia iki šiol buvo dviračių politika, 
bei dokumentuoja audito procesą. Kokybės plane doku-
mentuojami tikslai, pagrindinės veiksmų sritys ir priemo-
nės, dėl kurių vertinimo grupė susitarė. 
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8.2.6 Pripažintas metodas 

Vokietijos, Čekijos ir Austrijos nacionalinėse dviračių 
strategijose BYPAD rekomenduojamas miestams ir mies-
teliams kaip kokybės valdymo įrankis dviračių politikai 
tobulinti. Čekijoje BYPAD taikymas yra vienas iš reika-
lavimų siekiant gauti subsidiją. Šiaurės Reino-Vestfalijos 
žemėje (Vokietija) BYPAD taikymą gali bendrai finansuoti 
žemės valdžia. 

8.2.7 BYPAD – tai ne grožio konkursas 

Pagrindinis BYPAD tikslas – patobulinti miesto/mieste-
lio/regiono dviračių politiką naudojant vidaus vertinimo 
procesą ir mokantis iš kitų Europos miestų/miestelių/
regionų patirties. Tačiau pats miestas turi sąmoningai 
pasirinkti taikyti BYPAD; BYPAD proceso metu atsiskleis 
tiek stipriausios, tiek silpniausios miesto dviračių politi-
kos pusės. 

BYPAD tinkle populiaru, kad miestai lygina savo BYPAD 
įvertinimą su kitų miestų įvertinimu. Klasikinis klausi-
mas, į kurį kiekvienas miesto meras nori gauti atsaky-
mą, yra toks: „Ar mes esame geriausias dviračių miestas 
Europoje?“ arba „Kuris miestas yra geriausias dviračių 
miestas?“ Tačiau į šį klausimą su BYPAD ne taip lengva 
atsakyti. Lyginant skirtingus miestus ir šalis, reikia atsi-
žvelgti į tokius aspektus: 

• miesto geografiją, 
• skirtingus BYPAD auditorius, 
• skirtingas vertinimo grupių narių asmenines nuo-

mones, 

• skirtingą dviračių kultūrą. 

Visų pirma BYPAD turėtų būti naudojamas kaip vidaus ver-
tinimo įrankis savo dviračių politikai pagerinti. Kur kas įdo-
miau kas dveji ar treji metai palyginti BYPAD rezultatus 
mieste nei lyginti „obuolius su citrinomis“. Kita vertus, 
įdomu sužinoti kitų miestų įvertinimą, bet visada reikia at-
sižvelgti į tai, kad toks palyginimas nėra patikimas. 

8.3 BYPAD užtikrina keitimąsi dviračių 
naudojimo patirtimi 

Be to, kad BYPAD vykdo auditą ir miestui/miesteliui/re-
gionui parengia dviračių kokybės/veiksmų planą, antras 
BYPAD tikslas yra užtikrinti keitimąsi dviračių naudoji-
mo patirtimi Europoje. Siekiant šio tikslo organizuoja-
ma tokia veikla:54

54 8.3 punktas paimtas iš „Vectris ir kt., 2008a“ ir redaguotas

• Nacionaliniai/regioniniai seminarai pagal kalbų re-
gionus. Šiuose seminaruose BYPAD tinkle dalyvau-
jantys miestai/miesteliai/regionai atlieka aktyvų 
vaidmenį, o nauji miestai/miesteliai/regionai su-
sipažįsta su BYPAD įrankiu (pavyzdžiui, Rekling-
hauzene, Vokietija, vokiečių kalba – Vokietijai, Aus-
trijai, Šveicarijai; Ženevoje, Šveicarija, prancūzų 
kalba – Šveicarijai, Prancūzijai, Belgijai; Hertogen-
bose, Nyderlandai, olandų kalba – Nyderlandams, 
Belgijai; Lunde, Švedija, švedų ir danų kalbomis – 
Švedijai, Danijai, Norvegijai). 

• Tarptautiniai seminarai/ekskursijos. Tarptautiniai 
seminarai specifinėmis su dviračiais susijusiomis 
temomis ir ekskursijos organizuojamos skatinant 
keitimąsi dviračių naudojimo patirtimi (pavyzdžiui, 
Česke Budejovicuose, Čekija, 2006 m.; Miunchene, 
Vokietija, 2007 m.; Tartu, Estija, 2008 m. ir t.t.). 

• BYPAD tinklalapis www.bypad.org yra tiek infor-
macijos priemonė, tiek darbo instrumentas BYPAD 
auditoriams ir BYPAD miestams/miesteliams/regio-
nams. Tinklalapyje yra vieša erdvė, kurioje patei-
kiama informacija apie BYPAD metodą, kontaktinė 
informacija, pristatoma miestų patirtis, yra geriau-
sios praktikos duomenų bazė, ir apsaugota erdvė, 
kurioje pateikiami BYPAD miestų rezultatai, miestų 
ataskaitos, BYPAD klausimynai, miestų registracijos 
duomenys ir t.t. 

• BYPAD geriausios praktikos duomenų bazė: joje 
pateikiami pavyzdžiai iš visų BYPAD miestų pagal 
skirtingus dviračių politikos kokybės lygmenis. 

• Miestai/miesteliai/regionai, kurių lygmuo žemas, 
gali pasisemti įkvėpimo ir idėjų, ką galima nuveikti 
tobulinant dviračių politiką. 

•  Visi trys BYPAD klausimynai miestams/miesteliams/
regionams yra parengti 15 kalbų. 

•  BYPAD naujienlaiškis, leidžiamas triskart per metus, 
platinamas BYPAD tinkle ir BYPAD auditoriams ben-
draujant su tinklo partneriais. 

8.4 Kiti vertinimo metodai 

Per pastarąjį dešimtmetį padidėjo suvokimas, kad rei-
kalinga aukštos kokybės dviračių politika. Ieškant vietos 
dviračių politikos kokybės vertinimo ir tobulinimo me-
todų, keliose šalyse parengti lyginamosios analizės ins-
trumentai ir rodiklių sistemos bei įvertintos priemonės ir 
programos:55

• Jungtinė Karalystė: CTC (dviračių naudotojų organ-
izacijos) lyginamosios analizės projektas, 

• Nyderlandai: Nyderlandų dviratininkų asociacijos 

55 8.4 punktas paimtas iš „Vectris ir kt., 2008a“ ir redaguotas
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iniciatyva „Dviračių pusiausvyra“ (Fietsbalans),

• Šveicarija: Šveicarijos transporto inžinierių ir ek-
spertų asociacijos (SVI, Vereinigung Schweizer Ver-
kehrsingenieure) mokslinių tyrimų projektas „Dvi-
račiams draugiškų miestų ir miestelių rodikliai“, 

• Vokietija: miestų tinklo narių dviračių politikos 
įvertinimas „Dviračiams draugiški miestai ir mieste-
liai Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje“,

• Danija: Kopenhagos dviračių ataskaita. 

Kiekvienas metodas yra skirtingas, ir dėmesys kartais 
skiriamas skirtingiems aspektams. Taip pat labai svarbu, 
kas inicijuoja darbą su analizės įrankiu. Pavyzdžiui, „Dvi-
račių pusiausvyra“ Nyderlanduose yra Nyderlandų dvira-
tininkų asociacijos, kuri renka geriausią metų dviračių 
miestą, iniciatyva. Tuo pačiu ji parengia ataskaitą apie 
tai, kaip užtikrinamas naudojimosi dviračiu patogumas 
tame mieste. 

Nyderlandų dviratininkų asociacija informaciją apie 
„Dviračių pusiausvyros“ rezultatus skelbia visoje šalyje, 
taigi miestai jaučia spaudimą užtikrinti aukštą dviračių 
politikos kokybę. „Dviračių pusiausvyros“ rezultatai at-
spindi vartotojų grupių asociacijos nuomonę. 

BYPAD auditą inicijuoja ne vartotojų grupės. Iš tiesų 
miestas/miestelis/regionas nusprendžia tobulinti dvira-
čių politiką ir pasinaudoti BYPAD, kad gautų rekomen-
dacijas apie faktinį kokybės lygmenį ir tai, ką būtina to-
bulinti. Išorės spaudimas tapti geriausiu dviračių miestu 
nėra toks stiprus, tačiau galima laikyti, kad BYPAD tai-
kymas yra ambicingas miesto įsipareigojimas tobulinti 
dviračių politiką. 

8 lentelėje pateikiama skirtingų dviračių politikos verti-
nimo metodų apžvalga. 

BYPAD 
(Europa)

CTC vietos dviračių 
politikos lyginamoji 
analizė (JK)

„Dviračių pusiausvy-
ra“ (Nyderlandai) 

Dviračių naudojimo 
lyginamoji analizė 
(Šveicarija) 

„Dviračiams 
draugiški miestai“ 
(Vokietija) 

Iniciato-
rius 

Savivaldybė Dviratininkų sąjunga Dviratininkų sąjunga Savivaldybė Savivaldybė 

Dalyvau-
jančios 
šalys 

• Politikai 
• Valstybės tarnautojai 
• Vartotojai / vartotojų 

grupė 
• Išorės prižiūrėtojas 

Tarpininkas, paskirtas 
įgaliotas asmuo. Per 
vizitus taip pat: kiti pa-
reigūnai ir vartotojai 

Vartotojai, pareigūnai Pats vertinimas: sa-
vivaldybė 
Vėliau: visi asmenys, 
kurie gali veikti kaip 
varomoji jėga 

Ministerija, eks-
pertai, specialistų 
grupė, miestas 

Kokiems 
aspektams 
skiriamas 
dėmesys 

• pagrindinė informacija 
• vartotojų poreikiai
• politikos formavimas / 

vadovavimas
• strategija ir procedūra
• išteklių valdymas
• personalo valdymas
• projektai ir veiksmai

• įvertinimas ir stebėsena 

Nuo populiarinimo iki 
inžinerinio projektavimo, 
nuo mokymo iki dviračių 
takų techninės priežiūros 
(politika ir praktika) 

Fiziniai aspektai Statybos praktika ir 
išteklių naudojimas 

Dviračių naudojimas 
kaip transporto 
sistema – platus 
požiūris 

Stipriosios 
pusės 

• Pateikti atsakymai su-
teikia įkvėpimo 

• Išsamus požiūris 
• Giliai išanalizuojama, 

kaip pasiekti rezultatus 
• Įtraukiami visi veikėjai 
• Išorės (objektyvus) 

proceso prižiūrėtojas 

• Geriausios praktikos 
procesų išsami analizė 

• Galimybė peržiūrėti 
ir atnaujinti veiklos 
rodiklius ir užduotis 

• Padidintas dviračių 
naudojimo populiaru-
mas 

• Didesnis pasitikėjimas 
• Ryšių užmezgimas 

• Dviračių naudotojas 
laikomas perspek-
tyviu 

• Objektyvus mata-
vimas 

• Informuotumo apie 
dviračių naudojimo 
svarbą didinimas 

• Įkvėpimo suteiki-
mas 

• Labai greitas meto-
das, visai neužima 
laiko 

• Sukuriama 
geresnė atmos-
fera dviratin-
inkams 

• Dešimtosios 
metinės: naujos 
gairės 

• Peržiūra kas 7 
metai, miestai 
išlieka budrūs 

Silpnosios 
pusės 

• Skirtingi plėtros lygiai 
nepakankamai aiškiai 
suformuluoti 

• Du klausimai viename 
• Per ilgi / sudėtingi 

klausimai 
• Atsakymai ne visada 

aktualūs 
• Informacija apie fi-

nansinius išteklius 
• Kiekybinių duomenų 

rinkimas 
• Užima labai daug laiko 

• Duomenų prieina-
mumas 

• Apribojimai atliekant 
prasmingus palygi-
nimus (savivaldybių 
unikalumas) 

• Kokybinių duomenų 
negalima išmatuoti 
tiesiogiai 

• Neišsamus 
• Užima labai daug 

laiko 

• Techninis pobūdis, 
„juoda dėžė“ mies-
tams 

• Bendro pobūdžio, 
nenustatomos sil-
pnosios vietos 

• Galimybė taikyti 
priklauso nuo Dvi-
ratininkų sąjungos 

• Iniciatorius – ne 
sprendimų priė-
mėjai 

• Užima labai daug 
laiko 

• Nesistemingas • Metodo par-
inkimas nėra 
moksliškai pa-
grįstas ir sunkiai 
suprantamas 

8 lentelė. Skirtingų dviračių politikos vertinimo metodų apžvalga 
Šaltinis: „Vectric ir kt., 2008a“ (pritaikyta) 
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II  Dalis :  Dviračių infrastruktūra

1. Dviračių infrastruktūra

Šio aplanko turinys atspindi šiuolaikines Europos 
žinias apie dviračių infrastruktūros planavimą, 
kūrimą ir priežiūrą. Jame pateikiamos planavimo 
strategijos, parametrai ir naudingi patarimai, kaip 
įdiegti aukštos kokybės dviračių infrastruktūrą. Bus 
pateikta informacija apie tai, į ką reikėtų atsižvelgti 
planuojant naujos infrastruktūros statybą ir ką būtų 
galima padaryti, kad pagerėtų dviračių infrastruktūra 
esamuose užstatytuose rajonuose.

Pagrindinės šio projekto vadovo skyriaus tikslinės gru-
pės yra daugintojai, planuotojai ir sprendimų priėmėjai 
Vidurio ir Rytų Europos miestuose. Dėl šios priežasties 
pateikta informacija yra ne tik dar vienas važinėjimo 
dviračiais gairių rinkinys, bet ir planuotojo vadovas, 
orientuotas į tikslinių grupių poreikius atsižvelgiant į 
regioninę, infrastruktūros ir politikos specifiką. Vis dėl-
to, šis rinkinys gali būti naudingas planuotojams visoje 
Europoje siekiant pagerinti dviračių infrastruktūros pla-
navimo įgūdžius.

„PRESTO“ projekte (taip pat finansuojamas iš Pažangios 
energetikos Europai programos) pateikiama išskirtinė 
medžiaga, kuria yra paremta didesnė dalis šio aplanko 
turinio. Daug „PRESTO“ medžiagos buvo naudojama ir 
(arba) pateikta siekiant gauti modernių dviračių infras-
truktūros, kuri niekada negali būti išbaigta, gairių įvai-
rių pavyzdžių.

Šio skyriaus tikslas – pateikti dviračių transporto prie-
monių, parametrų ir reikalavimų apžvalgą. Dėl išsa-
mesnės informacijos primygtinai rekomenduojame to-
lesnius skaitinius, pavyzdžiui, „PRESTO“ faktų rinkinius 
(galima parsisiųsti nemokamai adresu: http://www.
presto-cycling.eu/de/policyguides-a-fact-sheets), Vo-
kietijos gaires dėl dviračių infrastruktūros (ERA2010) 
arba CROW (Dviračių transporto projektinis vadovas) iš 
Nyderlandų.

Atsižvelgiant į mažą dviračių transporto naudojimo 
proporciją ir ribotą planavimo procesų patirtį kartu su 
aukštos kokybės dviračių infrastruktūros reikalavimais 
miestuose, „mobile2020“ projekte bus pateikta lengvai 
suprantama medžiaga, vizualizuota daug nuotraukų, 
paveikslėlių, geriausios ir blogos praktikos pavyzdžiais 
aptariant planavimo klaidas ir prastai įdiegtus infrastruk-
tūros elementus. Kartu su pavyzdžiais, skaitytojas ras 
trumpus parodytos plėtros argumentų už ir prieš apra-
šymus. Šis skyrius yra paremtas pirmu skyriumi „Dviračių 
infrastruktūros strateginis planavimas“. Pateikus dvira-
čių transporto tinklo bendruosius reikalavimus ir strate-
ginį požiūrį į dviračių infrastruktūros planavimą, taip pat 
pateikiama statybos aspektų informacinė apžvalga.

1.1 Dviračių naudojimo poveikis

Bendras dviračių naudojimo skatinimo Vidurio ir Rytų 
Europos šalyse tikslas – sumažinti automobilių naudoji-
mą trumpoms kelionėms (1–10 km). Pasirūpinus geresne 
dviračių infrastruktūra ir skatinant dviračių naudojimą, 
automobilių naudojimas trumpoms kelionėms gali suma-
žėti. Motorizuotos kelionės gali būti naudojamos įvairiais 
tikslais: laisvalaikiui, darbui, pavedimams vykdyti. Pro-
jekto „mobile2020“ metodas yra suskirstyti keliones į 
dvi grupes: važiavimas dviračiu su reikalais ir laisvalaikio 
tikslais.

Šiame projekte važiavimas dviračiu darbo reikalais api-
brėžiamas kaip kasdienis dviračio naudojimas važiavimui 
į darbą, pavedimams atlikti, apsipirkimui, susitikimams 
su draugais ir pan., o važinėjimas dviračiu laisvalaikio 
tikslais apibūdina veiklą tik kai dviratis naudojamas poil-
siui ar sportinei veiklai. „mobile2020“ tikslas – padidinti 
dviračių naudojimo dalį, ypač važiavimui dviračiu su rei-
kalais.

Mažesnis automobilių naudojimas turi keletą teigiamų 
aspektų žmonėms ir aplinkai, pvz.:

• mažiau perpildytos gatvės, todėl mažiau kamščių;

• didesnis eismo saugumas;

• mažesnė tarša;

• mažesni CO2  teršalai ir

• geresnė fizinė būklė ir psichinė sveikata.

1.2 Projektiniai tikslai

Kiekvieno plano pradžioje turi būti aiškiai nustatytas 
tikslas. Todėl prieš pradedant planuoti dviračių trans-
porto tinklus, dviračių takus, stovėjimo vietas ir pan., 
planuotojai ir sprendimų priėmėjai turi aptarti ir susi-
tarti dėl bendro tikslo, apibūdinančio, koks turėtų būti 
miestas dviračių eismo atžvilgiu. Turi būti vizija, su kuria 
visi sutinka, ir kiekvienas turi nuspręsti siekti šio tikslo. 
(Išsamesnę informaciją apie projektinius tikslus rasite 1 
skyriuje). Nustačius viziją, būtų gerai pradedant miesto 
planavimą suskirstyti miesto ribose esančias gatves į ka-
tegorijas. 

Taps aišku, kurie keliai yra pagrindiniai, o kurie yra 30 
km/val greičio zonos. Jeigu nėra 30 km/val greičio zonų, 
primygtinai rekomenduojame įdiegti jas, kad būtų ska-
tinamas dviračių naudojimas. Nuo dabar galima įgyven-
dinti dviračių naudojimo strategiją. 30 km/val greičio 
zonų įdiegimas gali būti mažiausiai kainuojantis ir pati-
kimiausias sprendimas norint sukurti dviračių transportui 
draugiškas erdves be didelių investicijų. Bet policija turi 
įvesti greičio apribojimus, kad būtų pasiektas šis elgse-
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nos pokytis. Kitaip vairuotojai viršys greitį iki 10 km/val 
arba netgi daugiau nuo leistino greičio.1 Toliau pateikia-
mi bendri projektiniai principai, kuriuos nuolat reikia 
peržiūrėti.

 
1 pav. 30 zona (30 km/val greičio ribojimas)
Šaltinis: Rudolph, 2011

Gera dviračių infrastruktūra ir kasdienis dviračio naudo-
jimas yra glaudžiai susiję. Dviračių infrastruktūros struk-
tūra turi būti tinkama, kad suteiktų arba pagerintų eismo 
srautų saugumą ir kokybę. Be kasdienių kelionių dėl rei-
kalų tvarkymo, dviratis taip pat vaidina svarbų vaidmenį 
poilsinėse kelionėse2. Pagal šiuos faktus „infrastruktūra 
turėtų suteikti dviratininkams galimybę tiesiogiai ir pa-
togiai keliauti dviračiais patrauklioje ir saugioje eismo 
aplinkoje. Tik tada galima konkuruoti su automobiliu.“3 
Remiantis šiais tikslais, galima nustatyti penkis pagrin-
dinius dviračiams draugiškos infrastruktūros projektinius 
principus.

Jie detaliai parodyti 1.3 skyriuje. Ne visada ir ne visur 
bus galima įvykdyti visus reikalavimus. Bet svarbu, kad 
kuo daugiau jų būtų įgyvendinta, kuo daugiau žmonių 
būtų pritraukti sėsti ant savo dviračių. Visada reikia lai-
kyti šiuos reikalavimus siektinais tikslais. Taip pat jie gali 
būti naudojami kaip kriterijai esamos infrastruktūros ko-
kybei ir trūkumams įvertinti4.

1 ECF faktų rinkinys: 30 km/val greičio apribojimas ir dviračių 
saugumas (n/a)

2 Paragrafas paimtas iš „PRESTO“ konsorciumo, 2010a
3 CROW, 2007
4 Paragrafas paimtas iš „PRESTO“ konsorciumo, 2010a

1.3 Projektiniai principai

Prieš planuojant ir kuriant naują dviračių infrastruktū-
rą, būtina atsižvelgti į pagrindinius reikalavimus, kuriuos 
turi atitikti dviračiams draugiška infrastruktūra.5 Šie 
penki reikalavimai pagal CROW, 2007 yra:

• sauga;

• tiesumas;

• sanglauda;

• patrauklumas ir

• patogumas.

(Išsamesnę informaciją apie projektinius tikslus rasite 1 
skyriuje „Strateginis planavimas“).

Neabejotina, kad sauga yra pagrindinis reikalavimas, ir 
turėtų būti pagrindinis rūpestis. Dviratininkai nekelia 
didelio pavojaus, bet jie patys yra ir jaučiasi pažeidžia-
mi, kai jie juda toje pačioje erdvėje kaip ir motori-
zuotos transporto priemonės. Riziką lemia didelis svorio 
ir greičio skirtumas. Saugumą galima užtikrinti trimis 
pagrindiniais būdais. Sumažinus eismo intensyvumą ir 
greičius mažiau nei iki 30 km/val, saugu važiuoti miš-
rioms transporto priemonėms. Atskyrus dviratininkus er-
dvėje ir laike nuo greitai judančių ir sunkių motorizuotų 
transporto priemonių, sumažėja pavojingų susidūrimų 
skaičius. Kur negalima išvengti motorizuotų transporto 
priemonių ir dviratininkų eismo konfliktų taškų (sankry-
žose), jie turi būti pateikti kuo aiškiau, kad visi naudo-
tojai, ne tik dviratininkai, žinotų apie riziką ir galėtų 
pritaikyti savo elgesį.

Šie reikalavimai užtikrina dviračių takų saugą:

• vengti konfliktų su artėjančiomis transporto prie-
monėmis;

• vengti konfliktų sankryžose;

• atskirti transporto priemonių rūšis;

• sumažinti greitį konfliktiniuose taškuose;

• vengti, kad dviratininkai būtų išstumti nuo kelio;

• sukurti ir užtikrinti atpažįstamas kelių kategorijas;

• užtikrinti vienareikšmiškas eismo situacijas;

• minimaliai sumažinti ir apjungti subkonfliktus;

• užtikrinti vienodas eismo situacijas.

Tiesumą galima suskirstyti į atstumo tiesumą ir laiko 
tiesumą. Atstumo tiesumas reiškia, kad dviratininkai 
galėtų pasiekti savo paskirties vietą trumpiausiu gali-
mu maršrutu. Lankstai turėtų būti maži. Laiko tiesu-
mas reiškia, kad reikia sumažinti bendrą dviratininkų 
kelionės laiką. Taip važiavimas dviračiu trumpais ats-
tumais tampa labai konkurencingu, nes paprastai ke-

5 Paragrafas paimtas iš „PRESTO“ konsorciumo, 2010a

Papildoma literatūra

ECF faktų rinkinys „30 km/val greičio ribojimas ir 
dviratininkų saugumas“.

http://www.ecf.com/wp-content/uploads/ECF_
FACTSHEET1_V3_cterree30kph.pdf
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lionės trukmė bus mažesnė nei važiuojant automobiliu. 
Visi veiksniai, turintys poveikio kelionės trukmei, daro 
įtaką tiesumui: lankstai, sustojimų skaičius sankryžose, 
šviesoforų reguliavimas, nuokalnės ir pan. Todėl galima 
skatinti važiavimą dviračiu kaip protingą pasirinkimą ir 
greitą susisiekimo priemonę į miesto centrą arba vietos 
mokyklas, į darbą ar kitas pramogų vietas.

Sanglauda reiškia, kiek dviratininkai gali važiuoti iš 
pradinio taško į paskirties vietą be pertrūkių.Tai pa-
prastai reiškia, kad dviratininkai mėgtų visą rajoną 
arba miestą apimantį tinklą. Dviratininkus stipriai 
stabdo „juodos vietos“ ir kliūtys, staiga pranykstantys 
dviračių takai. Dviratininkai turi būti tikri, kad kur jie 
bevažiuotų, lengvai ras maršrutą su nuosekliai geros 
kokybės taku. Kiekvieni namai, kiekviena bendrovė, 
kiekviena pramogų vieta turėtų būti pasiekiama dvira-
čiu ir prijungta prie bendro tinklo. Sanglauda taip pat 
reiškia geras sąsajas su kitais tinklais, daugiausia viešo-
jo transporto stotelėmis ir mazgais.

Patrauklumas reiškia, kad dviračių infrastruktūra yra 
gerai integruota į priimtiną aplinką. Tai yra suvokimo ir 
įvaizdžio reikalas, kuris gali gerokai paskatinti arba nu-
vilti dviratininkus. Kadangi suvokimas labai skiriasi ir yra 
asmeninis, sunku pateikti bendras taisykles. Bet planuo-
jant ir analizuojant naudojimo lygius ir nusiskundimus, 
reikėtų skirti dėmesio suvokimui. Be rajono projektavi-
mo ir kraštovaizdžio savybių bei įvaizdžio, tai taip pat 
apima faktinį ir suvokiamą asmeninį saugumą. Tai yra 
ypač svarbu vakarais ir nakties metu.

Patogumas – tai smagios, sklandžios ir atpalaiduojan-
čios važiavimo dviračiu patirties sukūrimas. Reikėtų kuo 
labiau sumažinti fizines ir protines pastangas. Reikėtų 
vengti nevienodų pastangų sklandžiam važiavimui: nuo-
latiniai sustojimai ir važiavimai toliau yra varginantys 
ir keliantys stresą. Bloga medžiagų struktūra ar prie-
žiūra sukelia erzinančią vibraciją, smūgius ir kliūtis, 
todėl važiavimas dviračiu tampa sudėtinga užduotimi, 
reikalaujančia didesnio susikoncentravimo ir daugiau 
pastangų išlaikyti pusiausvyrą ir pastebėti iš anksto ne-
patogumus.6

6 Paragrafas paimtas iš „PRESTO“ konsorciumo, 2010a ir 
paredaguotas

       
Papildomi skaitiniai:

Išsamesnę informaciją apie saugos reikalavimus 
rasite CROW, 2007: Projektinis dviračių transpor-
to vadovas,  99ff ir 185ff psl.

1.4 Forma, funkcija, naudojimas

Labai svarbu kiekvienai kelio atkarpai atrasti šių trijų 
savybių – funkcijos, formos ir naudojimo – pusiausvyrą. 
Kiekviena kelio atkarpa turi savo funkcijas. Pagal šias 
funkcijas galima pasirinkti formą. 2 pav. parodytas tri-
kampis ir šių trijų funkcijų sąsajos.

2 pav. Trikampis
Šaltinis: Mūsų rinkinys

Trys veiksniai, turintys reikšmingo poveikio šiame pro-
cese:

• dviračių eismo intensyvumas;

• motorizuotų transporto priemonių greitis ir

• motorizuotų transporto priemonių eismo intensy-
vumas.

Kelių atkarpos nuo vienos sankryžos iki kitos gali keisti 
savo formą dėl prisijungimo prie kitų kelių. Dviračių 
eismo ar motorizuotų transporto priemonių eismo in-
tensyvumas taip pat gali keistis. Kol kiekviena atkarpa 
atitinka reikalavimus, problemų nekils.

Kita vertus, tęstinumas ir atpažinimas yra svarbūs, 
ypač ilgiems dviračių takams (kelių šimtų metrų) ir 
jungiančių rajonus ir (arba) dažnai naudojamus važia-
vimui į darbą arba poilsio tikslais.

Funkcionalumas ir trys veiksniai lemia dviračių infras-
truktūros formą. Galutinėje analizėje naudojimas pri-
klauso nuo funkcijos ir pasirinktos formos.

1.5 Projektiniai parametrai

Šiame skyriuje pateikiami svarbiausi projektiniai para-
metrai, kurie plačiai naudojami projektuotojų Vakarų 
Europoje. Šie parametrai yra skirti modernios dviračių 
infrastruktūros planavimui. Jie yra surinkti iš skirtin-
gų šaltinių ir pateikti rinkinyje. Informaciją yra lengva 
suprasti žmonėms, kurie nėra profesionalūs projektuo-
tojai. Išsamesnės informacijos rasite pirminiame šal-
tinyje.
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1.5.1 Reikalingas tarpas

„Dviratininkui reikalinga erdvė, kai jis jaučiasi pakan-
kamai saugiai ir patogiai, priklauso nuo:

• dviratininko dinaminio apgaubo, t. y., judant rei-
kalingos erdvės (stabilumui ir manevravimui);

• tarpo važiuojant pro nejudamus objektus; ir

• atstumo nuo kitų eismo dalyvių ir jų greičio (bijo-
mas atstumas iki kliūčių).“7

Reikia atsižvelgti į šiuos veiksnius, kad būtų sukurta 
dviratininkams palanki aplinka, nes jie turi svarbaus 
poveikio projektavimo procesui. Dviratininkai ir moto-
rizuotos transporto priemonės turi būti tuo labiau at-
skirtos, kuo labiau skiriasi šių dviejų grupių greitis. Ši 
rekomendacija taip pat taikytina bendrai dviratininkų ir 
pėsčiųjų erdvei. „Jeigu projektas leidžia santykinai di-
desnius važiavimo dviračiu greičius, naudingi yra dides-
ni atskyrimo atstumai. Važiuojant labai mažais greičiais 
ir nelygiu paviršiumi, dviratininkams reikalingas papil-
domas plotis pusiausvyrai išlaikyti.“8 Reikalingas tarpas 
priklauso nuo dviratininko stabilumo, manevravimo ir 
bijomo atstumo iki kliūčių.

Stabilumas
Dviračiai yra nestabilios transporto priemonės. Skersvė-
jai, sunkvežimių keliami sūkuriuoti srautai, nelygumai 
ir duobės kelio paviršiuje ir priverstinis nedidelis greitis 
lemia stabilumą ir tuo pačiu manevravimui reikalingą 
erdvę. Norint išlaikyti pusiausvyrą, reikalingas bent 12 
km/val greitis. Važiuojant mažesniu greičiu dviratis 
pradeda svyruoti. Taip būna pajudant iš nejudamos pa-
dėties, sulėtinus greitį staigiuose posūkiuose ir važiuo-
jant į kalną.9

Pusiausvyra ir saugus tarpas
Važiuodami dviratininkai nuolat turi išlaikyti savo pu-
siausvyrą. Štai kodėl jie visada šiek tiek juda į šonus, 
netgi kai greitai važiuoja. Tai vadinama važiavimu zig-
zagais.Be greičio, važiavimas zigzagais taip pat pri-
klauso nuo amžiaus, patirties, fizinio pajėgumo, kelio 
paviršiaus suirimo ir skersvėjų. Važiuojant normaliu 
greičiu normaliomis sąlygomis, judėjimui zigzagais rei-
kia maždaug 0,20 m. Kai dviratininkai yra priversti va-
žiuoti mažesniu nei 12 km/val greičiu, reikia daugiau 
laisvos erdvės. Taip būna prie šviesoforų, pavyzdžiui, 
kai dviratininkai turi pradėti važiuoti iš stovimos padė-
ties ir važiuojant į kalną. Tokiose situacijose važiavimui 
zigzagais reikia iki 0,80 m tako pločio.10

7 Transporto departamentas, 2008
8 Transporto departamentas, 2008
9 Paragrafas paimtas iš „PRESTO“ konsorciumo, 2010a
10 Paragrafas paimtas iš „PRESTO“ konsorciumo, 2010a

Bijomas atstumas iki kliūčių
Projektuotojai taip pat turi atsižvelgti į susidūrimo su 
kliūtimis arba infrastruktūros dalimis baimę: Olandijos 
projektavimo vadove11 nurodomi šie atstumai nuo kliū-
čių. Atstumas nuo:

• apželdintų kraštų ir žemų bordiūrų: 0,25 m;

•  aukštesnių bordiūrų: 0,50 m ir

• uždarų sienų: 0,625 m.12

1.5.2 Vingio spindulys

Vingiais kelio atkarpos yra nuosekliai sujungiamos. Vin-
gio spindulys turi tiesioginio poveikio dviratininko grei-
čiui važiuojant per šį vingį. Vingio spindulys neturėtų 
būti mažesnis kaip 5,00 m. Tai yra absoliutus kreivės 
spindulio minimumas. Esant mažesnei šiai vertei, dvira-
tininkui neužtenka greičio, kad jis išliktų stačioje padė-
tyje. „Didėjant numatomam greičiui, turi atitinkamai 
didėti vingio spindulys. Dviračių jungtys, kurios yra pa-
grindinio tinklo dalis, turi turėti  ≥ 10 m spindulį, pritai-
kytą 20 km/val projektiniam greičiui. Dviračių maršru-
tai ir pagrindiniai dviračių maršrutai turi turėti ≥ 20 m 
spindulį, pritaikytą 30 km/val projektiniam greičiui.“13

1.5.3 Nuokalnės / šlaitai

Projektuotojams šlaitai, ar važiuojama įkalnėn, ar nuo-
kalnėn, yra svarbi problema. „Dėl įkalnių dviratininkai 
turi dėti papildomas pastangas ir jų, kur galima, reikėtų 
vengti projektuojant dviračiams draugišką. Infrastruk-
tūrą.14“ Reikėtų vengti ilgų įkalnių. „Jeigu reikia įva-
žiuoti į didesnę nei 5,00 m įkalnę, rekomenduojama 
įterpti „poilsio vietą“, kaip maždaug 25 m ilgio hori-
zontalią atkarpą, prieš dviratininkams važiuojant kitą 
įkalnės dalį […].“15

Pastovus nuolydis sumažins važiavimo greitį, todėl reko-
menduojama„ […] žemiausią atkarpą projektuoti pagal 
didžiausią procentą grafike ir aukščiausią atkarpą pagal 
žemesnį procentą.“16 Taip suprojektuotuose šlaituose 
dviratininkams daug lengviau pakilti ir galima išlaikyti 
tinkamą važiavimo greitį. Kiekvienu šlaitu galima va-
žiuoti abiem kryptimis. Šlaitas turėtų būti projektuoja-
mas ne tik atsižvelgiant į įkalnę važiuojantį dviratinin-
ką, bet  ir į nuokalnėn važiuojantį dviratininką.

11 CROW, 2007
12 Paragrafas paimtas iš „PRESTO“ konsorciumo, 2010a
13 CROW, 2007
14 CROW, 2007
15 CROW, 2007
16 CROW, 2007
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3 pav. Vingio spindulio ir dviračio greičio santykis
Šaltinis: CROW, 2007

Nuokalnėn važiuojančių dviratininkų greitis yra svarbus, 
nes nuokalnėn važiuojantis dviratininkas gali lengvai pa-
siekti iki 40 km/val ir didesnį greitį. Šlaito apačioje tu-
rėtų būti palikta pakankamai vietos greičio sumažinimui. 
Dėl galimai didelio dviračio greičio, neturėtų būti sankry-
žų, staigių posūkių ar kliūčių.17

1.5.4 Matomumo diapazonas

Eismui yra svarbus matomumas. Svarbu turėti platų ir 
atvirą vaizdą, kad matytumėte kitus eismo dalyvius, ir, 
žinoma, būtina, kad jus matytų kiti.

(Pagrindiniai) 
dviračių 
maršrutai

Kiti maršrutai

Dviratininkų projektinio 
greičio važiavimo mato-
mumas 

30 km/val 20 km/val

Mažiausias reikalingas 
važiavimo matomumas 

35-42 m 22-30 m

1 lentelė. Dviratininkų važiavimo matomumas
Šaltinis: CROW, 2007

Matomumą galima suskirstyti į tris kategorijas: važiavi-
mo, stabdymo ir artėjimo matomumas.

1. Važiavimo matomumas: norint saugiai važiuoti dvi-
račiu tam tikru greičiu, būtina gerai matyti dvira-
čių taką, kelius ir šaligatvius. Vaizdas turi būti kuo 
atviresnis ir be tokių kliūčių, kaip skelbimų lentos, 

17 CROW, 2007

ženklai, medžiai ar kiti įrenginiai. „Patogus va-
žiavimo matomumas – tai atstumas, nuvažiuoja-
mas per 4–5 sekundes.“18

2. Stabdymo matomumas: stabdymo matomumas – tai 
atstumas, kuriuo dviratininkas gali saugiai stabdyti, 
nekliudydamas kliūties. Tai atstumas, kuris nuva-
žiuojamas per dviejų sekundžių reagavimo laiką, ir 
atstumas, reikalingas dviračiui sustabdyti. „Važiuo-
jant 30 km/val greičiu, stabdymo matomumas yra 
40 metrų, 20 km/val – 21 metras (laikant, kad rea-
gavimo laikas yra 2,0 sekundės ir greičio mažinimo 
pagreitis – 1,5 m/s²)“19. Stabdymo matomumas yra 
svarbus kelių sankryžose.

3. Artėjimo matomumas: ypač sankryžose ir susikirti-
mo vietose, kur dviratininkas nori kirsti kelią, mato-
mumas abiem kelio kryptimis turi būti pakankamas, 
kad dviratininkas galėtų įvertinti pagal artėjančių 
automobilių greitį, ar pakaks laiko saugiai kirsti ke-
lią. Reikalingas artėjimo matomumas apskaičiuoja-
mas iš 1,0 metro nuo pagrindinės važiuojamosios 
dalies pusės, kur dviratininkas laukia kirsti kelią. 
Artėjimo matomumą lemia:

• kelią kertančių eismo dalyvių artėjimo greitis;

• laikas, reikalingas dviratininkui saugiai kirsti kelią 
(kirtimo atstumas) ir

• delsos laikas (kelią kertančių eismo dalyvių sauga).20

18 CROW, 2007
19 CROW, 2007
20 CROW, 2007
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• plano vieta – vengti nepatrauklių arba vizualiai at-
grasių schemų, nors ryškios spalvos greitai sušvelnė-
ja, kai takas yra naudojamas;

• vizualinis poveikis – užtikrinamas suderinamumas su 
esamais kelio ženklais ir geriausiu ženklų naudoji-
mu, kad būtų pabrėžiamas dviračių tako buvimas;

• aplinkos poveikis – spalvų ir paviršiaus pasirinkimas 
turi būti atliekamas atsižvelgiant į bendrą aplinką;

• naudotojų reikalavimai – pavyzdžiui, naudotojai su 
negalia, poilsiaujantys dviratininkai ir reikalus tvar-
kantys dviratininkai;

• priežiūros reikalavimai, įskaitant gebėjimą išlaikyti 
spalvą.

Ypač reikėtų atsižvelgti į paviršių, kai yra didesnis porei-
kis pabrėžti dviračių tako buvimą kitiems kelio naudoto-
jams, pavyzdžiui, kai:

• dviračių takai kerta sankryžas;

• dviračių takai eina greta automobilių stovėjimo 
aikštelių;

• dviračių takai eina tarp eismo juostų;

• dviračių takai eina per susiaurintą važiuojamąją 
dalį;

• dviračių takai eina per sankryžas; 

• kai dviračių takas ar įrengimas nėra greta dešinės 
pusės šaligatvio, ir;

• kur motorizuotos transporto priemonės ir (arba) 
pėstieji dažnai įvažiuoja (įeina) / išvažiuoja (išeina) 
į / iš dviračių tako.

Yra du pagrindiniai būdai, kaip gauti spalvotą važiuoja-
mosios dalies paviršių:

• naudoti spalvotus užpildus ir rišamąsias medžiagas 
viršutinės dangos mišinio dalyje; ir

• naudoti spalvotą medžiagą paviršiuje.

Galutinis sprendimas, kokios rūšies spalvotą paviršinę 
medžiagą reikėtų naudoti, priklausys nuo vietos važiuo-
jamoje dalyje, projekte nurodytų važiuojamosios dalies 
standartų ir kainos. Dažniausiai naudojamos medžiagos:

• termoplastiniai dažai;

• dervos pagrindo medžiagos su spalvota skalda;

• spalvota skalda; 

• šlamas.

Renkantis tinkamiausią medžiagą konkrečiai vietai, rei-
kia įvertinti: 

• atsparumą praslydimui;

• sukibimą su esamu paviršiumi;

• spalvos išlaikymą;

• patvarumo reikalavimus.

• važiavimo kokybę; 

Reikalingas artėjimo matomu-
mas (m) įvairiems motorizuotų 
transporto priemonių artėjimo 
greičiams

Kirtimo at-
stumas (m)

Kirtimo 
laikas 
(s)

30 
km/
val

50 
km/
val

70 
km/
val

80 
km/
val

4 4,2 45 100 180 205
5 4,5 45 105 185 210
6 4,9 50 110 190 220
7 5,1 50 115 200 225
8 5,5 55 120 205 235

2 lentelė. Reikalingas artėjimo matomumas įvairiems kelio 
pločiams ir važiavimo greičiams
Šaltinis: CROW, 2007

2 lentelėje pateikiamos dviračių artėjimo matomumo 
orientacinės vertės. Jos yra paremtos ne didesniu kaip  
0,8 m/s² pagreičiu, maždaug 1 s reagavimo laiku ir maž-
daug  10 km/val (= 2,8 m/s) didžiausiu kirtimo greičiu. 
Kadangi artėjimo matomumas susijęs su dviratininkais, 
norinčiais kirsti važiuojamąją dalį iš stovimos padėties, 
atstumas nepriklauso nuo dviračių tako sankryžos funk-
cinio lygio. Delsos laikas priklauso nuo kertančių trans-
porto priemonių artėjimo greičio ir kinta nuo 1 sekun-
dės esant 30 km/val greičiui iki 5 sekundžių esant 80 
km/val greičiui.21

1.5.5 Paviršius

Kalbant apie kelių tiesimą, svarbios visos eksploatavimo 
trukmės sąnaudos sprendžiant, kokie paviršiai bus nau-
dojami. Viena vertus, danga turi būti lygi ir vienoda. 
Kita vertus, paviršius turi būti pakankamai sukimbantis, 
kad dviratininkai galėtų išlaikyti pusiausvyrą vingiuose, 
netgi esant lietingoms sąlygoms (padangų ir kelio dan-
gos sukibimas).

1.5.6 Kelio paviršiai

Plačiai paplitę matomos dviračių trasos, pavyzdžiui, dvi-
račių takai, taip pat turi reklaminį poveikį, skatinantį va-
žinėjimą dviračiais, ir aiškiai pažymėti dviračių takai taip 
pat padeda sumažinti kitų eismo dalyvių įsikišimą. Tačiau 
spalvinis žymėjimas gali netikti tam tikrose istorinėse ar 
aplinkos atžvilgiu jautriuose rajonuose. Taip pat reikėtų 
atsižvelgti į spalvoto paviršiaus išlaikymo išteklius (darbo 
jėgą ir sąnaudas). Papildomo paviršiaus rūšis, jeigu yra, 
turi būti pasirinkta tinkamai atsižvelgus į:

• esamus standartus – užtikrinant nuoseklumą su 
esamais spalviniais planais, pavyzdžiui, raudona ir 
žalia. Kai kuriuose žemyninės Europos miestuose 
taip pat naudojama mėlyna spalva; 

21 CROW, 2007
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• įrengimo ir priežiūros kainą;

• tikėtiną nusidėvėjimo lygį.22

1.5.7 Bekelės paviršiai

Lygūs, tvirti ir neslidūs paviršiai yra lengviausi visiems 
naudotojams. Paprastai parkuose ir poilsio zonose takų 
paviršiai yra iš degutbetonio (asfalto) arba betono, bet 
jie sumenkins vietovės vaizdą ir atmosferą ne taip in-
tensyviai tvarkomuose plotuose, ypač kitiems eismo 
dalyviams, pavyzdžiui, pėstiesiems ir jojikams. Galima 
naudoti įvairias birias paviršiaus medžiagas, pavyzdžiui, 
žvyrą, skaldą, žemėtvarkos darbų likučius (regeneruotą 
kelio dangą), tvirtai suspaudus volu ar vibracine plokš-
te. Medžiaga turėtų būti švelniai išgaubta drenažui. 
Jeigu dviračių takas yra miškingoje teritorijoje, reikėtų 
dėti medžių šaknims atsparų paviršių. 

Svarbus yra tako kraštų apdorojimas. Kai vieta yra tin-
kama ir yra lėšų priežiūrai, geriausias pasirinkimas būtų 
veja. Taip susidaro pakankamai patvarus paviršius, kurį 
galima naudoti kaip išsiliejimą. Taip pat išlaikomas atvi-
ras regėjimo laukas. Priežiūros tikslais krūmai, gyvatvo-
rės ir medžiai turėtų būti sodinami atokiau nuo tako, 
paliekant bent 2 m kraštą. Projektuojant visus dviračių 
takus, reikėtų atsižvelgti į tinkamo drenažo poreikį, kad 
dėl atšiauraus oro jie nebūtų užtvindyti arba paveikti 
erozijos.23

1.6 Dviračių takų rūšys (ERA2010)

Šiame skyrelyje aptariama skirtingų tipų dviračių infras-
truktūra. Skirtingų tipų naudojimas priklauso nuo eismo 
intensyvumo ir dviratininkų santykių tvirtumo. Eismo in-
tensyvumas yra svarbus veiksnys sprendžiant, kokį tipą 
naudoti. Projektuotojai privalo žinoti kelio, kuriame pro-
jektuojama dviračių infrastruktūra, eismo intensyvumą 
(automobilių skaičių per valandą). Jeigu duomenų nėra, 
reikia atlikti tyrimą, kad būtų nustatytas automobilių 
skaičius per parą. 

Tolesniuose skyreliuose aptariamos planavimo proble-
mos, pateikiamos geros praktikos paveikslėliai ir nuo-
traukos, iliustruojantys skirtingas esamas galimybes. Pa-
gal eismo intensyvumą galima lengvai pasirinkti tinkamą 
formą.

22 Paragrafas paimtas iš „SEStran South East of Scotland Transport 
Partnership“, 2008

23 Paragrafas paimtas iš „SEStran South East of Scotland Transport 
Partnership“, 2008

1.6.1 Dviračių juosta

Dviračių juosta – tai teisėtai kelyje rezervuota važiavi-
mo erdvė dviratininkams, vizualiai atskirianti juos nuo 
kitų eismo dalyvių. Ji rekomenduojama tada, kai nema-
žai dviratininkų važiuoja vidutiniškai intensyvaus eismo 
keliu. Dviračių juostos yra matomas, greitas ir lankstus 
sprendimas esamuose keliuose, kuriuose reikalingi tik 
kelio ženklinimai. Dviračių juosta gali būti alternatyva 
dviračių takui, kai trūksta erdvės, bet tik kai galima pa-
kankamai užtikrinti saugumą.

4 pav. Dviračių juostos simbolis
Šaltinis: Rudolph, 2011

5 pav. Dviračių juosta, Leipcigas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

Dviračių juostos yra rekomenduojamos gatvėse, kurio-
se pakankamai mažas eismo intensyvumas, bet kuriose 
motorizuotos transporto priemonės juda per greitai, 
kad dviratininkai galėtų susimaišyti su automobiliais. 
Dviračių juostos galėtų būti naudojamos kaip alternaty-
va dviračių takams, kai trūksta erdvės, jeigu motorizuo-
tų transporto priemonių greitį galima būtų sumažinti iki 
50 km/val arba mažiau.

Eismo taisyklės

Motorizuotos transporto priemonės negali važiuoti dvi-
račių juostomis arba kirsti baltą liniją. Pagal šią taisy-
klę, automobilius draudžiama statyti arba jiems stovėti 
dviračių juostos teritorijoje. Stovėjimo tikslais automo-
biliai gali kirsti dviračių juostą, kad pasiektų stovėjimo 
aikštelę. Kirsdamas dviračių juostą, vairuotojas turi būti 
itin atsargus ir pažiūrėti, ar iš galo nėra atvažiuojančių 
dviratininkų.
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6 pav. Dviračių juosta (1,50 m)
Šaltinis: Mūsų rinkinys (pagal adfc NRW)

Neužstatytose teritorijose dviračių juostos gali būti 
alternatyva dviračių takams pagrindinio vietinio tin-
klo  maršrutuose, bet tik esant mažam eismo greičiui 
60 km/val arba mažesniam ir santykinai mažam eismo 
intensyvumui (2 000–3 000 transporto priemonių per 
dieną). 

Esant labai mažam intensyvumui,  dviratininkai gali susi-
maišyti su kitais eismo dalyviais ir dviračių infrastruktūra 
nereikalinga, galbūt išskyrus rekomenduojamą juostą. 

Užstatytose teritorijose dviračių juostos rekomenduoja-
mos pagrindiniams maršrutams, kur greitis ribojamas iki 
30 km/h ir pravažiuoja daugiau kaip 2 000 dviratininkų 
per dieną. Pagrindinėse tinklo jungtyse, kur mažiau dvi-
ratininkų, reikėtų rinktis mišrų eismą, galimai su reko-
menduojama dviračių juosta. Greitesniuose keliuose, kur 

leidžiamas iki 50 km/val greitis, pirmenybė turėtų būti 
teikiama dviračių takams. Tik pagrindinio tinklo ramiose 
jungtyse su mažiau kaip 750 dviratininkų per dieną siau-
rose gatvėse (2x1 juostos) reikėtų apsvarstyti dviračių 
juostas. 

Dviračių juosta, ypač keliuose su daugybe sankryžų, lai-
koma saugiausiu važiavimo dviračiu būdu. Bet dviračių 
juosta gali sukurti klaidingą saugumo pojūtį ir paskatinti 
automobilius greičiau važiuoti ir mažiau dėmesio skirti 
dviratininkams.

Rizika tampa dar didesnė, kai dviračių juostos yra pavo-
jingai siauros. Kai erdvė yra ribota, projektuotojas gali 
manyti, kad siauros juostos (mažiau nei 1,5 m) supro-
jektavimas yra geriau negu nieko, netgi intensyvaus ir 
greito eismo keliuose. Dėl siauros juostos motorizuotos 
transporto priemonės turi važiuoti per arti dviratininko. 
Tuo pačiu dviratininkas turi važiuoti per arti kelio krašto 
arba pastatytų automobilių. Todėl netgi mažiausias dvi-
ratininko manevras siekiant išvengti kliūties tikriausiai 
lems susidūrimą ir sunkų sužalojimą. Siauros dviračių 
juostos visada turi būti derinamos su greičio mažinimo 
priemonėmis. 

Dviračio juostą sudaro keli komponentai.

• Linijos žymėjimas, paprastai iš abiejų pusių, ribo-
jantis dviračių juostą nuo kitų eismo juostų.

• Dviračio ženklas, rodantis juostą bent prieš ir po 
kiekvienos sankryžos. Ženklą pageidaujama statyti 
pakartotinai reguliariais intervalais, pavyzdžiui, 50–
100 m atstumu užstatytose teritorijose ir 500–750 m 
atstumu neužstatytoje teritorijoje.

7 pav. Dviračių juosta (sankryža), Stokholmas (Švedija)
Šaltinis: Müller, 2011

8 pav. Dviračių juosta (sankryža), Leipcigas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011
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9 pav. Dviračių juosta neužstatytoje teritorijoje, autobusų 
stotelė, Leipcigas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

10 pav. Dviračių juosta neužstatytoje teritorijoje, Berlynas 
(Vokietija)
Šaltinis: Müller, 2011

• Rekomenduojama apsauginė buferinė zona su žen-
klinimu tarp dviračių juostos ir eismo juostų ke-
liuose, kur santykinai intensyvus ir greitas eismas 
50 km/val ir didesnis greitis.

• Lygus paviršius (daugiau informacijos rasite skyriu-
je apie stabilumą).

• Ryškiai nudažyta danga geresniam matomumui.

• Minimalus plotis yra 1,5 m, plotis nuo 2,0 m iki 2,5 
m padidina patogumą ir saugumą.

Geriausia būtų nederinti dviračių juostos su automobilių 
statymo juosta arba automobilių stovėjimo aikštelėmis. 
Automobilio durelių atidarymas yra rimtas pavojus dvi-
ratininkams. Dviratininkas gali atsitrenkti į dureles arba 
pamėginti išvengti to staigiu pasukimu į važiuojamąją 
dalį, rizikuodamas, kad jį partrenks iš galo važiuojantis 
automobilis. Kai automobilių stovėjimo juosta turi būti 
derinama su dviračių juosta, rekomenduojama pridėti 
kritinio reagavimo juostą (0,5–0,7 m pločio) prie staty-
mo juostos kaip buferinę erdvę, kad sumažėtų atsitren-
kimo į atidaromas dureles ar manevrų siekiant išvengti 
susidūrimo rizika (žr. 5 pav.).

1.6.2 Rekomenduojama dviračių juosta

Rekomenduojamos juostos turėtų būti įrengiamos tik 
tada, kai trūksta erdvės. Taip gali nutikti, jeigu kelias 
perprojektuojamas esamoje infrastruktūroje. Keleivinių 
automobilių eismo intensyvumas privalo būti ne per di-
delis. 

Tokia juosta ženklinama punktyrine linija. Kitaip nei 
dviračių juostos mišraus eismo kelyje. Motorizuotos 
transporto priemonės taip pat gali važiuoti šia juosta. 
Pagrindinis rekomenduojamos juostos teikiamas prana-
šumas – didinti dviratininkų sąmoningumą. Kirsdamas 

punktyrinę liniją, automobilio vairuotojas turi būti 
labai atsargus dėl dviratininkų, kurie važiuoja tokia 
juosta ženklinama punktyrine linija. Kitaip nei dviračių 
juostos mišraus eismo kelyje. Motorizuotos transporto 
priemonės taip pat gali važiuoti šia juosta. Pagrindinis 
rekomenduojamos juostos teikiamas pranašumas – di-
dinti dviratininkų sąmoningumą. Kirsdamas punktyrinę 
liniją, automobilio vairuotojas turi būti labai atsargus 
dėl dviratininkų, kurie važiuoja rekomenduojama dvi-
račių juosta. Rekomenduojamos juostos turi būti įren-
giamos tik ten, kur kiti sprendimai netaikytini. 12 pav. 
parodytas bendras kelio profilis su rekomenduojama 
dviračių juosta.

Pranašumas – padidinti dviratininkų matomumą, šiek 
tiek apsaugoti juos, pasirūpinti patogia danga ir dides-
niu saugumu, jeigu yra daug posūkių į dešinę.

11 pav. Rekomenduojama dviračių juosta, Hamburgas 
(Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011
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12 pav. Rekomenduojama dviračių juosta (1,50 m)
Šaltinis: mūsų rinkinys (pagal adfc NRW)

1.6.3 Dviračių takas

Dviračių takas – tai kelio dalis, išskirtinai rezervuota 
dviratininkams. Jis privalomas dviratininkams, jeigu 
naudojamas mėlynas dviračių tako ženklas (13 pav.).

13 pav. Dviračių takas užstatytoje teritorijoje
Šaltinis: Rudolph, 2011

Automobiliams draudžiama juo važiuoti ir jame stovė-
ti. Jis eina palei kelią, bet fiziškai yra nuo jo atskirtas 
horizontaliu atstumu arba vertikaliai yra aukštesniame 
lygyje. „Kadangi dviratininkai yra atskirti nuo motori-
zuotų transporto priemonių, abiejų grupių susidūrimų 
rizika yra minimali.“24

24 CROW, 2007

14 pav. Dviračių takas gyvenamoje zonoje, Hamburgas
(Vokietija)
Šaltinis: Müller, 2011

Užstatytose zonose dviračių takai rekomenduojami 
esant 50 km/val ir didesniam važiavimo greičiui. Apie 
juos taip pat turėtų būti svarstoma esant mažesniam 
važiavimo greičiui nuo 30 km/val ir didesniam, kai eis-
mo intensyvumas yra 4 000 transporto priemonių per 
valandą. Juos geriausiai riboja pakankamai ilgi neper-
traukiami plotai su mažai sankryžų.  Važiavimo juostos 
ir dviračių tako fizinis atskyrimas ir faktas, kad pastaty-
ti automobiliai tarp važiavimo ir dviračių juostos trukdo 
vairuotojams matyti dviratininkus, yra trūkumai. Todėl 
kiekviena sankryža turėtų būti laikoma pavojinga. Su-
kimas į dešinę yra ypač pavojingas dviratininkams, ku-
riuos vairuotojai gali sunkiai matyti.

15 pav. Dviračių takas (2,00 m)
Šaltinis: mūsų rinkinys (pagal adfc NRW)

Neužstatytose zonose rekomenduojama įrengti dviračių 
takus palei kelius, kur greitis yra 60 km/val ir didesnis, 
ir jeigu eismo Intensyvumas yra daugiau kaip 2 000 ke-
leivinių automobilių per dieną (vnt. / dieną). 

Dviračių takai atskiria dviratininką nuo motorizuotų 
transporto priemonių eismo fiziškai ir suteikia tam tikrą 
saugumo lygį. Kadangi automobilių stovėjimo aikštelės 
paprastai yra tarp dviračių takų ir kelio, dažnai į dešinę 
sukantys vairuotojai nemato dviratininkų. Vairuotojui 
tako vaizdą dažniausiai užstoja pastatyti automobiliai.
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16 pav. Lygiagretus dviračių takas, Kopenhaga (Danija)
Šaltinis: Müller, 2011

17 pav. Lygiagretus dviračių takas, Kopenhaga (Danija)
Šaltinis: Müller, 2011

18 pav. Lygiagretus dviračių takas, sankryža, Leipcigas 
(Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

19 pav. Dviejų krypčių dviračių takas pramoniniame rajone, 
Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Müller, 2011

Dviračių takai turi kitą trūkumą. Jie pakelti į tą patį 
lygį kaip šaligatviai. Sankryžose dviratininkai turi įveikti 
aukščio skirtumą. Šaligatvis yra nuleistas, bet paprastai 
aukštis keliais centimetrais skiriasi. Tai nepatogu dvirati-
ninkams, nes dviračio pakaba (jeigu ji yra) yra labai pras-
ta, palyginti su automobilio. Jeigu daug tokių atvejų, tai 
pavojinga, netgi atidžiai suprojektavus sankryžas.25

1.6.4 Dviračių gatvė

Dviračių gatvė – tai aukštos kokybės dviračių jungtis, 
kurią taip pat naudoja mažo intensyvumo motorizuotos 
transporto priemonės. Apie ją galima svarstyti pagrin-
diniam maršrutui, einančiam per gyvenamąją teritoriją 
prieigos į valdas keliuose.

Tai kelias, suprojektuotas taip, kad jame tiek fiziškai, 
tiek vizualiai dominuoja dviratininkai, rodantys, kad mo-

25  Paragrafas paimtas iš „PRESTO“ konsorciumo, 2011f

torizuotos transporto priemonės čia priimamos  kaip sve-
čiai. Praktikoje jos paprastai atrodo kaip gatvės pločio 
dviračių takai, kuriais gali važiuoti automobiliai.

Faktiškai dviračių gatvės yra mišraus eismo forma be 
konkretaus teisinio statuso. Teisėtai automobiliai gali 
važinėti kaip ir įprasta gatve, bet pagal projektą pir-
menybė teikiama dviratininkams. Tik Vokietijoje dvira-
čių gatvės turi teisinį statusą eismo kodekse kaip dvi-
ratininkams skirtos gatvės, kuriomis leidžiama važiuoti 
automobiliams. Dviračių gatvės naudojamos miesto te-
ritorijose maršrutuose, kur didelis dviračių eismo inten-
syvumas ir prie kurių turi turėti prieigą motorizuotos 
transporto priemonės. Jose greitis turėtų būti riboja-
mas iki 30 km/val ir jos gali būti naudojamos gyvena-
mosiose zonose tik su vietiniu eismu. Siekiant pagerinti 
greitį ir patogumą, iš dviračių gatvės turi būti galima 
pravažiuoti sankryžas.
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Užstatytose teritorijose dviračių gatvės gali būti įrengia-
mos tik pagrindiniams dviračių maršrutams, kur yra dau-
giau kaip 2 000 dviratininkų per dieną ir kur nedidelis va-
žiavimo greitis, ne didesnis kaip 30 km/val. Neužstatytose 
teritorijose gatvės gali būti įrengiamos su iki 60 km/val 
greičiu, bet esant labai mažam eismo intensyvumui (ma-
žiau nei 500 transporto priemonių per dieną). Dviračių 
gatvės eisme turėtų dominuoti dviratininkai. Pagal pati-
krintą taisyklę kelyje turėtų būti bent dvigubai daugiau 
dviratininkų nei automobilių.

20 pav. Dviračių gatvės, Zwolle (Nyderlandai)
Šaltinis: Bosch, 2011

21 pav. Dviračių gatvės, Zwolle (Nyderlandai)
Šaltinis: Bosch, 2011

22 pav. Dviračių gatvė (4,0 m (min. 2,0 m)
Šaltinis: mūsų rinkinys (pagal adfc NRW)

1.6.5 Savarankiški dviračių takai

Savarankiški dviračių takai tikriausiai yra saugiausi dvi-
račių maršrutai, ar jie eitų lygiagrečiai kelio, ar būtų 
visiškai savarankiški.

23 pav. Savarankiškas dviračių takas, Bazelis (Šveicarija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

24 pav. Savarankiškas, fiziškai nuo motorizuotų transporto 
priemonių atskirtas dviračių takas, Bolzano (Italija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

Savarankiškas dviračių takas gali būti laikomas tinka-
mu keliu tik dviratininkams. Kitas savarankiško dviračių 
tako pranašumas – jis gali būti įrengtas tiesiogiai tarp 
lankytinų vietų, kur nepakanka erdvės keliams, bet yra 
pakankama paklausa. 

Nepaisant visų pranašumų, savarankiški dviračių takai 
retai sutinkami užstatytose teritorijose, nes neužtenka 
erdvės, o savarankiškiems takams reikia savo erdvės. 
Pavyzdžiai pateikiami tolesniuose paveikslėliuose.
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1.6.6 Dviračių tako tipo pasirinkimas

Kokia dviračių infrastruktūra yra tinkama, galima nu-
spręsti pagal toliau pateiktą 3 lentelę. Joje parodyti 

skirtingi tipai pagal keleivinių automobilių skaičių per 
dieną (vnt./ dieną) ir planuojamą dviračių infrastruktū-
ros vietą bei planuojamas dviračių eismo apkrovas per 
dieną.

25 pav. Savarankiškas dviračių takas, Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Müller, 2011

26 pav. Savarankiškas dviračių takas, Bolzano (Italija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

Dviračių juosta Dviračių takas Dviračių gatvės plotis

Plotis

(viena-
kryptė) 

mažiausiai 1,5 m 2,0 m

rekomenduojama 2,0 m 3,0 m

(dvikryptė) minimali
dvikryptis eismas draudžiamas!

2,5 m 3,0 m

rekomenduojama 4,0 m 4,0 m

Pranašumai

• mažos sąnaudos
• reikia mažai erdvės
• padidėja matomumas
• geriausias sprendimas miesto 

gatvėse
• galima paprastai ir greitai 

įrengti esamuose keliuose

• fizinis atskyrimas nuo 
pagrindinės važiuojamosios 
dalies

• didžiausias saugumas
• labai patogu
• labai skatina važinėti dviračiu

• galimas mišrus eismas

Trūkumai

• nėra fizinio atskyrimo
• pritraukia neteisėtą 

automobilių statymą
• automobilių vairuotojai su-

sidaro vaizdą, kad daugiau 
nereikia kreipti dėmesio į 
dviratininkus

• nelankstus kelio kirtimas
• didelė rizika sankryžose
• tinklo fragmentacija
• užima daug erdvės

• užima daug erdvės
• ne visada įmanoma

Projektavimo rekomendacijos

• linijų ženklinimas
• dviračio ženklas
• apsauginė buferinė zona
• lygus paviršius

• uždaro paviršiaus danga
• spalvota kelio danga
• vidurio linija (dvikrypčio eismo 

atveju)

Pagrindinis naudojimo intervalas miesto teritorijos miesto keliai su tinkama erdve  gyvenamieji rajonai arba nein-
tensyvaus eismo keliai

Mišraus 
eismo 
galimybė

Užstatytose 
teritorijose

greitis 50 km/val ar mažesnis 

motorizuotų transporto prie-
monių fizinis atskyrimas

intensyvumas

Neužstaty-
tose teri-
torijose

greitis 60 km/val arba mažesnis mažiau 30 km/val

intensyvumas 2 000–3 000 vnt./dieną mažiau nei 3 000 vnt./dieną

Maršruto tipas pagrindinis vietinis maršrutas vietinis maršrutas
pagrindinis maršrutas,
nacionalinis dviračių maršrutas

3 lentelė. Dviračių takų tipų palyginimas
Šaltinis: mūsų rinkinys pagal „PRESTO“ konsorciumą
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1.6.7 Sankryžų planavimas

Sankryžos yra svarbi problema dviračių infrastruktūroje 
ir jos reikalauja detalaus planavimo. Avarijų statistika 
rodo, kad sankryžos yra tos vietos, kur yra didesnė pa-
vojų galimybė. Pagal CROW „daugiau nei pusė šių avari-
jų įvyksta užstatytų teritorijų sankryžose (58 %) ir ypač 
sankryžose, kuriose leistinas 50 km/val greitis (95 %)“26.

Sankryžose skirtingi eismo dalyviai (lengvieji automo-
biliai, dviratininkai, pėstieji, sunkvežimiai, autobusai 
arba netgi tramvajai) susirenka ir turi saugiai susimai-
šyti viename taške. Neįtikėtina, kad skirtingų transpor-
to priemonių skiriasi greitis, reikalinga erdvė ir saugos 
reikalavimai. Skirtingų eismo dalyvių susimaišymą sau-
giausiu galimu būdu turi nukreipti infrastruktūra.

Planavimo principai

Sankryžose taip pat turi būti taikomas funkcijos, formos 
ir naudojimo trikampis:

Funkcija: apsikeitimas; projektavimas turi palaikyti ap-
sikeitimo funkciją; projektavimas turi būti suprantamas 
visiems eismo dalyviams.

Forma: priklauso nuo kelio hierarchijos ir eismo srautų; 
kelio hierarchija turi būti lengvai atpažįstama; taip pat 
reikalingas vienodumas sankryžai suprasti. 

Naudojimas: apsikeitimo metu kiekvieno dalyvio greitis 
turi būti minimalus.

27 pav. Sankryžos su skirtingomis dviračių priemonėmis 
eskizas
Šaltinis: mūsų rinkinys, paremtas ERA, 2010

26 CROW, 2007

27 pav. yra keli konkretūs ženklinimai, padedantys sau-
giai kirsti sankryžą dviračiu. Dviračių juostos įrengtos 
vakariniame ir rytiniame kelyje (pagrindiniuose keliuo-
se) ir šiauriniame kelyje, kuriame yra dideli eismo srau-
tai. Pietinis kelias yra šalutinis. Sankryžos savybės:

28 pav. Išankstinio sustojimo linija
Šaltinis: mūsų rinkinys, paremtas, ERA, 2010

29 pav. Išankstinio sustojimo linija (sustojimo aikštelė 
priešais automobilius)
Šaltinis: mūsų rinkinys, paremtas, ERA, 2010

28 pav. parodyta išankstinio sustojimo linija šviesoforu 
reguliuojamoje sankryžoje dviračio juostos pabaigoje. 
Dviratininkas sustoja priešais stovinčias transporto prie-
mones. Vairuotojai gali lengvai matyti dviratininką. Į dvi-
ratininką atkreipiamas dėmesys. 29 pav. parodyta dvira-
tininkų sustojimo sritis, kur dviratininkams suteikiama 
dar daugiau erdvės ir dėmesio. Aikštelė yra bent 5,0 m 
ilgio ir užima visą erdvę priešais važiuojamąją juostą. 
Tokia išankstinio sustojimo linija turėtų būti įrengta, jei-
gu tikimasi daug dviratininkų, sukančių į kairę.
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30 pav. Išankstinio sustojimo linija
Šaltinis: mūsų rinkinys, paremtas ERA, 2010

Jeigu sankryžą iš vakarų į rytus kertančių dviratininkų 
skaičius yra didelis ir yra nemažai į kairę (šiaurę) sukan-
čių dviratininkų, ant kelio dangos galėtų būti pažymėta 
laukimo aikštelė į kairę sukantiems dviratininkams (žr. 
30 pav.). Šis sprendimas geras tuo, kad dviratininkams 
nereikia laukti, kol į kairę sukantis dviratininkas suras 
akimirką priešingame eismo sraute, kas gali lemti už-
delsimus po jo važiuojantiems dviratininkams. Po jo tie-
siai važiuojantys dviratininkai gali pravažiuoti, o į kairę 
sukantis dviratininkas gali kantriai laukti šioje aikštelė-
je, kol atsiras tarpas keliui kirsti. Kelias parodytas rau-
donomis rodyklėmis.

31 pav. parodyti panašūs sprendimai, kai yra dviračių 
takai lygiagrečiai keliams. Sankryžoje dviračių takas 
turi būti atitrauktas nuo kelio, kad būtų pakankamai 
erdvės laukiantiems pėstiesiems kirsti kelią ties švieso-
foru. Dviračių pravažiavimas turi būti pažymėtas signa-
linėmis spalvomis. Sankryžos yra pavojingiausios dvira-
tininkams vietos dėl automobilių ir dviračių pasisukimo, 
o sankryžose dvi skirtingos transporto priemonės turi 
susimaišyti. Be to, yra pėstieji, autobusai, sunkvežimiai 
arba netgi tramvajai, į kuriuos taip pat reikia atsižvelg-
ti. Eismo situacija sankryžose gali būti pakankamai su-
dėtinga, ypač kai skirtingos transporto priemonės ar-
tėja prie sankryžos dideliu greičiu. Projektuotojas turi 
sukurti lengvai suprantamą pasisukimo sistemą.

1.6.8 Sankryžų planavimas

Sankryžos yra įdiegti projektavimo elementai (žr. 32 
pav. pėstiesiems) arba kelio dangos ženklinimai (žr. 33 
pav. dviratininkams ir pėstiesiems), kurie palengvina 
kelio kirtimą pėstiesiems ir dviratininkams. Duota gali-
mybė tik kirsti kelią.

31 pav. Sankryžos detalus žemėlapis su lygiagrečiai einančiais dviračių takais
Šaltinis: Mūsų rinkinys
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32 pav. Pėstieji, kertantys dviračių taką, Kopenhaga (Danija)
Šaltinis: Müller, 2011

33 pav. Dviračių taką kertantis kelias, Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

Dviračių takai galėtų būti su prioritetinėmis sankryžo-
mis, kur vidutinis važiavimo greitis būtų mažesnis nei 
50 km/val, o bendri eismo srautai neviršytų 4 000 trans-
porto priemonių per dieną ir sankryža būtų ant plokščio 
greičio mažinimo kalnelio. 

Signalinėse sankryžose galėtų būti dviračių juosta gre-
ta pėsčiųjų perėjos. Dviračių juostos plotis geriausiai 
turėtų būti 3,0–3,5 m, kad priešinga kryptimi važiuo-
jantys dviratininkai galėtų kirsti kelią vienu metu. Kita 
alternatyva būtų kombinuota sankryža, kurioje galėtų 
pereiti pėstieji ir pravažiuoti dviratininkai.

Kombinuotosios sankryžos paprastai yra 4,0 m pločio, 
o ne 2,8 m kaip pėsčiųjų perėja. Paprastai šalia „žalio 
žmogaus“ rodomas „žalias dviratis“, kai kelią gali kirsti 
dviratininkai ir pėstieji. Kombinuotosios sankryžos pa-
prastai skiriasi nuo pėsčiųjų perėjų, nes rodomas nuo-
lat šviečiantis geltonas signalas, o ne mirksintis, kaip 
pėsčiųjų perėjose. Kai įmanoma, perėjos turėtų būti 
kuo artimesnės 90 laipsnių, kad sumažėtų dviračio ratų 
įstrigimo rizika.27

1.6.9 Šalutinių kelių planavimas

Bendras dviračių ir motorizuotų transporto priemonių 
eismas keliuose yra vienas iš plačiausiai naudojamų me-
todų užstatytose teritorijose. Tai geriausias sprendimas 
sąnaudų, saugumo ir naudingumo atžvilgiu, jeigu dvira-
čių ir automobilių greičiai yra panašūs. Taip pat eismo 
intensyvumas turėtų būti mažesnis nei 5 000 vnt./dieną.

27  Paragrafas paimtas iš „SEStran South East of Scotland Transport  
 Partnership“, 2008

Rajonai, kuriuose nėra intensyvaus eismo, pavyzdžiui, 
riboto greičio zonos, idealiai tinka kombinuoto eismo 
įdiegimui. Esant nedideliam greičiui, dviračiai išvysto 
beveik tokį patį greitį kaip ir motorizuotos transporto 
priemonės, todėl konfliktų galima išvengti. Esant di-
desniam greičiui (30–50 km/val), vairuotojai aplenkia 
dviratininkus ir sukelia pavojingus susidūrimus. Siekiant 
užtikrinti saugų dviračio naudojimą, būtina atsižvelgti į 
kelio profilį.28

Jeigu motorizuotų transporto priemonių ir dviračių eis-
mo intensyvumas mažas, išeities taškas būtų siauras 
profilis. Tai prisideda prie numatomo mažo greičio, bet 
to nepakanka; siauram profiliui taip pat gali prireikti 
papildomų greičio mažinimo priemonių. Siauras profilis 
reiškia, kad automobilio vairuotojas privalės važiuoti už 
dviratininko, jeigu yra priešais važiuojančių. 

Platesnis juostos plotis (profilis) leidžia saugiai aplenk-
ti su minimalia susidūrimo rizika. Jeigu projektuotojai 
siekia platesnio profilio, jie turėtų atsižvelgti, kad tai 
paskatins vairuotojus greičiau važiuoti. Atitinkamai 
greičio mažinimo priemonių poreikis siekiant užtikrinti 
dviratininkų saugumą ir patogumą yra didesnis plates-
niuose keliuose nei siauruose.

Papildomi skaitiniai:

Dėl galimų sprendimų, kaip pasirinkti teisingą 
profilį bendram dviračių ir motorizuotų transpor-
to priemonių eismui, žr. CROW ,2007: Projektinis 
dviračių transporto vadovas.

28 Meschik Planungshandbuch Radverkehr, 2008
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1.6.10 Vienos krypties kelių projektavimas

Važiavimas abiem kryptimis vienkryptėse gatvėse sutei-
kia dviratininkams galimybę trumpinti kelią, ko negali 
daryti motorizuotos transporto priemonės. Tai daugiau-
sia suteikia jiems galimybę išvengti intensyvaus eismo 
kelių. Leidimas dviratininkams naudoti vienkryptes gat-
ves abiem kryptimis yra labai veiksmingas būdas padidin-
ti dviračių maršrutų tiesumą. Vienos krypties maršrutai 
sudaro nemažus aplinkkelius dviratininkams, o važiavi-
mas abiem kryptimis vienkryptėmis gatvėmis padeda 
sutrumpinti kelią. Ši priemonė yra plačiai naudojama 
ir kai kuriais atvejais taikoma sistemiškai. Belgijoje tai 
teisėtai tapo numatyta galimybe, išskyrus atvejus, kai 
kelio profilis per siauras, pavyzdžiui, seniausiose Briuse-
lio centro vietose.29

Iš pirmo žvilgsnio, važiavimas dviračiu abiem kryptimis 
vienkryptėse gatvėse atrodo rizikingas. Tačiau einant 
metams įvairių miestų ir šalių patirtis nuolat buvo teigia-
ma ir pasitvirtino bendra saugos nauda važiuojant abiem 
kryptimis vienkryptėse gatvėse. Niekur toks važiavimo 
būdas nesukėlė avarijų skaičiaus padidėjimo, atvirkščiai. 
Daugelyje miestų, kur buvo įdiegtas važiavimas dviračiu 
abiem kryptimis vienkryptėmis gatvėmis, kelių tvarkyto-
jai ir policija pradėjo nuo labai griežtų saugos reikalavi-
mų, bet einant laikui jie atsipalaidavo. 

Važiavimas dviračiu abiem kryptimis vienkryptėse gatvė-
se pasitvirtino kaip saugus važiavimo būdas, netgi sau-
gesnis nei važiavimas su srautu vienkryptėse gatvėse.

• Dviratininkas ir vairuotojas turi vizualinį kontaktą. 
Abu įvertina, kaip lengvai jie gali kirsti, abu sulėti-
na ir pritaiko savo veiksmus.

• Važiuojant su srautu tik vairuotojas priima tokius 
sprendimus, o dviratininkas negali matyti ar pro-
gnozuoti, ką darys iš paskos važiuojantis automo-
bilis. Apskritai, lenkiantys automobiliai yra svarbi 
dviračių avarijų priežastis. 

Be to, mes turime atsižvelgti į išvengtą riziką, nes dvira-
tininkai daugiau nenaudoja kitų, pavojingesnių maršrutų. 

Vis dėlto, didėjant eismo srautams (automobilių, dvi-
račių arba ir tų, ir tų), taip pat padidėja ir susidūrimų 
skaičius: tai gali sukelti susierzinimą ir nerūpestingesnį 
elgesį.

1.6.11 Bendra erdvė

Bendros erdvės koncepcija nėra labiausiai susijusi su dvi-
račių transportu. Tačiau ji aiškiai prieštarauja patiems 
dviračių segregacijos paradigmos  principams – įsitikini-
mui, kad miesto erdvė gali būti padalyta taip, kad dvira-

29 Paragrafas paimtas iš „PRESTO“ konsorciumo, 2010a

čių naudotojai ir automobilių vairuotojai galėtų atlikti 
savo reikalus mažiausiai kreipdami dėmesį į vienas kitą, 
su sąlyga, kad jie kreiptų dėmesį į specialius dviračių 
ženklus (kelio dangos spalvas ir ženklinimą, vertikalius 
signalus ir pan.), ir laikytųsi specialiai sukurtų taisyklių. 
Kai kurie segregacijos ir bendros erdvės paradigmų skir-
tumai yra pateikti 4 lentelėje. 

Bendros erdvės sistema savo radikaliausia forma gali 
būti tik ribotai panaudojama dideliuose, moderniuose 
miestuose. Tačiau žvelgiant tik iš važiavimo dviračiu 
mieste perspektyvos, bendros erdvės principai yra sti-
prus argumentas pereiti iš dviračių transporto segrega-
cijos į integracija paremtą politiką miesto rajonuose ir 
taip pat siūlo vertingus kriterijus, kaip naujos integruo-
tos dviračių transporto struktūros gali būti įrengtos, bei 
kokias kliūtis prireiks įveikti. 

Bendros erdvės koncepcijos panaudojimas miesto dvira-
čių transportui iškart panaikina idėją, kad dviratininkai 
turi tam tikrą išskirtinę teisę į dalį viešosios erdvės –  
dviračių juostas. Reikia ieškoti kitų sprendimų. Išskyrus 
radikalius kraštutinumus, kalbant apie „bendrą dviračių 
transporto erdvę“ iškyla klausimas: „Su kuo bendra er-
dvė?“ Kai dešimtmečius segreguotas dviračių transpor-
tas buvo priimtinas modelis daugumoje Europos šalių, 
daugumos dviračių ir ne dviračių populiacijos atsakymas 
tikriausiai būtų: „Dviratininkai dalysis erdvę su pėsčiai-
siais“. Nesunku pamatyti, kad šis kelias taps konfliktų 
šaltiniu ir galiausiai apribos dviračių naudojimo augimą.

Taigi politikos kūrėjams artimiausias iššūkis yra sukur-
ti aplinką ir kultūrą, kurioje dviratininkai ir vairuotojai 
galėtų naudotis ir tikimasi, kad saugiai naudosis bendra 
eismo erdve –  keliu. Tam reikalingi tiek kultūriniai, tiek 
inžineriniai pokyčiai, kurių tam tikri aspektai jau mato-
mi dabar:

• išsilavinimas (tiek dviračių, tiek motorizuotų 
transporto priemonių naudotojams) yra labai svar-
bus ir tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir 
finansavimo nei įprastai;

• vairavimo taisyklės turi būti vienodos visų trans-
porto priemonių vairuotojams. Dviračio, kaip vi-
sateisės transporto priemonės, statusas turi būti 
pabrėžiamas vienodai tiek dviratininkams, tiek 
motorizuotų transporto priemonių vairuotojams;

• mažiau yra daugiau: visi yra lygūs, gera bendra 
dviračių infrastruktūra (dangos plotis, projekta-
vimo ir priežiūros kriterijai, šviesoforo transporto 
priemonės jutikliai, tinkamos pasukimo juostos ir 
pan.) yra pageidautina konkretiems dviračių trans-
porto įrenginiams.30

30 Paragrafas paimtas iš „VeloCity“, 2009
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1.6.12 Važiavimas dviračiu pėsčiųjų zonose

Dviratininkai ir pėstieji lengvai susimaišo. Jų greičiai ne 
tiek daug skiriasi ir dviratininkai pritaiko savo veiksmus. 
Važiavimas dviračiu turėtų būti leistinas zonose, kur ne-
važinėja automobiliai. Dažniausiai galimas visiškas susi-
maišymas, bet geriausiai būtų nedidelis fizinis atskyri-
mas, kai yra daug pėsčiųjų. Leidus dviratininkams dalytis 
erdve su pėsčiaisiais zonose, kur nevažinėja automobi-
liai, išvengiama aplinkkelių (tinklo tiesumas) ir paskir-
ties vietos tampa  prieinamesnės dviratininkams (tinklo 
sanglauda). 

Tačiau jeigu pėsčiųjų yra daug, dalijimasis erdve yra ne-
efektyvus tiek dviratininkams, tiek pėstiesiems. Papras-
tai rekomenduojama apsvarstyti dalijimąsi erdve, kai 
yra ne daugiau kaip 200 pėsčiųjų per valandą kelio plo-
čio metrui. Dviratininkų prieigai į zonas be automobilių 
reikalingi papildomi ženklai, atleidžiantys dviratininkus 
nuo transporto priemonių apribojimo. Esant didesniam 
tankumui, naudojamas tam tikras vizualus ar lygio at-
skyrimas. 

Dauguma miestų dabar turi vieną ar kelias, mažas ar di-
desnes zonas be automobilių. Jos paprastai yra parduo-
tuvių gatvėse istoriniame miesto centre arba antriniuo-
se centruose. Motorizuotų transporto priemonių eismas 
draudžiamas siekiant sumažinti riziką, triukšmą ir taršą 
bei atnaujinti viešąsias erdves. Pagrindinis tikslas – su-
kurti malonią apsipirkimo atmosferą ir pabrėžti istorines, 
estetines ir kultūrines vertybes. Dažniausiai šios zonos 
apibrėžiamos kaip pėsčiųjų zonos. Paprastai yra laiko in-
tervalai, kai tam tikroms transporto priemonėms leidžia-
ma įvažiuoti vietinei prieigai ir pristatymui. Rekomen-
duojama dviratininkams visada suteikti prieigą į zonas be 
automobilių dėl daugybės priežasčių.

Dviračių transporto segregacija Bendra erdvė

Per daug šviesoforų Sumažinamas šviesoforų skaičius
Papildomas taisyklių ir reglamentavimo rinkinys Sumažėja taisyklių ir reglamentavimo
Taisyklių reikia paisyti Taisyklių reikia paisyti
Barjerai tarp naudotojų Nėra barjerų tarp naudotojų
Sumažėja bendravimas ir naudotojų kreipiamas dėmesys į 
kitus naudotojus

Užtikrinamas nuolatinis bendravimas ir dėmesys kreipiamas 
į kitus naudotojus

„Subjektyvus saugumas“ tikro saugumo sąskaita Tikras saugumas „subjektyvaus saugumo“ sąskaita
Stengiamasi pašalinti arba sumažinti nerimą ir neapi-
brėžtumą 

Neapibrėžtumas yra būdas padidinti naudotojų budrumą ir 
saugumą

Infrastruktūra riboja / diktuoja naudotojų elgseną  Maksimalus lankstumas naudotojams
Naudotojams nereikia priimti sprendimų ir prisiimti atsako-
mybės Naudotojai turi priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę

Infrastruktūra suteikia saugumą Saugumas yra naudotojų atsakomybė
Tikimasi, kad tarnaus naudotojams be žinių ar įgūdžių Tikimasi, kad naudotojai turės žinių ir įgūdžių
Kenkia eismo kultūrai ir mandagumui Reikalinga ir skatinama eismo kultūra ir mandagumas
Nepasitikima naudotojų sprendimu Laiko naudotojus suaugusiais

4 lentelė. Dviračių transporto segregacijos ir bendros erdvės palyginimas
Šaltinis: „VeloCity“, 2009

• Dviratininkai nėra eismo draudimo tikslas. Zonos 
be automobilių tikslas – pašalinti neigiamą motori-
zuotų transporto priemonių poveikį.

• Dviratininkams, tvarkantiems reikalus, zonos be 
automobilių dažnai yra tiesus, saugus ir patrauklus 
kelio sutrumpinimas.

• Dviratininkams, važiuojantiems į paskirties vietas, 
zonos be automobilių siūlo saugią, tiesią ir patogią 
prieigą į paskirties vietas.

Susimaišius su pėsčiaisiais, dviratininkas yra greitesnis 
ir jis galimas pavojaus šaltinis, stebinantis ir sukelian-
tis streso pėstiesiems. Tačiau apskritai, dviratininkai ir 
pėstieji gerai susimaišo ir nepatogumo pėstiesiems bai-
mės yra nepagrįstos ir perdėtos. 

Teisėtai dviratininkams gali būti suteikta prieiga pa-
prasčiausiai pridėjus ženklą, atleidžiantį juos nuo šio 
apribojimo, taip pat kaip ši išimtis taikoma gyvento-
jams arba išvežiojančioms transporto priemonėms. Be 
ženklų, rekomenduojama pasirūpinti tinkamais projek-
tiniais sprendimais pagal pėsčiųjų tankumą. Esant nedi-
deliems pėsčiųjų srautams, galimas visiškas dalijimasis. 
Jeigu pėsčiųjų srautai didesni, rekomenduojama atsky-
rimo forma. 

Tai ne teisėtas atskyrimas – dviratininkams teisėtai lei-
džiama važiuoti visu teritorijos pločiu. Tikslas yra dau-
giau psichologinis. Atpažįstamas dviračių takas viduryje 
ragina tiek pėsčiuosius, tiek dviratininkus išlikti jiems 
skirtoje erdvėje.31

31 Paragrafas paimtas iš „PRESTO“ konsorciumo, 2011g



85 

II  Dalis :  Dviračių infrastruktūra

1.7 Eismo mažinimas, siekiant pagerinti 
sąlygas dviratininkams

Pagrindiniai eismo mažinimo tikslai yra saugumo kelyje 
didinimas ir vietinės aplinkos gerinimas gyvenimo, dar-
bo ir viešėjimo sąlygų atžvilgiu. Veiksmingos priemonės 
yra motorizuotų transporto priemonių greičio mažini-
mas ir eismo paskirstymas. Jos tiesiogiai sumažina oro 
taršą, triukšmą, taip pat eismo nelaimių tikimybę bei 
sunkumą. Eismo mažinimas palaiko saugesnę dviračių 
eismui skirtą aplinką, kadangi dėl sumažėjusio greičio 
ir transporto srautų dviratininkai gali važinėti gatvėmis. 

Kalbėdami apie eismo mažinimą, eismo inžinieriai atsi-
žvelgia į tris pagrindinius aspektus:

• projektavimą,

• švietimą ir 

• įgyvendinimą.

Gyvenamųjų rajonų eismo valdymo tyrimai parodė, kad 
patys gyventojai padeda spręsti akivaizdžias greičio 
viršijimo problemas jų rajone. Todėl eismo mažinimas 
efektyviausiai vykdomas tuomet, kai yra atsižvelgiama į 
visus tris minėtus aspektus. Vien tik projektavimo prie-
monės teigiamų rezultatų neduos32.  

Toliau pateikiamos priemonės dažnai apjungia projek-
tavimo, švietimo ir įgyvendinimo metodus.  Jomis vai-
ruotojams siekiama perduoti, kad jie kelyje yra svečiai, 
o kiti eismo dalyviai taip pat egzistuoja ir turi tokias pat 
teises, kaip ir jie.33

32 Hass-Klau et all, 1992
33 Slinn, 2005

1.7.1 Teisės aktai ir jų įgyvendinimas

Šias priemones sudaro judėjimo ir statymo apribojimai, 
pvz., greičio ribojimai, draudimai statyti automobilius, 
draudžiami posūkiai ir vienpusio eismo gatvės. Gatvės 
gali būti paverčiamos akligatviais, suteikiant galimybę 
pėstiesiems ir dviratininkams eiti ir važiuoti toliau. 

Tai lengviausias būdas sumažinti automobilių eismo 
greitį, tačiau viskas priklauso nuo to, ar eismo dalyviai 
laikosi nustatytų taisyklių. Vienas būdas tai padaryti - 
griežtos įgyvendinimo priemonės, pavyzdžiui, regulia-
ri policijos kontrolė ir automatinis greičio matavimas 
specialiais įrenginiais. Tačiau tokios priemonės tinka ne 
visur. 

Eismo taisyklių laikymosi užtikrinimas yra gera dviračių 
eismo skatinimo priemonė, kadangi greičio viršijimas 
ir stovėjimo taisyklių pažeidimai turi neigiamos įtakos 
dviračių eismo sąlygoms.  

 
35 pav. Ženklas „akligatvis“, kur pėstieji ir dviratininkai gali 
tęsti kelionę
Šaltinis: www.wikipedia.de, 2012

34 pav. 30km/h zona
Šaltinis: www.wikipedia.de, 2012



86 

1.7.2 Ženklai ir įvažiavimų žymėjimas

Ženklai yra reikalingi eismo tvarkai užtikrinti. Tačiau jie 
taip pat naudojami siekiant atkreipti dėmesį į greičio 
ribojimą, pavyzdžiui, pažymint įvažiavimus į miestus 
arba ribojamo greičio vietoves.  

Greičio matavimo švieslentės parodo vairuotojams jų 
esamą greitį ir pateikia informaciją apie greičio viršiji-
mą. Kadangi tokios greičio matavimo švieslentės regis-
truoja išmatuotą greitį, jų pagalba renkama informa-
cija apie greičio viršijimą. Registruojamas automobilių 
skaičius, minimalus, maksimalus ir vidutinis greitis, taip 
pat greičio viršijimo atvejų skaičius. 

Važiuojamąją dalį taip pat galima pažymėti tam tikra 
spalva arba ant jos nupiešti papildomus kelio ženklus.

Tokios priemonės neigiamo poveikio dviratininkams ne-
turi. Teigiamas poveikis pasiekiamas sumažinus eismą: 
kuo mažesnis dviratininkus supančių motorinių trans-
porto priemonių greitis, tuo saugesni jie jaučiasi. Ta-
čiau surinktų duomenų pagalba gali būti pritaikyti ir 
griežtesni greičio ribojimai, kurie turi teigiamos įtakos 
dviratininkų saugumui. Vien taikant ženklus, eismo ma-
žinimo poveikis nebus didelis, todėl reikalingos papildo-
mos priemonės. 

36 pav. Greičio matuoklis
Šaltinis: Fricke, 2012

37 pav. Įvažiavimas į 30 km/val zoną
Šaltinis: Fricke, 2012

1.7.3 Paviršiaus apdirbimas

Trinkelėmis grįsti keliai vietoje asfalto yra dar vienas 
efektyvus būdas mažinti automobilių eismo greitį. Daž-
niausiai tokie keliai įrengiami gyvenamuosiuose rajo-
nuose. Paviršiaus pokyčiai informuoja vairuotojus apie 
tai, kad jie nėra vieninteliai eismo dalyviai šiame kelyje 
ir turi dalytis juo su kitais eismo dalyviais, kurie turi 
tokias pat teises, kaip ir jie. 

Tačiau trinkelėmis grįstas kelias gali būti mažiau pa-
togus ne tik automobilių vairuotojams, bet ir patiems 
dviratininkams. Tokios priemonės gali būti netinkamos 
dviračių takams, kuriais pravažiuoja itin daug dvirati-
ninkų. Vienas iš sprendimų galėtų būti asfaltuotas dvi-
račių takas ir trinkelėmis grįstas kelias automobiliams. 
Šis klausimas išsamiau aprašytas II dalies 1.8 skyriuje. 

38 pav. Trinkelėmis grįstas kelias gyvenamajame rajone
Šaltinis: Maaß, 2012

39 pav. Grindinys miesto centre
Šaltinis: Ziel, 2012
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1.7.4 Vertikalios kliūtys

Vertikalios kliūtys - dažniausiai naudojama eismo riboji-
mo priemonė. Dažnai tai yra greičio mažinimo/ribojimo 
kalneliai. Jie skiriasi savo dizainu, dydžiu ir medžiago-
mis, tačiau jų poveikis dažniausiai yra vienodas. Greitis 
ribojamas, kai privažiavę kliūtį ir norėdami išvengti dis-
komforto, vairuotojai privalo pristabdyti.

Tačiau kritikai pabrėžia neigiamą tokių kliūčių poveikį 
pagalbos automobiliams. Greitosios pagalbos automobi-
liai privalo sustoti, o vertikalių kliūčių sukeltas sukrėti-
mas gali sutrikdyti paramedikų darbą. Dėl to vertikalios 
kliūtys nenaudojamos magistralėse. Kai kuriose šalyse 
naudojamos specialios vertikalios kliūtys. Pagalbos au-
tomobiliai šiose šalyse turi platesnę ašį, todėl tokias 
kliūtis pravažiuoja nekliudomi, o siauresni automobiliai 
privalo pristabdyti.  

40 pav. Greičio ribojimo kalnelis Odensėje.
Šaltinis: Rudolph, 2012

41 pav. Greičio ribojimo kalnelis Odensėje.
Šaltinis: Gostic, 2012

1.7.5 Horizontalios kliūtys

Kitas būdas sulėtinti eismą yra horizontalių kliūčių, 
pavyzdžiui, S formos posūkių ar panašių objektų, įren-
gimas. Kelias suprojektuotas taip, kad ties įvažiavimu 
viena juosta panaikinama, o įvažiuojantys automobiliai 
privalo duoti kelią. Tai labai efektyvus būdas. Jis daž-
nai derinamas su ženklais ir vartais į gyvenamuosius ra-
jonus. Taip pat gali būti naudojami vingiai, kurių dėka 
automobiliai tiesiai juda tik tam tikrą atstumą. Tokios 
kliūtys gali būti suprojektuotos taip, kad jos neturėtų 
įtakos dviratininkams. 

42 pav. Horizontali kliūtis, verčianti praleisti kitus 
automobilius. 
Šaltinis: Fricke, 2012

43 pav. Gatvės projektas su papildomais vingiais.
Šaltinis: Maaß, 2012
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1.7.6 30 km/val  zonos ir gyvenamosios 
gatvės

Kai važiuojamąja kelio dalimi dalijasi skirtingi eismo da-
lyviai, norint palaikyti visų jų saugumą, reikalingos ypa-
tingos pastangos. Todėl dažnai greitis visoje vietovėje 
ribojamas iki 30 km/val arba mažesnio greičio (20 km/
val arba ėjimo greičio). Pagrindinė nauda yra pagerinta 
gatvės aplinka ir socialinis suvokimas. 

Vien ženklais greičio apriboti neįmanoma. Todėl tokiose 
ramiose vietovėse montuojami vartai, o kartais kliūtys. 
Be to, gatvės viduryje esanti juosta dažnai pašalinama, o 
gatvės yra siauresnės nei paprastai. Kliūtis iš dešinės taip 
pat sulėtina eismą, kadangi vairuotojai sankryžose priva-
lo sustoti. Vietovėse, kuriose ribojamas eismas S formos 
posūkiais, automobilių statymo vietos ir vingiai dažnai 
naudojami taip, kad automobiliai tiesiai negalėtų judėti 
nemažą kelio atkarpą. 

Kitas žingsnis yra gyvenamųjų gatvių įrengimas. Tokio-
se gatvėse automobilių vairuotojai privalo praleisti kitus 
eismo dalyvius, pavyzdžiui, dviratininkus, pėsčiuosius ar 
žaidžiančius vaikus. Greitis paprastai ribojamas iki pės-
čiųjų greičio. Gatvės suprojektuotos taip, kad mažėtų 
tiek greitis, tiek motorizuotų transporto priemonių eis-
mas. Tai atliekama ne tik įrengiant vartus ar ženklus, 
tačiau dažnai kelias klojamas trinkelėmis, nepaliekant 
kelkraščio, o automobiliai, dviratininkai ir pėstieji dali-
jasi ta pačia erdve. Tokios gyvenamosios gatvės dažnos 
įvairiose šalyse, pvz., Nyderlanduose („woonerf“), Vo-
kietijoje („Verkehrsberuhigter Bereich“), Jungtinėje Ka-
ralystėje („home zone“), JAV („complete street“). Tam 
tikra gyvenamąja gatve gali būti laikoma ir bendroji er-
dvė (minėta II dalies 1.6.11 skyriuje), tačiau bendresniu 
požiūriu.

Gyvenamųjų gatvių įrengimas ir panašios priemonės įgy-
vendinamos ypač lengvai, jeigu tai daroma naujai pro-
jektuojamoje vietovėje. Tačiau prireikus perprojektuoti 
jau egzistuojantį rajoną, procesas gali būti labai brangus. 

Gyvenamosiose gatvėse sudarytos puikios sąlygos dvira-
tininkams, kadangi jose nedidelis eismas ir greitis. Taip 
pat tokios vietovės paprastai patrauklesnės ir patoges-
nės, nes jose saugiau, mažau triukšmo ir taršos. 

44 pav. Gyvenamosios gatvės ženklas Švedijoje
Šaltinis: www.wikipedia.de, 2012

45 pav. Gyvenamosios gatvės projektas Vokietijoje
Šaltinis: Fricke, 2012

1.7.7 Sunkvežimių kontrolės schemos

Sunkvežimių kontrolės schemos gali uždrausti sunkiasvo-
rių sunkvežimių eismą ir, pravažiuojant tam tikrą vieto-
vę, priversti juos naudotis vieninteliu keliu. Taip likusi 
vietovės dalis apsaugoma nuo sunkiasvorių sunkvežimių. 

Kitos kontrolės schemos į kontroliuojamą zoną vykstan-
čius sunkvežimius nukreipia į jiems skirtus kelius ir kaip 
įmanoma ilgiau juos ten išlaiko. Tokios schemos dažnai 
naudojamos tokiose vietose, kurios artėja prie intensy-
vų eismą vykdančio verslo, esančio gyvenamajame ra-
jone arba netoli jo. Londone automobilių parkų opera-
toriai, prieš nukreipdami 18+ t sunkvežimius į Londono34 
Sitį, privalo gauti leidimą su paskirtu maršrutu. 

Eismo įstatymuose turi būti apibrėžtos sąlygos (pvz., 
sunkvežimių svoris), pagal kurias sunkvežimiai atitiktų 
teisės aktuose numatytas taisykles. Ne visuose naciona-
liniuose eismo arba planavimo teisės aktuose numatoma 
galimybė tokias schemas įgyvendinti. Tačiau sunkiasvo-
rių sunkvežimių eismo apribojimas gerokai pagerina 
dviračių eismo sąlygas bei bendras gyvenimo sąlygas. 

46 pav.  Apvažiavimas sunkvežimiams
Šaltinis: www.wikipedia.de, 2012

34 http://www.londonlorrycontrol.com/
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1.7.8 Pėsčiųjų zonos

Pėstiesiems ir kitokiems eismo dalyviams skirtos zo-
nos, kuriose nėra automobilių, yra puikios priemonės, 
gerinančios gyvenimo kokybę atitinkamuose rajonuose. 
Dažnai tokios zonos įrengiamos miesto centre, kur gau-
su parduotuvių ir vaikšto daugybė pėsčiųjų. Automobi-
lių eismas nukreipiamas į mokamas stovėjimo aikšteles 
pėsčiųjų zonos kraštuose. Kai kuriais atvejais dviračių 
eismas draudžiamas arba ribojamas, ir vyksta tuo metu, 
kai zonoje mažiau pėsčiųjų, pvz., pasibaigus apsipirki-
mo valandoms. Tai, ar dviračių eismas galimas, ar turė-
tų būti draudžiamas, priklauso nuo vietos sąlygų (žr. II 
dalies 1.16.12). Tačiau geriausia, jeigu dviračių eismas 
pėsčiųjų zonose nėra draudžiamas. 

47 pav. Pėsčiųjų zona Odensėje.
Šaltinis: Petrova, 2012

Papildoma literatūra:

Bendroji erdvė: Transporto departamentas 
(2011)

Vietos transporto pranešimas Nr. 1/11 dėl bendro-
sios erdvės

URL http://www.dft.gov.uk/publications/ltn-01-
11/
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1.8 Tinkamos infrastruktūros 
pasirinkimas

Kaip jau minėta ankstesniuose skyriuose, egzistuoja 
skirtingų rūšių (formų) dviračių takai bei galimybės juos 
įrengti. Pagrindiniai klausimai yra: 

• kaip pasirinkti tinkamą formą? 

• kokiais kriterijais privalu vadovautis sprendžiant, 
ar pasirinkta forma atitinka reikalavimus? 

Toliau aprašyti kriterijai padės įvertinti kiekvienos for-
mos tinkamumą esant skirtingoms sąlygoms.

Eismo intensyvumo kriterijus

Eismo intensyvumas (lengvieji automobiliai per valan-
dą) kelyje, kuriame planuojama įrengti dviračių taką, 
taip pat šių transporto priemonių projektinis greitis35 
yra svarbūs kriterijai, renkantis tinkamą formą. Bor-
diūrai gali būti keičiami, todėl galimi keli variantai. 48 
ir 49 pav. pateikiama informacija, kokią formą reikėtų 
rinktis, priklausomai nuo projektinio greičio ir eismo 
intensyvumo. Dviračių takus rekomenduojama rinktis 
tuo atveju, jeigu vairavimo greitis ir (arba) eismo in-
tensyvumas yra didelis. 

35 V85: apibūdina automobilio vairavimo greitį (V = greitis), kurio 
neviršija 85 % visų vairuotojų esant lietingoms sąlygoms.

Sunkiasvorių transporto priemonių kriterijus

Šis kriterijus atsižvelgia į tai, jog pavojus dviratinin-
kams patekti į avariją padidėja dėl sunkiasvorio trans-
porto skaičiaus, ypač atliekant lenkimo ar persirikia-
vimo manevrus. Jeigu sunkiasvorio transporto skaičius 
yra didelis, rekomenduojama rinktis dviračių takus. 

Esamos erdvės kriterijus

Kelyje esančios erdvės kiekis parodo, kokią formą rei-
kėtų rinktis. Svarbu atsižvelgti į tai, ar laikomasi sau-
gių atstumų, ar yra kokių nors kliūčių, kurias būtų įma-
noma pašalinti, ar susiaurėjimai yra būtini. Reikalinga 
ir esama erdvė turi būti palyginta ir įvertinta. 

Jeigu projektuotojas padaro išvadą, kad pasirinkta 
forma nėra saugi, turi būti pasirinkta kita forma. Be 
abejo, dar kartą turi būti atliekamas toks pat patikri-
nimas.

48 pav. Infrastruktūros tipo pasirinkimas priklausomai nuo eismo intensyvumo ir projektinio greičio 2 krypčių keliuose.
Šaltinis: ERA 2010.

49 pav. Infrastruktūros tipo pasirinkimas priklausomai nuo eismo intensyvumo ir projektinio greičio 2 krypčių keliuose, 
turinčiuose po dvi juostas.
Šaltinis: ERA, 2010
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Transporto priemonių statymo kriterijus 

Pagal šį kriterijų vertinama rizika patekti į autoįvykį, 
kurio priežastis - stovintys automobiliai. Šiuo atveju at-
sižvelgiama į tokius aspektus, kaip pasitraukimas į ša-
likelę, išvažiavimas į kelią, taip pat durelių atidarymas 
(staigus automobilio durelių atidarymas ir smūgis į jas). 
Kuo didesnis trumpalaikio automobilių statymo vietų 
skaičius, tuo didesnė avarijų tikimybė. Tuo atveju, jeigu 
kelyje vyksta daug automobilių statymo veiksmų, geriau 
rinktis dviračių takus.

Sankirtų ir įėjimų į nekilnojamąjį turtą kriterijus

Šis kriterijus atsižvelgia į sukančius automobilius, kurie 
kerta dviračiams skirtą infrastruktūrą. Jis gali būti išreiš-
kiamas sankirtų ir įėjimų į nekilnojamąjį turtą skaičiumi 
viename kelio atkarpos kilometre. Įėjimai į nekilnojamą-
jį turtą vertinami tik tuo atveju, jeigu egzistuoja didelis 
sukančių automobilių srautas (įvažiavimai į automobilių 
stovėjimo aikšteles, garažus, įmones ar pramonines zo-
nas). 

Kuo didesnis sankirtų skaičius arba sukančių automobi-
lių srautas, tuo labiau rekomenduojama rinktis dviračių 
takus. 

Išilginio nuolydžio kriterijus

Svarstant šį kriterijų, turi būti atsižvelgiama į dviračio 
greitį leidžiantis nuokalne, taip pat į kelio plotį važiuo-
jant įkalne, kuomet vairavimas nestabilus. Važiavimas 
abiem kryptimis turi būti vertinamas atskirai. 

Jeigu nuolydis ypač status, rekomenduojama rinktis dvi-
račių taką. 

Jeigu nuolydis labai ilgas, turi būti įrengta dviračių eis-
mo juosta. Dideli greičiai nesuderinami su pėsčiaisiais. 
Dideliam greičiui reikalingas geresnis matomumas. Todėl 
tokiems atvejams labiau tinkamos dviračių eismui skirtos 
juostos.36

1.9 Konstrukcija

Toliau pateiktame skyriuje aprašomi konstrukciniai dvi-
račių infrastruktūros aspektai. 

1.9.1 Grindinio paviršiaus rūšis

Dviračių infrastruktūros grindinys - dar vienas ypač svar-
bus klausimas. Dėl amortizacijos trūkumo, geros infras-
truktūros pradžia yra lygus ir glotnus paviršius, turintis 
kuo mažiau kliūčių, tarpų arba iškilimų. Kiekvienas pa-
viršiaus iškilimas per dviračio ratus ir rėmą perduodamas 

36 ERA, 2010

į dviratininko stuburą bei riešų sąnarius, o tai turi neigia-
mos įtakos visam kūnui. Įprastas miesto dviratis paprastai 
neturi jokios amortizacijos. Daugelyje modernių miesto 
dviračių amortizacija yra (bent šakėje), tačiau ji labai 
ribota, lyginant su lengvuoju automobiliu. Dviratininkus 
nuolat veikia drebėjimas ir supimas. Kadangi nelygus pa-
viršius kelia nemažai diskomforto, projektuotojai privalo 
vengti tarpų ir iškilimų grindinio sujungimuose.

Dauguma su dviračiais susijusių interesų grupių ir klubų 
(pvz., ADFC Vokietijoje) reikalauja, kad dviračių takų ir 
juostų grindinys būtų asfaltuojamas (žr. 50 pav.). Toks 
paviršius dviratininkams patogiausias, be to, ant asfalto 
nesudėtinga nupiešti ženklus. Betono privalumai beveik 
tokie pat kaip ir asfalto, tačiau šiuo atveju kas keli me-
trai reikalingas sujungimas, o tai, skirtingai nuo asfalto, 
suteikia šiek tiek diskomforto.  

Betoninių trinkelių naudojimas turi būti išsamiai apsvars-
tytas. Trinkelės yra patrauklus pasirinkimas, ypač tuo 
atveju, jeigu naudojamos trinkelės su mikrofaze (kraštas 
be nuolydžio; žr. 51 ir 52 pav.) arba be jos. Norint at-
kreipti dėmesį, galima naudoti spalvotas trinkeles (pvz., 
raudonas, geltonas arba žalias).

50 pav. Grindinio asfaltas, Bolzano (Italija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

52 pav. Raudona betoninė trinkelė su nuožulniu kraštu, 
Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011
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Tačiau trinkelės turi trūkumą, kadangi jos nėra užglais-
tomos, praėjus šiek tiek laiko paviršius tampa nelygus. 
Tirpstantis ledas, šaknys arba tiesiog dirvožemio nusė-
dimas gali lemti paviršiaus nelygumus (žr. 54 pav.).

Praeityje dažnai naudotos mažos trinkelės nuožul-
niu kraštu (žr. 52 pav.). Tačiau patogumas yra žymiai 
mažesnis lyginant su didelėmis trinkelėmis nenuožul-
niu kraštu arba lygiu asfaltu. Rekomenduojama vengti 
mažų trinkelių. Paprastai turi būti vengiama grindinio 
akmenų, kadangi jais grįstas paviršius itin nelygus, o 
sujungimai per dideli dviračiams plonomis padangomis, 
pvz., lenktynių dviračiams (žr. 53 pav.). Be to, dėl ly-
gaus paviršiaus, grindinio akmenys palijus ar pasnigus 
tampa ypač slidūs ir kelia pavojų susižeisti. 

52 pav. Raudona betoninė trinkelė su nuožulniu kraštu, 
Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

53 pav. Grindinio akmenys, Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

54 pav. Blogai išklotos trinkelės, Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

Informacija: betono trinkelės

Už
• Nesudėtinga pašalinti / permontuoti
• Galimos skirtingos spalvos
• Stilingos
• Lengva pritaikyti esant lygio skirtumams
• Gali būti nebrangiai dalinai remontuojamos 

Prieš
• Problema su žymėjimu (sujungimais)
• Prastai išklojamos = nelygus paviršius (žr. 54 pav.)
• Nepatogios dviratininkams (sujungimai)
• Sujungimuose gali augti augalai (nepatogu)
• Paviršius gali būti nelygus dėl augalų šaknų

1.9.2 Grindinio paviršiaus spalva / kelio žen-
klai

Dviratininkas ant dviračio neturi apsaugos. Avarijos atve-
ju jam kyla pavojus ir jis gali susižeisti. Dviratininką kaip 
įmanoma geriau turi apsaugoti infrastruktūra. Vienas pa-
togus būdas - nuspalvinti grindinį signalinėmis spalvomis. 

Spalvoti paviršiai neturi jokios teisinės reikšmės. Nėra jo-
kio įsipareigojimo juos naudoti. Jie gali padėti paryškinti 
juostos žymėjimus ir priminti automobilių vairuotojams, 
kad toks paviršius visų pirma skiriamas arba skiriamas 
išskirtinai tik dviratininkams. Taip pat spalvos padeda 
dviratininkams laikytis maršruto arba likti atitinkamoje 
kelio dalyje. 

Spalvoti paviršiai yra palyginti brangūs. Naudojant per 
daug, gali vizualiai įkyrėti ir prarasti paryškinantį efek-
tą tais atvejais, kai jis labiausiai reikalingas. Norint ge-
riausio rezultato, jie turėtų būti naudojami saikingai. 
Spalvotas paviršius turėtų būti naudojamas konkrečiose 
vietovėse, kur jo nauda būtų didžiausia, pavyzdžiui, tose 
vietose, kur dviračių juosta kerta įvažiavimus į šalutinius 
kelius, o ne visoje dviračių juostoje. Spalvoti paviršiai 
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55 pav. Mėlyno grindinio sankryža, Kopenhaga (Danija)
Šaltinis: Müller, 2011

56 pav. Raudonas grindinys, Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

ypač naudingi įrengiant dviračių juostas, esančias toliau 
nuo kelkraščio, pavyzdžiui, kai dviračių juosta atsišakoja 
į ne kelio pakraštyje esančias dviratininkams skirtas sa-
leles prie „Stop“ linijos, arba tuomet, kai dviračių juosta 
eina ties specialios kairėn sukančios juostos kelio vidurio 
puse.

Spalvos tinkamos: 

• pirmosiose juostose ir dviračiams skirtose salelėse 
priekinėje „Stop“ linijoje;

• ne kelio pakraštyje ir dešiniojo posūkio dviračių 
juostose;

• prieš automobilių srautą einančiose dviračių juos-
tose; 

• dviračių juostose, esančiose šalia stovėjimui skirtų 
salelių;

• dviračių juostose, kurios eina šalia siaurų univer-
salių juostų;

• sankryžose, kuriose tam tikri manevrai leidžiami 
tik dviratininkams;

• tose vietose, kur juosta išryškina potencialią rizi-
ką, pvz., kai dviračių juosta kerta pavojingą vietą;

• dviejų krypčių dviračių juostose.

Spalvą parenka atitinkama už kelius atsakinga institu-
cija, tačiau dėl nuoseklumo ir priežiūros paprastumo 
rekomenduojama, kad vienos už kelius atsakingos ins-
titucijos kompetencijoje esanti dviračių infrastruktūra 
būtų žymima viena spalva. Dažniausiai naudojami žali 
ir raudoni paviršiai. Lyginant su kelių žymėjimu, tokio 
paviršiaus patvarumas gali būti prastas. Jis skiriasi pri-
klausomai nuo medžiagų, spalvų ir taikymo būdo.  Į tai 
reikėtų atsižvelgti sprendžiant, ar spalvoti paviršiai yra 
reikalingi, kadangi prisideda jų priežiūros išlaidos.37

Dviratininko dėmesys turi būti ypač atkreipiamas tose 
sankryžose, kur jis susiduria su motorinėmis transpor-
to priemonėmis. Tam naudojamos skirtingos spalvos. 
Visoje Europoje galima rasti raudonos, žalios, mėlynos 
ir geltonos spalvos paviršių. Spalvoto grindinio tikslas 
yra atkreipti dviratininkų dėmesį ir pagerinti jų mato-
mumą. 55 pav. vaizduojama mėlynos spalvos dviračių 
sankryža Kopenhagoje. 56 pav. vaizduojama raudonos 
spalvos sankryža Hamburge, kur didelis automobilių eis-
mo intensyvumas.

37 Paragrafas paimtas iš transporto departamento, 2008m
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Barclays dviračių supergreitkeliai Londone (Anglija)
Barclays dviračių supergreitkeliai (angl. „Barclays 
Cycle Superhighways“) - tai 12 dviračiams skirtų 
kelių, einančių nuo išorinio Londono į centrinį. Kad 
būtų lengviau suprantami, šie keliai pavadinti kodais 
(raidės ir skaitmenys). Supergreitkelių projektą įgy-
vendina viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystė 
(VPSP) tarp Londono Sičio ir „Barclays Bank PLC”. 
Tai saugesnė, greitesnė ir tiesesnė kelionė į miesto 
centrą.
Pirmieji keturi dviračių supergreitkeliai buvo pradėti 
naudoti 2010 metais. Likę aštuoni bus pristatyti iki 
2015 m. 

Projektavimo principai

Tiesioginis ir nenutrūkstamas

Naujieji keliai aiškiai sužymėti, jų lengva laikytis. 
Sumontuoti nauji ženklai, atlikti kelio žymėjimai, 
pateikta informacija apie kelionių laikus ir nuorodas 
į kitus dviračių maršrutus. 

Jauku ir patogu

Siekiant, kad mynimas būtų komfortabilesnis, pa-
tobulinta kelio danga, sumažintos kliūtys. Londone 
taip pat įrengta apie 2000 naujų dviračių statymo 
vietų šalia arba netoli dviračių takų. 

  
57 pav. Keletas Londono dviračių supergreitkelio vaizdų.
Šaltinis: tfl.gov.uk ir bbcimg.co.uk, 2011

Saugiau

Supergreitkelio juostos ne siauresnės nei 1,5 m ir 
tęsiasi per sankryžas. Prie šviesoforų įrengtos susto-
jimo salelės, padedančios dviratininkams išvažiuoti 
į eismo priekį. Buvo pakeistas daugelio sankryžų iš-
dėstymas tam, kad dviratininkai turėtų daugiau er-
dvės ir jaustųsi saugiau. Sankryžose buvo sužymėtos 
5 m gylio „Stop“ linijos, kurių erdvė skirta dvirati-
ninkams, laukiantiems išsirikiavusio transporto prie-
kyje. Sankryžose dviratininkų saugumui buvo įrengti 
veidrodžiai, kad kairėn sukantys didelių transporto 
priemonių vairuotojai geriau matytų dviratininkus.

Rezultatai

Pirmasis įvertinimas (atliktas praėjus metams po įgy-
vendinimo) rodo, kad 7 greitkelyje dviratininkų skai-
čius išaugo 46 %, o 3 greitkelyje - net 83 %. Mažesnėse 
atkarpose pastebėtas iki 200 % augimas. 
8 – 14 % dviratininkų teigia, kad atidarius greitkelius 
jie kitas transporto priemones iškeitė į dviračius. 
Dviratininkai taip pat teigia, kad vidutinis kelionės 
laikas sumažėjo apytiksliai 5 minutėmis. Per pirmuo-
sius penkerius metus mirtinų avarijų, susijusių su 
dviratininkais, nebuvo.

Papildoma medžiaga:

Londono transportas

http://www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling/11901.aspx.
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1.9.3 Kelkraščiai

Kelkraščių įrengimas ir jiems naudojamų akmenų pasirin-
kimas yra esminis elementas dviračių infrastruktūroje. 
Kelkraščiai naudojami kaip fizinis skyriklis tarp kelio dan-
gos ir dviračių tako arba šaligatvio. Kelkraščių akmenims 
dažniausiai naudojamos dviejų rūšių medžiagos: betonas 
ir granitas. Granitas yra atsparesnis ir ilgaamžiškesnis, 
tačiau betonas - pigesnis, iš jo galima išgauti įvairias for-
mas. 

Sankirtose ir sankryžose kelkraščio akmuo turi būti nu-
leistas iki kelio dangos lygio (žr. 58 pav.). Anksčiau nu-
leidimas buvo įrengiamas paliekant nedidelį lygio skir-
tumą. T.y. lygio skirtumas buvo apie 2 - 3 cm. 59 pav. 
(granitas) ir 60 pav. (betonas) matyti, kad esant taip 
įrengtam kelkraščiui, dėl trūkstamos dviračio amorti-
zacijos sukeliamo smūgio dviratininkui kyla nepatogu-
mų. Jeigu toks skirtumas kertamas įsibėgėjus, dvirati-
ninko stuburui tenka didelis smūgis. Sankirtose esantys 
kelkraščiai, kurie nėra nuleisti iki kelio dangos lygio, 
nėra tinkami. 

58 pav. Kelkraščio granito akmuo, lygiai pereinantis tarp 
dviračių tako ir kelio dangos, Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

59 pav. Kelkraščio granito akmuo ir jo poveikis ratui, 
Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

60 pav. Kelkraščio betono akmuo ir jo poveikis ratui net 
esant suapvalintam kraštui, Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

Dėl lygio skirtumo sukelto smūgio gadinami ratai ir su-
keliamas diskomfortas dviratininkui. Ties kiekviena san-
kryža dviratininkas privalo pristabdyti net tuo atveju, 
jeigu yra jo eilė važiuoti. Jeigu dviratis naudojamas su 
darbu susijusioms reikmėms (važiavimui į darbą, ap-
sipirkimui, siuntinių pristatymui ar pan.), būtina, kad 
dviratininkas galėtų išlaikyti tam tikrą eksploatacinį 
greitį ir įveikti keletą kilometrų per atitinkamą laiko 
tarpą. Todėl svarbu, kad kelkraščių akmenys būtų įreng-
ti pagal 58 pav. pateiktą pavyzdį.

1.9.4 Apšvietimas

Pagrindinės apšvietimo funkcijos yra šios: 

• padidinti eismo saugumą;

• pagerinti eismo srautą;

• padidinti (važiavimo dviračiu) komfortą;

• padidinti socialinį saugumą;

• padaryti vietovę matoma.

Pagrindiniai dviračių maršrutai intensyviausiai naudoja-
mi susisiekimo tarp kaimų, sričių, rajonų ir miesto dalių 
tinkle. Dėl šios priežasties tokioms susisiekimo linijoms 
taikomi griežti su eismu susiję reikalavimai. Pagrindi-
niai dviračių takai visuomet buvo apšviesti. Kuo didesnis 
projektinis greitis, tuo didesnis regėjimo atstumas rei-
kalingas. Nuo to priklauso ir apšvietimo lygis. 

1.9.5 Apšvietimas ir kelių kategorijos

Vidiniai miesto keliai gali būti skirstomi pagal jų paskir-
tį. Viena iš trijų egzistuojančių kelių rūšių pilnai apima 
bet kokio miesto kelių išdėstymą. Egzistuoja magistrali-
niai, privažiavimo ir paskirstymo keliai. 

Magistralė yra didelio pajėgumo miesto kelias. Dažniau-
siai tokie keliai naudojami susisiekimui su greitkeliais. 
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Privažiavimo kelias yra neriboto privažiavimo kelias, ei-
nantis lygiagrečiai su didesnio greičio keliu, papildantis 
jį atitinkamuose privažiavimo taškuose (sankirtose). 

Paskirstymo kelias yra mažo - vidutinio pajėgumo ke-
lias, kurio paskirtis - nukreipti transportą iš vietos ga-
tvių į magistralinius kelius. 

Taigi, apšvietimo sąlyga, atitinkanti dviratininkų reika-
lavimus, būtų visiškai pakankama, kad dviračių infras-
truktūrą galėtų naudoti visi.

61 pav. Specialus apšvietimas atskirtame dviračių take 
Stokholme (Švedijoje)
Šaltinis: Müller, 2011

Kuo didesnis projektinis greitis, tuo didesnis regėjimo 
atstumas reikalingas. O nuo jo gali priklausyti apšvieti-
mo lygis. 5 lentelėje pateikiami reikalavimai pagal kelio 
rūšį.

Kelio rūšis Apšvietimo lygis
Keliai 30 liuksų
Pėsčiųjų perėjos 50 liuksų
Gyvenamųjų gatvių apšvietimas 1 - 10 liuksų

5 lentelė. Skirtingų rūšių keliams reikalingas apšvietimo lygis 
Šaltinis: Dviračių infrastruktūros projektavimo vadovas 
Indijos subkontinentui.

Aukščiau minėtų apšvietimo lygių įgyvendinimas būtų 
atliekamas šviestuvo, pakabinto tinkamame aukštyje ir 
tinkamu horizontaliu atstumu, pagalba. 

Stulpų vieta nustatoma pagal kelio kategoriją. Tai ga-
lėtų būti centrinis kraštas toje pusėje, kurioje yra dvi-
račių takas. Ant stulpo tarp dviračių tako ir važiuoja-
mosios kelio dalies, skirtinguose aukščiuose gali būti 
tvirtinami dveji šviestuvai, kurie apšviestų reikalingą 

plotą reikalingu liuksų kiekiu. Tai taip pat sumažintų 
reikalingų stulpų skaičių ir vertikalią netvarką susiju-
siame kelyje. Dviračių tako matomumą lemia ne ant jo 
krintančios šviesos kiekis, bet šviesos kiekis, kurią at-
spindi kelio paviršius (skaistis). Turint omenyje skaistį, 
betonas būtų geresnis pasirinkimas. Tačiau betoninio 
grindinio trūkumas tas, kad lietingą dieną arba tada, 
kai saulė yra žemai, jis akina. Grindinys turėtų būti spe-
cialiai apdirbamas, kad dviratininkai galėtų naudotis at-
skirtu dviračių taku. Apdirbimas galėtų būti ir augalai, 
kurie sudarytų šešėlį ir taip padėtų sumažinti atspindį. 
Tai aptarnavimo lygis, būtinas dviratininkų komfortui. 

1.9.6 Šviesos spalva

Gatvių apšvietimas privalo būti pakankamai intensyvus, 
kad būtų įmanoma atpažinti veidus ir objektus iš tam 
tikro matomumo atstumo. Tai ypač svarbu dėl socialinio 
saugumo; moterys ir vaikai yra specialioji grupė, kuriai 
šviesos spalva yra ypatingai svarbi. Baltos spalvos priva-
lumai yra tokie:

• atskirtoje infrastruktūroje ji aiškiai atskiria greitai 
ir lėtai judančias zonas;

• ji lengvai atskiria pėsčiuosius;

• ji didina metines santaupas.38

1.9.7 Priežiūra

Visos dviračių infrastruktūros priežiūra yra labai svarbi. 
Dėl to, kad yra naudojama dviratininkų ir sunkiasvorių 
transporto priemonių, ypač sankirtose, poveikis inf-
rastruktūrai yra ypač didelis. Oro sąlygos, pavyzdžiui, 
pokyčiai tarp žiemos ir vasaros, į tarpus tekantis ir už-
šąlantis vanduo gadina paviršius ir žymėjimus. Paviršiu-
je daromos angos, susiję su statybos darbais, siekiant 
atlikti kabelinio tinklo, vandens tiekimo sistemos prie-
žiūros darbus ir pan., paprastai daro didžiausią įtaką 
dviračių infrastruktūros kokybei, kaip vaizduojama 62 
pav. Savivaldybėje turi būti paskirtas atsakingas asmuo, 
kuris reguliariai tikrintų dviračių infrastruktūrą (pvz., 
kas dvejus metus) ir informuotų apie jos kokybę. Po 
žiemos ar statybos darbų atsiradusi žala turi būti nedel-
siant šalinama. 

38  Paragrafas paimtas iš leidinio „Dviračių infrastruktūros 
projektavimo vadovas Indijos subkontinentui“ (nepateikiamas)



97 

II  Dalis :  Dviračių infrastruktūra

62 pav. Prastai prižiūrimi žymėjimai ir paviršius, Hamburgas 
(Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

1.9.8 Eksploatavimas

Dviračių infrastruktūroms reikalingas ne tik geras pro-
jektas, bet ir efektyvus valdymas bei priežiūra. Prasti 
paviršiai, išsikišusi augmenija, tekšantis vanduo, nusi-
dėvėję žymėjimai, sudužę stiklai, prastas apšvietimas 
ir kitokios problemos daug greičiau veikia dviratininkus 
nei motorinių transporto priemonių vairuotojus ir yra 
nuolatinis skundų šaltinis. Todėl yra itin svarbu, kad dvi-
račių takai tiek kelyje, tiek už jo ribų būtų stebimi ir 
prižiūrimi taip pat, kaip ir likęs kelių tinklas. 

Visos naujos dviračių infrastruktūros turi būti įrengia-
mos taip, kad bendros eksploatavimo laiko išlaidos, 
įskaitant priežiūrą, būtų minimalios. 

Atliekant dviratininkams skirtų sąlygų priežiūrą važiuo-
jamojoje kelio dalyje, dėmesį reikėtų atkreipti į važiuo-
jamosios kelio dalies, esančios 1,5 - 2 m nuo kelkraščio, 
būklę. Jeigu dviračių takas yra ne važiuojamojoje kelio 
dalyje, tiek jo konstrukcija, tiek kraštovaizdis privalo 
būti įrengtas taip, kad išlaidos priežiūrai būtų minima-
lios. Ne važiuojamojoje kelio dalyje esantys dviračių 
takai gali būti neteisėtai užverčiami atliekomis ir tapti 
neišvažiuojamais dėl sudužusių stiklų. 

Atsakinga institucija privalo sukurti stebėjimo ir prie-
žiūros procedūrą kiekvienam dviračių tinklo segmentui, 
o specifinės infrastruktūros, tokios kaip bendri pėsčiųjų 
ir dviratininkų tiltai, metro ir poilsio vietos, turėtų būti 
reguliariai tikrinamos. 

Po bet kokio ilgesnio nepalankaus oro periodo, didelio 
lietaus, stipraus vėjo, sniego ir pan., gali būti reikalinga 
papildoma priežiūra.39

Norint užtikrinti saugų keliavimą dviračiais, infrastruk-
tūros priežiūra būtina visus metus. Augalai, krūmai ir 
medžiai turi būti šalinami, kai įauga į dviračių infras-
truktūrą. Nelygios trinkelės turi būti taisomos ir lygi-
namos. Žiemos metu nuo dviračių infrastruktūros turi 
būti nuvalomas sniegas.  Kopenhagos miestas yra geras 
pavyzdys, kadangi prižiūrintys darbuotojai sniegą pirma 
nuvalo nuo dviračių infrastruktūros, o tik po to -  nuo 
kelių. 

39 Paragrafas paimtas iš SEStran Pietryčių Škotijos transporto 
kompanijos, 2008

63 pav. Šalinamas smėlis, atliekant aptarnavimą po žiemos, 
Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

64 pav. Nuolatinis lapų ir žalumos šalinimas rudenį, Hamburgas 
(Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011



98 

65 pav. Dviračių juosta po papildomos priežiūros žiemą, 
Stokholmas (Švedija) 
Šaltinis: Müller, 2011

66 pav. Dviračių juosta po papildomos priežiūros žiemą (iš 
arčiau), Stokholmas (Švedija) 
Šaltinis: Müller, 2011

1.9.9 Kliūčių ir nepatogumų šalinimas

Paprastai dviratininkai susiduria su daugybe kliūčių. Pro-
jektuodamas dviračių infrastruktūrą, projektuotojas vi-
suomet privalo atsižvelgti visų pirma į tai, kad dviratinin-
kai yra itin jautrūs kelio naudotojai saugumo atžvilgiu, o  
antra - į paviršiaus kokybę, kliūtis ir apvažiavimus. Dėl 
to, kad dviračių amortizacija mažesnė lyginant su mo-
torinėmis transporto priemonėmis, dviratininkus veikia 
paviršiaus pokyčiai, skylės ir pan. 

Pastaraisiais dešimtmečiais dviračių rinkoje buvo pri-
statyti amortizatoriai. Amortizuojančios šakės ypač iš-
populiarėjo miesto dviračiuose. Nepaisant to, komfor-
to skirtumas tarp automobilio ir dviračio yra didžiulis. 
Dėl intensyvesnio eismo ir didesnio automobilių greičio 
automobilių infrastruktūra nesusiduria su jokiais barje-
rais, daugiausia turi lygų paviršių, o visa infrastruktūra, 
įskaitant signalines šviesas, yra suprojektuota taip, kad 
eismo srautas būtų optimalus, o vairuotojų komfortas - 
maksimalus. 

Tik aukštos kokybės dviračių infrastruktūra trauks dvi-
ratininkus ja naudotis. Dviratininkų trauką iš esmės le-
mia barjerų neturinti infrastruktūra. Siekiant atkreipti 
projektuotojų dėmesį į tai, kas yra barjerai ir kas ne, 
toliau pateikiami skaičiai, iliustruojantys pasikartojan-
čias klaidas: 

• nelygus kelkraščio akmenų įrengimas (žr. 1.8.3 
skyrių);

• kliūtys dviračių take, pvz.: šiukšlinės (žr. 68 pav.), 
elektros įrengimai šviesoforams arba gyventojų 
aprūpinimui, kanalizacija, daubos ir šuliniai, ap-
žiūros šuliniai, autobusų stotelės ir ženklai, žibin-
tai, įkrovimo taškai elektromobiliams (žr. 68 pav.) 
ir pan.;

• skersai ir išilgai dviračių tako vaikštantys pėstieji, 
dėl kurių gaištamas laikas (žr. 68 pav.);

• sankirtos;

• nėra sukibimo (žr. 69 pav.) ir besikeičianti pavir-
šiaus kokybė (žr. 70 pav.).

67 pav. Šiukšlių dėžė ir elektromobilių įkrovimo taškas,
įrengtas ant dviračių tako, Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

68 pav. Žmonės, einantys dviračių taku, Kopenhaga (Danija)
Šaltinis: Rudolph, 2011
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69 pav. Netikėta tako pabaiga, Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

70 pav. Besikeičianti kelio paviršiaus kokybė, Hamburgas 
(Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

71 pav. Šulinys, kurio kraštas pakeltas iki 2,5 cm virš grindinio, 
Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

72 pav. Automobilis, pastatytas ant dviračiams skirtos 
juostos, Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

1.10 Šviesos signalai

Šviesoforu reguliuojamos sankryžos yra pavojingos dvi-
ratininkams. Tačiau jos yra būtinos dviratininkams ker-
tant judrius kelius. Tokios sankryžos turi būti projek-
tuojamos taip, kad dviratininkai būtų aiškiai matomi, 
galėtų atlikti trumpus ir paprastus manevrus, sumažėtų 
laukimo laikas, pavyzdžiui, apvažiuojant iš dešinės arba 
pasinaudojant priešakine „stop“ linija. Pagrindinėse 
dviračių linijose atskiras dviratininkams skirtas švieso-
foras ir šviesų reguliavimas gali dviračių srautams su-
teikti privilegiją prieš motorinių transporto priemonių 
eismą. 

Šviesoforu reguliuojamos sankryžos yra antras pagal ge-
rumą sprendimas dviratininkams kalbant apie saugumą. 
Tiesą sakant, į keturias dalis išsišakojančios šviesoforo 
sankryžos yra itin pavojingos ir jų turėtų būti vengiama. 
Nyderlandų nuorodose teigiama, kad žiedinės sankryžos 
yra daug saugesnės nei šviesoforas į keturias puses išsi-
šakojančioje sankryžoje, kurioje per dieną pravažiuoja 
nuo 10 000 iki 20 000 lengvųjų automobilių.

Praktikoje, eismo šviesos yra naudojamos tuomet, kai 
sankryžoje dideliu greičiu važiuoja dideli motorinio 
transporto srautai. Tokia sankryža gali atlaikyti iki 30 000 
lengvųjų automobilių per dieną, daugiau nei įmanoma 
žiedinėje sankryžoje. Į tokią sankryžą paprastai įeina 
bent vienas labai judrus paskirstymo kelias, turintis ke-
lias juostas (50 km/val užstatytoje teritorijoje, greičiau 
už užstatytos teritorijos ribų). 

Dažnai tokie judrūs keliai taip pat domina ir kaip dvi-
račių linija. Daugelis jų atitinka istorinius maršrutus ir 
gana tiesiomis linijomis jungia su svarbiomis vietomis, 
paprastai miesto centre. Tokiais atvejais, ties tokiais 
keliais logiška įrengti didžiausius vietos dviračių maršru-
tus ar netgi pagrindines dviračių linijas. Tam, kad sąly-
gos dviratininkams pagerėtų, jiems reikalinga priežiūra. 
Kai kuriose situacijose dviračių tinklui rekomenduojami 
šviesoforai. 

• Didžiausias vietos arba pagrindinis dviračių marš-
rutas šalia judraus paskirstymo kelio kerta kitą pa-
skirstymo kelią (abiejuose keliuose apytiksliai pra-
važiuoja daugiau kaip 1000 lengvųjų automobilių 
per valandą).
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• Mažesnė dviračių linija kerta ypač judrų paskirsty-
mo kelią (apie 1500 lengvųjų automobilių per va-
landą). Linija gali būti pavieniame take, vietiniame 
privažiavimo kelyje arba paskirstymo kelyje. 

• Esant didesniam nei 1500 lengvųjų automobilių per 
valandą intensyvumui, rekomenduojama įrengti 
dviračių tunelį. Iš principo, paskirstymo keliuose 
dviratininkai važiuoja atskiruose takuose arba bent 
jau dviračių juostose. 

1.10.1 Šviesoforai - pagrindiniai reikalavimai

Dėl didelio motorinių transporto priemonių skaičiaus, 
sankirtų išdėstymui turi būti suteikiamas kuo geresnis 
matomumas ir užtikrinamas dviratininkų saugumas. 

Paprasta ir efektyvi sąlyga yra leidimas dviratininkams 
sukti dešinėn degant raudonai šviesai. 

• Atskiras aplenkiamasis kanalas dešinėn prieš užside-
gant šviesai, leidžiantis dviratininkui sukti dešinėn 
be sustojimo. Tam, kad dviratininkas saugiai įsilie-
tų į eismą, jis privalo važiuoti dviračių juosta, taku 
ar kitokia apsaugota zona. Tokiu būdu dviratininkui 
suteikiamas pirmumas prieš motorinių transporto 
priemonių eismą.

• Kai kuriose šalyse, tokiose kaip Nyderlandai, eismo 
taisyklės suteikia teisę dešinėn sukantiems dvirati-
ninkams nesilaikyti šviesoforo signalų net tuo atve-
ju, jeigu nėra jiems skirto tako.

• Abiem atvejais egzistuoja galimybė susidurti su ga-
tvę kertančiais pėsčiaisiais. Toks išdėstymas efekty-
viausias tuo atveju, kai gatvėje nėra daug pėsčiųjų. 

Kitas paprastas ir labai efektyvus būdas yra priešakinė 
„stop“ linija dviratininkams

• Automobiliams skirta „Stop“ linija atitraukiama at-
gal, o dviratininkams skirta „stop“ linija įrengiama 
4 - 5 m virš jos. Tokiu būdu važiuojamojoje dalyje 
sukuriama priešakinė laukimo zona dviratininkams 
visų motorinių transporto priemonių juostų prieky-
je. Tokia zona turi būti pažymėta dviračio ženklu. 
Taip pat gali būti naudojamas kitos spalvos pavir-
šius.

• Rekomenduojama įrengti atsišakojančią juostą. Ji 
leidžia dviratininkams aplenkti laukiantį eismą ir 
patekti į priešakinę zoną. Tokios juostos ilgis turi 
atitikti eismo eilės ilgį. Ji paprastai įrengiama va-
žiuojamosios dalies krašte, tačiau kartais ir tarp 
eismo juostų. Atsišakojanti juosta turi būti autobu-
sų/dviračių juosta.

• Priešakinė zona leidžia visiems dviratininkams (su-
kantiems kairėn, dešinėn ir važiuojantiems tiesiai) 
atsidurti maksimaliai matomoje zonoje motorinio 

transporto priekyje. Be to, jie pradeda važiuoti pir-
mi užsidegus žaliai šviesai. 

• Tokia priemonė gali tapti populiaria apibendrinta 
nuostata visoms šviesoforu reguliuojamoms san-
kryžoms, kuri būtų vientisa ir akivaizdžiai naudinga 
viso miesto mastu. 

Kitas būdas yra įterpti dviračių laukimo juostas tarp au-
tomobilių laukimo juostų. Tai galima padaryti sukantiems 
kairėn, dešinėn ir važiuojantiems tiesiai. Tokia atskira 
erdvė dviratininkams daro juos labiau matomus. Dvira-
čių laukimo juosta privalo būti apie 10 m ilgio ir 1,5 m 
pločio (gretima laukimo juosta turi būti ne siauresnė nei 
2,75m). 

Tai galima derinti su priešakine „stop“ linija. Dešinėn su-
kanti eismo juosta gali būti įterpta dviračių juostos de-
šinėje. Kai kelias praplatinamas dešinėn sukančia eismo 
juosta, dviračių juosta gali paprasčiausiai tęstis toliau 
į priekį. Tokiu būdu, dešinėn sukantis eismas turi kirsti 
aiškiai pažymėtą dviračių juostą, įsiliedamas į dešinėn 
sukančią juostą prieš pasukant į dešinę. 

73 pav. Dviračių šviesoforas, sukti dešinėn, Leipcigas 
(Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

74 pav. Dviračių šviesoforas, tik tiesiai, Bazelis (Šveicarija)
Šaltinis: Rudolph, 2011
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Toks pat sprendimas galioja dviračių takui: dviračių 
takas tęsiasi tiesiai pirmyn, o dešinėn sukanti eismo 
juosta įterpiama jo dešinėje. Tarp dviračių juostos ir 
posūkio juostos gali būti įrengiamas pravažiuojamas 
greičio ribojimo kalnelis. 

Ties šviesoforais posūkis dešinėn yra sudėtingas įstrižai 
einantis įsiliejimo manevras. Norint to išvengti, dvira-
tininkai dažnai prieš kirsdami srautą tiesia linija, pir-
ma turi šiek tiek pavažiuoti į dešinę. Yra du būdai tai 
padaryti: 

• Tradiciškai buvo naudojamas dviejų etapų posū-
kis į kairę. Užsidegus žaliai šviesai, dviratininkas, 
esantis juostoje arba take, kerta šalutinį kelią, o 
tada privalo palaukti žalios šviesos kita kryptimi, 
norėdamas kirsti kitą šalutinį kelią. Tai ne tik ap-
linkinis, bet ir laiką taupantis būdas. 

• Toks pat manevras gali būti atliekamas vienu 
žingsniu, pažymint kairėn sukančią dviračiams 
skirtą laukimo zoną šviesoforo priekyje. Užsidegus 
žaliai šviesai, dviratininkas visų pirma šiek tiek 
pajuda dešinėn į laukimo zoną. Ši zona yra de-
šinėje esančio raudono šviesoforo priekyje. Tokio 
išdėstymo trūkumas yra tas, kad toks manevras ki-
tiems eismo dalyviams gali pasirodyti nelogiškas ir 
stebinantis: dviratininkas kerta sankryžą, kai dega 
raudona šviesa.40

1.10.2 „Žalioji banga“ dviratininkams

Tradiciškai šviesoforai reguliuojami taip, kad mažintų 
motorinių transporto priemonių srautus. Dviratinin-
kams skirtas laikas paprastai yra trumpas, o laukimo 
laikas - ilgas. Dviratininkų eilės ir kamščiai nėra pro-
blema, kadangi jos mažai tikėtinos (tik tuo atveju, 
jeigu vidutiniškai dviračių take pravažiuoja daugiau 
nei vienas dviratininkas per sekundę). Pagrindinė pro-
blema yra laukimo laikas ir delsimas. Kelionės greitis 
ir laikas yra ypač svarbus tinkle kokybei, ypač svar-
biausiose linijose. Kuo mažiau delsia dviratininkas, 
tuo konkurencingesne transporto priemone tampa 
dviratis, lyginant su kitomis transporto priemonėmis. 
Pagrindinė priemonė tai padaryti yra kaip įmanoma 
labiau sumažinti bendrą važiavimo dviračiu trukmę.41

• Atskiri dviratininkams skirti šviesoforai gali būti 
naudojami kitaip, siekiant dviratininkams suteikti 
daugiau žalio laiko. 

• Dviratininkams gali būti suteikiama pirmaeilio 
starto galimybė. Tokiu būdu jie saugiai juda į san-
kryžą motorinių transporto priemonių eismo prie-

40 Paragrafas paimtas iš PRESTO konsorciumo, 2011h
41 Kelių ir eismo tyrimų bendrovė (FGSV), šviesoforų įrengimo 

norminis dokumentas „RiLSA“, 2010 

kyje ir yra gerai matomi. Tai ypač naudinga tuo-
met, kai daug dviratininkų suka kairėn arba daug 
automobilių suka dešinėn. Rezultatas yra panašus 
kaip taikant priešakines „stop“ linijas (žr. aukš-
čiau). 

• Dviratininkams gali būti leidžiama judėti su nesi-
kertančiais srautais. Tai gali būti įterpiama į siste-
mą kaip standartas. 

• Dviratininkams gali būti suteikiami atskiri žalios 
šviesos etapai visomis kryptimis. Dviratininkai gali 
kirsti, sukti dešinėn ir kairėn visomis kryptimis tuo 
pačiu metu, kol kitas motorinių transporto prie-
monių eismas yra sustabdytas. Visi konfliktai tarp 
dviratininkų ir automobilių eliminuojami, tačiau 
egzistuoja rizika susidurti dviračiams, nors tokie 
susidūrimai ir ne tokie rimti. Trūkumas yra tas, 
kad tai prailgina laukimo laiką motorinėms trans-
porto priemonėms. 

• Kaip alternatyva gali būti naudojami mygtuko pa-
spaudimu aktyvuojami dviračių šviesoforai, kurie 
naudojami tais atvejais, kai pavienis takas kerta 
pagrindinį kelią. Tai rekomenduojama saugumo 
sumetimais, kai manoma, kad judėjimo pirmumo 
teisės nebus laikomasi arba esant per dideliam 
eismo srautui. Tokiu atveju laukimo laikas dvira-
tininkams turėtų būti kiek įmanoma trumpesnis. 

• Taip pat privilegijų dviratininkams galima suteik-
ti naudojant dinamines eismo aptikimo sistemas. 
Pavyzdžiui, žalia šviesa dviratininkams laikoma 
žalia, kol nėra kitokio eismo (motorinio transpor-
to eismo aptikimas). Arba atvirkščiai, motorinio 
transporto eismui nedegs žalia šviesa, kol nesi-
baigs dviračių eismas (dviračių aptikimas). Antro-
jo sprendimo trūkumas yra tas, kad laukimo laikas 
motorinių transporto priemonių vairuotojams gali 
būti labai ilgas ir nenuspėjamas. Jie gali pasimes-
ti, pamanyti, kad tai gedimas ir pradėti važiuoti 
nesvarbu kokia šviesa. 

• Dviračių šviesoforai gali būti montuojami su at-
virkštinio skaičiavimo indikatoriais prieš įsijun-
giant žaliai šviesai. Nyderlandų patirtis rodo, kad 
dviratininkų manymu jų laukimo laikas sumažėja 
50 %. Taip pat, dviratininkai daug rečiau ignoruoja 
raudoną šviesą. Trūkumas yra tas, kad atvirkštinis 
skaičiavimas patikimas tik esant statiniam šviesų 
reguliavimui. Naudojant dinaminius šviesoforus, 
kurių šviesos priklauso nuo transporto priemonių 
aptikimo, atvirkštinio skaičiavimo greitis taptų 
netaisyklingas ir bevertis. 
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75 pav. Laukimo laiką prognozuojantis įrenginys, Hamburgas 
(Vokietija)
Šaltinis: Fricke, 2012

Šviesos dviratininkų naudai gali būti reguliuojamos ir 
tuomet, jeigu atskirų tam skirtų šviesų nėra. Jeigu po-
sūkiai į kairę yra dažni, šviesos etapas gali sugrupuoti 
kairėn sukantį eismą, įskaitant: 

• Dviračius: tik kairėn sukančiam eismui suteikiama 
žalia šviesa, tiesiai judantis transportas privalo 
laukti. Taip sukuriamas sklandus judėjimas į kai-
rę be jokių susidūrimų. Tokiu atveju nereikalin-
gas dviejų žingsnių manevras, kai į kairę sukantis 
ir tiesiai judantis transportas paleidžiamas vienu 
metu. Dviratininkų srautai gali būti koncentruo-
jami viena kryptimi. Tokiu atveju šviesoforas gali 
būti reguliuojamas ir  taip, kad pagrindinei dvi-
račių tako krypčiai žalia šviesa degtų du kartus 
per vieną ciklą. Tačiau tokiu atveju laukimo laikas 
padidėja. Trūkumas yra tas, kad tai prailgina visą 
ciklą ir padidina laukimo laiką kitomis kryptimis. 

• Šviesoforai tarp sankryžų gali būti sureguliuoja-
mi taip, kad būtų sukurta dviračiams skirta „ža-
lioji banga“. Šis būdas gerai žinomas motoriniam 
transportui, tačiau gali būti taikomas ir dvirati-
ninkams. Jis siūlomas maršrutams, kuriuose dvi-
račių juostomis arba atskirtais dviračių takais 
pravažiuoja dideli dviratininkų srautai. Jis reko-
menduojamas tada, kai sankryžos nėra labai toli 
viena kitos (apie 100 m); kitu atveju dviratininkų 
grupės išsiskirsto dėl skirtingų greičių. Šis būdas 
gali būti derinamas su aptikimo signalu, o žalio-
ji banga pertraukiama, jeigu dviratininkų srautas 
yra per mažas. Dviratininkams skirta žalioji banga 

sudaro ilgesnio laukimo sąlygas kitomis kryptimis 
važiuojančiam transportui.42

1.10.3 Šviesoforu reguliuojamos sankryžos sti-
priosios pusės

• Kelių ženklinimas gali būti ekonomiškai efektyvi 
dviratininkų matomumą, saugumą ir komfortą ge-
rinanti priemonė: priešakinės „stop“ linijos, posū-
kiams skirtos eismo juostos, posūkiui į kairę skirtos 
laukimo zonos. Tokios priemonės gali būti lengvai 
pritaikytos esamose šviesoforais reguliuojamose 
sankryžose. 

• Gali būti suprojektuoti dviratininkams skirti 
aplinkkeliai,  panaikinantys laukimo laiką.

• Šviesoforų su specialiomis dviratininkams skirtomis 
šviesomis ar be jų sureguliavimas dviratininkų nau-
dai gali sukurti nemažai naudos intensyviems dvira-
tininkų srautams.43

1.10.4 Šviesoforu reguliuojamos sankryžos silp-
nosios pusės

• Šviesoforu reguliuojamos sankryžos, reguliuojan-
čios didelius eismo srautus, yra pavojingos dvirati-
ninkams ir nepatrauklios dėl ilgo laukimo laiko. 

• Kelių ženklinimas padės patyrusiems dviratinin-
kams, tačiau jų nepakanka mažiau patirties turin-
tiems dviratininkams ir be priežiūros važiuojan-
tiems vaikams. Šiuo atveju reikalingi alternatyvūs 
maršrutai. 

• Kai kurie dviratininkams palankūs sprendimai pa-
didina laukimo laiką motoriniam transportui. Tokie 
sprendimai gali būti pateisinami tik tuo atveju, kai 
(esami arba tikėtini) dviratininkų srautai yra dideli. 

Alternatyvus sprendimas, kai eismo intensyvumas nėra 
labai didelis arba vykdant eismo intensyvumo mažinimo 
politiką, būtų šviesoforų keitimas žiedine sankryža. Kai 
eismo intensyvumas kelia pavojų dviratininkų saugumui,  
rekomenduojama įrengti skirtingų lygių sankryžas.44

1.10.5 Autobusams ir taksi skirtų eismo juostų 
naudojimas

Tais atvejais, kai greitis neviršija 30 km/val., dvira-
tininkai ir autobusai gali važiuoti kartu. Tačiau esant 
didesniems greičiams, jie turi būti atskirti: dėl masės, 
greičio ir stabdymo atstumo važiavimas kartu yra ne-
saugus. Idealiu atveju dviračių takai turėtų būti projek-
tuojami toliau nuo autobusams skirtų maršrutų. Tačiau 
miestuose, turinčiuose itin tankius autobusų tinklus, tai 
ne visuomet įmanoma. Be to, autobusai dažnai stovi eis-
mo spūstyse, o norint padidinti jų srautą ir sumažinti ke-
lionės laiką, specialios autobusams skirtos juostos plačiai 
paplito. 

42 Paragrafas paimtas iš PRESTO konsorciumo, 2011h
43 Paragrafas paimtas iš PRESTO konsorciumo, 2011h
44 Paragrafas paimtas iš PRESTO konsorciumo, 2011h
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Pastaraisiais metais autobusams / dviračiams skirtos 
juostos tapo populiaresnės. Jos patrauklios dviratinin-
kams, kadangi leidžia naudotis tais pačiais trumpiausiais 
maršrutais bei peršokti automobilių eilę. Bet kuriuo atve-
ju, saugumas turi būti garantuojamas. Autobusai privalo 
važiuoti ne didesniu nei 30 km/val. greičiu, o juostos turi 
būti pakankamai plačios, kad autobusai galėtų aplenkti 
dviratininkus. 

76 pav. Važiavimas dviračiu autobusams skirtoje juostoje su 
lenkimui skirta zona, Paryžius (Prancūzija)
Šaltinis: web.pdx.edu

Esant ilgesnėms atkarpoms, autobusai važiuotų per grei-
tai ir keltų pavojų dviratininkų saugumui bei komfortui. 
Autobusų / dviračių juostos neturėtų būti naudojamos 
kaip būdas išvengti kitokių sprendimų: dviračių juostos 
arba takai visuomet yra saugesni ir patogesni sprendi-
mai. Juos visuomet galima įrengti panaikinant eismo 
arba statymo juostą.

Norint įtalpinti dviratininkus autobusų juostoje ir suteikti 
vietos autobusams dviratininkų lenkimui, rekomenduoja-
mas autobusams skirtos juostos plotis turi būti 4,6 m, 
o minimalus pageidaujamas plotis - 4,24 m. 3,0 m yra 
absoliučiai mažiausias plotis ir turėtų būti naudojamas 
trumpiems atstumams bei tokiose vietose, kuriose pla-
tesnės juostos įrengimas nėra įmanomas.45

77 pav. Dviračių ir autobusų transportas. Dviratininkams nėra 
saugios vietos, Londonas (Jungtinė Karalystė)
Šaltinis: IBC, Daggers, 2010

45 Paragrafas paimtas iš PRESTO konsorciumo, 2010a

Saugumo sumetimais dviratininkai turėtų būti atskirti 
nuo autobusų, išskyrus lėčiausius kelius. Idealiu atveju 
dviračiams skirti maršrutai kuriami toliau nuo autobu-
sams skirtų maršrutų. Jeigu jie yra tuose pačiuose ke-
liuose, dviratininkams turėtų būti skirta atskira juosta 
arba takas. Dėl to gali tekti panaikinti eismo arba staty-
mo juostą arba sumažinti grindinio plotį. Dviratininkams 
turi būti leidžiama naudotis trumpiausiais maršrutais 
arba kirsti autobusams skirtus priešingo srauto ruožus, 
tačiau vėlgi atskiroje juostoje arba take. Patyrusiuose 
miestuose tai yra standartinis sprendimas, užtikrinantis 
maksimalų saugumą ir komfortą.

Tačiau daugybė dviračių eismą pradedančių miestų turi 
spręsti siaurų gatvių ir intensyvių autobusų srautų pro-
blemas, ypač centriniuose šių miestų rajonuose. Vis 
dažniau kaip kompromisinį sprendimą jie naudoja dvi-
račiams skirtas juostas, leisdami važiuoti autobusams 
skirtomis juostomis. 

Be dviratininkų saugumui kylančių pavojų, egzistuo-
ja ir autobusų vėlavimo klausimas. Jeigu dviratininkai 
stabdo autobusų eismą, tai kai kuriais aspektais griauna 
autobusų juostos tikslą. Taip pat sumažina dviratinin-
kams tenkančią naudą, kadangi sustojimuose jie privalo 
laukti stovėdami už autobusų bei pasitraukti į šalį, jeigu 
autobusas nori juos aplenkti. Tačiau viską apsvarsčius, 
toks sprendimas dviratininkams ir autobusams yra ge-
resnis nei visiškas taisyklių neturėjimas. 

Praktikoje daugelis patirčių yra teigiamos. Daugelis ta-
kams naudojamų schemų tęsiamos ir kartojamos. Pra-
džioje buvę griežti reikalavimai vis dažniau sušvelnina-
mi arba jų atsisakoma. Neseniai Jungtinėje Karalystėje 
atliktas tyrimas parodė, kad užlaikymai ir pavojai yra 
minimalūs. Dažniausiai autobusas užlaikomas tik tuo 
atveju, jeigu jis trumpai pristabdo važiuodamas už 
dviratininko, artėdamas prie autobuso stotelės. Lėčiau 
važiuojantys dviratininkai neužlaiko autobusų ir prade-
da važiuoti greičiau arba pasitraukia į šalį ir leidžia au-
tobusui pravažiuoti. Esant galimybei lenkti, autobusai 
lenkia išvažiuodami iš savo juostos į važiuojamąją dalį. 

Kaip bebūtų, reikia suprasti, kad autobusams / dvira-
čiams skirtos juostos ne visuomet yra itin patrauklios. 
Labiau patyrę dviratininkai įvertins patobulinimus ir 
mielai jais naudosis, pavyzdžiui, pravažiuos eismo 
spūstis. Tačiau mažiau patyrę dviratininkai greičiausiai 
jausis nepatogiai, o dalinimasis erdve su autobusais ir 
noras pasitraukti iš juostos jiems lenkiant nuolat kels 
stresą. Tėvai tikriausiai nebus linkę leisti neprižiūrimų 
vaikų važiuoti autobusams / dviračiams skirtomis juos-
tomis. Tai reiškia, jog autobusams / dviračiams skirtos 
juostos yra žingsnis pirmyn nuo sąlygų važiuoti dviračiu 
nebuvimo, tačiau vargu ar jos pritrauks didelį skaičių 
naujų dviratininkų. 

Egzistuoja rizika, kad autobusams / dviračiams skirto-
mis juostomis gali būti piktnaudžiaujama ir naudojama-
si kaip greitu sprendimu, siekiant išvengti sudėtingesnių 
erdvės paskirstymo sprendimų. Standartinis pasirinki-
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mas turėtų būti dviratininkų ir autobusų atskyrimas: tai 
visuomet saugesnis ir komfortabilesnis sprendimas, pri-
traukiantis daugiau dviratininkų. Tačiau norint tai atlik-
ti, gali tekti panaikinti eismo arba automobilių statymo 
juostą, arba sumažinti šaligatvio plotį.46

1.10.6 Dviračių tako išdėstymas autobusų sto-
telėje

Naujos autobusų stotelės privalo būti tikrinamos sie-
kiant užtikrinti, kad jos neignoruoja dviratininkų porei-
kių ir nekelia pavojaus jų saugumui. Kaimo vietovėse, 
kur atstumas iki artimiausios autobusų stotelės dažnai 
yra didesnis, siekiant padidinti integraciją tarp trans-
porto rūšių, turėtų būti apsvarstyta dviračių stovėjimo 
aikštelės galimybė.47

78 pav. Bendra autobusams ir dviračiams skirta juosta, 
Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011 m.

1.10.7 Dviračių takų tiltai ir tuneliai

Egzistuoja dviejų rūšių kliūtys dviratininkams: pavojin-
gos sankryžos ir sankirtos (net ir žiedinės ar reguliuoja-
mos šviesoforais) bei fizinės kliūtys, pavyzdžiui, upės, 
kanalai ir geležinkeliai. 

Dėl dviejų priežasčių, susijusių su dviem dviračių tin-
klo kokybės reikalavimais, bet kuriame dviračių tinklo 
lygyje, tiek užstatytoje teritorijoje, tiek už jos ribų, 
turi būti svarstomi skirtingų lygių sankryžų sprendimai:

• Siekiant užtikrinti kuo tiesesnį maršrutą: ven-
giant barjero atsirastų nereikalingas apvažiavi-
mas, prailgėtų kelionė dviračiu, o tinklas taptų 
nepatrauklus;

• Siekiant užtikrinti saugumą: nėra vieno lygio 
sprendimų, kurie garantuotų pakankamą dvirati-
ninkų saugumą kertant barjerą.

46 Paragrafas paimtas iš PRESTO konsorciumo, 2011i
47 Paragrafas paimtas iš SEStran, 2008

Tokie sprendimai rekomenduojami judriausiose sankry-
žose su didelio greičio ir intensyvaus eismo paskirstymo 
keliais. Būdingų situacijų pavyzdžiai: 

• dviračių linija kerta itin didelio greičio paskirsty-
mo kelią (greitis didesnis nei 70 km/val.);

• dviračių linija judriame privažiavimo kelyje (dau-
giau nei 500 lengvųjų automobilių per val.) kertasi 
su itin judriu paskirstymo keliu (daugiau nei 1 500 
lengvųjų automobilių per val.), ypač tais atvejais, 
kai vietos arba pagrindinė dviračių trasa yra daug 
naudojama;

• dviračių linija judriame paskirstymo kelyje (dau-
giau nei 1 000 lengvųjų automobilių per val.) ker-
tasi su itin judriu paskirstymo keliu (daugiau nei 1 
500 lengvųjų automobilių per val.).

Judriai kelio atkarpai arba judriai dviejų krypčių žiedi-
nei sankryžai kirsti gali būti naudojami tuneliai. 

Miesto zonose dviratininkai dažnai susiduria su dide-
lėmis linijinėmis kliūtimis: magistralėmis, upėmis, ka-
nalais, geležinkeliais. Daugeliu atvejų jiems suteikia-
mi kirtimo taškai, kurie paprastai yra toli vienas nuo 
kito. Taip dviratininkams sukuriamos fizinės kliūtys, 
atsiranda nepatrauklūs apvažiavimai  ir stipriai išsi-
plečia tinkle kilpų plotis. Kitais atvejais kirtimo taškai 
dažnesni, tačiau gali egzistuoti psichologinis barjeras, 
pavyzdžiui, itin judrios kelių sankryžos. Miestai turėtų 
labai gerai žinoti infrastruktūros projektų sukuriamus 
važiavimo dviračiu barjerus. Labai dažnai esami keliai 
nukertami ir tampa akligatviais: automagistralių, žie-
dinių kelių ir bėgių statyba; sankryžos panaikinamos 
siekiant praplėsti kelius; dėl saugumo priežasčių užda-
romos skirtingų lygių geležinkelių sankryžos. Barjero 
pašalinimas paprastai nėra išeitis. Tačiau turint aiškią 
dviračių tinklo viziją, įmanoma suprojektuoti arba pri-
dėti skirtingų lygių sankryžas. 

Priėmus sprendimą dėl skirtingų lygių sankryžos, egzis-
tuoja dvejopas pasirinkimas: dviračių tiltas arba dviračių 
tunelis. Abu turi privalumų ir trūkumų, kurie išdėstyti 
toliau pateiktoje lentelėje. Kiekvieno faktoriaus svarba 
priklauso nuo situacijos. Pavyzdžiui, socialinio saugumo 
klausimas bus mažiau svarbus judrioje miesto zonoje, 
nei izoliuotoje vietovėje už užstatytos teritorijos ribų. 
Apskritai kalbant: 

• Tuneliai yra patogiausias sprendimas dviratinin-
kams, tačiau dviratininkai juose nesijaus saugūs, 
jeigu jie bus prastai suprojektuoti; taip pat bran-
gesnė jų statyba;

• Tiltai dažniausiai nėra tokie brangūs, gali būti 
potencialiai stiprus vizualinis pareiškimas, juose 
dviratininkai jaučiasi saugūs ir gerbiami, tačiau 
jais paprastai sunkiau užvažiuoti. 

Jeigu įmanoma, rekomenduojama pakelti arba suma-
žinti važiuojamosios dalies lygį tam, kad būtų mažiau 
nuokalnių dviratininkams. Būtų idealu, jeigu dviratinin-
kai turėtų galimybę važiuoti grindinio lygyje. Pakėlus 
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važiuojamąją dalį, reikalingas ne toks gilus tunelis. Nu-
leidus važiuojamąją dalį, tiltas gali būti žemesnis. 

Didžiausiose žiedinėse sankryžose skirtingų lygių dvi-
račių tunelių tinklas gali būti sukuriamas pakeliant 
važiuojamosios dalies lygį. Tuneliai sueina į atvirą 
centrinę erdvę, kurioje dviratininkai gali keisti kryp-
tis. Privalumas yra tas, kad tuneliai tarp atvirų erdvių 
yra trumpi, tokiu būdu panaikinamas didžiausias trū-
kumas.

Žinoma, motoriniam eismui pastačius pilnavertį tunelį 
arba viaduką, dviratininkai gali patogiai riedėti grindi-
nio lygmenyje. Tokie brangūs, sudėtingi ir erdvės rei-
kalaujantys sprendimai vargu ar gali būti pateisinami 
vien dviratininkų poreikiais, nors į jų interesus taipogi 
turi būti atsižvelgta.48

1.10.8 Dviračių tunelių projektavimas

Projektuojant dviračių tunelius, svarbu atsižvelgti į di-
delius matmenis ir sukurti erdvės bei atvirumo pojūtį. 
Siaurų, vingiuotų, tamsių ir slaptų tunelių paprasčiau-
siai niekas nenaudos. Reikėtų atsižvelgti į tokias reko-
mendacijas: 

• jeigu yra galimybė, dviratininkai turi būti palieka-
mi grindinio lygyje. Jeigu tai neįmanoma, važiuo-
jamoji dalis pakeliama apytiksliai 2 m, siekiant 
sumažinti tunelio gylį. Tokiu būdu taip pat išven-
giama požeminio vandens problemų;

• turi būti naudojami pakankamai patogūs matme-
nys. Tunelis privalo būti ne mažesnio nei 2,5 m 
aukščio ir 3,5 m pločio (3 m, jeigu yra pėsčiųjų ta-
kas), taip pat, kaip ir prijungiamas dviračių takas. 
Nuolydis turi būti ne didesnis nei 1 prie 20; 

48  Paragrafas paimtas ir pritaikytas iš: PRESTO konsorciumo, 2011g

79 pav. Tunelis nėra patrauklus: tamsus, nesimato jo 
pabaigos, jis palyginti mažas (Nyderlandai)
Šaltinis: „Noordholland Dagblad“

80 pav. Tiltas kaip patrauklus pasažas, Veenendaal 
(Nyderlandai)
Šaltinis: Veenendaal savivaldybė („Nederland in beeld“)

Aspektas Tiltas Tunelis

Komfortas

- Pradeda važiuoti į kalną + Pradeda važiuoti į pakalnę

- Aukštesni ir statesni šlaitai, važiuojama 
virš sunkvežimių arba traukinių + Žemesni ir ne tokie statūs šlaitai, kadangi 

dviratininkams reikalingi mažesni gabaritai

- Susiduriama su vėju ir lietumi + Apsaugoti nuo vėjo ir lietaus

- Gali jausti baimę, jeigu važiuoja aukštai 
ant ilgų ir siaurų tiltų - Gali jausti uždarų patalpų baimę ilguose, 

siauruose ir vingiuotuose tuneliuose

Asmeninis sau-
gumas

+ Jaučiasi saugiai atviroje erdvėje, matomi 
iš toli - Jaučiasi nesaugiai uždaroje erdvėje, nėra 

matomi, nėra jokios socialinės kontrolės

- Gali traukti slampinėtojus ir grafiti piešiančius 
asmenis

Miesto 
kraštovaizdis

- Stipri vizualinė įtaka, virš grindinio, dideli 
nuolydžiai + Ribota vizualinė įtaka, žemiau grindinio ir 

trumpais nuolydžiais
Stiprus architektūrinis ir kraštovaizdžio 
potencialas - Ribotas architektūrinis ir kraštovaizdžio poten-

cialas

Sąnaudos + Paprastai pigesnis variantas - Paprastai brangesnis variantas, ypač atsižvel-
giant į požeminių vandenų klausimus

6 lentelė. Tiltų ir tunelių planavimo aspektų palyginimas
Šaltinis: PRESTO konsorciumas, skirtingų lygių sankryžos
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• įvažiavimai turi būti paliekami laisvi ir neužsta-
tyti. Reikėtų vengti aukštos augmenijos, kampų 
ir bet ko, kas uždengtų vaizdą ir sudarytų sąlygas 
pasislėpti. Išvažiavimas turi būti matomas įvažiuo-
jant į tunelį. Kelias turi būti tiesus, reikėtų vengti 
posūkių. Tokios sąlygos didina dviratininkų komfor-
tą ir leidžia jiems išlaikyti greitį matant atvažiuo-
jančius dviratininkus. Taip pat atidaroma erdvė bei 
pagerinamas socialinis saugumas;

• privalu užtikrinti, kad viršuje sienos pranyktų ir 
būtų sukurtas atviros erdvės pojūtis. Reikia vengti 
tiesių, vertikalių sienų;

• tunelio stogas turi būti su stoglangiais. Atskiriant 
eismo juostas, stoglangiai gali būti įrengiami tarp 
jų. Jeigu tunelis eina po žiedine sankryža, jos cen-
trinė sala turi būti atvira;

• apšvietimas turi būti aukščiausios kokybės ir ap-
saugotas nuo vandalų. Puiku, jeigu tai į į lubas 
arba sienas įmontuoti šviestuvai. Veidai turi būti 
aiškiai atpažįstami;

• jeigu tunelis naudojamas kartu su pėsčiaisiais, 
jiems turi būti skirtas atskiras pėsčiųjų takas vie-
noje pusėje (mažiausiai 1 m);

• esant reikalui, gali būti įrengiami keli privažiavi-
mai. Dviratininkai gali privažiuoti iš skirtingų kryp-
čių. Laiptai su dviračių kanalu leidžia dviratinin-
kams kartu naudotis aukščiau esančiu keliu.49

81 pav. Dviračių tunelis, Zvolė (Nyderlandai)
Šaltinis: „ten Klooster“

1.10.9 Dviračių tiltų projektavimas

Projektuojant tiltą, labai svarbu sumažinti aukščių skir-
tumus ir suteikti dviratininkui pasitikėjimo ir saugumo 
jausmą. 

Privalu atsižvelgti į toliau pateiktas rekomendacijas.

49  Paragrafas paimtas iš PRESTO konsorciumo, 2011g

• Dviratininkai turi važiuoti kuo arčiau grindinio lygio. 
Nuleiskite važiuojamosios dalies lygį ir sumažinkite 
pakėlimo aukštį.

• Naudokite pakankamai patogius matmenis. Tiltas 
privalo būti ne siauresnis nei 3,5 m (3 m, jeigu įren-
giamas pėsčiųjų takas), toks pat, kaip ir prijungtas 
dviračių takas. Nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1 
prie 20. 

• Gabaritinis aukštis ne mažesnis nei 4,5 m.

• Apsvarstykite tilto dangą nuo vėjo ir lietaus.

• Turėklai privalo būti ne mažesni nei 1,2 m aukščio.

• Jeigu erdvės nedaug, gali būti įrengta palaipsniui 
aukštėjanti rampa. Dviratininkas kyla į viršų pako-
pomis, tarp kurių įrengtos trumpos horizontalios at-
karpos. Tai gali būti būdas sumažinti nuolydžius ir 
suteikti trumpo poilsio taškus. Tačiau tokiu atveju 
turi būti įrengti vingiai ar spiralės, leidžiančios ki-
tiems dviratininkams tęsti kelionę.

• Jeigu rampai vietos nėra, gali būti įrengiami laiptai 
su dviračių kanalu. Tai antras pagal gerumą spren-
dimas, kadangi dviratininkai privalo nulipti ir stumti 
dviratį. Norint, kad kanalai būtų dažnai naudojami, 
jie turi būti aukštos kokybės, suteikti maksimalų 
komfortą ir reikalauti minimalių pastangų.

• Kanalus įrenkite abiejose laiptų pusėse.

• Rekomenduojama naudoti betoninius kanalus. Jei-
gu laiptai jau įrengti, gali būti naudojami metali-
niai kanalai, kuriems taikomi tokie patys kokybės 
kriterijai. 

• Tam, kad kanalas būtų patogus, jo nuolydis turi būti 
ne didesnis kaip 25 %.

• Kanalas turi būti 0,08 m - 0,12 m pločio ir 0,03 m - 
0,05 m nutolęs nuo laiptų krašto.

82 pav. Dviračių tiltas virš geležinkelio, Štutgartas (Vokietija)
Šaltinis: „IBC Daggers, 2012“
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84 pav. Priešakinė „stop“ linija, Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

85 pav. Priešakinės „stop“ linijos projekto eskizas
Šaltinis: Rudolph.

• Turėklai turi būti įrengti kuo arčiau sienos, kad už jų 
nekliūtų dviračio vairas. 

• Viršutinis lygis turi sutapti su viršutiniu laiptu, kad 
užvažiavimas ir nuvažiavimas nebūtų sudėtingas. 

83 pav. Dviračių tiltas, Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Müller, 2011

Tačiau nemažai vartotojų nėra patenkinti tokiais spren-
dimais. Kaip papildomas, tačiau ne vienintelis sprendi-
mas jiems gali būti rekomenduojama padidinti aukščio 

skirtumą.50

1.11 Priešakinės dviratininkams skirtos 
„stop“ linijos 

Šviesoforais reguliuojamose sankryžose gali būti įrengia-
ma priešakinė „stop“ linija su kairėn sukančia dviračių 
laukimo zona prieš šviesoforus, esančius automobilių 
priekyje. Ši zona turi būti ne mažesnio nei 5,0 m gylio. 
Tokiu būdu dviratininkai yra puikiai matomi ir gali sau-
giai sukti kairėn degant žaliai šviesai eismo priešakyje. 
Be to, dviračių juosta, vedanti į priešakinę „stop“ liniją, 
leidžia jiems peršokti automobilių eilę. Tokia priemonė 
naudinga tuomet, kai greičio skirtumas tarp automobilių 
ir dviračių nėra labai didelis (< 50km/val.). Sudėtingose 
ir judriose sankryžose saugiau atskirti dviratininkus nuo 
važiuojamosios dalies transporto, o posūkį į kairę atlikti 
dviem etapais.51

50 Paragrafas paimtas iš PRESTO konsorciumo, 2011g
51 Paragrafas paimtas iš PRESTO konsorciumo, 2010a
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2. „Pedelec“ dviračiai / 
elektriniai dviračiai

86pav. „Pedelec“ dviratis
Šaltinis:  riese+mueller 

2.1 Pagrindinė informacija apie „pede-
lec“ tipo dviračius ir elektrinius dvi-
račius

Pastaraisiais metais elektra varomi dviračiai tampa vis 
populiaresni tarp perkančiųjų dviračius. Taip vadinamas 
„pedelec“ tipo dviratis - pedalais ir elektra varomas dvi-
ratis (apibrėžimas pateikiamas toliau esančiame 3.2.1 
skyriuje) - mažas elektrinis variklis padeda dviratininkui  
minti dviratį.

Tokie dviračiai populiarūs ne tik kalnuotose vietovėse. 
Žmonėms patinka juos naudoti lygumų regionuose, ypač 
Nyderlanduose. Anksčiau sukritikuoti kaip dviračiai sil-
pniesiems ir senyvo amžiaus pensininkams, „pedelec“ 
tipo dviračiai šiuo metu populiarūs tiek tarp jaunimo, 
tiek ir tarp vyresnio amžiaus žmonių, vyrų ir moterų, ir 
ypač tų, kurie iš rajono važiuoja į darbą mieste. 

Jau daug metų „pedelec“ tipo dviračių pardavimai ES 
ypač auga. 87 pav. pateikiami „pedelec“ tipo dvira-
čių pardavimų duomenys Vokietijoje nuo 2007 m. iki 
2010 m. 2010 metais iš viso buvo parduota daugiau nei 
200 000 elektra varomų dviračių. Prognozuojama, kad 
2015 m. bus parduota nuo 400 000 iki 600 000 tokių 
dviračių. 
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87 pav. „Pedelec” dviračių pardavimai Vokietijoje per metus
Šaltinis: gopedelec.eu, 2011

2.2 Apibrėžimai

Terminas „elektrinis dviratis“ apima dvi transporto 
priemonių su pagalbiniais elektriniais varikliais techni-
nes koncepcijas. Jos turi skirtingą teisinį statusą.

2.2.1 „Pedelec“ tipo dviračiai (iki 25 km/val.)

Pagalbinį variklį turintys dviračiai, kurie negali būti va-
romi vien šiuo varikliu. Tik tuomet, kai dviratininkas 
mina pedalus, variklis jam padeda. Tokios transporto 
priemonės paprastai vadinamos „pedelec“ dviračiais. 
Pradedant važiuoti „pedelec“ dviračiu, kuriame įmon-
tuotas greičio jutiklis, dviratininkas turi šiek tiek pa-
minti, kad variklis įsijungtų. EN 15194 standartas nu-
mato „pedelec“ tipo dviračius nuo 0 iki 5 km/val. su 
varikliu, teikiančiu pagrindinę varomąją galią. Kai grei-
tis yra didesnis nei 5 km/val., turi būti naudojami pe-
dalai, o srovė laipsniškai mažėja kol dviratis pasiekia 25 
km/val. greitį.52

2.2.2 Elektrinis dviratis (greitesnis nei 25 
km/val.)

Dviračiai, turintys pagalbinį variklį, kurie gali būti varo-
mi tik šio variklio pagalba. Dviratininkui nebūtina minti. 
Tokios transporto priemonės paprastai vadinamos elek-
triniais dviračiais.53

2.3 Galimybės naudoti kaip miesto 
transportą

Pagal 2001 m. Europos Komisijos statistikos knygelę „ES 
energijos ir transporto skaičiai“, kiekvienas europietis 
per dieną turi apie tris keliones. Pusė jų nesiekia 3 km. 
Apie pusė kelionių automobiliu apima 6 ir mažiau kilo-
metrų. Šie skaičiai aiškiai demonstruoja, kad potencia-
las keliones automobiliu iškeisti į keliones dviračiu yra 
didžiulis.54

Turintis pagalbinį elektrinį variklį, „pedelec“ tipo dvi-
ratis yra labai ekologiška transporto priemonė. Juo 
lengvai įveikiamos apie 10 km kelionės. Suvartojamos 
energijos kiekis yra labai mažas lyginant su automobi-
liais ar motoriniais dviračiais. Energijos suvartojimas 
yra maždaug nuo 0,5 iki 2,0 kWh / 100 km, priklauso-
mai nuo topografijos. Tai reiškia, kad „pedelec“ tipo 
dviračių eksploatacinės sąnaudos taip pat yra mažos. 
Tiesioginės energijos išlaidos 100 km yra apie 0,10 EUR 
- 0,40 EUR (darant prielaidą, kad Vokietijoje 1,0 kWh 

52 Paragrafas paimtas iš „Go Pedelec!“, 2011
53 Paragrafas paimtas iš „Go Pedelec!“, 2011
54 PRESTO konsorciumas, 2010b
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kainuoja apie 0,20 EUR). Kiekvienai šaliai kaina turi būti 
skaičiuojama atskirai, tačiau bet kuriuo atveju energi-
jos suvartojimas ir sąnaudos yra žymiai mažesnės nei 
automobilių ar motorinių dviračių. Netgi mopedų eks-
ploatavimas kainuoja daugiau nei „pedelec“ dviračių. 
Patikimi gamintojai teigia, kad „pedelec“ dviračio ba-
terijos veikimas svyruoja nuo 40 iki 60 km (36 V - 500 
Wh sistemos). 

Kadangi „pedelec“ dviračiai turi pagalbinį variklį, kuris 
padeda dviratininkui, jie turi galimybę pakeisti dauge-
lį kelionių, kurios iki šiol buvo atliekamos automobiliu. 
„PRESTO-Project“55 nurodo keletą įdomių faktų, kodėl 
žmonės mieliau naudoja „pedelec“ nei įprastą dviratį:

• važiavimas įprastu dviračiu (per daug) sudėtingas;

• prieš vėją važiuoti „pedelec“ dviračiu lengviau;

• galima nuvažiuoti ilgesnius atstumus nededant 
(daug) papildomų pastangų;

• lengviau važiuoti į kalną;

• važiuojama greičiau (sugaištama mažiau laiko), 
nededant (daug) papildomų pastangų);

• tai alternatyva mažiau aplinkai draugiškoms trans-
porto priemonėms;

• į darbą nuvykstama nesuprakaitavus.

Elektrinis dviratis ypač tinka siekiant įtikinti atkaklius 
automobilių vairuotojus palikti savo automobilius, kai 
reikia nuvažiuoti trumpus atstumus, kadangi ši priemo-
nė įveikia daugybę „populiarių“ prieštaravimų, susiju-
sių su važiavimu dviračiu. Kaip nurodyta aukščiau pa-
teiktoje lentelėje, susidomėjimas „pedelec“ dviračiais 
stipriai išauga vien sužinojus tai, kad važiavimas dvira-
čiu tampa lengvesnis ir komfortabilesnis.56

Šveicarų atliktas tyrimas „Elektro-Zweiräder – Auswir-
kungen auf das Mobilitätsverhalten“ („Elektriniai dvira-
čiai – poveikis mobilumui“) rodo, kad „pedelec“ dviračių 
naudojimo dėka automobilių mylios sumažėjo 5,2 %. Ty-
rimas taip pat parodė, kad ši transporto priemonė ragina 
žmones apgalvoti kasdienius maršrutus. 

Iš rajono į miestą vykstantys asmenys automobilį vieto-
je dviračio renkasi tik tada, kai  turi nukeliauti daugiau 
nei 7 kilometrus. Vidutinis elektrinio dviračio greitis yra 
24 km/val., lyginant su 17 km/val. tradiciniu dviračiu. 
Kadangi elektriniai dviračiai kelionę palengvina (jokio 
prakaitavimo) ir pagreitina, su jais į vieną pusę galima 
nuvažiuoti iki 15 km. 

Darbdaviai galėtų padrąsinti darbuotojus naudotis „pe-
delec“ tipo dviračiais kelionėms į darbą, pavyzdžiui, 

55 Paragrafas paimtas iš PRESTO konsorciumo, 2010b
56 Paragrafas paimtas iš PRESTO konsorciumo, 2010b

dalyvaudami esamose mokesčių lengvatų sistemose, 
tokiose kaip lengvatos už keliones į darbą dviračiais ar 
bendrovės dviračiais, įtraukiant „pedelec“ dviračius į 
mobilumo planus arba juos nuomojant.

Vaiko ir (arba) pirkinių krepšių gabenimas dviračiu gali 
būti varginantis dalykas. „Pedelec“ dviračiai išspren-
džia svorio gabenimo problemą, nesvarbu, ar tai būtų 
vaikas galinėje sėdynėje, pirkiniai priekyje ir (arba) 
transporto priemonės gale ir (arba) priekaboje. „Pede-
lec“ dviračiai taip pat leidžia tėvams bei pirkėjams iš-
vengti transporto priemonės statymo problemų mieste. 

Pristatymas į namus vėl tampa madingas. Bakalėjos 
parduotuvės, kepėjai, mėsininkai ir kiti atgaivina šią 
paslaugą klientui, siekdami išsiskirti iš konkurentų ir 
pagerinti savo ryšius su klientais. Jeigu ankstesniais lai-
kais jie naudojosi mopedais, šiandien „pedelec“ dvira-
čiai įrodo esą tokie pat greiti, o taip pat švarūs ir tylūs. 
O tai savo ruožtu prisideda prie bendrovės socialinio 
atsakingumo. Tuo tarpu picų išvežiotojai ir kitų maisto 
pristatymo į namus paslaugų tiekėjai mopedus keičia į 
„pedelec“ dviračius.57

Kroviniai ir logistika miestuose

Apklausos skirtinguose Vokietijos ir Austrijos miestuose 
parodė, kad 20 – 25 % kelionių miestuose yra susiję su 
miesto krovininiu transportu. Kitos apklausos parodė, kad 
net 44 – 45 % visų kelionių miestuose yra susiję su prekių 
transportavimu, o 34 – 42 % šio krovininio eismo suda-
ro nedidelio svorio prekės. Kadangi beveik 100 % trans-
portavimo yra atliekama motoriniu transportu, būtent 
šiame sektoriuje egzistuoja didžiulis krovinių gabenimo 
elektriniais krovininiais dviračiais rinkos potencialas. 

88 pav. Skirtingos logistikos kompanijos ateityje numato 
prekių pristatymą dviračiais 
Šaltinis: Cargocycling.org ir Cyclelogistics.eu. 

Netgi Švedijos kompanija IKEA suprato „pedelec“ dvira-
čių su didelėmis priekabomis naudą, kad netgi jų gar-
siosios knygų lentynos („Billy bookshelves“) gali būti 
gabenamos namo be automobilio (žr. 89 pav.).

57 Paragrafas paimtas iš PRESTO konsorciumo, 2010b
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89 pav. IKEA krovininis dviratis Delftas, Nyderlandai
Šaltinis: railzone.nl

90 pav. „Pedelec” tipo dviratis
Šaltinis: riese+Mueller

Teisininkai, bankininkai, nekilnojamojo turto agentai, 
gydytojai ir kurjeriai taip pat naudoja „pedelec” dvira-
čius norėdami, kad jų kelionės būtų greitesnės, patiki-
mesnės ir malonesnės. 2009 m. Klimato konferencijos 
Kopenhagoje metu, viešbutis „Avenue Hotel14” „pe-
delec” dviračius siūlė savo svečiams, taip padėdamas 
jiems palaikyti jų „žaliąsias“ idėjas net jų viešnagės 
metu. Tai tik vienas iš augančio skaičiaus viešbučių, 
turinčių svečiams, kurių dauguma verslininkai, siūlomų 
„pedelec“ dviračių parką. „Pedelec“ dviračiai leidžia 
jiems laiku nukakti į susitikimus. Tokiu būdu atsiranda 
ir naujos kompanijos, siūlančios „pedelec“ dviračius ne 
tik viešbučiams, bet ir bendrovėms, turistinėms įmo-
nėms ir vietos taryboms.

Yra ir kitos grupės, besinaudojančios elektrinių dviračių 
nauda, pavyzdžiui: valstybės tarnautojai ir politikai, se-
nyvo amžiaus žmonės, žmonės, turintys sveikatos pro-
blemų, ir turistai. 

2.4 Infrastruktūriniai reikalavimai 
„pedelec“ ir elektriniams dviračiams

Atsirandant didesniam skaičiui elektrinių dviračių, kurių 
vidutinis greitis yra 24 km/val., lyginant su tradicinio 
dviračio 17 km/val. greičiu, dėl techninių skirtumų rei-
kalingi ir tam tikri infrastruktūros pakeitimai. Reikalavi-
mus pakeitimams sudaro daugiau „dviračių greitkelių“, 
daugiau saugių ir aukštos kokybės stovėjimo aikštelių ir 
baterijų įkrovimo taškų. 

Kalbant apie dviračių takus, turi būti atskiriamos atski-
ros dviračių infrastruktūros ir integruotas dviračių eis-
mas. Daugeliui „pedelec“ vartotojų (t.y., važiuojančių 
jais į darbus) greitis yra pagrindinis faktorius. Todėl lo-
giška, kad atskirtose dviračių infrastruktūrose jie steng-
sis pasiekti maksimalų greitį. 

Būtent dėl šios priežasties turi būti stebimas bendras 
tradicinių ir elektrinių dviračių santykis bei šiuo kon-
krečiu atveju būtinas eismo saugumas. Jeigu „pedelec“ 
dviračių dalis taps didelė, galimas dalykas, kad turės 
būti pritaikyta visa dviračių infrastruktūra: platinami 
dviračių takai, juostos, posūkiai.58

Žmonės yra pasiruošę į darbus važiuoti dviračiais, jei-
gu kelionę sudaro atstumas nuo 0 iki 15 km. Greitos ir 
patogios trasos yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl 
kurių automobilių vartotojai renkasi dviračius. Todėl 
tokiose trasose galima tikėtis augančio skaičiaus elek-
trinių dviračių. 

„Pedelec“ dviračiams reikalingos platesnės juostos ar 
netgi atskiros dviračiams skirtos gatvės lygiu, kliūčių 
neturinčiu paviršiumi. Tradiciniai dviračių takai nebus 
naudojami. 

Tais atvejais, kai dviračiai integruojami į motorinį eis-
mą, eismo mažinimas ir motorinio transporto valdymas 
bus ypač svarbus tam, kad elektriniai dviračiai galėtų 
įsilieti į eismo srautus. 30 km/val. greitis leidžia jiems 
kuo puikiausiai prisijungti prie motorinių transporto 
priemonių, tokių kaip automobiliai. Atsižvelgiant į fak-
tą, kad paprastai „pedelec“ dviračiai juda greičiau, 
bendram naudojimui itin tinkamos gali būti autobusų 
juostos. 

58 Paragrafas paimtas iš PRESTO konsorciumo, 2010b
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94 pav. „Pedelec“ dviračių kainų pasiskirtymas Flandrijoje
Šaltinis: „Peledec“ rinka Flandrijoje

Atsiranda mažesnė tikimybė, kad baterija visiškai iš-
sikraus. Tokiu atveju, vartotojui nereikia jaudintis, o 
esant būtinybei, įkrovimo taškai gali padidinti atstu-
mą, kurį galima nuvažiuoti su tokiu dviračiu. 

Visuose Nyderlanduose šiuo metu yra daugiau nei 400 
nemokamų įkrovimo taškų. Juos galima rasti restora-
nuose, viešbučiuose, dviračių parduotuvėse, muzie-
juose ir pan.

Be individualių išorinių įkrovimo taškų, yra ir bendros 
įkrovimo stotelės, kurios įrengiamos daugiabučių namų 
garažuose, automobilių stovėjimo aikštelėse ir pan.

Tyrimai parodė, kad viešųjų įkrovimo stotelių poreikis 
atsiranda tokiose vietose, kur elektrinis dviratis galėtų 
būti įkrautas, kol jo savininkas miega ar dirba.

91 pav. Greitas važiavimas „pedelec“ 
dviračiu
Šaltinis: Müller, 2011

92 pav. Greitas važiavimas „pedelec“ dviračiu 
Šaltinis: riese+mueller

93 pav. Dviračių greitkelis, suprojektuotas Nyderlanduose
Šaltinis: fietsen.123.nl.

2.5 Reikalavimai dviračių stovėjimo ir 
įkrovimo vietoms

Atsižvelgiant į „pedelec“ dviračių vertę, vartotojų 
lūkesčiai, susiję su stovėjimo aikštelėmis, bus dides-
ni. 94 pav. matyti, kad vidutinė tokio dviračio kaina 
Flandrijoje yra apie 1 500 - 2000 EUR, kuri daugiau ar 
mažiau panaši visoje Europoje. Atsiras ne tik auganti 
labiau apsaugotų stovėjimo vietų paklausa, bet ir  rei-
kės įrengimų, kur palikti elektriniai dviračiai negalėtų 
būti sugadinti. Flandrijos regiono vidutinė „pedelec“ 
dviračių vertė rodoma kaip pavyzdys.

„Pedelec“ dviračio baterijos įkrovimas yra labai papras-
ta operacija, kuriai reikalingas įprastas elektros taškas. 
Daugeliu atvejų bateriją reikalingai kelionei kuo puikiau-
siai įmanoma įkrauti namuose, tačiau įkrovimo taškų pa-
siūla ne namuose didina vartotojų komfortą.
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Jungtinėje Karalystėje taikoma iniciatyva „Statyk ir 
įkrauk“ (angl. „Park and Charge“)59 leidžia elektra va-
romų dviračių transporto priemonių ir automobilių nau-
dotojams laikyti savo transporto priemones saugioje 
vietoje, prijungus jas prie maitinimo šaltinio. Sistema 
„Statyk ir įkrauk“ naudoja išmanią technologiją, kuri 
atpažįsta bet kurios baterija varomos transporto prie-
monės įtampos reikalavimus ir užtikrina saugų bei efek-
tyvų įkrovimo procesą. Daugelis elektra varomų dvira-
čių pilnai įkraunami per mažiau nei keturias valandas už 
mažiau nei 0,10 EUR kainą vienam kartui. 

59 http://www.parkandcharge.com/

Bendrovė „Sanyo“ paskelbė apie savo Saulės baterijo-
mis įkraunamą stovėjimo aikštelę (angl. „Solar Parking 
Lot“), kurioje sumontuotos „pedelec“ dviračiams pri-
taikytos saulės panelės ir ličio jonų baterijų sistemos. 
Saulės baterijomis įkraunama aikštelė yra visiškai ne-
priklausoma ir švari sistema, kurioje nenaudojamas iš-
kastinis kuras. Švarios ant stogo įrengtose saulės pane-
lėse sugeneruotos elektros energijos pakanka įkrauti 
40 „pedelec“ baterijų ir užtikrinti stovėjimo aikštelės 
apšvietimą.
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3. Stovėjimo aikštelės

Išskirstytos nedidelės stovėjimo sistemos, tokios kaip 
apverstos U formos stovai, leidžia dviratininkams savo 
dviračius trumpam pastatyti ir įkrauti netoli jų kelio-
nės tikslo vietos. Sudėtingesni apsaugoti laikymo įrengi-
mai, tokie kaip spintos ar prižiūrimos saugojimo vietos, 
leidžia dviratininkams palikti savo dviračius ilgesniam 
laikui esant didesniam atstumui nuo jų kelionės tiks-
lo vietos. Šiuo metu siūlomi produktai nuo nebrangių 
nedidelių statymo įrenginių iki automatizuotų sistemų 
ir priežiūros. Dviračius galima statyti visur, atrėmus į 
sieną, pririšus prie stulpo ar turėklo (kur tai daryti lei-
džiama). 

Nesvarbu kokia statomų dviračių koncentracija egzis-
tuoja, kokios tikimasi ar norima, ji turi būti aprūpinta 
gerai organizuota, patogia ir saugia dviračių statymo 
įranga. Tokios priemonės savaime skatins naudotis dvi-
račiais. 

95 pav.  Stilingas dviračių statymo įrenginys, Hamburgas 
(Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

96 pav. Apverstos U formos stovai, Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

• Trumpalaikio dviračių statymo vietos ir rezervuo-
tos vietos gatvėje turi būti skirtos ir išdėstytos vi-
sose gatvėse ir aikštėse. Jose privalo būti tinkamos 
dviračių statymo sistemos, į kurias būtų galima 
dviratį atremti ir pritvirtinti. 

• Ilgesniam dviračių statymui ir geresnei apsaugai 
turi būti įrengti apsaugoti laikymo įrengimai, pa-
vyzdžiui, spintos ar prižiūrimi dviračių centrai. Tai 
gali būti nedidelės individualios spintos arba dide-
lės dviračių stotys.

3.1 Neviešos stovėjimo vietos 
(namuose)

Gyvenamuosiuose rajonuose visi gyventojai turi turėti 
saugią vietą dviračiams laikyti. Tai itin svarbu, norint 
skatinti gyventojus įsigyti dviračius ir jais važinėti. Pa-
kankamai vietų dviračių laikymui turi būti standartinės 
įrangos naujos statybos namuose. Senesniuose rajonuo-
se, kur nėra sudarytos sąlygos privačiam dviračių laiky-
mui viduje, turi būti pasiūlytos galimybės įrengti rajo-
nui skirtas saugojimo patalpas, kurias saugotų, naudotų 
ir bendrai valdytų to rajono gyventojai. Dviračių saugo-
jimo būgnai yra praktiškos, nedidelės bendros gatvėje 
stovinčios spintos.

Problema paprastai kyla ankštuose gyvenamuosiuose ra-
jonuose, kur daugelyje daugiabučių ar mažesnių namų 
nėra garažų ar kitokių daiktų laikymui skirtų erdvių. Tai 
būdinga daugeliui istorinių miestų centrų ir devyniolik-
tojo amžiaus seniesiems priemiesčiams. Tačiau gali būti 
aktuali ir neseniai įsikūrusiuose rajonuose su mažesniais 
būstais:

• tokiose vietose trūksta vietos dviračių laikymui 
namuose, jau nekalbant apie kiekvieno šeimos na-
rio dviratį. Tik labai atsidavę dviratininkai vargin-
sis nešdami dviračius laiptais arba statydami juos 
siauruose prieškambariuose, laiptinėse, rūsiuose 
ar netgi bendruosiuose kambariuose;

• dviračių laikymas gatvėje per naktį nepatogus ir 
pavojingas. Nyderlanduose pusė visų pavogtų dvi-
račių pavogti netoli savininko namų. Būtinybė nuo-
lat rakinti dviratį yra nepatogus sprendimas. Jeigu 
dviratis nuolat laikomas lauke ir nėra uždengtas, 
jis greičiau pasens ir bus prieinamas vandalams. 
O per didelis kiekis ant šaligatvių paliktų dviračių 
virs kliūtimi ir gadins bendrą vaizdą.

Tokia situacija namuose neskatina įsigyti dviračių ir juos 
naudoti, net jeigu yra įrengtas puikus dviračių takų tin-
klas ir tinkamos dviračių statymo aikštelės paskirties 
vietose. Naujuose namuose pakankamai vietos kiekvie-
no dviračio statymui turi tapti įprasta sąlyga.
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3.2 Saugojimo įrenginiai 
gyvenamuosiuose rajonuose

Valstybinės institucijos gali įrengti ir valdyti saugojimo 
patalpas gyvenamuosiuose rajonuose: dviračiai gali būti 
saugomi pastatuose, pastatų dalyse ar uždarose zonose. 

• Prieiga suteikiama nustatytai vietinių gyventojų 
grupei. Kiekvienam gyventojui skiriama vieta dvi-
račio statymui ir prieiga bet kuriuo metu, naudo-
jantis raktu arba išmaniąja kortele.

• Laisvo ploto galimybių paieška. Naujos konstruk-
cijos gali būti integruojamos viešosiose aikštėse 
arba tarp namų esančiose laisvose aikštelėse. Šiuo 
atveju institucijos yra priklausomos nuo nekilnoja-
mojo turto galimybių, kurios turi būti sprendžia-
mos kuo skubiau ir gali pasirodyti brangios. Tačiau 
visuomet egzistuoja galimybė šiam tikslui panau-
doti kitokios paskirties erdves, pavyzdžiui, nenau-
dojamas komercinio sandėliavimo patalpas arba 
didelio privataus ar visuomeninio pastato pirmąjį 
aukštą arba rūsį. Kiti variantai galėtų būti uždaro 
sodo panaudojimas, požeminio garažo dalies re-
zervavimas arba vieno garažo panaudojimas ben-
drai dviračių saugyklai. 

• Gali būti įrengiama nedidelė bendra dirbtuvių er-
dvė su remonto įrankiais. 

• Atstumas pėsčiomis iki saugojimo vietos kiekvie-
nam vartotojui neturėtų viršyti 150 m. Tinkama 
vieta yra tokia, kurią tokiu atstumu galėtų pasiek-
ti kuo daugiau vartotojų. Šis sprendimas remiasi 
olandų patirtimi (žr. lentelę žemiau) ir gali skirtis 
kitose vietovėse. 

Maksimalus atstumas pėsčiomis iki 
gyvenamajam rajonui skirtos dvi-
račių saugojimo vietos

Tinka

75 m 46 %
150 m 32 %
Daugiau nei 150 m 21 %

7 lentelė. Maksimalus atstumas pėsčiomis iki gyvenamajam 
rajonui skirtos dviračių saugojimo vietos
Šaltinis: PRESTO dviračių stovėjimo vietos gyvenamuosiuose 
rajonuose.

• Turi būti nustatytas tinkamas finansavimas ir val-
dymas. Metiniai mokesčiai Nyderlanduose svyruoja 
nuo 35 iki 90 EUR, o vyraujanti politika yra išlaikyti 
ne didesnį kaip 50 EUR mokestį. Noras mokėti yra 
skirtingas. Jį tarp potencialių vartotojų galima su-
žinoti iš anksto. Iš esmės, dviračių stovėjimo vie-
tos gyvenamuosiuose rajonuose nebus komerciškai 
perspektyvios be valstybinės paramos. Nenaudoja-
mo ploto savininkams gali būti skiriamos nedidelės 
išmokos. Pelningumą gali padidinti vietos mope-
dams ir motociklams. Jiems nereikia itin daug vie-

tos, o jų savininkai paprastai sutinka mokėti dides-
nius mokesčius. Pagrindiniai valdymo uždaviniai 
yra vartotojų registravimas, mokesčių surinkimas 
ir priežiūra (ne pastovus stebėjimas). Idealu, jei 
valdytojas gyvena netoliese ir skubiais atvejais su 
juo nėra sudėtinga susisiekti. Rekomenduojama su 
kiekvienu vartotoju sudaryti sutartį. 

• Rekomenduojama taikyti poreikiais grindžiamą 
metodą. Užuot ėmusios įrenginėti stovėjimo vietas 
gyvenamajame rajone, institucijos gali parengti 
visas procedūras ir pakviesti gyventojus siūlyti ini-
ciatyvas. Toks sprendimas turi dvigubą pranašumą: 
paaiškėja realus poreikis, o vietos gyventojai gali 
aktyviai ieškoti ir siūlyti vietos galimybes. 

3.3 Viešieji saugojimo įrenginiai

Visi rimtai su dviračiais susiję miestai turėtų sukurti stra-
tegiją dėl dviračių stovėjimo vietų miesto centre. Mažų 
išskirstytų dviračių statymo įrenginių ir didelių saugių lai-
kymo vietų derinys leis dviratininkams pasiekti svarbiau-
sias miesto vietas. Stebėjimas ir poreikių analizė turėtų 
nustatyti vietas, kiekius ir kokybę. Šis sprendimas turėtų 
pritraukti daugiau dviratininkų, pagerinti viešosios er-
dvės kokybę ir padidinti miesto centro  patrauklumą.60

Pirmiausia ir svarbiausia yra tai, kad dviratininkai turė-
tų kur pasistatyti dviračius. Pastatymas reiškia dviračio 
palikimą trumpam laikui, iki 2 val. Tokiu atveju svarbu 
palikti dviratį kuo arčiau paskirties vietos, paprastai ma-
žiau nei už 560 m. Didžiųjų Jungtinės Karalystės miestų 
centruose atliktas tyrimas parodė tokius rezultatus: pa-
klausti, kodėl dviračius paliko atitinkamoje vietoje, 86 % 
dviratininkų atsakė, jog taip pasielgė todėl, jog ši vieta 
buvo arti jų paskirties vietos (tik 16 % atsakiusiųjų pami-
nėjo saugumą); tyrimas taip pat parodė, kad 75 % dvira-
tininkų dviračius stato mažiau nei dviem valandoms 50 m 
atstumu nuo jų paskirties vietos. Toks poreikis turi būti 
patenkintas trumpais atstumais vieną nuo kito įrengiant 
nedidelius dviračių statymo įrengimus.

Paprasčiausias būdas yra skirti dviračiams rezervuotą 
stovėjimo erdvę nediegiant stovėjimo sistemos. Tai ga-
lima padaryti paprasčiausiu žymėjimu, skirtingomis pa-
viršiaus medžiagomis arba naudojant gatvės įrengimus. 
Tai savaime skatins dviratininkus statyti dviračius tokiose 
vietose. Tokių vietų pranašumas yra tas, kad jos yra lais-
vos kitiems vartotojams, pavyzdžiui, miesto aikštėse. Ta-
čiau jos tinkamos tik tokiems dviračiams, kurie turi savo 
stovą ir užraktą. Net ir tokiu atveju, dviratis, neprideda-
mas prie pritvirtinto objekto, gali nukristi, būti pavogtas 
arba apgadintas.

60 Paragrafas paimtas iš PRESTO konsorciumo, 2011j
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Rekomenduojama įrengti dviračius palaikančias pritvir-
tintas konstrukcijas, prie kurių jie galėtų būti pritvir-
tinami. Tai gali būti stovas vienam dviračiui, po vieną 
iš kiekvienos pusės arba keliems iš eilės sustatytiems 
dviračiams.  

Rinkoje siūlomas platus produktų asortimentas, tačiau 
ne visi jie yra geros kokybės. Vertinant produkto koky-
bę, reikėtų atsižvelgti į tokius kriterijus:

• Ar jis suteikia stabilumą? Dviratis su 10 kg sve-
riančiu bagažu šoniniame krepšyje turi stovėti ne-
sugadintas.

• Ar jis apsaugo nuo vagysčių? Turi būti įmanoma 
tvirtinti rėmą ir priekinį ratą. Jeigu tvirtinamas tik 
rėmas, vagys gali jį nusukti. Jeigu dviratis rakina-
mas tik prie jo pritvirtintu užraktu, vagys gali pa-
prasčiausiai nusinešti dviratį, o užraktą sulaužyti 
vėliau.

• Ar jis tinka daugeliui dviračių rūšių? Daugelis 
sistemų, skirtų dviračio šakei ir priekiniam ratui 
tvirtinti, gali netikti vaikiškiems, lenktyniniams ar 
ypač populiariems sulankstomiems dviračiams tvir-
tinti. Pakabinimo sistemos gali netikti ilgesniems 
dviračiams. Kai kuriose situacijose gali būti svars-
tomi konkretūs sprendimai, pavyzdžiui, specialūs 
vaikiškiems dviračiams skirti įrengimai mokyklose.

• Ar jis praktiškas? Sistema turi būti nesudėtinga, 
savaime suprantama ir nereikalauti daugybės pa-
stangų. Sudėtingi nuo vagysčių apsaugantys įrengi-
mai gali būti sunkiai valdomi. Bet kuri sistema, rei-
kalaujanti pakelti dviratį, bus naudojama rečiau.

• Ar jis tvirtas? Sistema turėtų būti tvirtai pritvir-
tinta prie grindinio arba sienos, būti atspari van-
deniui ir vandalizmui. Smulkios dalys gali būti nu-
trauktos. Sistemos su integruotais užraktais gali 
sugesti arba būti apgadintos vandalų. 

• Ar jį lengva prižiūrėti? Sistema neturėtų traukti 
šiukšlių, net ir pilnai apstatyta, turėtų būti lengvai 
valoma. 

Atsižvelgus į šiuos reikalavimus, nekyla abejonių, kodėl 
apverstos U formos stovai rekomenduojami dažniausiai. 
Jų aukštis nuo 0,7 iki 0,8 m. Dviračio rėmas atremiamas 
į juos, o rėmas ir priekinis ratas gali būti pritvirtintas 
vienu užraktu. Tai paprastas, nemodernus ir tvirtas di-
zainas, kurį lengva sumontuoti ir sudėtinga apgadinti. 
Jis nebrangus ir reikalauja minimalios priežiūros. Pa-
pildomas horizontalus strypas naudingas tvirtinant ma-
žesnius dviračius. Be to, bet koks kiekis tokių rėmų gali 
būti surikiuojamas ir uždengiamas stogu. Taip pat pagal 
gatvės įrengimus galima pritaikyti jų dizainą. 

Dėl tų pačių priežasčių reikėtų vengti žemų priekinių 
ratų laikiklių. Tai gali būti angos betone, laikikliai pri-

tvirtinti prie sienos arba įmontuoti kabyklose. Jie ne-
suteikia pakankamai stabilumo, todėl dviračiai gali nu-
griūti ir būti apgadinti, taip pat ir dėl vandalų kaltės. 
Be to, kabyklos traukia lapus ir šiukšles, joms reikalinga 
priežiūra. Tačiau Danijoje priekinių ratų pleišto formos 
laikikliai yra plačiai naudojami ir rekomenduojami su 
sąlyga, kad laikikliai yra pakankamai platūs ir pritvir-
tinti tokiame pačiame aukštyje, kaip ir dviračio ratas. 
Vis dėlto, tokių laikiklių trūkumas yra tas, kad jie niekur 
netvirtinami, todėl nėra rekomenduojami tose vietose, 
kur pagrindinė problema yra vagystės. Dviračių siste-
mos gali būti inovatyvaus ir estetiškai malonaus dizai-
no. Jie gali tapti įspūdingais objektais viešosiose erdvė-
se. Tačiau pagrindinių kokybės kriterijų privalu paisyti 
visuomet. 

Individualios dviračiams skirtos spintos naudojamos 
tada, kai reikalinga apsauga nuo vagysčių ir vandaliz-
mo, tačiau paklausa yra per maža, kad būtų galima 
įrengti prižiūrimą saugojimo patalpą (pvz., mažose 
geležinkelio stotyse, dviračių stovėjimo vietos netoli 
miestų centrų).

97 pav. Dviračių stovas, Kopenhaga (Danija)
Šaltinis: Müller, 2011

98 pav. Dviračių aikštelė su stogu ir uždaromis dėžėmis šalia 
metro stoties, Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011
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• Spintos viešosiose vietose paprastai nuomojamos 
privačiai įvairiems laikotarpiams nuo vienos dienos 
iki metų. Vartotojas identifikuojamas ir gauna uni-
kalų raktą. Papildomą kainą vartotojai moka už sau-
gojimą ir rezervuojamą vietą. Spintose vartotojai 
taip pat turi galimybę pasidėti aksesuarus, pavyz-
džiui, šalmą, pompas, specialias aprangas ir pan. 
Užraktai būna įvairūs: raktai, pakabinamos spynos, 
lustinės kortelės ir skaičių klaviatūros. Trūkumas 
yra tas, kad saugojimo vietos nėra efektyviai nau-
dojamos, kadangi didžiąją dalį laiko būna tuščios.

• Spintos taip pat gali būti naudojamos lanksčiau, 
vadovaujantis principu „kas pirmas, tas laimi”. 
Jos gali būti nemokamos: vartotojai atsiveža savo 
spyną arba įmeta monetą, kurią, pasinaudoję 
spinta, pasiima atgal. Tokiu būdu gali lengvai atsi-
rasti piktnaudžiavimas: spintos naudojamos kito-
kių daiktų saugojimui arba yra monopolizuojamos. 
Saugykla yra naudojama saugoti kitus dalykus ar 
monopolizuota. Kita vertus, vartotojai moka 
trumpalaikę nuomą ir gauna raktą arba prieigos 
kodą. Neseniai buvo pristatytos elektroninės spin-
tos, kurioms naudojamos lustinės kortelės. Tokias 
spintas vartotojai gali rezervuotis iš anksto. 

• Individualios spintos paprastai yra mobilios ir gali 
būti perkeltos į kitą vietą. Kita vertus, jos yra di-
džiulės, joms reikia žymiai daugiau vietos nei sto-
vėjimo vietoms šalia jų. Tai reiškia, kad jas sunkiau 
fiziškai ir estetiškai integruoti viešosiose erdvėse. 
Joms taip pat gali būti reikalinga tam tikra prie-
žiūra ir stebėjimas, pavyzdžiui, naudojant vaizdo 
stebėjimo sistemas.

• Spintas gali valdyti valdžios institucijos, viešojo 
transporto kompanijos, transporto priemonių staty-
mo agentūros arba privatūs tiekėjai. 

• Bazinės individualios spintos kaina yra apie 1 000 
EUR. 

99 pav. Nuomojamos dviračių dėžės, Vitenas (Vokietija)
Šaltinis: Müller, 2011

100 pav. Nuomojamos dviračių dėžės, Hamburgas (Vokietija)
Šaltinis: Rudolph, 2011

Bendroje dviračių spintoje gali būti laikomi keli dviračiai. 
Kiekvienas vartotojas moka nuomą ir turi raktą. 

• Svarbiausias bendros dviračių spintos privalumas 
yra tas, kad ji užima mažiau vietos nei tokiam pa-
čiam dviračių skaičiui skirtos individualios spintos.

• Vartotojai turi vieni kitus pažinoti ir vieni kitais 
pasitikėti. Gyvenamojo rajono dviračių saugykla 
yra labiausiai organizuota šiuo atžvilgiu, kadangi 
apsaugota zona dviračiams naudojasi vietos gyven-
tojai. 

• Vienas vartotojas, pavyzdžiui, mainais į mažesnę 
nuomą, gali būti paskirtas prižiūrėtoju ir valdan-
čios organizacijos kontaktiniu asmeniu.

• Bendros spintelės gali būti įrengiamos gatvėje. 
Vienas iš pavyzdžių yra „dviračių būgnas“, kuris 
dažnai naudojamas tuose miesto gyvenamuosiuose 
rajonuose (Nyderlanduose), kur nėra pakankamai 
vietos statyti dviračius ne gatvėje. Dviračių būgno, 
į kurį telpa 10 dviračių, kaina yra apie 5 000 EUR. 

101 pav. Dviračių būgnas, Delftas (Nyderlandai)
Šaltinis: Ellywa, Wikipedia.org, 2007
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3.4 Standartiniams suaugusiųjų 
dviračiams skirtų stovėjimo vietų 
projektavimo rekomendacijos

• Stovėjimo vietos gylis turi būti 2,0 m, minimalus 
- 1,8 m.

• Plotis  - 0,65 m. Tai atstumas tarp dviračių centrų, 
reikalingas norint, kad tilptų standartiniai vairai 
nuo 0,5 iki 0,65 m. Tokiu būdu dviratininkai gali 
lengvai pasistatyti dviračius, nesupainiodami dvi-
račio vairo su kitu dviračiu. Jeigu atstumas mažes-
nis, labiausiai tikėtina, kad dviejose vietose tilps 
tik vienas dviratis. Esant didesniam nei 0,70 m ats-
tumui ir vietų trūkumui, tarp dviejų dviračių gali 
būti statomas papildomas dviratis. 

• Turi būti įrengtas laisvas 1,8 m takas privažiavi-
mui, kuriame būtų lengva manevruoti. Didelėse 
dviračių laikymui skirtose vietose žmonėms turi 
būti įmanoma prasilenkti stumiant savo dviračius: 
privažiavimo takas turėtų būti nuo 3,0 iki 3,5 m. 

• Daugiau vietos turi būti skiriama specialiems po-
reikiams. Prekybos centrų arba parduotuvių ra-
jonuose esančių stovėjimo vietų plotis turi būti 
didesnis, kad pirkėjai galėtų patogiai susikrauti 
pirkinių krepšius. Tas pats pasakytina ir apie die-
nos priežiūros centrus bei vaikų darželius, kur tė-
vai turi lengvai įsodinti ir iškelti vaikus iš jiems 
skirtos kėdutės. Jeigu erdvės trūks, pirkėjai ir tė-
vai bus priversti krauti pirkinius ir sodinti vaikus 
privažiavimui skirtoje zonoje, užstodami kelią ki-
tiems dviratininkams. 

• Taip pat gali būti įrengiamos skirtingų lygių siste-
mos. Tokiose sistemose dviračiai išdėstomi skirtin-
gais lygiais. Tokiu būdu jų vairai nesusipainioja, 
o atstumas tarp centrų gali būti sumažinamas iki 
4,0 m (min. 0,38 m). Lygių skirtumas turi būti ne 
mažesnis nei 0.25 m, o pakėlimo aukštis neturėtų 
viršyti 0,35 m.

102 pav. Danijos rekomendacijos stovėjimo vietų matmenims
(rekomenduojami šiek tiek didesni matmenys)
Šaltinis: PRESTO konsorciumas, 2011

• Taip pat gali būti įrengiamos skirtingų lygių siste-
mos. Tokiose sistemose dviračiai išdėstomi skirtin-
gais lygiais. Tokiu būdu jų vairai nesusipainioja, 
o atstumas tarp centrų gali būti sumažinamas iki 
4,0 m (min. 0,38 m). Lygių skirtumas turi būti ne 
mažesnis nei 0.25 m, o pakėlimo aukštis neturėtų 
viršyti 0,35 m.

• Dviračių stovėjimo vietos turi būti įrengtos tokiu 
kampu, kad dviračiai būtų statomi kuo kompaktiš-
kiau. Statant 45o kampu, mažesnė tikimybė, kad 
vairai susipins. Be to, tai sumažina gylį ir manevra-
vimui reikalingą erdvę. Atstumas tarp centrų gali 
būti sumažintas iki 0,5 m (arba netgi 0,4 m), o 
gylis - iki 1,4 m. Vienintelis nepatogumas yra tai, 
kad privažiavimas prie statymo vietos įmanomas 
tik iš vienos pusės.

• Vienam dviračiui turi būti skirta standartinė 1,8 m2 

vieta. Ją sudaro pati statymo vieta (1,3 m2) ir ben-
dras privažiavimui skirtas takas dviem eilėms (0,5 
m2 vienam dviračiui). Jis gali būti skirtingas nuo 
maždaug 1,0 m2 kompaktiškiems sprendimams iki 
3,0 m2 su patogesniu 0,8 m pločiu.

• Dviejų pakopų statymo įrenginiai turi būti naudo-
jami paskutiniu atveju. Statant dviem pakopomis, 
vieną dviratį virš kito, gerokai (iki 50 %) sumažė-
ja erdvės išnaudojimas. Labai didelėse stovėjimo 
aikštelėse tai gali būti neišvengiama, siekiant su-
mažinti nueiti reikalingą atstumą. Tačiau dvira-
čių pakėlimui reikalingos rimtos pastangos, kurių 
dviratininkai stengsis išvengti. Pastangas galima 
sumažinti žemesnę pakopą įrengiant šiek tiek že-
miau grindinio lygio, o viršutiniai pakopai pritai-
kant rampas, arba įrengiant kėlimo įrenginius.61

61 Paragrafas paimtas iš PRESTO konsorciumo, 2011k
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įvairūs šaltiniai apie dviratį kaip apie transporto prie-
monę, techninius reikalavimus. Ekspertų informacija 
skirta ne pačiam dviratininkui, o dviračių žinovams, 
įsitraukusiems į važinėjimo dviračiais planavimą ar ska-
tinimą. 

2.1 Vietinė informacija apie važinėjimą 
dviračiais

Lygiai taip pat, kaip ir suteikti informacijos apie dvi-
račius kaip apie kasdieninio susisiekimo priemones, jų 
privalumus ir galimybes, yra svarbu žmones supažindin-
ti su dviračių infrastruktūra, paslaugomis, renginiais ir 
dviračių kultūra. Dviratį jie rinksis tik tada, kai apie ga-
limybes žinos viską. Būtent todėl yra itin svarbu skleis-
ti žinias apie vietą: žemėlapiuose, skrajutėse, kalen-
doriuose turi būti surašyta viskas, ką verta žinoti apie 
važinėjimą dviračiu tame regione ar mieste. Žemiau 
esantys pavyzdžiai supažindins su dažniausiai pasitai-
kančiomis tokios sklaidos priemonėmis.

2.1.1 Vietiniai žemėlapiai, maršrutų planai, 
programėlės

Žemėlapiuose nurodomi takai ar keliai, pritaikyti dvi-
ratininkams. Tai svarbi maršrutų planavimo priemonė. 
Žemėlapyje gali būti rašoma apie eismo intensyvumą 
ar kelio dangos kokybę, nurodytos dviračių aikštelės, 
viešojo transporto stotelės, laiko sąnaudos tam tikram 
atstumui įveikti, poilsio vietos ir t. t. Į internetinę ver-
siją galima įdėti dar daugiau informacijos. Paprasta 
dviračių maršrutų skrajutė – puikus ir nebrangus da-
lykas. Kažkiek išlaidų gali padengti reklama ar rėmė-
jai. Su dviračiais susijusi informacija taip pat gali būti 
įtraukiama į įprastus gatvių žemėlapius. Dviračių takų 
žemėlapių rengimas duoda galimybę išnagrinėti vietinę 
padėtį. 1 pav. pavaizduotas kišeninis Bolcano (95 tūkst. 
gyventojų; Italija) dviračių takų žemėlapis.1

1 Pastraipa iš Urbanczyk, 2010

1. Aptarnavimas kaip integruotos 
dviračių sistemos dalis 

Skatinimas dviratį naudoti kaip kasdieninę transporto 
priemonę integruotoje dviračių strategijoje reiškia, 
kad reikia apmąstyti galimas paslaugas dviratininkams. 
Tokios paslaugos važinėjimą dviračiu padeda padaryti 
patogesnį ir paprastesnį, tad dviratis gali tapti patogia 
susisiekimo priemone miestuose.

Šiame skyriuje bus pristatyti paslaugų teikimo būdai, 
kuriuos galima taikyti skatinant dviratį laikyti kasdieni-
ne transporto priemone. Bus aprašomos šios paslaugos: 
informacijos sklaida; dviračių įtraukimas į viešąjį trans-
portą; dviračių dalijimosi schemos; paslaugos, susiju-
sios su dviračių stovėjimu, ir kitos. Šios paslaugos ne tik 
padeda sukurti dviračiams pritaikytą infrastruktūrą, bet 
ir keliavimą juo daro patrauklesnį.

Įvairios šio dalyko studijos ir kiti pavyzdžiai įtraukti tu-
rint tikslą pasiūlyti idėjų, kaip galima panaudoti prakti-
koje gerai veikiančius sprendimus.

2. Informacija

Bendra informacija apie važinėjimą dviračiais, dviračių 
paslaugas ir susijusias temas yra labai svarbi kiekvie-
nos susisiekimą dviračiais skatinančios politikos dalis, 
todėl, skatinant juos naudoti šiam tikslui, susijusi infor-
macija turi būti kruopščiai apdorota. Paslaugomis dvi-
ratininkai naudosis tik tada, kai žinos savo galimybes ir 
pasirinkimų alternatyvas.

Informacija yra esminė paslaugų teikimo dalis. Žmones 
galima supažindinti su, pavyzdžiui, galimais važiavimo 
maršrutais ar dviračių stovėjimo vietomis. Tai gali tapti 
ir svarbia pardavimų komunikacijos dalimi.

Informacija yra skirtingų rūšių: vietinė, bendrinė ir su-
teikta ekspertų. Informacija apie aplinką – ar tai būtų 
miestas, ar užmiestis – yra vietinė. Bendrinei priskiriami 
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• Palyginamumas ir naudojimo galimybės: 
žemėlapis turėtų būti sudarytas ant oficialaus 
vietos žemėlapio, sukurto pagal vietinius žemės 
surašymo duomenis. Žemėlapio formatas turėtų 
leisti jį kuo paprasčiau naudoti kelionėje 

• Spausdinimas: patariama spausdinti keturiomis 
spalvomis

• Atnaujinimas: žemėlapis turėtų būti reguliariai 
atnaujinamas (geriausia – kasmet)

• Kišeninis žemėlapis – mažesnis, sulankstomas – 
gali būti didesnio leidinio priedas arba, turint 
mažai lėšų, kaip laikinas sprendimas

• Kaina priklausys nuo medžiagos, spausdinimo 
kokybės, lankstymo, aprėpties ir tiražo. Dalį šių 
išlaidų galėtų padengti rėmėjai

Modernus papildas klasikiniams spausdintiems dviračių 

1 pav. Kišeninis Bolcano (Italija) žemėlapis
Šaltinis: Hefter, 2012

 
Kaip atrodo geras dviračių takų žemėlapis?

Dviračių takų žemėlapyje turėtų būti bent jau ši 
informacija:2

• Dviračių takai, kuriuose draudžiamas mašinų 
eismas, dviračių juostos (jei mieste jų yra) ir 
dviračiams pritaikytos gatvės (pvz., 30 km/h 
zonos). Taip pat naudinga nurodyti dangos 
kokybę, eismo intensyvumą ir vietas, kurių 
reikėtų vengti

• Miestų žemėlapiuose turėtų būti nurodyti gat-
vių pavadinimai, vienpusio eismo zonos (ir ar 
dviračiams leidžiama važiuoti į priešingą pusę) 

• Dviračių stovėjimo vietos

• Bendrieji ženklai

• Vietos traukos taškai (parduotuvės, mokyklos, 
bibliotekos ir kt.)

• Naudingi kontaktai (pvz., vietinių dviratininkų 
klubų)

Dviračių takų žemėlapių apipavidalinimas:
• Mastelis: žemėlapis turi būti lengvai skaitomas. 

Daug lemia pasirinktas mastelis, kontrastas 
ir spalvos. Atsižvelgiant į miesto ir takų tinklo 
dydį, mastelis turėtų būti 1 : 15000 – 1 : 25000, 
regioninių žemėlapių: 1 : 25000 – 1 : 150000. 
Dviračių takų žemėlapis privalo turėti legendą.

2 Pastraipa iš PRESTO konsorciumo, 2011a
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takų žemėlapiams yra internetinės maršrutų planavimo 
svetainės ar išmaniųjų telefonų programėlės. Interne-
tinės planavimo programos leidžia naudotojui susipla-
nuoti tam tikrą maršrutą prieš pradedant kelionę. 2 pav. 
pavaizduota tokia kelionės po Vokietijos Šiaurės Rei-
no-Vestfalijos regioną planavimo programa. 

2 pav. Maršruto planavimo svetainė NRW
Šaltinis: www.radrouteplaner.nrw.de, 2011-11-22

Per pastaruosius metus, atsiradus išmaniųjų telefonų 
programėlėms, šios galimybės buvo praplėstos iki navi-
gacinio ir maršruto planavimo kelyje lygmens (žr. 3 pav.).

3 pav. Išmaniojo telefono programėlė
Šaltinis: www.radrouteplaner.nrw.de , 2011-11-22

Naviki projektas

Naviki yra internetinis maršrutų planavimo įran-
kis, leidžiantis naudotojams planuotis keliones 
dviračiais ir jas išsaugoti internetiniame projek-
to puslapyje (žr. 4 pav.). Įrašyti nauji maršrutai 
gali būti įkelti į svetainę, taigi papildyti maršrutų 
duomenų bazę.

Vartotojai taip pat gali atsisiųsti specialiai išma-
niesiems telefonams pritaikytą Naviki programė-
lę ir ją naudoti kaip navigacinę sistemą.

Naviki suteikia galimybę miestams, regionams, 
vietovėms Naviki platformą įtraukti į jų pačių 
programėles. Pavyzdžiui, miestai gali leisti var-
totojams naudotis Naviki paslaugomis, tačiau bū-
tent miestų svetainėse su jų pačių logotipais.

Vykdant „Pažangios energetikos Europai“ progra-
mą, Naviki projektas pasieks ir kitas Europos šalis, 
vadinasi, būtų galimybė Naviki maršrutų planavi-
mo įrankį pritaikyti miestams, dalyvaujantiems 
mobile2020 veikloje (trukmė 2011–2014).3 

3 Naviki projektas, 2011

4 pav. Projekto puslapis
Šaltinis: www.naviki.org, 2011-11-22

Papildoma literatūra

1. DIFU – Vokietijos miesto reikalų institutas (2012): Cycling Expertise – Mapping – Routing – Navigation for 
Cycling. Internetinė prieiga: http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/en/transferstelle/.

2. PRESTO konsorciumas (2011a): Factsheet: Bicycle Maps.
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2.1.2 Susisiekimo informacijos centras

Dviračių informacijos centras yra vieta (ji taip pat galė-
tų siūlyti interneto prieigos paslaugas), kur užsukę dvi-
ratininkai ar potencialūs dviratininkai gali užduoti klau-
simus ir gauti informacijos apie susisiekimą dviračiais ir 
kitomis transporto priemonėmis. Turėtų būti prieinami 
žemėlapiai, informacija apie mokymus (saugumo, dvi-
račių taisymo ir pan.), vietines dviratininkų organizaci-
jas, rengiamas keliones dviračiais ir t. t. 4

Susisiekimo centrų tikslas tas pats, tačiau juose turėtų 
būti prieinama informacija apie visus tvaraus keliavimo 
būdus: viešąjį transportą, dviračius, keliavimą pėsčio-
mis, dalijimąsi automobiliu. 

Dviračių informacijos centre turėtų būti prieinama in-
formacija piliečiams, kuriems kitais būdais ją pasiekti 
yra sunku. Centro tikslas – geriau informuoti ir plačiau 
su keliavimu dviračiais supažindinti šios transporto 
priemonės nenaudojančią visuomenės dalį.  

Nors pagrindinis informacijos teikimo tikslas turėtų 
būti skatinti dviračiais važinėti kasdien, šitai turėtų 
būti naudinga ir turistams – grupei, kuri neturėtų būti 
pamiršta.

2.1.3 Informacija ir kelionės ką tik 
atsikrausčiusiems

Ką tik atsikraustę yra tinkamiausia tikslinė grupė todėl, 
kad jie dar neturi susisiekimo įpročių naujoje vietoje. 
Turint tai omenyje, juos informuoti apie keliavimo al-
ternatyvas būtų geriausia iškart, kai atsikrausto ir re-
gistruojasi savivaldybėje. Tokiu atveju informacija gali 
padėti išsiugdyti naujus keliavimo įpročius prieš įsiku-
riant – atsisakyti įprastinio keliavimo automobiliu. Atvy-
kęs žmogus yra pasiruošęs naujovėms – naujam būstui, 
miestui, parduotuvėms, darbui. Tokių pokyčių neišven-
giamai atsiranda dėl naujos aplinkos, kasdienių kelio-
nių, taigi ir dėl naujų maršrutų bei atstumų. Šioje gyve-
nimo pakopoje žmonės lengviau pasiduoda naujovėms, 
dėl to gali lengviau pakeisti ir savo keliavimo įpročius. 

4 Pastraipa iš PRESTO konsorciumo, 2011b

Tad, juos susipažindinus su vienos iš transporto priemo-
nių – dviračio – pasirinkimu ir privalumais, labiau tikėti-
na, kad jie atsisakys mašinos ir pasirinks kitokį keliavimo 
būdą. Tokiam tikslui labai tinkama priemonė – dvirati-
ninko „pradžiamokslis naujakuriui“  (žr. 5 pav.; pavyzdys 
– Achenas (Vokietija), turintis 260 tūkst. gyventojų).5

5 pav. Informacija Acheno (Vokietija) naujakuriams
Šaltinis: Hefter, 2011

Miuncheno (1,35 mln. gyventojų; Vokietija), kur at-
sikrausčiusiems suteikiama informacija apie viešąjį 
transportą ir keliavimą dviračiais (žr. 7 pav.), praktika 
rodo, kad tvarias susisiekimo priemones dažniau pra-
deda naudoti gavę tokią informaciją nei tie, kurie jos 
neturi. Iš tiesų, telefoninė apklausa parodė, kad tokią 
informaciją gavę naujakuriai 3 % rečiau naudojo auto-
mobilį kaip kasdienę susisiekimo priemonę.6

5 Pastraipa iš Urbanczyk, 2010
6 Bickelbacher, 2009
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Štutgarto (Vokietija) Mobilitätspunkt (Susisiekimo centras) 

Štutgarto (600 tūkst. gyventojų) susisiekimo centras buvo įkurtas 1998, tačiau profesionaliu centru, kompe-
tentingu visais individualaus susisiekimo planavimo klausimais, tapo tik 2006 metais. Pagrindinis jo uždavinys 
– skleisti asmeniniam naudojimui pritaikytą informaciją apie įvairias susisiekimo priemones bei kelionių auto-
mobiliu, dviračiu ar pėsčiomis planavimą.7

Jų teikiamos paslaugos:

• Asmeniniam naudojimui pritaikyta informacija apie viešąjį transportą

• Mašinų dalijimosi (angl. car share) programos

• Kelionių automobiliais, dviračiais ir pėsčiomis planavimas

• Mokymai apie kuro taupymą

• Važiavimo mašina kartu (angl. carpooling) organizavimas

• Informacija apie mašinų stovėjimo aikšteles

• Susisiekimo informacija neįgaliesiems (tarp jų ir akliesiems)

Jų tikslas – padidinti aplinką tausojančių susisiekimo 
priemonių naudojimą  ir suteikti naujų paslaugų, sa-
kykim, dviračių su priekaba (angl. bicycle box) nuo-
ma (tokia veikla pradėta 2007 m.).

Štutgarto susisiekimo centras įsikūręs turizmo biure 
šalia pagrindinės miesto traukinių stoties. Dauguma 
susisiekimo centro veiklų buvo pradėtos ES suteikus 
paramą.  Daugiau informacijos galite rasti Civitas 
projekto svetainėje  (www.civitas.eu/measure_she-
et.phtml?lan=fr&id=281).

Štutgartas yra įsibėgėjantis dviračių naudojimo su-
sisiekti miestas – juos renkasi  8 % (2009 m.). 2005 
metais Štutgartas išsikėlė tikslą padidinti dviračių 
naudojimo susisiekti dalį nuo tuomečių 7 iki 12 % 
vidutinės trukmės laikotarpiu ir iki 20 % ilguoju lai-
kotarpiu. 

7 Atvejo studija iš PRESTO konsorciumo, 2011b

Papildoma literatūra

1. PRESTO konsorciumas, 2011b: Factsheet Cycling Information Centres/Mobility Centres.

6 pav. Štutgarto (Vokietija) susisiekimo informacijos 
centras 
Šaltinis: Štutgartas, 2011
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7 pav. Miuncheno (Vokietija) informacijos rinkinys naujakuriui
Šaltinis: Hefter, 2011

Yra ir kitų miestų, siūlančių informacijos rinkinius nau-
jakuriams (sakykim, Miunsteris (Vokietija)). Rengiant 
tokį rinkinį turėtų būti įtraukiamos įvairios vietinės or-
ganizacijos: vežėjai, namų bendrijos ir pan. Informa-
cija turėtų būti glausta, tik svarbiausi faktai, geriausia 
– skrajutės ar lankstinukai. Pateikiant per daug infor-
macijos rizikuojama, kad žmonės jos išvis neskaitys. 
Svarbiausia nepamiršti įtraukti informacijos apie šiuos 
dalykus:8

• Pėsčiųjų ir dviračių eismą (dviračių takai, ženklai, 
stovėjimo aikštelės ir t. t.)

• Važiavimo dviračiu pamokas (jeigu yra)

• Dviračių nuomos punktus ir schemas (jeigu yra)

• Vietines susisiekimo autobusais, tramvajais, 
viešuoju transportu ir traukiniais galimybes: apie 
bilietus, tvarkaraščius, kainas ir pan.

Taip pat galima prisegti išimamus dviračių takų žemė-
lapius, netgi priedus dviračiams, nuolaidų kuponus ar 
nemokamus viešojo transporto bilietus. Į pradedančio-
jo rinkinį taip pat galėtų būti įtraukta informacija apie 
vietines dviračių parduotuves, organizacijas, interneti-
nes svetaines ar informacija, pritaikyta neįgaliesiems 
bei senyvo amžiaus žmonėms. Būtina nurodyti vietinio 
dviračių informacijos centro ar pan. kontaktinius duo-
menis. Pradedančiojo rinkinys yra universali paslauga, 
tinkanti ir miestams, kur susisiekimas dviračiais yra iš-
vystytas puikiai, ir tiems, kurie šią sistemą dar tik pra-
deda kurti. 

8 Miunsteris, 2009

ES vykdomas „LIFE CYCLE“ projektas išvystė „naujaku-
rio paketą“, į kurį buvo įtraukta visa su keliavimu dvira-
čiais susijusi informacija.9

Dar vienas būdas naujakurius informuoti apie dviračių 
infrastruktūrą ir maršrutus naujoje vietoje yra specia-
lių ekskursijų rengimas. Tokių kelionių privalumas tas, 
kad dalyviai gali patys išbandyti keliavimą dviračiais ir 
vietos maršrutus. Ekskursijos turi būti vedamos vietinės 
dviratininkų asociacijos darbuotojų, kurie galėtų papa-
sakoti apie vietinę dviračių infrastruktūrą ir maršrutus. 
Tokia paslauga 2011 metais ADFC asociacijos iniciatyva 
buvo pradėta teikti keliuose Vokietijos miestuose. Vadi-
namųjų „ADFC miesto pilotų“ ekskursijas gali užsisaky-
ti pavieniai asmenys ar mažos grupelės susidomėjusių 
naujakurių, kuriems „pilotai“ ne tik atsako į klausimus, 
bet ir padeda sugalvoti asmeninius maršrutus iki pasi-
rinktų kelionės tikslų. 

Ekskursijos skatina naujakurius naujoje aplinkoje susi-
siekti dviračiu. Kartu jos suteikia galimybę vietinėms 
dviratininkų asociacijoms susipažinti su naujakuriais ir 
geriau suprasti jų norus ir poreikius.10

9 „LIFE CYCLE“ projektas, 2009
10 ADFC, 2011a
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8 pav. ADFC miesto „pilotas“ Vokietijoje
Šaltinis: ADFC, Vylandas

sporto centrus ir t. t. Tokie žymėjimai kelio ženkluose, 
suprantama, turi būti lengvai atpažįstami keliaujantiems 
dviračiais (žr. IV dalies 6.1.2 skyrių). 

9 pav. Kelio ženklas Bolcane (Italija)
Šaltinis: Deffner, 2011

Be to, tokių žymėjimų įtraukimas į kelio ženklų sistemą 
padeda formuoti kitų transporto priemonių naudotojų 
suvokimą, kad dviratininkai taip pat yra eismo dalyviai.

Bolcano informacijos taškai ir integruota dviračių siste-
ma plačiau aprašyta IV dalies 6.1.2 skyriuje apie komuni-
kaciją ir rinkodarą.

2.1.5 Vietiniai lankstinukai, kalendoriai ir pan. 
priemonės dviratininkams

Vietiniai gidai ir lankstinukai dviratininkams yra dar vie-
nas naudingas būdas skatinti keliauti dviračiais. Juose 
pateikiamą informaciją lengva pritaikyti kiekvienam 
miestui. Vietų, kur susisiekimas dviračiais dar nėra pla-
čiai išvystytas, gide galėtų būti pateikiama trumpa dvi-
račių istorija, pagrindinių dviračio dalių ir naudingų prie-
dų aprašymai. Taip pat galėtų būti aprašyti pagrindiniai 
dviračio priežiūros ir taisymo dalykai, įtraukti naudingi 
patarimai, kaip važiuoti saugiai. 

Miestų, kuriuose dviračių infrastruktūros plėtojimas tik 
pradedamas ar jau pradėtas, giduose naudinga aprašyti 
pagrindinius susisiekimo maršrutus, kaip naudoti dviratį 
važiuojant apsipirkti, kur galima jį saugiai pasistatyti bei 
kur yra pagrindinės viešojo transporto stotelės.12

12 Pastraipa iš Urbanczyk, 2010

Pagrindiniai iniciatoriai
• Vietiniai registracijos biurai, administracija

• Vietinės dviratininkų asociacijos

Galimi partneriai
• Vietiniai viešojo transporto operatoriai

Papildoma literatūra

1. ADFC ekskursijos atsikrausčiusiems (New Resi-
dents’ tours; Vokietija). Iš: FGM-AMOR (leidėjas) 
(2011): „LIFE CYCLE“ Implementation handbook. 
How to run a cycling action. 7 skyrius, p. 84. 

2. Paskaita apie Miuncheno informacijos ruošinį 
naujakuriams. URL: http://www.scp-knowledge.
eu/sites/default/files/CORPUS%20WP%203%20
WS%20II%20Martin%20Schreiner%20Marketing%20
Sustainable%20Mobility.pdf, 2011-12-20.

2.1.4 Ženklinimas ir informacijos taškai 
vietiniuose dviračių maršrutuose

Informacija apie vietinius dviračių maršrutus ir paslaugas 
yra svarbi kiekvieno gero dviračių takų žemėlapio dalis. 
Be informacijos pačiuose žemėlapiuose, svarbūs ir žymė-
jimai bei informacijos taškai kelyje. Bolcanas (Italija) 
yra geras integruotos tokio žymėjimo sistemos pavyzdys. 
Bolcane „horizontalusis žymėjimas atlieka įvairias funk-
cijas“. Visų pirma tai informacijos teikimo priemonė, 
padedanti gyventojams susiorientuoti mieste. Ji sukurta 
dviratininkams ir visiems kasdien keliaujantiems, tačiau 
praverčia ir nepažįstantiems vietovės turistams. Infor-
macija, pateikiama ženkluose, gali būti įvairi.11

Be įprastos informacijos, kelio ženklai gali nurodyti ir 
dviračių takų pavadinimus (spalvas), lankytinas vietas, 

11 Pastraipa iš Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, metai nenurodyti
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10 pav. Lankstinukas Velostadt Zürich
Šaltinis: Ciurichas, 2007

Dviračio kalendorius yra puikus būdas informuoti pla-
čiąją visuomenę bei tikslinę dviratininkų grupę apie 
ateinančius mėnesio, sezono ar metų dviratininkų ren-
ginius. Kalendoriuose dažnai pateikiama informacija 
apie dviračių taisymo pamokas, nenaudojamų dviračių 
dalijimo dienas ar ekskursijas. Kalendorius taip pat gali 
būti patogus būdas pranešti apie dviračių takų žemėla-
pio atnaujinimus. Geras pavyzdys – Miuncheno ir jo apy-
linkių „Dviračio kalendorius“ (11 pav.). Dviračio kalen-
dorių galima viešinti internetinėse svetainėse, tarkim, 
bendruomenių ar su dviračiais susijusių organizacijų 
puslapiuose. 

11 pav. Dviračio kalendorius
Šaltinis: Miunchenas, 2011  

2.2 Bendra informacija apie važinėjimą 
dviračiu

Į bendrą informaciją apie važinėjimą dviračiu galima 
įtraukti visokio pobūdžio informacinę medžiagą. Tokiuo-
se leidiniuose gali būti aptariamos techninės detalės, 
dviračių modelių skirtumai, naudingi priedai, dviračių 
kainos, platinamos įvairios dviratininkų bendruomenės 
naujienos ar nuorodos į internetinius informacijos šal-
tinius. 

2.2.1 Dviratininkų mugės ir renginiai

Renginiai, skirti išbandyti dviračiams, duoda visuome-
nei galimybę išbandyti įvairius dviračius ir pasivažinėti 
tais, apie kuriuos jie nebuvo girdėję iki tol. Dviračių ga-
mintojai į tokius renginius atsiveža įvairiausių modelių 
dviračių. Būna įrengiama trumpa trasa, kurioje žmonės 
gali juos išbandyti. Nuo dviračių populiarumo tam tikra-
me mieste, tikslinių grupių (senyvo amžiaus žmonės, 
asmenys, turintys fizinį neįgalumą, ar šeimos, turinčios 
mažų vaikų) ir pan. priklauso, kokios veiklos galėtų būti 
įtrauktos į renginio programą.13

Žmogus, neturintis sutvarkyto, patogaus dviračio, ku-
riuo malonu keliauti, nenorės juo važinėti. Tai yra es-
minis trukdis. Šiais laikais informacijos apie dviračių 
modelius šaltinių jau pilna internete, tačiau tą, kuris 
dviratį išbandys pats, užplūs daug didesnis noras juo va-
žinėti.

Elektra varomus dviračius, gana naują išradimą, žmo-
nės dar rečiau pirks pirma neišbandę patys. Dviračių 
testavimo renginiuose dalyviai taip pat turi galimybę 
pamatyti daugiau ir rinktis iš didesnės dviračių įvairovės 
nei įprastoje parduotuvėje. 

12 pav. Eurobike mugės Vokietijoje dviračių bandymų diena 
Šaltinis: Ermah, Vikipedija, 2009

13 Pastraipa iš PRESTO konsorciumo, 2011c
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Tikslinės grupės

Susisiekimą dviračiais dar tik pradedančiuose plėtoti 
miestuose tikslinės grupės yra potencialūs dviratinin-
kai, pavyzdžiui, suaugusieji, kurie nebevažinėja dvira-
čiu nuo vaikystės. Jie tikriausiai naudojo nepatogius, 
vienos pavaros dviračius ir nėra susipažinę su dabarti-
ne pasiūla. 

Miestuose, kur jau yra važinėjančių, bet dviračiai dar 
nėra gerai įtraukti į susisiekimo sistemą ir nėra pel-
nę gyventojų palankumo, jau galima daugiau dėmesio 
skirti bandymams didinti dviračių naudojimą:

• Verslui siūlant naudoti dviračius gabenti siuntoms

• Rodant šeimoms, turinčioms mažų vaikų, kad dvi-
račius galima pritaikyti ir jų poreikiams (vaikų sė-
dynės, dviračiai su priekabėlėmis ir pan).

Miestuose, kur susisiekimas dviračiais paplitęs, galima 
labiau sutelkti dėmesį į tam tikras tikslines grupes, 
tarkim, į neįgaliuosius, negalinčius naudotis įprastais 
dviračiais. Jiems dviračių yra įvairių:

• Pedalai priekyje, o ne apačioje – tinka asmenims, tu-
rintiems nesveiką stuburą

• Triračiai ar dviračiai su pedalais priekyje asmenims, 
kuriems sunku išlaikyti pusiausvyrą

• Rankomis minami dviračiai nevaldantiems apatinių 
galūnių ar turintiems judėjimo sutrikimų

• Elektriniai dviračiai turintiems mažiau fizinės jėgos 
ar kalvotuose miestuose

Pagrindiniai iniciatoriai
• Vietinės dviračių organizacijos ar spaudimo grupės 

Galimi partneriai
• Dviračių gamintojai ar vietiniai pardavėjai

• Dviračių įrangos gamintojai

• Susijusios organizacijos ar tikslinių grupių ben-
druomenių asociacijos

• Vietinė spauda

• Turizmo organizacijos

Papildoma literatūra

PRESTO consortium (2011c): Factsheet: Bike Tes-
ting Events.

2.2.2  Dviračių įranga

Labai svarbu potencialius dviratininkus informuoti apie 
dviračius ir jų įrangą. Patikima informacija labai rei-
kalinga nevažinėjantiems žmonėms, bet norintiems pa-
bandyti, kad galėtų išsirinkti tinkamą modelį ir priedus. 
Dažnas jau važinėjantis taip pat nuolat domisi naujais 
siūlymais. Perkant dviratį apsispręsti gali padėti tes-
tų rezultatai, pateikiami dviratininkų žurnaluose. Na-
cionalinės dviratininkų asociacijos dažnai leidžia savo 
žurnalus ar turi internetines svetaines, kur įdeda testų 
rezultatus ir pataria, kokius dviračių priedus ir įrangą 
pirkti. 

Informacija apie dviračių įrangą taip pat svarbi saugu-
mui užtikrinti. Saugiam važinėjimui populiarinti nacio-
nalinės dviratininkų asociacijos ar ministerijos dažnai 
išspausdina lankstinukus, kuriuose pasakoja apie dvira-
tininkų šalmus, žibintus ar stabdžius; jų testų rezultatus 
taip pat naudinga aprašyti. 13 pav. pavaizduota šalmų 
testavimo palapinė Heidelberge (150 tūkst. gyventojų; 
Vokietija). 

13 pav. Dviratininko šalmų testavimas ir pagalba Heidelberge 
(Vokietija)
Šaltinis: ADFC Heidelbergas

Skatinant dviračiu važinėti kasdien, taip pat yra nau-
dinga informacija apie važiavimą dviračiu lengvinančią 
ir patogumą teikiančią dviračių įrangą (apsauga nuo lie-
taus, prikabinamos kuprinės, pan.) taip pat naudinga.
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14 pav. Lankstinukas apie saugų važiavimą dviračiu
Šaltinis: Deutsche Gesetzliche Unfallversicheriung (DGUV)/ 
www.grafikdesign--weber.de

2.3 Žinovų informacija apie važinėjimą 
dviračiu

Yra daug šaltinių, aktualių dviračių ekspertams ir mėgė-
jams, įsitraukusiems į skatinamąją veiklą. Šiame skyriu-
je sužinosite, kur rasti atvejų studijų, geriausių dviračių 
infrastruktūros gerinimo ir skatinimo pavyzdžių. Ši in-
formacija padės atsirinkti, kur ieškoti lengvai pritaiko-
mų patarimų ir pavyzdžių.

2.3.1  Informacija internete

Daugeliui pagrindiniu informacijos šaltiniu šiais laikais 
yra tapęs internetas. Tai galioja ir informacijai apie dvi-
račius. Internete informacija yra lengvai pasiekiama ir 
neretai jos būna daugiau nei įprastuose lankstinukuose 
ar skrajutėse, todėl, norint skatinti važinėti dviračiais, 
yra labai svarbu nepamiršti atnaujinti internetinių šal-
tin. 

Visos dviračių populiarinimo kampanijos skleisti infor-
macijai ar palaikyti kontaktui su vartotojais naudoja 
internetines programėles (daugiau informacijos apie 
internetinę rinkodarą – IV dalyje apie komunikaciją elg-
senai keisti). Internetinės svetainės gali tarnauti ir kaip 
rinkodaros priemonė, ir kaip praktinės informacijos šal-
tinis. 

Internetiniai puslapiai, kuriuose kaupiama informacija 
apie dviračių naudojimą skatinančius projektus ir atvejo 
studijas kituose miestuose ar šalyse, yra puikus interne-
tinės informacijos apie važinėjimą dviračiu sklaidos eks-
pertams pavyzdys. Štai keli tokių svetainių pavyzdžiai:

• Olandijos Fietsberaad (www.fietsberaad.nl): 
šiame puslapyje sukauptos žinios formuoja išsamią 
duomenų bazę anglų kalba, čia įkeliami filmukai ir 
studijos, susiję su dviračiais. Dauguma pavyzdžių 
yra iš Olandijos, bet taip pat galima rasti ir kitų 
šalių patirties.  

• Eltis svetainėje (www.eltis.org), remiamoje ES 
„Pažangi energetika Europai“ programos, galima 
rasti atvejo studijų, filmukų apie susisiekimo vady-
bos projektus bei įvairiomis panašiomis temomis 
Europos Sąjungos mastu. Užsiregistravusiems Eltis 
vartotojams pasiekiamos publikacijos, nuotraukos 
bei statistika, taip pat jie gali bendrauti su kitais 
vartotojais. Svetainėje galima rasti informacijos 
ir apie ES paramos galimybes susisiekimo plėtrai 
skatinti. 

• Azijos tvaraus susisiekimo miestuose projekto sve-
tainė (www.sutp.org): tai projektas, skatinantis 
tarptautinį bendradarbiavimą tvaraus susisiekimo 
miestuose srityje. Į svetainę keliami patarimai 
politikams, mokslo darbai, įvairūs tvaraus keliavi-
mo pavyzdžiai.

• Vokiečių internetinės svetainės Fahrradportal 
(Vokietijos nacionalinės susisiekimo dviračiais 
strategijos dalis) angliškoje versijoje (www.na-
tionaler-radverkehrsplan.de/en/transferstelle/) 
yra išsamių dokumentų su keliavimu dviračiu susi-
jusiomis temomis, kurie suskirstyti į kelias grupes: 
analizės ir susisiekimo indikatoriai; infrastruktūra; 
organizavimas, komunikacija ir kooperacija; pa-
slaugos ir susisiekimo valdymas. 

• „Lifecycle“ projekto puslapyje (www.lifecycle.cc) 
sukurta atvejo studijų duomenų bazė.

• Dviračių ambasadų Danijoje (www.cycling-embas-
sy.dk), Didžiojoje Britanijoje (www.cycling-em-
bassy.org.uk) ir Olandijoje  (www.dutchcycling.
nl) internetinėse svetainėse yra gerų nacionalinių 
pavyzdžių apie dviračių naudojimo skatinimą ir 
tam tinkamos infrastruktūros kūrimą, galinčių su-
dominti plačiąją visuomenę.

Internetinės svetainės dviratininkams yra labai svarbus 
informacijos apie naujienas jų mieste ar šalyje šaltinis. 
Jose turėtų būti prieinama informacija apie vietinius 
dviračių maršrutus, paslaugas ir infrastruktūrą ar net 
maršrutų planavimo ir pan. programėles (žr. 15 pav.). 
Kai kurie miestai susikuria atskiras internetines svetai-
nes informacijos apie keliavimą dviračiais sklaidai, kiti 
integruoja tokią informaciją į oficialias miestų ar regio-
nų svetaines. 
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15 pav. Svetainės apie keliavimą dviračiais Dubline (Airija) 
pradinis puslapis
Šaltinis: www.dublincitycycling.ie

Internetiniai dienoraščiai („blog’ai“) – dar vienas infor-
macijos sklaidos internete pavyzdys. Tokie puslapiai gali 
būti jau egzistuojančių, keliavimą dviračiais skatinan-
čių kampanijų svetainių dalis arba kuriami dviratininkų 
entuziastų. www.copenhagenize.com yra gan populia-
rus privataus asmens sukurtas „blog’as“,  Kopenhagos 
gyventojus artinantis prie dviratininkų bendruomenės. 
Svetainės tikslas – keisti įprastinį dviratininko įvaizdį ir 
skleisti žinią, kad važiuoti dviračiu yra puikus kasdieni-
nio keliavimo būdas.14

16 pav. copenhagenize.com puslapis
Šaltinis: www.copenhagenize.com

Produktų aprašai, testų rezultatai, laisvalaikio patari-
mai ir t. t. taip pat yra internete siūlomos informacijos 
dalis, tačiau čia jų neaptarsime.

2.3.2  Nacionalinės ir tarptautinės 
dviratininkų asociacijos

Skatinimui keliauti dviračiais yra labai svarbios naciona-
linės ir tarptautinės dviratininkų asociacijos ir organiza-
cijos. Jos gali net tik reklamuoti susisiekimą dviračiais, 
bet ir skleisti informaciją.

14 Colville-Andersen, 2010

Gyvuoja Europos nacionalines dviratininkų asociacijas 
vienijanti organizacija – Europos dviratininkų federaci-
ja. Tačiau nacionalinės asociacijos yra svarbiausi taš-
kai, skleidžiantys informaciją apie vietinę dviratininkų 
padėtį. Nacionalinės asociacijos dažniausiai turi biurus 
daugumoje šalies miestų, tad norintys gali gauti infor-
macijos apie vietinę dviračių infrastruktūrą, maršrutus 
ir pan. Jie taip pat yra svarbūs informacijos dviratinin-
kams teikimo taškai, kuriuose galima įsigyti žemėlapių 
arba dalyvauti ekskursijose. Pavyzdžiui, Vokietijos ADFC 
rengia specialias ekskursijas atsikrausčiusiems gyvento-
jams (daugiau 2.1.3 skyriuje). 

17 pav. Bremeno (Vokietija) ADFC biuras
Šaltinis: ADFC Bremene, Grundey regionas
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Radort-Bremen (Bremeno informacijos centras) 

Radort yra Vokietijos nacionalinės dviratininkų 
organizacijos Bremeno padalinio informacijos 
centras (žr. 17 pav.). Jo teikiamos paslaugos:
• Dviračių kodavimas (pavogtiems dviračiams at-

pažinti)

• Naudotų dviračių turgus (sujungiantis dviračių 
pirkėjus ir savininkus)

• Su dviračiais susijusių patarimų teikimas

• Informaciniai lankstinukai

Taip pat centre prieinama daug literatūros apie 
dviračius ir važinėjimą jais:
• ADFC ekskursijų maršrutų (visoje Vokietijoje) 

žemėlapiai

• Knygos apie ekskursijas dviračiais kaimyninėse ša-
lyse

• Knygos apie keliavimą dviračiais (turisto vadovai, 
techniniai leidiniai)

• Rekomenduojamos nakvynės vietos keliaujan-
tiems dviračiais

• ADFC žurnalai dviratininkams (Radwelt and pedal)

Bremeno Radort centras yra subsidijuojamas 
vietinės valdžios institucijų.15

Papildoma literatūra

PRESTO consortium (2011b): Factsheet Cycling 
Information Centres/Mobility Centres.

15 PRESTO konsorciumas, 2011b: Factsheet Cycling Information 
Centres/Mobility Centres.

2.4  Specializuoti žurnalai dviratin-
inkams

Dar vienas svarbus informacijos šaltinis dviratininkams, 
ypač keliavimo dviračiais planavimo ir skatinimo sričių 
profesionalams, gali būti žurnalai, nagrinėjantys kelia-
vimo dviračiais ypatumus. Pavyzdžiui, dauguma nacio-
nalinių dviratininkų asociacijų turi reguliariai leidžia-
mus tokio pobūdžio žurnalus, kuriuos gauna žmonės, 
tapę asociacijos nariais.

Štai keli įdomių nemokamų žurnalų, platinamų interne-
te, pavyzdžiai (prašome atkreipti dėmesį, kad internete 
informacija gali būti dedama tik tam tikrą laiko tarpą):

• Anglų kalba leidžiamas Olandų Fietsersbond žur-
nalas Cycling Cities (nemokamai parsisiųsti galima 
čia: www.fietsersbond.nl/english-info)

• Velokonferenz Schweiz „Info-Bulletin“ (nemoka-
mas, tik vokiečių kalba.)

• CTC, Jungtinės Karalystės dviratininkų asociacijos, 
žurnalas Cycle prieinamas internetu nemokamai 
(www.ctc.org.uk/).
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3. Dviračiai ir viešasis transportas

Dviračiai yra susisiekimo priemonė, visų pirma pritai-
kyta trumpiems, 1–10 km, atstumams įveikti, tačiau, 
prisiderinus prie viešojo transporto (VT) maršrutų (įvai-
riarūšis keliavimas), ji gali būti naudojama ir ilgesnėms 
kelionėms. Čia aptarsime tokių kelionių jungčių taš-
kus (VT stoteles), sujungimui reikalingą infrastruktūrą 
ir dviračių vežimą VT.  Įvairiarūšis keliavimas galimas 
tik padarius tam tikrus keitimus VT. Tai vyks, kai bus 
suprasti įvairiarūšio keliavimo privalumai, nors už tai 
dar svarbiau yra įstatymai ir finansavimas. Dauguma VT 
operatorių priklauso savivaldybėms, tad jų darbuotojai 
yra svarbi tikslinė grupė informuojant apie įvairiarūšio 
keliavimo privalumus.16

3.1 Įvairiarūšio keliavimo privalumai

Visos VT stotelės – traukinių, metro stotys, tramvajų, 
autobusų, troleibusų stotelės – yra potencialūs jungčių 
su dviračių takais taškai.

VT ir keliavimo dviračiais sujungimas į bendrą sistemą 
būtų naudingas plėtojant abi transporto rūšis, nes jos 
puikiai viena kitą papildo, o sukurti jų jungčių taškus 
yra labai paprasta (žr. 18 pav.).17

18 pav. Kelionės įvairiarūšiu būdu pavyzdys
Šaltinis: parengta teksto autorių

Privalumai

• Dviratis yra gera priemonė ilgesniems atstumams 
(daugiau kaip 7,5 km) nuo ir iki VT stotelių įveik-
ti. Tai priklauso ne tik nuo VT kokybės, bet ir nuo 
jungčių taškų prieinamumo ir patogumo. Vadina-
si, svarbu užtikrinti gerą kokybę, saugumą, prie-
inamumą, pigų dviračių laikymo būdą. Taip gali-
ma nebrangiai pagerinti susisiekimą automobilių 
nenaudojantiems eismo dalyviams ir sumažinti 
automobilių poreikį.

• Iš įvairiarūšio keliavimo išlošia ir VT operatoriai, 
sulaukdami naujų klientų – dviratininkų. Jungčių 

16 Pastraipa iš PRESTO konsorciumo, 2011d
17 Pastraipa iš PRESTO konsorciumo, 2011d

taškų vystymas gali iki 10 kartų padidinti keleivių 
baseiną (plotą, iš kur žmonės atkeliauja į stoteles; 
žr. 19 pav.).  Sumažėja ir daug vietos eikvojančių 
mašinų stovėjimo aikštelių poreikis. Įvairiarūšio 
keliavimo skatinimas gali sumažinti transporto 
priemonių, kurios surenka keleivius iš aplinkinių 
teritorijų ir atveža į priemiesčių autobusų sto-
tis, poreikį – tai sumažintų ir išlaidas. Be to, gali 
būti, kad ir automobilių naudotojai, atsiradus pa-
togioms jungtims tarp dviračių takų VT, iškeistų 
mašiną į įvairiarūšį keliavimo būdą ir prisidėtų prie 
VT keleivių kiekio didėjimo.

19 pav. Potencialus plotas, iš kur žmonės atkeliauja į viešojo 
transporto stoteles
Šaltinis: parengta teksto autorių pagal Beim, 2010

Potencialas didelis. Olandijoje apie 40 % traukinių ke-
leivių į stotis atvyksta dviračiais, o keliones, sėsdami 
ant dviračių, pratęsia 10 % keleivių. 14 % autobusų nau-
dotojų renkasi įvairiarūšį keliavimą.

3.2 Stovėjimo aikštelės viešojo trans-
porto stotyse

Tam, kad ši kombinacija taptų patraukli, nemažai VT 
operatorių investuoja į aukštos kokybės dviračių stovė-
jimo aikšteles didžiosiose VT stotyse.18

Tokios stovėjimo aikštelės ir gera jų priežiūra yra būti-
ni, kadangi dviračiai dažniausiai paliekami ilgam laikui 
(2 val. ir daugiau). Vartotojai nori būti tikri, kad palieka 
savo transporto priemonę saugioje vietoje. 

Kiekvienoje stotelėje turėtų būti siūlomi keli dviračių 
stovėjimo būdai:

• Iprasti dviračių stovai ir laikikliai, geriausia – ap-
saugoti nuo lietaus

• Dviračių daugėjant, lojaliems klientams (pvz., 
sezoninių planų naudotojams) galėtų būti nuomo-
jami sandėliai dviračiams laikyti

• Skaičiams dar labiau išaugus, gali būti siūlomas 

18  Pastraipa iš Dufour, 2010
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kolektyvinis saugojimas prenumeruojant

• Didžiausiose jungtyse įmanomas ir nemokamai 
prižiūrimas laikymas 

Dviračių stovėjimo įrenginiai, pritaikyti įvairiarūšiam 
keliavimui, turėtų būti prieinami visose miestų trauki-
nių stotyse. Jie turėtų būti prieinami didžiąją paros dalį 
ir įrengti nedideliu atstumu nuo vietų, kur žmonėms 
patogiausia keisti transporto priemonę, bei kur tokios 
kelionės bus paklausios.

Per pastaruosius 10 metų atsirado nemažai dviračių 
stočių. Pirmiausia jos buvo pradėtos statyti Olandijo-
je, Vokietijoje ir Šveicarijoje. Daugiau apie dviračių 
stotis – 5.1 skyriuje. 

Taip pat protinga įrengti dviračių stovėjimo vietas šalia 
didžiųjų miesto VT stotelių: tramvajų, metro, troleibu-
sų, įprastų ir greitųjų autobusų. Dviračiai gali turėti tei-
giamos įtakos tarpmiestiniais ir priemiesčių maršrutais 
važinėjantiems autobusams. Miestuose ir miesteliuose 
dviratis turi didesnę tikimybę sumažinti autobusų porei-
kį, nes ten mažesni atstumai tarp stotelių.

Galimybė gauti dviratį išlipus iš VT ir juo pasiekti galu-
tinį kelionės tikslą irgi yra patraukli. Nuolatos keliau-
jantys, išlipę iš traukinio, gali pasiimti dviratį (nuosavą 
ar įmonės) nuo stovų ir pastatyti jį atgal vakare, ke-
liaudami namo. Keliaujantiems tik retkarčiais užtektų 
dviračių nuomos punktų ar viešų dviračių.

Olandų OV-fiets yra gan unikalus pavyzdys. Tai šalies 
mastu išvystyta dviračių nuomos paslauga, prieinama 
visiems, turintiems sezoninį traukinių bilietą (žr. atvejo 
studiją 4.5 skyriuje).

3.3 Dviračių gabenimas viešuoju trans-
portu

Leisti įsikelti dviračius į antžeminius ar požeminius 
traukinius yra labai įprasta daugumoje Europos valsty-
bių, turinčių gerai išvystytas traukinių sistemas. Toks 
integracijos būdas praktikoje puikiai prigijo, nes yra 
gan lengvai įgyvendinamas. Svarbu paminėti, kad tokia 
paslauga (dviračiai traukiniuose) daugiausia naudoja-
masi pramogaujant ar poilsiaujant. Vokietijos geležin-
keliams ji davė nemažai pajamų, nes pritraukė naują 
vartotojų grupę. Deja, kasdieniai keliautojai retai nau-
dojasi tokia galimybe, nes spūsčių metu traukiniai būna 
perpildyti ir į juos daug dviračių netelpa. Išimtis yra tik 
sudedamieji dviračiai, tipinė rinkos niša. 19

19 Skyrius iš GTZ (leidėjas) / Godefrooij ir kt.  (red.), 2009

 
20 pav. Dviračių įsinešimas į traukinius Danijoje
Šaltinis: www.eltis.org, Schiffer

Įvedant šią paslaugą svarbu užtikrinti, kad dviračius 
būtų patogu gabenti nuo įėjimo į stotį iki paties trauki-
nio. Tam reikia specialių rampų ar dviračiams pritaikytų 
laiptų, liftų ir patogaus būdo įkelti dviratį į traukinį. 

Taip pat svarbu neužmiršti, kad visa infrastruktūra, 
skirta palengvinti keliones viešuoju transportu dvirati-
ninkams, dažnai jas palengvina ir kitiems keleiviams. 
Panaikinus barjerus, pasidaro lengviau keliauti neįga-
liesiems vėžimėliais ar kitiems neįgaliesiems bei žmo-
nėms, vežantiems mažus vaikus.

21 pav. Žymėjimas „Dviračių vežimas ribojamas“
Šaltinis: Hefter, 2011

Toliau aprašomos kitos prigijusios integracijos priemo-
nės.

Atskiros dviračių platformos (vagonai): būdas įtraukti 
dviračius į traukinių sistemas – skirti tam atskirą plat-
formą. Tokį sprendimą poilsiautojų poreikiams tenkinti 
plačiai naudoja vokiečiai. Transporto priemonė, kurioje 
prieinama tokia paslauga, turėtų stoti tam tikrais inter-
valais (pvz., kas 30 min.) ir kiekvienoje maršruto stote-
lėje; ar neturėti sėdimų vietų. Kai kuriais atvejais būna 
įrengiami specialūs laikikliai-pakabos, kur dviračius ga-
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lima pritaisyti vertikaliai. Toks įrenginys tinka vietose, 
kur dauguma dviračių dideli (26–28 colių ratai). Kitas 
variantas – specialūs segmentai kiekviename autobuse 
ar traukinyje (pvz., kiekvienos platformos priekyje ar 
gale). Taip žmonės greičiau įlips ir išlips iš transporto 
priemonės, nes dviratininkai gali pasiskirstyti po visą 
transporto priemonę tolygiai, užuot telkęsi vienoje jos 
dalyje. 

22 pav. Specialūs dviračių laikikliai-pakabos Vokietijos 
tarpmiestiniame traukinyje
Šaltinis: Tine, www.radreise-wiki.de

Vietos įprastuose vagonuose ar bagažo skyriuose: taip 
pat galima leisti dviračius statyti kiekvienos platformos 
kampe (naudojama Denveryje, JAV ir Olandijoje) ar 
atskiruose bagažo skyriuose (naudojama Amtrako trans-
porte, JAV ir kitur). Tam dažniausiai nereikia atskiro 
specialaus vagono, taip pat nebūtina tokios sistemos 
specialiai reklamuoti. 

Kai kur už dviračių vežimą imamas mokestis, kitur – ne. 
Sunku atsakyti, ar reikėtų imti papildomą dviračio mo-
kestį, ypač šalyse, kur dauguma keliautojų turi mažas 
pajamas, tačiau, jeigu dviračių integracija į VT siste-
mą didelė, papildomas mokestis galėtų būti naudingas 
priežiūros, sistemos optimizavimo ir pan. išlaidoms pa-
dengti.

Laiko apribojimai: daug sistemų visame pasaulyje lei-
džia dviračius įsikelti į traukinius (kartais ir į autobu-
sus) ne spūsčių valandomis ir riboja spūsčių metu, kai ši 
paslauga labiausiai reikalinga.

Sudedamieji dviračiai: Sudedamieji dviračiai gali būti 
įsinešami į VT ir atremiami į sienas ar pakišami po sėdy-

nėmis. Tokie dviračiai yra paplitę ne visur ir kai kuriems 
vartotojams gali būti per brangūs.

Kai kuriuose miestuose taip pat galima dviračius įsikelti 
į autobusus, tačiau toks variantas nėra plačiai išplitęs. 
To priežastis – vietos stygius. Šį trukdį galima pašalinti 
autobuso gale iš lauko pusės pritaisant specialius laiki-
klius-pakabas (žr. 23 pav.).

23 pav. Dviračių laikikliai-pakabos Vokietijoje
Šaltinis: Hadhuey, 2009, www.wikipedia.org



138 

Papildoma literatūra

1. Dufour, Dirk, 2010: PRESTO Cycling Policy Gui-
de. Cycling Infrastructure. 4 skyrius: Cycling and 
public transport.

2. GTZ – Deutsche Gesellschaft für technische 
Zusammenarbeit (leidėjas) / Godefrooij, Tom; 
Pardo, Carlosfelipe; Sagaris, Lake (redaktoriai), 
2009: Cycling-Inclusive Policy Development. A 
Handbook. Eschborn, Utrecht. 11 skyrius: Buil-
ding a multimodal transport system: integrating 
cycling and public transportation.

3. PRESTO konsorciumas, 2011d: Factsheet: Cy-
cling Facilities at Interchanges. 

4. Van den Bulcke 2009: Bikes on public trans-
port. Bikes on light rail, metro, tram and bus. 
(Velocity, 2009 gegužės 12, Briuselis).

Dviračių gabenimas regioniniais traukiniais Vo-
kietijoje

Vokietijos geležinkelių kompanija DB dviračius lei-
džia gabenti dauguma regioninių ir vietinių trau-
kinių maršrutų. DB traukiniai pritaikyti pramogau-
jantiems dviratininkams, tačiau tinka ir kasdien 
keliaujančių poreikiams. Miestų apylinkėse dėl 
per didelio žmonių kiekio kartais taikomi laiko 
ribojimai. Dauguma vietinių ir regioninių trauki-
nių turi aiškias nuorodas, kuriose vietose galima 
laikyti dviračius (žr. 24 pav.). Kai kurie modernūs 
regioniniai traukiniai netgi turi specialiai pritaiky-
tas dviračių sekcijas, kur yra įrengti diržai jiems 
prisegti. Atlenkiamos kėdės leidžia keleiviams sė-
dėti šalia savo dviračių (žr. 25 pav.).20 

24 pav. Ženklas, rodantis, kad traukinyje galima vežti 
dviračius
Šaltinis: Hefter, 2011

25 pav. Specialiai pritaikytos dviračių sekcijos DB 
regioniniame traukinyje
Šaltinis: Hefter, 2011

20 DB Susisiekimo logistika AG,2011
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4. Dviračių dalijimosi sistemos 

Dviračių nuomos, arba dalijimosi, sistemos (DDS) yra 
prieinamos nemažai miestų įvairiuose Europos regio-
nuose. Dviračių dalijimasis yra itin išplėtotas vakarų 
ir pietinėje Europos dalyse, tuo tarpu rytuose bendras 
dviračių naudojimas nėra taip plačiai išplitęs, nors 
sparčiai vejasi. Pavyzdžiui, tokios sistemos jau veikia 
Prahoje (Čekija), Krokuvoje (Lenkija) ir Liublianoje 
(Slovėnija). Kadangi tarp veikiančių sistemų yra ne-
mažai skirtumų, svarbu jas apžvelgti išsamiau. Būtina 
nepamiršti, kad kiekvienoje vietoje sistemą reikia pri-
taikyti prie skirtingų sąlygų. Iš principo dauguma DDS 
gali būti sugrupuotos į dvi kategorijas: žemo ir aukšto 
techninio lygio (angl. low-tech ir high-tech) sprendi-
mų.

4.1  Įvairios dviračių dalijimosi sistemos 

DDS yra labai skirtingų. Skiriasi savybės, kurios gali (ir 
turėtų) būti pritaikytos prie vietinių aplinkybių. Fizinis 
ir institucinis DDS dizainas gali būti sugrupuotas į fizi-
nį; paslaugų; institucinį (žr. 26 pav.).

4.2 Fizinis dizainas

Prieinamumo technologijos

Tokių DDS technologijų yra įvairių – jos priklauso nuo 
sistemos dydžio, finansinių galimybių ir naudojamų 
technologijų.

Dviračių dalinimosi sistemų skirtumai

Fizinis dizainas Paslaugos modelis Valdymo 
modelis

Prieinamos
 technologijos

Dviračiai Stotelės
Schemų 

apimtis ir 
tankis

Paslaugos
 prieinamumas

Registracija Mokesčiai Informacija Operatorius
Kaštai ir

 pajamos

26 pav. DDS sistemų skirtumai
Šaltinis: parengta teksto autorių

• Kortelės: dažniausiai naudojama priemonė – 
(išmaniosios) kortelės. Dviračiai gali būti nuomo-
jami terminaluose ar tiesiogiai, jei ant dviračių 
yra pritaisyti kortelių skaitytuvai. Gali būti nau-
dojamos įvairaus pobūdžio kortelės: magnetinės, 
elektroninės (lustinės), kreditinės ar RFID (žr. 27 
pav.).

• Kodai: naudotojas skambina ar išsiunčia SMS žinutę 
nurodytu numeriu, įrašęs reikalingą informaciją, 
kad gautų priėjimo kodą. Kodas įvedamas į elek-
troninį ar mechaninį prietaisą spynoje ar dviračio 
laikiklyje. 

• Raktai: kai kurios sistemos, ypač Italijoje, naudoja 
raktus. Vartotojai gauna dviračio raktą iš prietaiso 
ar kiosko, kur turi pateikti asmens dokumentą.

• Užstatai: kai kurios schemos, sakykim, „CIVITAS 
ARCHIMEDES“ projekto dalis Alborge (103 tūkst. 
gyventojų; Danija) gali būti naudojamos davus 
nedidelį užstatą (žr. 31 pav.). Pati dviračių nuoma 
nieko nekainuoja.21

27 pav. Stokholmo (Suomija) dviračių schemos kortelė
Šaltinis: Kalina, GmbH

21 Pastraipa iš Büttner ir kt., 2011
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Dviračiai

DDS dviračiai skiriasi savo dizainu ir kokybe. Jų bendros 
savybės yra šios:.

• Tvirtos dalys: siekdami sumažinti vandalizmo 
žalą ir palengvinti priežiūrą, dviračių operatoriai 
naudoja tvirtas dalis, kurias lengva pakeisti, pvz: 
pavarų dėžes, būgninius stabdžius ir plastikinius 
purvasaugius. Daugelis operatorių savo dviračių 
dalių dizainą sukuria patys, stengdamiesi sumažin-
ti vagysčių skaičių (žr. 28 pav.). 

• Išskirtinis dizainas: siekdami sumažinti dviračių 
vagysčių skaičių ir padaryti juos labiau pastebimus, 
operatoriai naudoja išskirtinį dizainą, kad dvirači-
ai atrodytų kitaip nei įprasti. Vienos schemos dvi-
račiai dažnai būna tos pačios spalvos, turi tokius 
pačius rėmus ir yra lengvai atpažįstami net pavogti 
ir perdažyti (žr. 29, 30, 32–38 pav.).

• Visų vienas dydis: DDS beveik visada naudoja vieną 
dviračių tipą. Keičiamas sėdynės aukštis leidžia 
dviračius pritaikyti skirtingo ūgio žmonėms. Tačiau 
lieka grupių, kuriems dviračiai neprieinami, sak-

ykim, žmonės su vaikais, vyresniojo amžiaus as-
menys, neįgalieji, labai aukšto ūgio žmonės gali 
neturėti galimybės patogiai naudotis vieno dydžio 
dviračiais.

Taip pat dažnai skiriasi tam tikros dviračių savybės. 
Dažniausiai tai susiję su finansinėmis galimybėmis ir 
paslaugų dizainu

• Reklamos vieta: operatoriai, norintys dėti ant dvi-
račių reklamas, juos specialiai tam pritaiko. Labai 
tinka rėmo dalys (žr. 33 pav.). Deja, tos vietos gali 
daryti dviračio naudojimą mažiau patogų. Dažnai 
net tada, kai lėšų netrūksta, ir reklama nėra būti-
na, dviračiai vis tiek turi vietas, kuriose gali būti 
reklamuojama pati schema.

• Dviračių spynos: aukšto technologinio lygio schemų 
dviračiai dažniausiai būna rakinami prie laikiklių 
elektroniniu ar mechaniniu būdu (žr. 35–38 pav.). 
Tik nedaugelis naudoja dviračių spynas. DDS, be 
fizinių stočių, siūlo spynas, kuriomis dviračiai gali 
būti saugiai prirakinami (žr. 34 pav.).

28 pav. Tvirtas priekinis DB Call a bike sistemos dviračio žibintas
Šaltinis: Hefter, 2011

29 pav. Aukšto technologinio lygio DDS DB Call a bike dviratis
Šaltinis: Hefter, 2011

30 pav. Aukšto technologinio lygio DDS DB Call a bike spyna
Šaltinis: Hefter, 2011

31 pav. Alborgo (Danija) dviračių schemos užstatų sistema
Šaltinis: Alborgas
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32 pav. Tvirtai padarytas Alborgo (Danija) žemo 
technologinio lygio DDS dviratis ir stotis
Šaltinis: Alborgas

33 pav. Frankfurto (Vokietija) žemo technologinio lygio DDS 
Nextbike
Šaltinis: Hefter, 2011

34 pav. Nextbike dviračio spyna (Frankfurtas, Vokietija)
Šaltinis: Hefter, 2011

Stotys

Aukšto technologinio lygio stotys su rakinimo taškais: 
DDS dažniausiai naudoja rakinimo taškus ir nuomos ter-
minalus, sujungtus tarpusavyje. Dviratis prie rakinimo 
taško prirakinamas elektroniniu būdu. Nuomojamas 
nuomos terminale (ar ant rakinimo taško), kur gali būti 
įrengtas lietimui jautrus ekranas, kortelių skaitytuvai, 
RFID skaitytuvai, spausdintuvai ir klaviatūra. DDS stoty-
se taip pat galima padaryti vietos papildomai reklamai 
ar informacijai skleisti (žr. 35–37 pav.).

35 pav. BalticBIkestotis, kur dviračiai rakinami spynomis, 
naudojančiomis skaičius (žemo technologinio lygio DDS), 
Rygoje (Latvija)
Šaltinis: Rygos energijos agentūra
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36 pav. Aukšto technologinio lygio Dublin bikes DDS su 
įrengta stotimi Dubline (Airija)
Šaltiis: Hefter, 2011

37 pav. Aukšto technologinio lygio Homeport DDS rakinimo 
stotis Prahoje (Čekija) 
Šaltinis: Birkholz, 2011

38 pav. Homeport dviratis Prahoje (Čekija) 
Šaltinis: Homeport

4.3 Paslaugos dizainas

Schemos dydis ir tankumas

Sistemos dydis ir tankumas priklauso nuo miesto ar re-
giono bei  tikslinių grupių dydžio, finansinių galimybių ir 
DDS tikslų. Dažniausiai miesto sistemos apima tik cen-
trines, tankiausiai apgyventas miestų dalis, bet išdėlio-
ja stotis kas 300 metrų, kad naudotojai turėtų galimybę 
patogiai keliauti visoje schemos apimamoje teritorijo-
je. Regioninės schemos būna ne tokios tankios, bet daž-
niausiai pritaikytos ilgesniam nuomos laikotarpiui.

Paslaugų prieinamumas

Paslaugos teikimo laikas ir sezono trukmė priklauso nuo 
miesto. Dažniausiai paslauga teikiama 24/7 (24 val. per 
parą, 7 dienas per savaitę). Kai kurios būna išjungiamos 
nakčiai.

Sezoniškumas taip pat labai didelis. Kai kurios schemos 
uždaromos žiemos mėnesiams, kitos veikia visus metus. 
Tai greičiausiai priklausys nuo regiono klimato ir porei-
kių, taip pat nuo vežimo kainų (pvz., nustatytas atlygis 
už naktinį darbą).

Registracija

Beveik visos DDS reikalauja registruotis, kad dviračių 
nepavogtų nežinomi asmenys, ir kad būtų užtikrintas 
mokesčio pervedimas. Yra didelė registracijos būdų, 
užtikrinančių lengvą prieigą prie dviračių, įvairovė: sto-
tyse, internetu, pašto skyriuose, telefonu ar asmeniš-
kai. Vienur už registraciją imamas kelių dešimčių eurų 
mokestis, kitur – ne. Mokestis dažniausiai priklauso nuo 
laikotarpio, kuriam registruojamasi.

DDS neretai siūlo mažesnes kainas nei išlaidos, kurių rei-
kia kitų transporto priemonių, tarkim, viešojo, taksi ar 
automobilio, naudojimui. Sumokėjus registracijos mo-
kestį, dažna praktika yra leisti dviračiu pirmas kiekvie-
no važiavimo 30 min. naudotis nemokamai. Kai kurios 
sistemos, pavyzdžiui, Prancūzijos ir Olborgo (Danija), 
reikalauja nemažo užstato registruojantis pirmą kartą.

Mokestis

Mokesčiai priklauso nuo DDS tikslų. Dauguma sistemų 
pritaikytos trumpiems kasdienės nuomos tarpsniams. 
Praėjus nemokamos nuomos laikui, jos kaina ekspo-
nentiškai didėja arba taikoma bauda. Kitose schemose 
mokestis auga tolygiai su naudojimo laiku nuo pirmos 
minutės, tokių dviračių naudojimas būna trumpesnis. 
Dauguma DDS taiko baudas ar neatiduoda užstato, jeigu 
dviratis negrąžinamas ar grąžinamas apgadintas. 
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Informacija

Yra daugybė būdų pasakoti žmonėms apie DDS veiki-
mą, pradedant nuo informuotumo didinimo, baigiant 
registracija ir nuoma. Be tradicinių būdų (reklamos, 
internetinių svetainių, naujienlaiškių, paslaugų centrų, 
informacijos telefonu), kai kurie operatoriai pradeda 
naudoti telefonines programėles. Jose galima rekla-
muoti savo sistemą, leisti registruotis ar nuomoti dvi-
račius bei teikti naujausią informaciją apie artimiausias 
stotis ir dviračių skaičių jose (atsižvelgiant į vietą, ku-
rioje yra naudotojas). 22

4.4 Institucinis dizainas

Operatoriai

DDS operatoriai skirstytini į penkias pagrindines 
grupes:23

• Reklamos agentūros, gatvės baldų pardavėjai ir 
kiti viešųjų paslaugų teikėjai (pvz., JCDecaux, 
Clear Channel, Cemusa)

• Viešosios ar privačios transporto kompanijos (DB 
Rent, EFFIA, Veolia) 

• DDS verslo kompanijos (pvz., Nextbike, Bicincitta, 
C’entro in bici)

• Savivaldybės (tarkim, Vitorija Ispanijoje)

• Asociacijos ir kooperatyvai (Geteborgo Žalioji gat-
vė, Chemnitzer Stadtfahrrad) 

Pirmos dvi grupės yra pritaikomos didelio masto aukšto 
technologinio lygio sistemoms, o kitos dvi dažniau turi 
mažas sistemas. 

Dviračių dalijimosi sistemų finansavimas ir kainos

Kainos ir finansai yra itin svarbūs DDS. Reikia turėti 
omenyje, kad yra du būdai apie juos galvoti, bet jie 
dažnai painiojami tarpusavyje: išlaidos, reikalingos in-
vestavimui ir DDS veikimui (svarbu operatoriams); su-
tarties pasirašymo su operatoriumi išlaidos (svarbu sa-
vivaldybėms). 

Įgyvendinimo išlaidos didelėse sistemose susideda iki 
2500—3000 eurų dviračiui, priklauso nuo sistemos kon-
figūracijos. Schemos be stočių ar su stotimis, kurioms 
įrengti nereikia kasti žemės (pvz., naudojančios saulės 
energiją ar baterijas), gali būti įrengtos kur kas pigiau 
nei įprastos schemos su stotimis. Įrengimo kaina dažnai 
sumažėja ilgėjant sutarties laikotarpiui. Jei savivaldybė 
schemą valdo be kitų operatorių, įrengimo kaina toly-
džio taip pat mažėja. 

22  Pastraipa iš Büttner ir kt., 2011
23  Ibid

Mažų sistemų įrengimo kaina – 1500—2500 eurų dvira-
čiui per metus. 

Pagrindinis finansų šaltinis operatoriams yra registra-
cijos ir dviračių nuomos mokesčiai. Daugumai sistemų 
siūlant 30 nemokamų minučių, registracijos mokesčių 
svarba išauga. Uždarbis iš tokių sistemų menkas, tad 
dažnai reikalinga parama. Atsižvelgiant į sutartį, sche-
ma gali būti remiama subsidijomis, reklama, rėmėjų 
pagalba (visa schema, atskiros dalys, stotys, dvira-
čiai), iš renkamų eismo spūsčių ar stovėjimo aikštelių 
mokesčių. 

Dviračių nuomos sistemoms finansuoti  reikalingos išlai-
dos mažuose ar vidutinio dydžio miestuose labai skiriasi 
ir priklauso nuo požiūrio. Tokie miestai turėtų apsvars-
tyti bendradarbiavimo su VT operatoriais, gatvės baldų 
pardavėjais ar kitomis pramoninėmis įmonėmis galimy-
bes. Geras tokio viešojo ir privataus sektorių bendradar-
biavimo pavyzdys yra Londono Barclays dviračių nuomos 
sistema. Be to, galima bandyti gauti nacionalinę ar pa-
pildomą paramą dalyvaujant ES projektuose. Schemų 
su tokiu finansavimu pavyzdžiai – Olborgas (Danija) ir 
Krokuva (Lenkija) (žr. www.civitas-initiative.eu), kurios 
buvo remiamos EU-CIVITAS iniciatyvos.

4.5 Integracija į viešojo transporto 
sistemas

DDS integracija į VT sistemas yra svarbus būdas popu-
liarinti įvairiarūšį keliavimą, todėl dauguma DDS būna 
įrengtos šalia VT stotelių. 24

24  Ibid
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OV-fiets Olandijoje

Pagrindinė tikslinė OV-fiets grupė – dažnai keliau-
jantys žmonės, norintys naudotis Olandijos trau-
kiniais bei lanksčia DDS. OV-fiets dviračiai priei-
nami 24/7 110-yje stotelių ir 125-iuose nuomos 
punktuose. Dažnai dviračių stotys sujungiamos 
su dviračių stovėjimo vietomis. Sistema galima 
naudotis įsigijus OV-fiets kortelę arba nuolatinio 
traukinių naudotojo kortelę. Didelis OV-fiets pri-
valumas – greitas ir patogus priėjimas prie dvira-
čių, sistemos sujungimas su viešuoju transportu ir 
didelis stočių skaičius. OV-fiets naudotojai moka 
mažą metinį mokestį ir mėnesines įmokas.25  

39 pav. OV-fiets žemo technologinio lygio dviratis
Šaltinis: Apdency, 2009, www.wikipedia.org

40 pav. Automatinis dviračių rinkiklis LentNijmegene 
(160 tūkst. gyventojų; Olandija)
Šaltinis: Apdency, 2009, www.wikipedia.org 

 

25 Bührmann, 2007, Spapé, 2011

Integracija į VT sistemą vyksta trimis lygmenimis: infor-
maciniu, fiziniu ir technologiniu – mokesčių lygmeniu.

Informacinė integracija: informacija apie DDS sujun-
giama su informacija apie VT. VT stotelės būna pažy-
mėtos ir dviračių takų žemėlapiuose. Kitas būdas yra 
pateikti informaciją apie jungčių taškus ir stoteles in-
terneto svetainėse, kurios turėtų būti sujungtos tar-
pusavyje, kad įvairiarūšis keliavimas būtų patogus ir 
plistų.

Fizinė integracija: DDS turėtų prisidėti prie spūsčių VT 
mažinimo piko metu arba būti įrengtos vietose, kur VT 
nepatenkina visų susisiekimo poreikių. DDS dažnai įren-
giamos šalia VT stotelių (pvz., V3 ir V+ stotys, jungian-
čios DD ir VT sistemas Bordo (Prancūzija)).

Prieinamumas ir mokesčiai: kai kurios schemos leidžia 
naudotis VT ir DD sistemomis naudojantis ta pačia kor-
tele (žr. atvejo studiją apie OV-fiets DDS Olandijoje). 
VT naudotojams kartais gali būti suteikiamos privilegi-
jos –vienetinis dienos mokestis ar nuolaidos naudojan-
tis DDS kartu su kitomis sistemomis.

4.6 Dviračių dalijimosi sistemų papliti-
mo veiksniai

DDS paplitimas priklauso nuo daugybės priežasčių. Vie-
nas pagrindinių dalykų yra ilgas schemos gyvavimo lai-
kotarpis. Svarbiausi geros plėtotės veiksniai yra septy-
nių kategorijų.26 

Dviračių infrastruktūra mieste:

• Infrastruktūros plano įgyvendinimas

• Takų ir juostų kūrimas ir palaikymas

• Priemonės dviratininkų ir pėsčiųjų saugumui už-
tikrinti (pvz., sankryžose)

• Saugios dviračių statymo vietos, ypač VT sto-
telėse ir stotyse

Pasiekiamumas vartotojams:

• Sistema turi būti lengvai pasiekiama (erdvė ir lai-
kas)

• Paprasta registracija

• Stočių tankumas ir dviračių gausa didžiausios pa-
klausos vietose, laisvų statymo vietų užtikrinimas 
populiariose vietose

• Greitas dviračių ir stočių tvarkymas

• Darbo laikas dienos ir sezono metu

26   Pastraipa iš Büttner ir kt., 2011
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Saugumas:

• DDS gali reikšmingai padidinti dviratininkų skaičių 
mieste, kartu ir nelaimingų atsitikimų dažnį. 
Svarbu skaičiuoti ne absoliučius skaičius, o at-
kreipti dėmesį į eismo įvykių statistiką (tarkim, 
incidentai 1000-iui kelionių)

• Stočių vietos turėtų būti saugios ir nekelti prob-
lemų kitiems eismo dalyviams

• Dviračių matomumas ir funkcionavimas (žibintai, 
stabdžiai, stovėjimas, t. t.)

Dviračių ir stočių dizainas:

• Dviračiai ir laikikliai turėtų būti tvirti ir lengvai 
atkuriami po vandalizmo išpuolių ar vagysčių

• Dviračiai turėtų būti vienodi ir išskirtinės išvaiz-
dos, kad būtų lengvai pastebimi kitų eismo daly-
vių (ir stiprinti sistemos tapatumą)

Finansinis modelis (nuosavybė ir darbų vykdymas):

• Finansinis modelis yra kertinis DDS ilgalaikės sėk-
mės veiksnys. Yra svarbu savivaldybės tikslai ir 
sistemos dydis, palyginti su miesto dydžiu

Techninė ir praktinė integracija su kitomis transporto 
priemonėmis:

• DDS integracijai su kitomis bendro naudojimo 
priemonėmis (VT, bendro automobilių naudojimo, 
keltų) svarbus registracijos ir mokėjimo būdai, 
bendros išmaniosios kortelės ir t. t. Patogaus jų 
sujungimo užtikrinimas padidina įvairiarūšio kelia-
vimo patogumą, pigumą ir veiksmingumą. Tai ypač 
svarbu miestuose, kur veikia kelios VT operatorių 
įmonės (joms būtų naudinga susijungti). 

• Teikiant informaciją ir komunikuojant daug gali-
ma laimėti naudojantis technologijų teikiamais 
privalumais: tai mobilieji stotelių, stočių žemėla-
piai su informacija apie dviračių skaičių jose, gal-
imi jungčių su kitomis transporto priemonėmis 
taškai; modernūs mobilieji telefonai, veikiantys 
kaip kortelės, ir pan. Mažoms sistemoms tokia 
technologinė integracija gali būti sunkiai prieina-
ma, bet kai kurios jų mobiliąsias technologijas nau-
doja jau dabar.

Dviračių pergabenimas:

• Siekiant užtikrinti paslaugos kokybę ir patenkinti 
dviračių paklausą, dviračiai turi būti dažnai per-
gabenami iš atvykimo taškų į išvykimo taškus – 
ten, kur jų labiausiai reikia. Atvykimo ir išvykimo 
taškai priklauso nuo paros meto, nes keičiasi ke-
liautojų poreikiai. Veiksmingose sistemose pasis-
kirstymas būna skirtingas, tačiau paprastai būna 
keli traukos taškai, iš kurių dviračius popiet tenka 
gabenti į vietas, iš kurių buvo keliauta.

41 pav. Dviračius gabenantis sunkvežimis
Šaltinis: Belzunces 2007, www.wikipedia.org

4.7 Dviračių dalijimosi sistemų 
pavyzdžiai

Kaip pabrėžta praėjusiuose skyriuose, DDS įvairovė yra 
didžiulė, nevienodos techninės ir institucinės bazės. 
Vienas supaprastintas būdas jas apžvelgti – suskirstyti 
į aukšto ir žemo technologinio lygio grupes. Pateikiami 
du pavyzdžiai iš Rytų Europos šalių, kurie padės supras-
ti, kokie yra pagrindiniai šių grupių skirtumai.

Bicikelj Slovėnijoje

Bicikelj Liublianoje (278 tūkst. gyventojų; Slovėnija) 
yra DDS, kurią valdo Europlakat ir Prancūzijos gatvės 
reklamos ir baldus parduodanti įmonė JCDecaux. Sche-
ma Liublianoje pradėjo veikti 2011 metų pavasarį, tad 
yra gana nauja. 

Ji turi 300 dviračių ir 31 stotį Liublianos centre. Stočių 
vietas galima surasti internete esančiame interaktyvia-
jame žemėlapyje. Išnuomoti dviračiai gali būti grąži-
nami į  bet kurią stotį. Užsiregistravę vartotojai gali 
išsinuomoti ir grąžinti dviratį 7 dienas per savaitę, 24 
val. per parą. Dviračiai gali būti nuomojami elektronine 
kortele ir PIN kodu (tik vienerių metų prenumeratai) 
specialiame stoties terminale. Prenumerata galima nuo 
savaitės iki metų. Savaitinė registracija – 1 euras, o me-
tams – vos 3 eurai. Abiem atvejais pirma nuomos valan-
da nemokama; mokama, tik jeigu dviratis naudojamas 
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ilgiau nei valandą. Savaitės prenumeratą nusipirkę var-
totojai Bicikelj internetinėje svetainėje turi užregis-
truoti savo kreditinę kortelę, kad gautų identifikacijos 
numerį ir PIN kodą dviračių nuomai.27 

Turėdama stabilias stotis, elektroninę kortelių sistemą ir 
tvirtus dviračius, Bicekelj sistema gali būti priskiriama 
aukšto technologinio lygio kategorijai. Ši sistema beveik 
tapati Paryžiaus Velib ir Airijos Dublin Bike DDS, kurios 
taip pat yra vykdomos JCDecaux. 

Daugiau informacijos apie Bicekelj galima rasti oficialia-
me internetiniame jų puslapyje http://en.bicikelj.si/. 

Papildomos informacijos apie aukšto technologinio lygio 
sistemas yra JCDecaux puslapyje http://en.cyclocity.
com/.

42 pav. Bicekelj aukšto technologinio lygio stotis Liublianoje 
(Slovėnija)
Šaltinis: www.europlakat.si

BalticBike Latvijoje

BalticBike Jūrmaloje (55 tūkst. gyventojų) ir Rygoje 
(880 tūkst. gyventojų) (Latvija) pradėjo veikti 2010 me-
tais, turėdama 100 dviračių ir 11 stočių. Tai Latvijos oro 
linijų AirBaltic ir DDS kompanijos Nextbike kooperavi-
mosi rezultatas. Pastaroji kuruoja dar kelias panašias 
žemo technologinio lygio DDS Lenkijoje, Vokietijoje, 
Austrijoje ir kitose Europos valstybėse.  

BalticBike dviračiai gali būti naudojami užsiregistravus 
ir paskambinus tam skirtu telefono numeriu (jis nurodo-
mas ant dviračių). Vartotojai turi įvesti dviračio nume-
rį į mobiliuosius telefonus ir sulaukti atrakinimo kodo, 
kad galėtų nuimti spyną. Dviračiai gali būti grąžinami į 
bet kurią oficialią BalticBike stotį. Už kiekvieną kelionę 
reikia susimokėti kreditine kortele. BalticBike veikia 24 
val. per parą, 7 dienas per savaitę.

27 JCDecaux SA, EUROPLAKAT projektai

43 pav. BalticBike žemo technologinio lygio dviračiai
Šaltinis: www.Balticbike.com

BalticBike schema yra tipinis žemo technologinio lygio 
sistemos pavyzdys, nes dviračiai ir nuomos stotys ne-
turi jokių specialių priėjimo technologijų ir laikiklių. 
Dviračiai gali būti atrakinti surenkant teisingą spynos 
kodą.28

Tikslinės BalticBike grupės yra turistai ir kasdien ar daž-
nai važinėjantys dviratininkai.

Daugiau informacijos galima rasti oficialioje BalticBike 
internetinėje svetainėje http://www.balticbike.com, 
o pasiskaityti apie Nextbike schemas Europoje čia: 
http://www.nextbike.net/. 

4.8 Viešos dviračių nuomos paslaugos 

Kitas būdas visuomenei naudotis dviračiais yra nuoma 
(DN). Pagrindinis skirtumas tarp DD ir DN sistemų yra 
tas, kad dviračių nuoma neprieinama 24/7 ir nereika-
lauja aukšto technologinio lygio stočių ar dviračių, nes 
nuomojama bandraujant su konkrečiu dviračius prižiū-
rinčiu asmeniu. Kita vertus, DNS reikia daugiau darbuo-
tojų, taigi – ir investicijų. Nuoma ir grąžinimas galimi 
tik paslaugos darbo valandomis. Dažniausiai, kitaip nei 
daugumoje DDS, dviračius reikia grąžinti į tą patį tašką, 
iš kurio jie buvo paimti. 

DN paslaugas dažnai siūlo dviračių pardavėjai, turistinė-
se vietose – viešbučiai, tačiau tai daro ir savivaldybės ar 
valstybinės įstaigos. Pavyzdžiui, Bolcano centre veikia 
130-ies DNS (žr. 44 pav.), valdoma vietinės savivaldybės. 
Nuomos punktų darbo laikas – nuo 8 ryto iki 8 vakaro 
kasdien. Ši sistema yra bendrosios Bolcano dviračių stra-
tegijos dalis. 

28  Nextbike GmbH, 2011
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Kitas DNS pavyzdys Rytų Europoje – Cicloteque Buka-
rešte (2 mln. gyventojų; Rumunija). Cicloteque yra 
valdoma nepriklausomos organizacijos MaiMultVerde. 
Cicloteque dviračiai nuomojami penkiuose taškuose 
Bukarešto centre. 400 dviračių gali būti nuomojami ir 
grąžinami į bet kurį iš penkių taškų nuo 8–10 val. ryto iki 
10 val. vakaro kasdien. Sistemą remia finansų institutas 
mainais į nedideles reklamas ant dviračių. 

44 pav. Dviračių nuomos punktas Bolcane (Italija)
Šaltinis: Deffner, 2006

45 pav. Cicloteque nuomos punktas Bukarešte (Rumunija)
Šaltinis: Cicloteque / MaiMultVerde

46 pav. Cicloteque nuomojamas dviratis Bukarešte 
(Rumunija)
Šaltinis: Cicloteque / MaiMultVerde

Papildoma literatūra

1. Büttner ir kt. (2011): Optimising Bike Sharing 
in European Cities. A Handbook. Bike-sharing 
world map on Google. Žemėlapiai: http://maps.
google.com/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&m-
sa=0&msid=104227318304000014160.00043d80f-
9456b3416ced. 

2. Dviračių dalijimosi internetinis dienoraštis 
(„blog’as“): http://bike-sharing.blogspot.com/. 

3. Vikipedijos straipsnis apie dviračių dalijimosi 
sistemas: http://en.wikipedia.org/wiki/Bicy-
cle_sharing_system. 
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5. Dviračių statymo paslaugos

Dviračių statymo paslaugos yra daugiau nei tiesiog inf-
rastruktūra. Itin svarbu suprasti, kad statymo paslaugai 
teikti kartais nereikia beveik visiškai jokios infrastruk-
tūros, bet didelę sėkmės dalį lemia kitos paslaugos.

Dviračių stovėjimo vietų įrengimo tema jau aptarta 
2 skyriuje apie infrastruktūros planavimą, todėl čia 
susitelksime prie papildomų paslaugų ir „minkštųjų“ 
priemonių.

5.1 Dviračių stotys

Dviračių stotys yra dideli įrenginiai, dažniausiai statomi 
šalia VT stotelių, kad būtų užtikrintas saugumas ir ap-
sauga nuo lietaus dviračiams bei susijusiems paslaugų 
taškams. Statymo vietos dažnai įrengiamos išnaudojant 
jau esančią infrastruktūrą. Dviračių statymo paslaugoms 
pagrindinis sėkmės rodiklis yra papildomos paslaugos, 
todėl tokios vietos gali būti rengiamos prie jau įdiegtų 
paslaugų taškų. Dviračių stotyse galima siūlyti įvairiau-
sių paslaugų, kurių populiariausios – be apsaugoto dvi-
račių stovėjimo – yra:

• Dviračių taisymas ir priežiūra 

• Dviračių plovimas, pvz., automatiniai įrenginiai

• Dviračių parduotuvės, siūlančios naujus ar naudo-
tus dviračius

• DNS ar DDS

• Dviračių takų žemėlapių, lankstinukų ar priedų 
parduotuvėlės

• Informacijos taškai prie vietinių dviratininkų aso-
ciacijų biurų

• Saugos kodų graviravimas (žr. 7.6 skyrių)

• Elektroninių dviračių įkrovos taškai

Be įprastų DNS paslaugų, dviračių stovėjimo vietose ga-
lima siūlyti kitas, su dviračiais nesusijusias, paslaugas, 
kurios stotims padėtų gauti pelno. Tokių paslaugų pavyz-
džiai:

• Pašto ir siuntų gabenimo skyriai

• Bilietų kasos ar VT bilietų pardavimo postai, kurie 
ypač naudingi mažose traukinių ar VT stotyse 

• Prarasto bagažo biurai

• Kitos parduotuvėlės: kioskai, kepyklėlės ar kavi-
nukės

• Integracija su vietiniu turizmo informacijos centru

Sujungdami šias paslaugas, prižiūrėtojai gali atlikti pa-
pildomus darbus ir tuo pačiu metu užtikrinti geresnį 

dviratininkų aptarnavimą.29 Paslaugų kombinavimas su 
stovėjimo įrengimais taip pat padeda didinti stočių pel-
ningumą. Vokietijoje dauguma dviračių stovėjimo taškų 
yra prižiūrimi darbuotojų, priimtų pagal darbo vietų kū-
rimo strategijų schemas, skirtas, sakykim, sumažinti ilgą 
laiką darbo nerandančių ar jaunų žmonių nedarbą.

Dviračių stotys gali būti svarbi jungtis VT stotelėse, nes 
jos padeda skatinti įvairiarūšį keliavimą (žr. 3.2 skyrių). 
Daugiau techninių detalių apie dviračių statymo įrengi-
nius galima rasti šio Vadovo 2 dalyje. 

47 pav. Dviračių statymo stočių paslaugų variantai
Šaltinis: parengta teksto autorių

29 Dufour, 2010

Pagrindiniai iniciatoriai

• Vietinė savivaldybė

Galimi partneriai

• VT operatoriai

• Vietinės darbo biržos integracinės programos

• Vietinės dviratininkų asociacijos

• Parduotuvės ir prekybininkai

Papildoma literatūra

1. PRESTO konsorciumas (2011d): Factsheet: Cy-
cling Facilities at Interchanges.
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Manheimo (Vokietija) dviračių stovėjimo taškas 
Dviračių stovėjimo vietos Manheime (325 tūkst. 
gyventojų) yra įsikūrusios šalia centrinės traukinių 
stoties ir tiesiogiai, be barjerų, susijungia su priėji-
mu prie pirmojo traukinių tako. Jau nuo 1997 metų 
ten telpa 918 dviračių, kuriuos galima statyti 24/7. 
Anksčiau toje patalpoje, kuri dabar skirta dviračiams 
laikyti, buvo paštas, tačiau, prieš įsikuriant dviračių 
stočiai, jau kurį laiką jis buvo apleistas.

Manheimo dviračių stovėjimo vieta yra būdingas pa-
vyzdys, kaip galima sujungti keliavimą dviračiais su 
susijusių paslaugų teikimu. Manheimo dviračių stotyje 
teikiamos tokios paslaugos:
• Yra naujų ir naudotų dviračių parduotuvė, dviračių 

įrangos ir priedų išparduotuvė

• Yra dviračių taisykla ir priežiūros salonas

• Leidžiama nemokamai pasiskolinti dviratį, kol nuo-
savas yra taisomas

• Perdaromi seni ir nebenaudojami dviračiai 

• Vyksta kasmetinis naudotų dviračių turgus

• Dviračiai nuomojami

• Graviruojami dviračių saugos kodai 

• Yra vietinės dviratininkų asociacijos informacijos 
taškas

Manheimo dviračių stotį valdo vietinė pelno nesie-
kianti organizacija, turinti tikslą kelti jaunimo ir be-
darbių kvalifikaciją ir geriau juos integruoti į darbo 
rinką. Dviračių stotyse jaunimas gali įgyti, tarkim, 
dviračių mechaniko profesiją. Stočių įtraukimas į in-
tegracines programas ne tik padeda jaunimui darbo 
rinkoje, bet ir duoda finansinę naudą pačiai stočiai.30

48 pav. Dviračių stotis Manheime (Vokietija)
Šaltinis: Hefter, 2011

30 BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH, 2011

5.2 Pritaikyti dviračių statymo įrenginiai

Kartais dviračių įrenginių reikia labai trumpam, kai, 
pavyzdžiui, vyksta dideli renginiai: koncertai po atviru 
dangumi, sporto žaidynės ar kitokie festivaliai, į kuriuos 
patogu keliauti dviračiais. Tada nebūtina įrengti nuola-
tinių dviračių statymo vietų dideliam dviračių skaičiui. 
Kai kurie renginių organizatoriai tokios galimybės nė 
nesvarsto. 

Panašiomis aplinkybėmis dviračių statymo įrenginių 
paslaugas pradėjo teikti Ciurichas (390 tūkst. gyvento-
jų; Šveicarija). Renginių organizatorių prašoma sumo-
kėti atlyginimus žmonėms, kurie atveža ir įrengia lai-
kiklius, tačiau nuomos nerenka. Ciurichui priklauso 235 
laikikliai, kurie buvo pagaminti nacionalinei Expo paro-
dai 2002 metais. Tokia paslauga labai patogi ir Ciuriche 
sulaukė didelio pasisekimo tarp renginių organizatorių. 
Taip kartu siekiama įtraukti organizatorius į keliavimo 
dviračiais į renginius skatinimą.31

31 Mayrhofer, 2011

50 pav. Dviračių priežiūra Dormunde (Vokietija)
Šaltinis: ADFC Dortmund e.V.

Kitas būdas skatinti keliauti dviračiais į renginius yra 
paruošti vietas, kur dviračiai būtų prižiūrimi žmogaus 
ar užrakinami renginio metu ir būtų užtikrinta, jog 
nei vienas jų nebus pavogtas. Tokia paslauga teikiama 
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Dortmunde (580 tūkst. gyventojų; Vokietija), kur vieti-
nis dviratininkų klubas rūpinasi dviračių saugumu, kol 
dviratininkai stebi vietinės futbolo komandos žaidynes 
(žr. 50 pav.). Tokios priežiūros privalumas tas, kad jai 
nereikia beveik jokios specialios infrastruktūros. Dau-
geliui dviračių prižiūrėti užtenka mažos patalpos ir pa-
prasčiausių laikiklių.32

Figure 1:  Guarded parking, Dortmund (Germany)
Source:  ADFC Dortmund e.V.

5.3 Dviračių prižiūrėtojas

Kopenhagoje 2010 metais buvo įgyvendintas bandoma-
sis projektas, skirtas  netinkamai metro stotyse stat-
omų dviračių problemai spręsti. Vadinamojo „dviračių 
prižiūrėtojo svarbiausias darbas buvo su gera nuotaika 
ir šypsena perstatyti netinkamai laikikliuose pastatytus 
dviračius.“ Dviračių prižiūrėtojas ne tik „perstatinėjo 
dviračius, kurie trukdė eismui, jis taip pat esant rei-
kalui tepdavo jų grandines ir pripūsdavo padangas.“33

Dviratininkams apie perstatymą buvo pranešama raš-
teliu ant dviračio rankenos, kuriame prižiūrėtojas 
trumpai parašydavo perkėlimo priežastis. Šešių mėne-
sių trukmės projekto tikslas buvo pakeisti dviratininkų, 
kurie dviračius prie metro stočių palikdavo bet kaip, ir 
jie užstodavo avarinius išėjimus ar įėjimus, elgseną. 
„Dviračių prižiūrėtojo“ projektas buvo finansuojamas 
kaip darbo rinkos projekto, kuris turėjo tikslą mažinti 
jaunimo ir ilgai darbo nerandančių žmonių nedarbą, 
dalis. 

Projektas pasisekė – po jo labai sumažėjo netinkamai 
aplink metro stotis statomų dviračių skaičius. Šis pro-
jektas taip pat yra geras naujoviško ir pozityvaus žmo-
nių elgsenos problemų sprendimo pavyzdys.  

32 Planungsbüro VIA eG, 2004
33 Cycling Embassy of Denmark, 2010

 
51 pav. Dviračių prižiūrėtojas Kopenhagoje (Danija)
Šaltinis: Danijos dviračių ambasada

5.4 Nenaudojamų dviračių pašalinimas

Į „Dviračių prižiūrėtojo“ projektą kiek panašus būdas 
yra naudojamas ir Vokietijoje. Seni, apleisti ir aplūžę 
dviračiai, pastatyti ar „užmiršti“ viešosiose erdvėse, 
yra surenkami (pirma davus įspėjimą). 

52 pav. Sulūžęs dviratis su geltonu įspėjamuoju lipduku 
Frankfurte (Vokietija)
Šaltinis: Hefter, 2012

Frankfurte prie Maino, Manheime34 ir Achene35 seni, 
apleisti dviračiai kartą per metus nurenkami viešųjų 
tvarkymo paslaugų tiekėjų, dviratininkų asociacijų ir 
vietinės policijos departamento. Jie visi kartu vaikš-
čioja miesto centre ir kitose vietose ir ieško senų ar 
sulūžusių dviračių. Tokios transporto priemonės būna 
arba iškart surenkamos (jeigu kelia pavojų žmonių sau-
gumui), arba pažymimos specialiu informaciniu lipdu-
ku ar lapeliu (žr. pav. aukščiau). Sulūžusio ar apleisto 
dviračio savininkas prašomas per tam tikrą laiko tar-
pą dviratį pasiimti. Jeigu per nurodytą laiką dviratis 
nepasiimamas, viešųjų erdvių prižiūrėtojai jį paima 
ir kurį laiką saugo. Savininkui nepasirodžius, dviratis 
arba perdirbamas, arba pataisomas, pavyzdžiui, vieti-
nėje taisykloje, ir vėliau parduodamas kaip naudotas. 

34  Manheimas, 2011
35 Achenas, 2011
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Sulūžę dviračiai viešosiose erdvėse ir dviračių laikikliuo-
se gadina miesto vaizdą ir užima vietą. Be to, tokių 
dviračių buvimas skatina vandalizmą ir vagystes (angl. 

broken window effect), tad juos pašalinti yra labai re-
komenduojama. 



152 

6. Važiavimo dviračiais kursai su-
augusiesiems 

Važiavimo tarp kitų eismo dalyvių baimė yra viena pa-
grindinių priežasčių, kodėl žmonės nevažinėja dvira-
čiais.36 Saugiam, greitam ir patogiam važiavimui reikia 
įgūdžių, kurių išmokti kursuose neįmanoma, ypač jeigu 
mieste dviratininkų nėra daug. Dviratininkai yra labiau 
pažeidžiami negu automobilių vairuotojai, ypač tada, 
jeigu miesto infrastruktūra  dviratininkams nepritaiky-
ta, o keliai prasti. Nors žmonės ir norėtų dažniau važi-
nėti dviračiais, bijo pakliūti į dažnai kelyje pasitaikan-
čias pavojingas situacijas. Tai pasakytina apie miestus, 
kuriuose dviračiais keliauja mažiau nei 5 % gyventojų 
(kur dviračiai nepaplitę), nes juose eismo dalyviai ne-
pripratę prie dviratininkų.

Reklaminės ir pažintinės akcijos tokiomis temomis, kaip 
saugus keliavimas dviračiais, yra vienas iš būdų padėti 
žmonėms išmokti saugiai važiuoti dviračiu. Tokie pro-
jektai gali stipriai prisidėti prie geresnio eismo dalyvių 
elgesio. Aktyvesni būdai pasiekti žmones, kurie važinė-
ja dviračiais tik poilsiaudami arba išvis jais nesinaudo-
ja, yra kursai bei informaciniai projektai, padedantys 
išsiugdyti saugaus važiavimo įgūdžius ir pasitikėjimą 
savimi kelyje. Kursų, sukurtų norintiems važinėti dvi-
račiais, tikslai yra sumažinti avarijų ir netinkamai kely-
je besielgiančių dviratininkų skaičių, taip pat parengti 
jauniausius eismo dalyvius. Kursuose mokoma:37

• Kaip važinėti dviračiu (važiavimo įgūdžiai) 

• Kaip saugiai važinėti tarp kitų eismo dalyvių 

• Kaip dviratininkams kasdien prisitaikyti prie jau 
esančios infrastruktūros, kad važiuoti būtų galima 
saugiai ir greitai (dviratis kaip kasdienis transpor-
tas)

• Pagrindinės kelių eismo taisyklės, svarbiausios dvi-
ratininkams (ypač svarbu neturintiems vairuotojo 
pažymėjimo)

Lygiai taip pat ir kiti eismo dalyviai turėtų būti mokomi 
saugaus vairavimo greta dviratininkų, suprasti jų porei-
kius ir pažeidžiamumą.38

36 Bikeabaility programa, 2011
37  CTG; IG Velo, 2007
38 GZT (leid.) / Godefrooij ir kt. (red.), 2009

53 pav. Kursų suaugusiesiems pratimas
Šaltinis: ADFC, Rasch

Tikslinės grupės

Potencialios kursų tikslinės yra arba sociodemografinės 
grupės, arba dviratininkai ir potencialūs dviratininkai:

• Suaugę pradedantieji dviratininkai

• Vyresniojo amžiaus žmonės ir neįgalieji 

• Moterys 

• Imigrantai iš kitų kultūrinių regionų39

Pagrindiniai iniciatoriai
• Organizacijos, susijusios su tikslinėmis grupėmis 

(senjorų klubai ar integracijos kursų organizatoriai)

• Vietinės dviratininkų organizacijos

Galimi partneriai
• Vietiniai viešojo transporto operatoriai

• Sveikatingumo organizacijos

• Vietiniai dviračių prekybininkai

• Sporto asociacijos

• Policija

39 Pastraipa iš Urbanczyk, 2010



III dalis: Paslaugos

153 

6.1 Suaugusieji pradedantys 
dviratininkai

Tokie dviratininkai turėtų būti mokomi, kaip prižiūrėti 
dviratį ir kaip elgtis tarp kitų eismo dalyvių. Šie kursai 
labiausiai reikalingi miestuose, kur dviračiai dar nėra 
tapę populiaria transporto priemone, nes jų gyvento-
jai nėra susidūrę su dideliu dviračių aktyvumu gatvėse. 
Pradedantieji, pasirenkantys tokius kursus, dažniausiai 
pasižymi didele motyvacija, nes ateina į juos savo ini-
ciatyva, norėdami išmokti saugiau keliauti dviračiu. 
Juos reikėtų visais įmanomais būdais palaikyti ir ska-
tinti dviračiu naudotis kasdien. 

Pradedančiųjų mokymui svarbios dviračių parduotuvės –
jos gali veikti kaip tarpininkai, nes yra arti vartotojų ir 
žino jų poreikius. Jie gali papasakoti potencialiems dvi-
ratininkams apie turimą įrangą ir didinti susidomėjimą 
dviratį naudoti kasdien. Dviračių pardavėjams taip pat 
patogu reklamuoti pradedančiųjų kursus, nes neretai 
pirkėjai mėgsta jiems užduoti įvairių su važinėjimu dvi-
račiais susijusių klausimų. Kursus dviračių parduotuvės 
taip pat gali rengti kartu su kitomis institucijomis. 

6.1.1 Įgyvendinimas ir išlaidos

Kursų medžiaga ir trukmė priklauso nuo tikslinės gru-
pės ir kaskart skiriasi. Žmonėms, norintiems išmokti va-
žinėti dviračiu ir neturintiems jokios patirties, reikės 
skirti daugiau laiko nei tiems, kurių įgūdžius reikia tik 
atnaujinti. Nors teorija yra tikrai naudinga, tik pagalba 
ir važiavimo tarp kitų eismo dalyvių pamokos su patyru-
siu instruktoriumi gali įtikinti žmonės dažniau važinėti 
dviračiu. Į suaugusiųjų mokymo programą turėtų būti 
įtrauktos teorinės, praktinės ir techninės žinios apie 
saugų važiavimą kelyje, naudojimąsi dviračiu ir jo prie-
žiūrą.40

„Dviračio išradinėti iš naujo“ (t. y. sukurti programos 
medžiagą nuo pradžios iki galo patiems) tikriausiai ne-
verta – galima susisiekti su kitais miestais, kuriuose pa-
našios mokymo programos jau yra. 

Išlaidos, kurias reikia įtraukti į biudžetą, yra: progra-
mos kūrimas ir administravimas, instruktorių atlygini-
mai, reklama, programos įvertinimas, įranga (saugos 
liemenės, įrankiai, signaliniai kūgiai ir t. t.). 

Galimi pajamų šaltiniai: parama iš valstybės ar įvairių 
įmonių, dalyvio mokestis. 

40 Pastraipa iš PRESTO konsorciumo, 2011e

Pagrindiniai iniciatoriai
• Vietinės dviratininkų asociacijos

Galimi partneriai
• Vietiniai viešojo transporto operatoriai

• Sveikatingumo organizacijos

• Vietiniai dviračių prekybininkai

• Organizacijos, susijusios su tikslinėmis grupėmis

Papildoma literatūra

1. PRESTO konsorciumas (2011e): Factsheet: Tar-
geted adult cycling training programmes.

6.2 Vyresniojo amžiaus žmonės ir 
neįgalieji

Kai fiziniai gebėjimai, matymas ir pusiausvyra sutrinka, 
didėja baimė nukristi nuo dviračio, todėl netgi patyrę 
vyresniojo amžiaus dviratininkai atsisako šio keliavimo 
būdo. Dėl demografinių kitimų pagyvenusių ir įvairių ne-
galių turinčių žmonių daugėja, tad reikia vis daugiau 
dėmesio skirti naujų, specialiai tokiems žmonėms pri-
taikytų treniravimo programų kūrimui. Senjorai nori iš-
laikyti savo nepriklausomybę ir turėti pakankamai jėgų 
keliauti patys kuo ilgiau. Senjorų kursuose galėtų būti 
mokoma šių dalykų:

• Važiavimo dviračiais tamsoje

• Saugaus elgesio lietaus ar kitokio blogo oro sąly-
gomis

• Perprasti sudėtingas eismo sąlygas

• Dviračių patikrinimo

Visa tai gali padaryti važiavimą dviračiu patogesnį, ge-
rinti važiavimo įgūdžius ir pasitikėjimą savimi, be to, 
primena eismo taisykles. Kaip ir visuose mokymuose, 
dėmesio turėtų būti skiriama tiek teorijai, tiek prak-
tikai. Šitai taip pat galėtų patarnauti kaip galimybė 
supažindinti dalyvius su tokiomis alternatyvomis, kaip 
elektriniai dviračiai ir suaugusiųjų triračiai (per bando-
muosius važiavimus).

Vietiniuose laikraščiuose įdėtos reklamos ar plakatai 
senjorų centruose gali informuoti ir motyvuoti juos 
išbandyti tokį kursą. Tapti organizaciniais partneriais, 
skatinti senjorus prisidėti ir rengti kursus gali medikai, 
vietinės vaistinės, senjorų klubai, sveikatos draudimo 
kompanijos ar sveikatos agentūros/organizacijos.
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54 pav. Važiavimo dviračiu lankstinukas pagyvenusiems (Olandija
Šaltinis: Dewickere, Fietsersbond vzw, 2010

6.3 Moterys 

Vietose, kur važinėjama daugiau, visi bendruomenės 
sektoriai dviračiais naudojasi daugmaž vienodai. Ša-
lyse, kur dviračiai dar nėra labai paplitę44, itin mažai 
važinėja moterų, ypač merginų: netgi važinėjusios dar 
būdamos vaikai, dažnai meta šį užsiėmimą paauglystėje 
dėl bendraamžių įtakos.

Mokyklinio amžiaus vaikų skatinimas daugiau važinėtis 
dviračiu dažniausiai lieka be atsako merginoms pradė-
jus lytiškai bręsti. Joms važiuoti dviračiu nepatrauklu. 
Be to, trūkstant dviračiams pritaikytos infrastruktūros, 
reikia drąsos sėsti ant dviračio ir keliauti tarp kitų eis-
mo dalyvių. Merginoms jos dažnai pritrūksta.45 Toks po-
žiūris dažnai išlieka ir merginoms subrendus, bet gali 
būti keičiamas edukacinėmis programomis, pritaikyto-
mis moterims. Be žinių apie dviračio naudojimą ir da-
lyvavimą eisme, merginos mokomos dviratį prižiūrėti, 
važiuoti tamsoje ar lyjant, kaip juo vežtis daiktus (pvz., 
krepšius), joms patariama, kaip pasirinkti tinkamą dvi-
račio modelį ir priedus, ką dėvėti važiuojant bei kaip 
elgtis keliaujant su vaikais ar nėštumo metu.46 

44 Pucher/Buehler, 2008
45 „Beauty and the Bike“ projektas, 2009
46 Sustrans, 2009

„Su dviračiu – saugus ir sveikas“ (Belgija)

Šio projekto tikslas yra padrąsinti vyresniojo am-
žiaus žmones neapleisti dviračio kaip kasdienės 
transporto priemonės ir padėti jiems neatsiriboti 
nuo visuomenės bei išlikti sveikiems.41

Dviračių sportą jie meta dėl įvairių priežasčių: 
greitėjančio eismo, daugėjančio transporto, be-
sikeičiančių taisyklių, menkstančios jėgos. Sta-
tistika rodo, kad vyresni dviratininkai dažniau 
susižeidžia ir patenka į avarijas. Nevažinėjant 
dviračiu, mažėja fizinis aktyvumas ir įsitrauki-
mas į visuomenės gyvenimą, todėl projekto tiks-
las – padėti ir padrąsinti vyresnius žmones kuo 
ilgiau nenustoti važinėti dviračiu ir gerinti sau-
gaus dalyvavimo eisme įgūdžius.

Įgyvendinimas

Projekto metu buvo suplanuoti ir įgyvendinti 
specialūs kursai. Žinių atnaujinimo kursai, olan-
diškai Opfrissingscursus ‘Senioren veilig op de 
fiets!’42 , trunka vieną dieną ir yra pritaikyti 
žmonėms, vyresniems nei 55 metų.

41 Atvejo studija iš Rzewnicki, 2009c
42 „Žinių atnaujinimo kursas „Senjorai saugūs su dviračiu““
43 „Senjorai: saugūs su dviračiu“

Jie prasidėjo, paskelbus žinutę apie keliavimo 
dviračiu naudą. Paskui atsirado interaktyvioji pro-
grama, aiškinanti, kaip reguliuojamas eismas. Į tai 
įėjo ir „Eismo testas“. Kursuose mechanikas mokė, 
kaip tikrinti dviračius, buvo rodomas filmukas apie 
saugų ir patikimą keliavimą dviračiu (Senioren: 
veilig met de fiets43), sukurtas Belgijos kelių sau-
gumo agentūros (BIVV). Buvo duodama patarimų, 
kaip padaryti važiavimą dviračiu patogų ir saugų.

Kursai pabrėžia nuolatinės praktikos svarbą. Va-
žiavimo dviračiu praktikos metu mokoma geriausių 
būdų pajudėti iš vietos, staigiai sustoti ir vairuoti 
viena ranka. Taip pat gerinami kasdienio važinėji-
mo įgūdžiai: išvengti netikėtų kliūčių, sukti į kairę 
ir važiuoti siaurais takais. Galiausiai rengiama eks-
kursija dviračiais po netolimas vietas, ypač daug 
dėmesio skiriant kelioms sudėtingesnėms situaci-
joms ir elgesiui į jas pakliuvus. Baigę kursą gauna 
Dviračio saugos sertifikatą.
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Tilburgo (Olandija) imigrančių mokymai

Imigrančių centras Tilburge (200 tūkst. gyvento-
jų) jau daugiau nei 25 metus siūlo joms dvira-
čių kursus. 10 savaičių vienos valandos trukmės 
savaitiniuose kursuose dalyvauja 10—12 žmonių. 
Programą iš subsidijų finansuoja vietinė savival-
dybė. Dalyvio mokestis – 25 eurai. 

Pamokos yra suskirstytos į važinėjimo, teorines ir 
socialines dalis, kurios yra vienodai svarbios. Va-
žinėjimo pamokos moterims naudingos dėl kelių 
priežasčių: dviratis yra greita ir pigi transporto 
priemonė, padedanti atkurti pasitikėjimą savimi, 
ugdanti savarankiškumą ir padedanti palaikyti 
fizinę formą. Kursai tobulina moterų važiavimo 
įgūdžius, tačiau jie jau spėjo tapti vieta, kur mo-
terys susitinka bendrauti ir keistis informacija. 
Kursas baigiamas egzaminu, kurį išlaikiusios mo-
terys gauna važinėjimo dviračiu sertifikatą. 

Steunpunt Fiets („Dviratininkių palaikymas“) 
Tilburge buvo įkurtas 1996 metais. Iniciatyvos 
plėtoti medžiagą šiems kursams ėmėsi Imigran-
čių centras. Ši medžiaga dabar yra naudojama 
daugelyje miestų ir kaimų. Steunpunt Fiets tiks-
las – be mokymo važiuoti dviračiu, bendraujant 
padėti užsienietėms saugiau jaustis ir integruotis 
į visuomenę.50

50 Atvejo studija iš PRESTO konsorciumo. 2011e

Moterys ir mergaitės gali labiau susidomėti dviračiais, 
į mokymus įtraukus vietinius darbdavius (sakykim, pa-
dengiančius kursų išlaidas), prekybos centrus ir parduo-
tuves (skatinančius mokytis), vietines sveikos gyvense-
nos mokyklas ir kompanijas.

6.4 Imigrantai iš kitų kultūrinių regionų

Danijoje, Olandijoje ar Vokietijoje kursai, lavinti imi-
grantų važinėjimo dviračiais įgūdžius yra labai paklau-
sūs. Imigrantai (moterys yra pagrindinė tikslinė grupė) 
paprastai kilę iš šalių, kur važiavimas dviračiu nelabai 
paplitęs arba laikomas vyro užsiėmimu. Keliavimas dvi-
račiu gali būti laikomas netgi netinkamu užsiėmimu mo-
teriai47.  Moterys, kilusios iš tokių kultūrinių regionų, 
niekada nebuvo mokytos važiuoti dviračiu, ir joms gali 
prireikti papildomos motyvacijos tam išbandyti. Moko-
mieji kursai, skirti imigrantėms, lavina ne tik važinėji-
mo, bet ir kalbos įgūdžius, fizinį pasirengimą, skatina 
jaustis nepriklausomomis ir integruotis į bendruomenę, 
o tai neretai joms padeda įsitraukti ir į kitą panašią vei-
klą48.

Vyrai paprastai nėra taip kultūriškai suvaržyti, tačiau 
iš kai kurių kultūrų kilę žmonės dviračius laiko skurdžių 
žmonių transporto priemone. Olandijoje veikia kelios 
iniciatyvos, skatinančios imigrantus daugiau važinėti 
dviračiais.  Jos bendradarbiauja su keletu imigrantų or-
ganizacijų. Reklaminės medžiagos ir pranešimų platini-
mas įvairiomis kalbomis pasirodė esanti veiksmingiausia 
priemonė pritraukti imigrantus į kursus.49

47 Van der Kloof, 2009
48 Ward, 2007
49 Van der Kloof, 2009
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7.  Kitos paslaugos

Yra labai daug galimų paslaugų ir be tų, kurios jau buvo 
paminėtios. Jas visas vienija bendras tikslas – dviratį pa-
versti patogia, patrauklia ir lenga susisiekimo priemone. 

7.1 „Pasidaryk pats“

Mieste esant nemažai kitų transporto priemonių rūšių, 
gali būti paprasta įrengti keletą „Pasidaryk pats“ dvira-
čių taisymo ir apžiūros punktų. Jie ypač naudingi tose 
vietose, kur nėra dviračių taisyklų. Tokie punktai taip pat 
padėtų dviratininkams išmokti smulkius taisymo darbus 
atlikti patiems ir sutaupyti. 

7.1.1 Padangų pripūtimo stotys

Puikus mažo, bet reikšmingo, sprendimo pavyzdys – sto-
čių dviračių padangoms pripūsti įrengimas šalia dviračių 
takų arba miestų centruose. Šios stotys gali būti atskiros 
ar integruotos į informacines lentas bei kitus panašius 
įrenginius. Pavyzdžių yra Miunsteryje (Vokietija), Ciuri-
che (Šveicarija) bei Odensėje (Danija) (žr. 55 pav.). 

55 pav. Dviračių padangų pripūtimo stotis Odensėje (Danija)
Šaltinis: www.eltis.org, Schiffer, 2010

7.1.2 Padangų kamerų aparatai

Kita naudinga paslauga yra dviračių padangas arba nedi-
delius padangų taisymo komplektus parduodantys auto-
matai. Jie gali būti įrengti ant sienų arba šalia dviračių 
stovėjimo vietų. Kartais dviračių prekybininkai įdiegia 
šiuos automatus šalia savo parduotuvių ir patys juos pri-
žiūri. Didelė šių automatų nauda ta, kad dviratininkai 
gali jais naudotis 24/7 – netgi tada, kai įprastos dviračių 
parduotuvės yra uždarytos.51

51 Böhme, 2011

56 pav. Padangų kamerų pardavimo aparatas
Šaltinis: Götzke, 2008, www.wikipedia.org

7.1.3 Savitarnos taisymo taškai

Įdomus savitarnos taisymo stotelių pavyzdys yra Austri-
jos miestas Zalcburgas (148 tūkst. gyventojų). Kadan-
gi centre nebuvo pakankamai dviračių taisyklų, miesto 
administracija pradėjo diegti savitarnos dviračių taisy-
mo taškus. Pirmas tokio taško prototipas buvo įrengtas 
nenaudojamoje elektros skirstymo dėžėje pastato sie-
noje (žr. 57 pav.). Šiam taškui sulaukus didelio pasise-
kimo, patobulintos savitarnos stotelės buvo įdiegtos ir 
kitose Zalcburgo vietose, o šiuo metu reklamos orga-
nizacija rūpinasi įrengti kitus savitarnos taškus. Vienas 
tokių taškų Zalcburge netgi buvo įdiegtas ant reklami-
nio stulpo. Šiuose savitarnos taškuose dviratininkai gali 
rasti visas taisymams reikalingas priemones bei pompą 
ir netgi laikiklį dviračiui. Visi įrankiai yra apsaugoti nuo 
vagysčių. Būtų geriausia kamerų automatus ir šiuos tai-
symo taškus įrengti kartu.52

52 Weiss, 2008
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57 pav. Savitarnos taisymo taškas Zalcburge (Austrija)
Šaltinis: Zalcburgas

7.1.4 Paslaugos degalinėse

Dviratininkams taip pat būtų naudinga, jeigu degalinių 
administracija leistų jiems naudotis jų infrastruktūra, 
sakykim, pompomis. Degalinės smulkiems taisymams 

atlikti taip pat galėtų leisti naudotis savo įrankiais bei 
siūlyti padangų kameras ar taisymo rinkinius. Tokios 
paslaugos, įtrauktos į jau esamas degalines, duotų nau-
dos ir dviratininkams, ir degalinių savininkams. 

Dviračiams skirtos prekės ir paslaugos Vengrijos degalinėse  

ninkams reikalingas paslaugas ir prekes dešimty-
se šalies vietų (įskaitant tas, kurios yra per daug 
nuošaliai, kad jose galėtų steigtis nenuostolingos 
dviračių parduotuvės), padarė dviratininkų gyve-
nimą kur kas lengvesnį.53

58 pav. Dviračių priedai MOL parduotuvėje
Šaltinis: Spencer, 2011

53 Atvejo studija iš Spencer, 2011

2011 metais Vengrijoje, sekant naujausias tenden-
cijas ir plintant keliavimui dviračiais, MOL (Ven-
grijos naftos ir dujų kompanija) pristatė naują 
paslaugą savo šalies degalinėse – Dviračių punktus 
(BringaPONTok). Šie punktai, įrengti 125-iose MOL 
degalinėse, siūlo platų dviračiams skirtų paslaugų ir 
prekių asortimentą. 

Dviračių punktai, kurių 2011 metų rugsėjį buvo 125, 
išdėstyti šalia dviračių takų miesto centruose ir 
turistų pamėgtose vietose. Taškuose įrengtose len-
tynose – dviratininkams reikalingos prekės (vidinės 
padangų kameros, remontui skirti rinkiniai, spynos, 
pirštinės ir t. t.) bei įrankiai, kuriuos klientai gali 
skolintis smulkiems taisymams vietoje. Taip pat ten 
galima rasti įvairių sveikų gėrimų ir užkandžių. 

Dvidešimt du iš šių punktų dviračius plauna, o dvi-
dešimt aštuoni turi atskiras poilsiui skirtas patalpas. 
Kartu su Dviračių punktų atidarymu MOL sukūrė ir 
dviratininkams skirtą skiltį savo internetinėje sve-
tainėje, kurioje teikiama informacija ir apie po-
ilsinius maršrutus Vengrijoje. Kiekvienam jų yra 
parengtas žemėlapis ir navigacinės nuorodos, tin-
kamos GPS sistemoms. 

Nepaisant nedidelės finansinės  naudos naudos, 
MOL kompanija, suteikdama pagrindines dvirati-
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7.2 Susisiekimo dviračiais paslaugos

Mašinų savininkams yra prieinamos įvairiausios paslau-
gos ir garantijos, dažniausiai siūlomos gamintojų, pre-
kybininkų ar asociacijų, o dviratininkams teikiamos 
paslaugos yra naujiena. Dviračiui tapus kasdienine 
transporto priemone, labai svarbu, kad jis gerai veiktų 
ir būtų saugus, tad papildomos paslaugos, padedančios 
dviračiams tapti saugiu ir patikimu būdu keliauti, yra 
labai naudingos. 

7.2.1 Dviračių apžiūros paslaugos

Reguliarios automobilių apžiūros yra būtinos, o dviračių 
dažnai netikriname. Vokietijoje yra daug dviračių asoci-
acijų punktų, kurie siūlo reguliarius patikrinimus. Kelios 
svarbios tokių patikrinimų dalys:

• Žibintų patikra

• Stabdžių sureguliavimas

„Dviračių paslaugų tinklas“ Frankfurte prie 
Maino (Vokietija)

Dviračių biuras Frankfurte (680 tūkst. gyventojų) 
pradėjo teikti paslaugas Rad Service Netzwerk, 
kur dviratininkai prireikus galėjo mieste atlikti 
smulkius taisymo darbus. Vietinės įmonės ir kiti 
partneriai tiekia vadinamuosius taisymo rinki-
nius. Dviratininkai šiuos tiekėjus gali susirasti 
interaktyviajame žemėlapyje, dviračių biuro in-
ternetiniame puslapyje, arba pamatyti ženklus 
vitrinose (žr. pav.).54

59 pav. Paslaugos partnerio žymėjimas vitrinoje
Šaltinis: Hefter, 2011

54 Frankfurtas prie Maino, 2011a

7.1.5 Dviračių taisymo pamokos

Kita naudinga paslauga dviratininkams – išmokti dviratį 
taisyti. Viena vertus, žinojimas, kaip pataisyti grandi-
nę ar pasikeisti vidinę kamerą, yra naudingas, jei ša-
lia nėra profesionalios taisyklos. Kita vertus, tai leidžia 
dviratininkams atlikti paprastą taisymą patiems ir su-
taupyti pinigų.

Techninis dviračio supratimas ir mokėjimas pačiam jį 
pataisyti gali būti labai svarbus todėl, kad žmonės pasi-
tikėtų dviračiu kaip kasdiene transporto priemone. Tu-
rintiems mažiau pajamų savitarnos taisykla yra būdas 
sutaupyti pinigų.

60 pav. Techninis dviračio patikrinimas
Šaltinis: www.eltis.org, Schiffer, 2010

Dviračių taisymo pamokos dažniausiai būna rengiamos 
vietinių dviratininkų asociacijų, suaugusiųjų mokymo 
centrų ar studentų organizacijų. Kai kurios tokios pa-
mokos skirtos konkrečioms tikslinėms grupėms, saky-
kim, moterims, kurios dažniausiai nesusipažinusios su 
techniniais dviračių rodikliais. 

Pagrindiniai organizatoriai
• Vietinės dviratininkų asociacijos

• Suaugusiųjų mokymo centrai

Galimi partneriai
• Vietiniai dviračių pardavėjai

• Universitetai / nacionaliniai mokymų centrai
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Pagrindiniai iniciatoriai
• Vietinės dviratininkų asociacijos

• Vietinės policijos nuovados

Galimi partneriai:
• Vietiniai dviračių pardavėjai

62 pav. VSF..all-ride-Logo paveikslėlis
Šaltinis: Verbund Service und Fahrrad e.V., 2011

Mažai priežiūros reikalaujančių dalių apžiūros paslau-
gos buvo išplėstos. Dviratininkai, nusipirkę VSF..all-ride 
bike, gauna specialią susisiekimo garantiją. Pavyzdžiui, 
jeigu dviratį reikia taisyti, dviratininkai tuo metu gali 
naudotis kitu dviračiu nemokamai. VSF..all-ride concept 
idėja remiasi skirtingų dviračių gamintojų, gaminančių 
itin tvarius dviračius, kooperacija. VSF..all-ride bicycles 
naudotojai gali gauti pasirenkamas paslaugas, į kurias 
patenka „papildomos paslaugos, pvz., garantinis aptar-
navimas 2 metus, įskaitant sprogusių padangų keitimą, 
keturias patikras, greitąjį aptarnavimą, grandinės tepi-
mą, atsarginį ratą ir t. t.“56  

56  Possert, 2008

• Grandinės tepimas

• Padangų patikrinimas

• Pavarų apžiūra

Geriausias laikas patikroms – pavasaris ir ruduo. Žiemą 
dviračiai dažniausiai būna nenaudojami, tad verta juos 
patikrinti pavasarį, atėjus naujam „dviračių sezonui.“ 
Jei dviratis naudojamas ir žiemą, vis tiek svarbu jį pa-
tikrinti pavasarį, nes šaltyje dėl sniego, ledo ir kelio 
druskų jis dėvisi greičiau. 

Ruduo yra geriausias laikas patikrinti žibintus ir atšvai-
tus. Žibintų tikrinimas dažnai yra saugaus važiavimo 
dviračiais kampanijų, skatinančių naudoti šviesas, da-
lis. Pavyzdžiui, dviratininkų asociacijos ar vietinė po-
licija gali siūlyti žibintų patikrinimus per dviratininkų 
renginius ar mokyklose, populiarinant saugų važiavimą 
dviračiais.55

61 pav. Žibintų patikros paslaugos Bonoje (Vokietija)
Šaltinis: ADFC, Gloger

55 Possert, 2008



160 

7.3 Institucinis susisiekimo valdymas

Integracinės važinėjimo dviračiais skatinimo priemo-
nės turi siūlyti paslaugas, kurios motyvuotų darbuo-
tojus naudoti dviračius darbinėms kelionėms. Vienas 
dažnai naudojamas įrankis yra „dviračiu į darbą“ sche-
ma (plačiau – IV dalyje). Kitas variantas – kompani-
jos stebėjimo programa ir įranga, daranti važiavimą 
į darbą dviračiu techniškai patrauklesnį. Teikiamos 
paslaugos nuo dviračių stovėjimo vietų stebėjimo iki 
persirengimo kambarių, spintelių ar dušų. Elektriniai 
dviračiai pastaraisiais metais tampa vis populiaresni, 
tad jų įkrovimo stotelių įrengimas kai kur taip pat ga-
lėtų būti labai patrauklus.  

Įmonės taip pat gali puoselėti susisiekimą dviračiais sub-
sidijuodamos VT bilietus, kad darbuotojai galėtų derinti 
VT su dviračiu. Daugiau darbuotojų pradėjus naudoti tokį 
keliavimo būdą, subsidijų kaštai gali būti iš dalies paden-
giami sumažėjus automobilių statymo vietų poreikiui. 

Nauda įmonėms, trumpai:

• Sumažėjusi mašinų stovėjimo vietų kaina

• Lengvesnis susisiekimas darbuotojams

• Geresnės fizinės formos ir sveikesni darbuotojai

• Mažesnis įmonių CO2 pėdsakas

• Pagerėjęs įmonės įvaizdis (tvari ir atsakinga)

• Mažiau kompanijos automobilių

63 pav. Kompanijos dviračiai Ciuriche (Šveicarija)
Šaltinis: Ciurichas

Įmonės, norėdamos skaitinti susisiekimą dviračiais, gali 
darbuotojams suteikti dviračius, skirtus trumpų atstumų 
darbinėms kelionėms. Pavyzdžiui, Ciuricho savivaldybė 
savo darbuotojams yra skyrusi 110 dviračių darbinėms 
kelionėms (žr. 63 pav.). Šie dviračiai prižiūrimi darbdavio 
ir gali būti naudojami be jokio rezervavimo ar kitokių 
biurokratinių kliūčių.57

57 Walter, 2009

Keliavimo dviračiu integracija į įmonių susisiekimo val-
dymą reikalauja susisiekimo koordinatoriaus pozicijos 
ar panašios paramos kompanijos administracijai. Belgų 
prekybinė kompanija Colruyt samdo specialų susisieki-
mo koordinatorių ir turi savo dviračių VT stotelėse.58

Kitas pavyzdys – Miuncheno miesto taryba. Ji padeda 
įmonėms pereiti prie aplinkai draugiškų valdymo strate-
gijų. „Dalyvaujančios kompanijos yra remiamos aplin-
kos konsultantų (veda jiems pamokas ir keturias moky-
mo sesijas)“. Tarkim, kompanijos gauna informacijos ir 
praktinių patarimų, kaip rinkti duomenis apie susisie-
kimą, veiklų pavyzdžių apie projektų įgyvendinimą ar 
apie dviračių infrastruktūros tobulinimą.59

58 Canters, 2011 
59 Rzewnicki, 2009a
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Parodomasis projektas „Dviratis ir verslas 2.0“ 
(Vokietija)

Parodomojo projekto „Dviratis ir verslas 2.0“ 
tikslas – į Reino-Maino srities kompanijų ir val-
džios institucijų susisiekimo strategijas įtrauk-
ti elektrinius dviračius. Dalyvaujančių įmonių ir 
institucijų darbuotojai gali naudotis elektriniais 
dviračiais darbinėms kelionėms bei kasdieniniam 
važinėjimui, kad sumažėtų kelionių mašinomis. 
Elektriniai dviračiai pradėti naudoti todėl, kad 
dauguma kelionių yra ilgesnės nei 5 km ir neretai 
per ilgos įveikti paprastais dviračiais. Elektriniai 
dviračiai yra geriausia aplinkai, draugiška ir grei-
ta transporto priemonė, puikiai tinkanti 15—20 
km kelionėms. 

Parodomasis projektas buvo kofinansuojamas 
Vokietijos vyriausybės ir sulaukė mokslininkų pa-
galbos aprašant tinkamumą kasdieniam naudoji-
mui.60

Papildoma literatūra

1. EPOMM Max-Projektas: http://www.epomm.eu. 

Kita naujoviška susisiekimo valdymo priemonė yra „su-
sisiekimo biudžetas“, diegiamas kompanijose, turint 
tikslą paveikti darbuotojų susisiekimo pasirinkimą. Su-
sisiekimo biudžetas yra nustatytas mėnesio biudžetas, 
kurį darbuotojai gali išleisti keliavimui – nuo pasirinktos 
transporto priemonės nepriklauso. Jeigu biudžetas iki 
mėnesio galo nėra išnaudojamas, darbuotojui leidžiama 
tą sumą pasilikti arba išnaudoti kaip papildomą priva-
lumą (pvz., papildomos atostogos). Kuo protingiau dar-
buotojas keliauja, sakykim, naudoja dviratį, VT ar net, 
į susitikimus užuot keliavęs, rengia konferencijas tele-
fonu, tuo daugiau sutaupo. Šis paprastas, bet galingas 
finansinis svertas skatina darbuotojus keliauti tvariau.

Susisiekimo biudžeto įvedimas į įmonių susisiekimo val-
dymą turi daug privalumų.

60 ADFC Landesverband Hessen e.V.; Planungsverband Ballungsraum 
Frankfurt/Rhein-Main, 2010

• Darbdaviui: pakeisti kasdienines keliones, kad jos 
būtų geriau kontroliuojamos ir leistų sutaupyti 
pinigų, sumažėjus mašinų stovėjimo vietų poreik-
iui. Susisiekimo biudžetas gali prisidėti įgyvendi-
nant siekius tapti tvaresniu ir patrauklesniu darb-
daviu, leisti sutaupyti.

• Darbuotojams: finansinė nauda, daugiau lankstu-
mo ir asmeninių kelioninių finansų kontrolės. Tai 
leidžia geriau derinti asmeninį gyvenimą su darbu, 
nes sumažėja įtampa dėl keliavimo finansų. 

• Visuomenei: mažiau mašinomis nukeliautų kilo-
metrų – tai mažiau eismo spūsčių, tad mažiau 
ekonominių nuostolių, mažiau investicijų į kelius 
ir mažiau taršos. 

Vis dėlto, nenaudojant tinkamų priemonių (internetinės 
svetainės, Excel failų), labai padaugėja administracinio 
darbo. Olandijoje yra keletas vietų, teikiančių adminis-
tracines paslaugas įvedant susisiekimo biudžetus (pvz., 
Mobility Mixx). Be to, biudžetas turi būti pakankamai 
didelis, kad motyvuotų darbuotojus keisti savo keliavi-
mo įpročius, bet ne per didelis, kad neleistų piktnau-
džiauti nereikalingomis kelionėmis.

Olandijoje kol kas tik kelios kompanijos pradėjo naudo-
ti susisiekimo biudžetą. Neseniai su juo pradėjo ekspe-
rimentuoti įmonės Belgijoje ir Prancūzijoje. Švedijoje 
buvo baigta studija, bandžiusi atsakyti į klausimą, ar 
ši priemonė gali būti pritaikyta Švedijoje ir kokiomis 
aplinkybėmis. Ji parodė, kad vienas rimčiausių trukdžių 
yra mokesčių sistema. Jei ji nesuderinama su kelionių 
apmokėjimo sistema, arba jei darbuotojas ar darbda-
vys dėl šio biudžeto praranda pinigų, priemonė neveiks. 
Finansinė nauda daugeliui darbuotojų yra svarbiausia 
priežastis prisidėti prie susisiekimo biudžeto.

Kitas sėkmės veiksnys yra tinkamų keliavimo alternaty-
vų automobiliams buvimas: tankus VT tinklas, apjungti 
susisiekimo sprendimai ir bilietų sistema, netolimų DDS 
buvimas.
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Susisiekimo biudžetas YACHT kompanijoje 
Olandijoje

Prieš kelerius metus beveik trys ketvirtadaliai 
YACHT (olandų studentų įdarbinimo agentūra) 
darbuotojų turėjo nuomotas mašinas. Tai sudarė 
2000 automobilių, 85 mln. nukeliautų km ir 5,5 
mln. litrų sunaudoto kuro per metus. 2007 metais 
kompanija pradėjo naudoti susisiekimo biudžetą. 
Tai padėjo darbuotojams lengviau pasirinkti: ar 
grąžinti mašiną, ar gauti 120 % nuomos kainos ke-
liavimo išlaidoms, ar sezoninį VT bilietą ir likusius 
pinigus prisidėti prie algos. Nuo 2009 iki 2011 dar-
buotojų, prisidėjusių prie programos, skaičius iš-
augo nuo 13,4 iki 15,4 %. Be susisiekimo biudžeto, 
YACHT kompanija ėmėsi ir kitų tvaraus keliavimo 
skatinimo priemonių. Viena jų – siūlyti mažos CO2 
taršos nuomojamas mašinas, kita – suteikti dar-
buotojams susisiekimo korteles – elektronines, ku-
riomis jie gali mokėti už keliones traukiniu, taksi, 
nuomotas mašinas ar „Statyk ir važiuok“ paslau-
gas. Trečia priemonė buvo automobilių dalijimosi 
sistemos su SMART automobiliais įvedimas. Šios 
priemonės kompanijai CO2 išmetimą vos per me-
tus padėjo sumažinti 19 %. 

7.4 Prekybininkų paslaugos dviratin-
inkams

Skatinant dviratį naudoti kaipkasdieninę priemonę susi-
siekti, svarbu nepamiršti, kad dviratininkas taip pat yra 
vartotojas. Prie šio fakto turi būti prisitaikyta. „Maž-
meniniai prekybininkai dažnai nuvertina dviratininkus 
kaip vartotojus, kadangi jie dažnai leidžia mažiau pi-
nigų negu vartotojai, turintys automobilius. Tačiau tu-
rint galvoje, kad dviratininkai apsipirkinėja dažniau ir 
mėgsta lankytis arti esančiose parduotuvėse, mažmeni-
ninkams jie tampa vertinga klientų grupe, kurią galima 
sudominti įvairiausiais dalykais.“61 

61 Federalinė transporto ir pastatų ministerija, 2002

Papildoma literatūra

1. EPOMM (2012): Mobility Budget. Prieiga: 
EPOMM Enewsletter, 2012 kovas. URL: http://
www.epomm.eu/newsletter/electronic/0312_
EPOMM_enews.html (2012-03-14).

Dviračiais važinėjantys klientai neturėtų būti nuverti-
nami, nes:

• Dviračių statymo įrenginiai yra pigesni ir taupo 
erdvę, palyginti su mašinų stovėjimo aikštelėmis 
(gamyba ir priežiūra)

• Dviratininkai dažniau užsuka į vietines parduotuves 
nei į didelius prekybos centrus

• Draugiškumas dviratininkams gerina parduotuvės, 
kaip tvarios ir modernios kompanijos, įvaizdį 

• Dviračiams draugiškos parduotuvės gali reklamuoti 
dviračių paslaugas ir infrastruktūrą ir sulaukti nau-
jų klientų.

Būtent dėl šių priežasčių pardavėjai galėtų apsvarsty-
ti galimybę pradėti teikti adekvačias paslaugas ir inf-
rastruktūrą dviratininkams. Tokiu būdu išlošti gali kie-
kviena pusė. Pardavėjai gali išplėsti savo klientų ratą, 
dviratininkams apsipirkimas taptų patogesnis, o vietinė 
ekonomika pagyvėtų. Tikslinei pardavėjų grupei gali 
būti naudingos kampanijos ir projektai, skatinantys dvi-
račių transportą.

Kelios galimos paslaugos vietinėse mažmenininkų par-
duotuvėlėse:62 63

• Šalia parduotuvių esančių dviračių stovėjimo vietų 
ir įrenginių priežiūra. Vienoje (1,7 mln. gyventojų; 
Austrija) yra bendradarbiaujama su maisto prekių 
parduotuvių tinklu Spar. Visame mieste priešias 
šias parduotuves yra įrengi dviračių laikikliai, o 
šalia iškabinti plakatai“64 (žr. 64 pav.).

• Pirkinių pristatymas į namus: tokia paslauga, pa-
vadinimu „pirk ir eik“ , prieinama,  Miulheime prie 
Rūro (170 tūkst. gyventojų; Vokietija). Klientai gali 
palikti savo krepšius programoje dalyvaujančiose 
parduotuvėse, jie bus pristatyti į kliento namus. 
Atvežimas kainuoja vos 3 eurus. „Pirk ir eik“ pro-
jektas yra vietinių mažmenininkų ir miesto valdži-
os bendradarbiavimo rezultatas.65

62 Federalinė transporto ir pastatų ministerija, 2002
63 BUND, 2008
64 Viena, 2010
65 Miulheimas prie Rūro, 2011
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64 pav. Dviračių stovai priešais Spar parduotuves Vienoje (Austrija)
Šaltinis: Rosinak & Partner

• Dideliuose prekybos centruose įrengtos rakinamos 
patalpos: dviratininkai gali saugiai palikti savo 
transporto priemones ir daiktus, kol apsipirkinėja. 
Kicingene (21 tūkst. gyventojų; Vokietija) siūlo-
mos specialios spintelės, kuriose žmonės, lanky-
damiesi miesto centre, gali saugiai palikti savo 
daiktus (žr. 65 pav.).

65 pav. Kicingeno (Vokietija) spintelės 
Šaltinis: Turistų informacijos centras Kitzingene (Vokietija)

• Specialių dviračių priekabų nuoma: jomis patogu 
vežtis mažus vaikus (žr. 66 pav.) ar didelius pir-

kinius. Kitas variantas gali būti dviračių krepšių 
nuoma.

• Paslaugų darbuotojai: kol dviratininkas apsipirkinė-
ja, darbuotojas gali apžiūrėti ir patikrinti jo dvi-
ratį (pripūsti padangas, ištepti grandinę ar atlikti 
smulkius taisymus).

Esminė kiekvienos paslaugos mintis yra skatinti dviračiu 
važiuoti apsipirkti ir apsipirkimą padaryti kuo patoges-
nį ir paprastesnį. Šiuo atveju taip pat svarbu paminėti 
planavimo strategijas, tarkim, leisti naudoti pėsčiųjų 
vietas, kad būtų lengviau privažiuoti. Kitas būdas pa-
didinti dviratininkų skaičių parduotuvėse yra specialios 
kampanijos; žr. žemiau aprašyto atvejo studiją.

66 pav. Dviračio priekaba vaikams
Šaltinis: BICY projektas, www.bicy.it
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Važiuoti apsipirkti skambant dviračių skambu-
čiams (Olandija)

Ši į parduotuvę dviračiais schema pirmiausia pra-
dėjo veikti Brekelene (15 tūkst. gyventojų) 2006 
metais. Ji buvo mašinų ir eismo mažinimo plano 
dalis. Sekant pavykusiu flamandų modeliu, prekei-
viai pradėjo rinkti antspaudus, už kuriuos galėjo 
laimėti prizus. Programą prižiūrėjo miesto pasam-
dyti konsultantai, tai jomis kartojama kas metai.

Įgyvendinimas

Gyventojas, apsilankęs vienoje iš 43 dalyvaujančių 
parduotuvių, gauna antspaudą. Surinkęs 10 tokių 
antspaudų (vienas už vieną apsilankymą), gali da-
lyvauti loterijoje ir laimėti su dviračiais susijusių 
prizų. Buvo užpildytos 550 antspaudų knygelės, 
apimančios 5,5 tūkst. apsilankymų. Kuriant šias 
korteles dalyvavo 200 žmonių ir jie patarė, kaip 
vietinės valdžios institucijos galėtų našiau popu-
liarinti dviračius. Dauguma jų atkreipė dėmesį į 
važiuojamosios dalies kokybės gerinimo svarbą, 
siūlė įrengti daugiau ir geresnių dviračių stovėjimo 
vietų ir didinti dviratininkų saugumą miestelyje.66

Daugiau informacijos galima rasti www.belgerin-
kel.nl (tik olandiškai).

67 pav. Kampanijos internetinio puslapio nuotrauka
Šaltinis: www.belgerinkel.nl (28.11.2011)

66 Atvejo studija iš Rzewnicki, 2009b

Pagrindiniai iniciatoriai
• Vietinės savivaldybės / miesto centro vadybininkai

Galimi partneriai
• Vietinės ar šalies prekybos įmonės

• Dviratininkų asociacijos

• Vietinės pardavėjų asociacijos

Papildoma literatūra

1. DIFU – Vokietijos Miesto reikalų institutas 
(2012): Cycling Expertise – Local Actions to En-
courage Cycling for Shopping. Prieiga: www.
nationaler-radverkehrsplan.de/en/transfers-
telle/. 

7.5 Pristatymo dviračiu paslauga

Kitas būdas yra dviračiais išvežioti įvairius pirkinius. 
Ypač išvystyta pašto dviratininkų paslauga. Tačiau, be 
gerai žinomų dviratininkų kurjerių, dviratis gali būti 
naudojamas ir „paskutinio kilometro“ pristatymui 
mieste. Specialūs dviračiai kroviniams vežti gali būti 
naudojami siuntoms pristatyti. Be to, mažos maisto, 
kavos, ledų parduotuvėlės ar pašto skyriai tokiais dvi-
račiais gali išvežioti prekes.

Vienas „paskutinio kilometro“ pristatymo pavyzdys – 
centriniame Londone (žr. http://gnewtcargo.co.uk/).67  
Bukarešte (Rumunija) krovininiai dviračiai buvo naudo-
jami apžvalginiame projekte „RECICLETA“ (žr. 68 pav.) 
popieriaus atliekoms surinkti (žr. Eltis)68.  Viena vertus, 
projekto tikslas – skatinti popieriaus perdirbimą, kita 
vertus, jis suteikia darbo vietų bedarbiams.

68 pav. RECICLETA krovininiai dviračiai Rumunijoje
Šaltinis: RECICLETA

„Pažangios energetikos Europai“ programos projektas 
CYCLE Logistics Move goods by cycle prasidėjo 2011 me-
tais su tikslu skatinti dviračių naudojimą miestų centruo-
se (daugiau informacijos: www.cyclelogistics.eu).

67 Stadtschreiber, 2011
68 Dragutescu, Baston, 2011
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7.6 Saugos kodai ir vagysčių prevencija

Būdas mažinti dviračių vagysčių skaičių yra ant jų rėmo 
išgraviruoti specialius kodus. Kodas ant rėmo gali būti 
išgraviruotas tiesiogiai (žr. 69 pav.) arba priklijuotas 
specialia etikete, kurią sunku nuimti (žr. 70 pav.). Gra-
viravimo ar etikečių klijavimo paslauga dažnai vykdoma 
vietinių dviratininkų asociacijų ar policijos. Tokiu sau-
gos kodu pažymėto pavogto dviračio savininkas lengvai 
nustatomas. Pavogtą dviratį su saugos kodu daug sun-
kiau perparduoti, tad vogti jį yra tiesiog nepatogu. 

Tokias paslaugas galima teikti dviračių naudojimo skati-
nimo ar bandymų renginiuose.69 

69 pav. Graviravimo prietaisas
Šaltinis: Pfaerrich 2006, www.wikipedia.org

70 pav. Etiketė su dviračio kodu
Šaltinis: ADFC Frankfurt

69 ADFC, 2011b

7.7 Atsiliepimų priėmimas: miestų tin-
klo paslauga 2.0

Kai kurie miestai leidžia dviratininkams komentuoti vie-
tinę dviračių sistemą ir pan. Dažnai tam būna skirtas as-
muo, kuris yra ir oficialus dviračių reikalų koordinatorius 
ar atstovas. Dviratininkai gali su juo susisiekti, jei turi 
klausimų ar patarimų.

Vienas tokio atsiliepimų priėmimo pavyzdys – specialios 
„sudužusių stiklų“ telefono linijos ar el. paštas pranešti 
apie, duženas dviračių takuose. Ciuriche buvo sukurta 
tokio pobūdžio telefono linija ir internetinis puslapis.70 
Frankfurte prie Maino galima netgi tiksliai pažymėti, 
kur yra problema, interaktyviajame žemėlapyje (žr. 71 
pav.) ir pridėti savo darytas nuotraukas.71

71 pav. Interaktyviojo dviračių takų žemėlapio nuotrauka 
(Hesenas, Vokietija)
Šaltinis: ivm GmbH / www.meldeplattform-radverkehr.de

70 Ciurichas, 2004
71 Frankfurtas prie Maino, 2011b
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Šiame Vadove važinėjimo dviračiais skatinimas parem-
tas tikslu juos paversti kasdiene miestų transporto 
priemone. Skatinimas čia nėra nukreiptas į prekybą, 
nors bus aptariama ir tai.

2.1 Įpročiai, suvokimas ir trukdžiai

Vien gerai sutvarkytos dviračių infrastruktūros nepa-
kanka, kad dviračių naudojimas išaugtų.4, 5 Gan sudė-
tingi procesai nulemia, ar žmogus rinksis dviratį, ar 
ne. Tiek keliavimą, tiek elgsenos pasirinkimą stipriai 
veikia aplinka: apie ką kalbamės, kaip tai vertina mūsų 
draugai. Įpročius formuoja racionalios mintys ir faktais 
paremti sprendimai. Būtent dėl to yra labai svarbu su-
prasti socialinio spaudimo privalumus ir trūkumus.

Įpročius, susijusius su susisiekimo priemonės pasirinki-
mu, galima pakeisti, keičiant keletą dalykų. Nepaisant 
aplinkinių ir asmeninių suvaržymų, susijusių su ats-
tumu, transporto priemonės pasirinkimas priklauso ir 
nuo to, kas laikoma tinkama transporto priemone tai 
kelionei. Be to, keičiant sau įprastą elgseną, tenka iš 
naujo apskaičiuoti asmeninę naudą ir nuostolius, todėl 
žmonės turi būti gerai informuoti apie galimus pasirin-
kimus – taip pat dviratį. 

1 pav. Penkiolika ES šalių narių, turėjusių dviračius  
 1991–1996 metais
Šaltinis: duomenys iš Deskoster; Schollaert, 1999

Dar vienas svarbus dalykas, vertinant žmonių pasirin-
kimus – įpročiai. Esame nuo jų priklausomi tol, kol at-
sitinka kas nors, kas priverčia mus keistis.

Vien žinoti važinėjimo dviračiu privalumus neužtenka. 
Dėl dviračių dažnai turime išankstinį nusistatymą. Net-
gi eismo dalyviai asmeniškai įvertina (iš dalies nesąmo-
ningai) visas transporto priemones: jų veiksmingumą, 

4 2.1 skyrius iš Urbanczyk, 2010
5 Londono planavimo skyrius, 2005

1. Komunikacija kaip neatskiria-
ma mobiliosios kultūros dalis

Šiame skyriuje pateikiama išsami informacija apie vi-
sus svarbius komunikacijos aspektus, kuriais skatinami 
elgsenos pokyčiai, susiję su keliavimu dviračiais. Pa-
teikiama tokia informacija:

• Komunikacijos būdai ir formos

• Rekomendacijos, kaip bendrauti su įvairiomis su-
interesuotosiomis šalimis

• Žinios apie dviračio skatinimo kampanijų praneši-
mus ir prekės ženklus

• Kaip nustatyti konkrečias tikslines grupes, kurias 
skatins komunikacijos priemonės

• Motyvacinės ir skatinamosios susisiekti dviračiu 
priemonės

Be komunikacijos patirties, čia pateikiama nemažai 
pavyzdžių, kaip komunikacija gali padėti siekti elgse-
nos pokyčių, todėl ši medžiaga yra lengvai pritaikoma 
mobile2020 tikslais.

2. Kodėl reikia skatinti keliauti 
dviračiais?

Dviratis įvairiose Europos dalyse suvokiamas labai skir-
tingai. Vietose, kur dviratininkų gan daug, keliavimo 
dviračiu vertinimas yra teigiamas ar bent neutralus 
(pvz., žmonės laiko tai savaime suvokiamu dalyku ir 
nekreipia per daug dėmesio). Kitose vietose dviračiai 
kelia neigiamas asociacijas, kai kur jie įvardijami at-
gyvena, nepatogiais, pavojingais, lėtais, tinkamais tik 
sportiškiems žmonėms, nepritaikyti gabenti daiktams 
ar yra tiesiog skurdo simbolis.1  Toks mąstymas būdin-
gas eiliniams piliečiams, tačiau kartais ir politikams. 
Vis ryškėjant neigiamam motorinių transporto priemo-
nių poveikiui, dabar pats laikas atrasti milžinišką ir dar 
visiškai neišplėtotą susisiekimo dviračiais potencialą 
urbanistinėje visuomenėje.

Pirmas trukdis keliauti dviračiu – jo įsigijimas – jau be-
veik visiškai pašalintas (Möller 2007).2  Jau 1996 metais 
dviračius turėjo beveik pusė europiečių (žr. 1 pav.).3  

Žinoma, reklaminės intervencijos neduotų naudos, ne-
gerinant struktūros. Tik veikdami kartu šie du aspektai 
atneš daugiausia naudos.

1 ECMT, 2004
2 Möller, 2007
3 Pastraipa iš Urbanczyk, 2010
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patogumą, lankstumą, sąnaudas ar tiesiog smagumą. 
Žmonės, kurie retai ar niekada nevažinėja dviračiais, 
yra linkę juos vertinti kaip lėtas, pavojingas ir nepa-
togias transporto priemones. Ne vienas, pabandęs ke-
liauti dviračiu, nustemba, koks tai greitas, saugus ir 
patogus keliavimo būdas. Užtenka pasiekti, kad dviratį 
žmogus išbandytų susisiekimui – to dažniausiai pakan-
ka, kad būtų suprasti visi jo privalumai.

Dar yra išoriniai veiksniai, lemiantys žmonių vertinimą. 
Kai kurie jų gali būti tik šiek tiek pakeisti, kiti – net ir 
visiškai. Nors ir sunkiai, tačiau net tokie dalykai, kaip 
įvaizdis, transporto rūšies kokybė, emocijos, politika ir 
planavimas, gali būti pakeisti. Kita vertus, orai, topo-
grafija ar socialinės normos (pvz., kai kuriose šalyse va-
žinėti dviračiu nepridera moterims) yra gan atsparūs.6  

Akivaizdu, kad skatindami turime ne tik informuoti, 
bet ir atsižvelgti į asmeninius poreikius. Komunikaci-
ja, skatinanti plačiau naudoti dviračius, turėtų aprėpti 
tris pagrindinius aspektus:

• Informaciją apie pasirinkimus (materialią naudą)

• Komunikaciją apie simbolinę naudą

• Paaiškinimus, kas pasikeistų ir konkrečius pavyz-
džius iš gyvenimiškų situacijų

2.2 Važinėjimo dviračiu nauda ir 
priežastys

Yra daug faktinės ir emocinės informacijos katalogų, 
aiškinančių, kodėl dviratis yra efektyvus transporto 
būdas miestuose. Skirsis ir pats katalogas – priklausys 
nuo adresato (žr. 5 skyrių apie tikslines grupes). Šiame 
skirsnyje pateikiamas pavyzdys, kaip informacija gali 
būti skleidžiama sprendimų priėmėjams ir politikams.  

Yra ir kitų sąrašų, pavyzdžiui, internete, pritaikytų 
kiekvienam piliečiui – socialinė padėtis nesvarbu (nuo-
rodos duotos Papildomos literatūros skiltyje skyriaus 
pabaigoje).

Kalbantis su sprendimų priėmėjais ir planuotojais, 
naudinga atkreipti dėmesį, kodėl dviračių skatinimas 
yra pelninga ir svarbi investicija, ir kokie pokyčiai 
padeda plėtoti dviračių sistemas. Bendraujant su pla-
tesne auditorija, svarbu ne tik pateikti faktus ir ra-
cionalius argumentus, bet ir atsižvelgti į emocinę ir 
simbolinę pusę. Abiem atvejais racionalūs argumentai 
turėtų būti suderinti su emocijomis.

6  Pez, 1998

2.2.1 Septyni dviračio privalumai

Važiuoti dviračiu mieste:7

• Smagu ir lankstu 

• Gerėja gyvenimo kokybė 

• Ekonomiškai efektyvu 

• Sveika 

• Saugu 

• Saugomas Europos miestų paveldas 

• Teigiamai veikia aplinką

1. Tai smagu ir suteikia laisvės

Dviratis per pastaruosius 200 metų kelis kartus buvo 
išrinktas populiariausiu išradimu. Juo važinėti – gera 
pramoga. Dviračiai suteikia tokį laisvės jausmą, kurio 
niekada nesuteiks automobilis. Leisdamasis nuo kalno 
dviračiu, patiri kažką nepaprasto, ko nepajusi automo-
bilyje. Dviračiai taip pat suteikia daugiau laisvės ren-
kantis maršrutą. Su dviračiu galima važiuoti siauromis 
juostomis, takais šalia kanalo ir dažnai nukirsti kampus, 
o to tikrai neišeitų padaryti su automobiliu.

2. Dviračiai gerina gyvenimo kokybę ir atlaisvina viešąsias 
erdves

Važiavimas dviračiu daro miestus gyvesnius, leidžia 
žmonėms labiau įsitraukti į miesto gyvenimą.8  Tai pa-
deda sukurti savumo jausmą ir didina bendruomeniš-
kumą. Kai kuriose vietose, ypač miestuose, kur dvi-
račiai labai populiarūs, važiavimas dviračiu yra ne tik 
transporto būdas, bet ir tam tikra gyvenimo būdo iš-
raiška. Jis teikia judėjimo laisvės, nepriklausomybės. 
Visi gali važinėti dviračiu, todėl jis naikina socialinius 
skirtumus. Juo gali keliauti kiekvienas – turtingas ar 
vargšas, Oksfordo kunigaikštis ar mažas vaikas.

Šiandien gyvenimo sąlygos miestuose yra labai pa-
veiktos eismo keliamo triukšmo. „ES TYLOS“ projekto 
tyrimo duomenimis, kelių eismas yra pats didžiausias 
triukšmo šaltinis.9  PSO teigia, kad kas trečias ES pilie-
tis yra veikiamas rimtai trukdančio triukšmo.10  Dau-
giau nei aštuntadalis ES gyventojų yra veikiami žalingo 
sveikatai triukšmo (PSO, 2003).11  Nuolatinis triukšmas 
neigiamai veikia sveikatą: sutrinka miegas, jaučiama 
įtampa, pakyla kraujospūdis. Geros sąlygos važiuo-
ti dviračiu skatins žmones pakeisti trumpas keliones 
automobiliu į „tyliuosius būdus“ – pasivaikščiojimą ar 
keliavimą dviračiu.

 7  2.2.1 skyrius, paremta Urbanczyk, 2010 duomenimis
 8  Cycling Promotion Fund, Australija (metai nenurodyti)
 9 www.silence-ip.org (5.2.2012)
10 55 Ldn 37 dB(A)
11 65 Ldn dB(A)
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3. Dviratis yra ekonomiškas

Transporto išlaidos ir kelionių trukmė. ES transporto 
išlaidos sudaro apie 13 % (2005) visų buitinių išlaidų.12  
Atsižvelgiant į kuro kainų tendencijas, ši dalis ateityje 
gali padidėti. Kai kurių trumpų kelionių automobiliu 
pakeitimas dviračiu reikšmingai prisidėtų prie išlaidų 
kurui, stovėjimo aikštelėms ir priežiūrai mažinimo. 
Taip pat, apskaičiuojant transporto sąnaudas, reikia 
atsižvelgti į kelionės trukmę. Apskaičiuota, kad palik-
dami - galite  sutaupyti maždaug 90 eurų per savaitę 
(Jungtinėje Karalystėje).

Miestuose, kur dažnesnės eismo spūstys, dviratis gali 
būti greičiausia transporto priemonė. Kai kuriuose Eu-
ropos miestuose vidutinis greitis keliuose yra mažesnis 
nei buvo prieš 100 metų! Net vidutinis dviratininkas 
pralenks automobilius, autobusus ir tramvajus. Nau-
dojantis dviračiu žmonėms nereikia gaišti laiko ieškant 
stovėjimo vietos. Jį galima palikti beveik visur.

2 pav. Kelionės trukmė, palyginus su keliavimo greičiu
Šaltinis: Urbanczyk, 2010 cituojantis Dekoster, Schollaert, 
1999

Kelionės laiko vertė yra kelionei sugaišto laiko, įskai-
tant laukimą ir pačią kelionę, kaina. Viena iš didžiau-
sių laiko išlaidų yra keliavimas spūsčių metu. Kelio-
nės laiko taupymo vertė rodo sumažėjusios kelionės 
trukmės naudą.13  Matuojant laiką nuo durų iki durų 
atstumais miesto aplinkoje iki 5 km, dviratis paprastai 
yra greičiausia transporto priemonė.

Papildomos dviračių ir automobilių naudojimo išlai-
dos: Papildomos sąnaudos yra susisiekimo poveikis, 
jos laikomos finansiškai neigiamomis, tačiau nėra pa-
dengiamos tiesiogiai privačių naudotojų. Tai apima, 
sakykim, išlaidas (sunaudojamas kuriant ir palaikant 
infrastruktūrą), taršą, triukšmą, spūstis, žemės nau-
dojimo poveikį, eismo įvykių išlaidas ir juose patirtą 
stresą.

12 TERM, 2005
13  VTPI, 2009, Forester, 1994

Vieno eismo dalyvio keliamos grėsmės kitiems lygis yra 
geras šalutinių sąnaudų rodiklis, kai išlaidos susidaro 
dėl eismo įvykių. Tai rodo, kad dviratininkai yra pažei-
džiami, bet nekenksmingi, todėl tik nedidelė dalis ša-
lutinių eismo įvykių išlaidų priskiriama dviratininkams. 
Kitos šalutinės važiavimo dviračiu sąnaudos, tarkim, 
dviračių infrastruktūrai (vienam vartotojui), yra ma-
žos. Dviračiai taip pat nesukuria jokių taršos išlaidų.14 
Be to, kaip minėta, kuo daugiau žmonių važinėja dvi-
račiu, tuo mažiau nelaimingų atsitikimų.

Šalutinės išlaidos
Dviračių trans-
portas

Automobilių 
transportas

Kelių eismo įvykiai Mažos Didelės
Kelių infrastruktūra Mažos Didelės
Emisijos Mažos Didelės

1 lentelė. Autimobilių ir dviračių šalutinių išlaidų palyginimas
Šaltinis: parengta pagal teksto autorių

Dviračiai ir apsipirkimas. Daugumoje miestų atstumai 
iki apsipirkimo taškų yra gana trumpi, tad galima eiti 
arba važiuoti dviračiu. Dviratininkai apsipirkinėja daž-
niau, nes per kiekvieną reisą gali nupirkti kiek mažiau 
(palyginti su automobilių naudotojais). Tyrimai rodo, 
kad vieno dviratininko mėnesio pirkimų skaičius yra di-
desnė negu automobilio naudotojo.15 

Šiuo atžvilgiu tyrimai parodė, kad dviračių skatinimo 
priemonių įgyvendinimas yra finansiškai naudinga inves-
ticija. Kopenhagos pavyzdys iliustruoja, kad kiekvienas 
dviračiu įveiktas kilometras sutaupo apie 1 JAV dolerį 
sveikatos išlaudų.16 Cycling England nagrinėjo interven-
cijos į dviračių sistemas (pvz., Bike IT, Cycle Training 
ar London Cycle Network) pavyzdžius ir nustatė, kad 
apsimokėtų investicijos ir į infrastruktūrą, ir į skatinimo 
priemones. Tokios priemonės, didindamos kelionių dvi-
račiu skaičių, gali sumažinti transporto grūstis, taršą ir 
sveikatos išlaidas. Nors tai nereiškia, kad visos investi-
cijos į dviračių sistemas bus labai pelningos, santykinai 
sėkmingiausios buvo programos, didinančios pačių dvi-
ratininkų skaičių miestuose. Tai yra svarbi niša investici-
joms ir, laikui bėgant, turėtų atsipirkti su kaupu.17 

4.Važinėti dviračiu sveika

Pasak PSO, fizinio aktyvumo stoka yra antra svarbiau-
sia rizika sveikatai po tabako vartojimo. Tai yra esminė 
daugelio ligų ir mirčių priežastis pramoninėje visuo-
menėje. Neveiklumas taip pat lemia nedarbingumą, 
kuris labai nuostolingas.18 Važinėjimas dviračiu didina 
ištvermę, ji saugo nuo lengvų susirigimų. Tai naudinga 

14  Vermeulen, 2003
15  Grazas, 2006
16 Duomenys iš copenhagenize.eu
17 Cycling England, 2007
18 Ibid
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širdžiai, kraujotakai ir imuninei sistemai. Geresnis fizi-
nis pasirengimas mažina skausmus, gerina laikyseną ir 
gyvenimo kokybę – visa tai sumažina sveikatos priežiū-
ros išlaidas.

Važinėjimas dviračiu yra mažo poveikio aerobikos užsiė-
mimas ir puikus būdas numesti svorio. Dviratis taip pat 
gali būti suderintas su apsipirkinėjimu ir susisiekimu, lei-
džiantis labai užsiėmusiems žmonės treniruotis negaištant 
laiko. Vakarų valstybėse nutukimas tampa endemine pro-
blema, todėl dviratis gali būti labai svarbus, padedant iš-
laikyti gyventojus sportiškus.

Visuotinai pripažinta, kad fizinis aktyvumas yra naudin-
gas psichikai. Jis gali pakeisti smegenų biocheminius 
procesus – gerina nuotaiką ir savijautą. Nejudrus gyve-
nimo būdas skatina depresiją, o ji, savo ruožtu, didina 
tingaus gyvenimo būdo riziką. Dviračiai gali pagerinti 
fizinę ir psichologinę būklę.

Viena iš gerųjų dviračių savybių yra ta, kad jam naudo-
ti nereikia aukšto lygio fizinio pasirengimo. Važiuodami 
bet kokia sparta, žinote, kad deginate kalorijas, o ne 
benziną.

Jeigu dirbate biure ar kitokį įtemptą darbą, tokios tre-
niruotės, kaip važiavimas dviračiu, gali būti veiksmin-
gas būdas mažinti įtampą ir nukreipti savo mintis nuo 
problemų. Aktyviai judant išsiskiria serotoninas, kuris 
skatina teigiamas emocijas. Nors ir energinga treniruo-
tė yra paveikus būdas nukreipti mintis nuo menkų bėdų, 
dažnai užtenka pasivažinėti dviračiu, kad problemos at-
rodytų paprastesnės.

5. Naudotis dviračiu yra saugu

Miestuose, kur yra nedaug dviratininkų, manoma, kad 
juo važiuoti yra pavojinga. Šalmai, ryškios liemenės 
ir kita saugos įranga ten simbolizuoja pavojų. Kaip ir 
daugelio kitų baimių, važinėjimo dviračiu pavojų bai-
mė nėra pagrįsta faktais. Nors dviratininkams ir pėstie-
siems yra nesaugiau nei keliaujantiems automobiliais, 
daugiau žmonių miršta dėl fizinio neveiklumo nei per 
dviračių avarijas.19 Pavyzdžiui, Austrijoje 2003 metais 
dviračių eismo įvykiuose žuvo 56 žmonės, o dėl fizinio 
neveiklumo mirė apie 6500.20 

Važinėti dviračiu nėra pavojinga. Tam tikros aplinkybės 
gali tapti pavojingos, jei dviratininkai ir kiti eismo da-
lyviai negerbia vienas kito, yra pažeidžiamos taisyklės 
arba kas nors suklysta. Šios situacijos ir saugumas gali 
būti pagerinti visų pirma įrengiant atitinkamą infras-
truktūrą ir laikantis eismo taisyklių; įtakos turi ir rekla-
mavimai, skirti įvairioms grupėms.

19  PSO, 2004
20  Grazas, 2006

Galima manyti, kad dviratininkų padaugėjimas padi-
dins nelaimingų atsitikimų skaičių, tačiau tyrimai pa-
rodė, kad yra priešingai. Pavyzdžiui, nuo 1996/1997 iki 
2002 metų dviračių eismas Odensėje (Danija) padidėjo 
20 %.21  Tuo pačiu laikotarpiu avarijų, kuriose nuken-
tėjo dviratininkai, skaičius sumažėjo irgi 20 %. Taigi, 
kuo didesnė dviračių dalis miesto eisme, tuo mažesnis 
avaringumas. Viena iš priežasčių yra ta, kad, įgydami 
patirties, dviratininkai vis labiau pripranta prie eismo 
ir tampa pastabesni. Lygiai taip pat svarbus yra veiks-
nys, kad kiti eismo dalyviai, padidėjus dviračių skaičiui, 
pripranta prie dviratinininkų ir pradeda juos geriau su-
prasti. Kadangi vis daugiau automobilių vairuotojų pa-
tys pradeda naudotis dviračiais, jie įgauna supratimo, 
kaip jų vairavimas veikia dviratininkus. 

3 pav. Dviračių populiarumo ir avarijų sąsaja
Šaltinis: ECF, 2011

21 PSO, 2006
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6. Dviračiai išsaugo Europos miestų paveldą

Europos miestas yra unikalus. Jo kompaktiška struktūra 
sujungia gyvenimąsias, darbo ir poilsio erdves, atstu-
mai visur nedideli. Istorinė Europos paradigma (tankus 
apgyvendinimas ir maži atstumai) puikiai tinka pėstie-
siems ir dviratininkams. Tai tvirtas pagrindas mažinti 
poreikį kelionių automobiliu.

Dviratis XX amžiaus viduryje buvo pirmoji masinė trans-
porto priemonė Europoje. Prieš Antrąjį pasaulinį karą ir 
po jo dviratis buvo plačiai paplitusi ir įperkama kasdie-
nė transporto priemonė. 22

2 lentelėje parodytas 27-ių ES vastybių transporto prie-
monių pasiskirstymas.

22 de la Bruheze, Veraart, 1999

Pagrindiniai transporto būdai kasdienėms veikloms 27 ES šalyse
Automo-
bilis % 

Viešasis transpor-
tas % 

Ėjimas % Dviratis % Motociklas % Kita % 

ES 27 52,9 21,8 12,6 7,4 2,1 1,4
Belgija 61,2 16,5 5,1 13,4 0,4 1,1
Bulgarija 32,7 28,2 30,1 1,8 0,4 1,0
Čekija 36,2 36,8 15,8 7,2 1,5 0,5
Danija 63,4 11,8 3,7 19,0 0,2 1,6
Vokietija 60,9 14,8 7,1 13,1 1,5 1,4
Estija 37,2 31,3 22,0 4,7 0,3 1,2
Graikija 46,1 25,1 16,5 2,7 7,3 1,6
Ispanija 47,4 30,2 14,5 1,6 3,7 1,2
Prancūzija 63,7 20,1 9,4 2,6 2,3 0,7
Airija 67,7 14,2 12,2 3,2 0,4 1,3
Italija 54,4 18,2 14,4 4,7 5,2 0,9
Kipras 89,2 4,6 2,8 0,3 2,0 0,4
Latvija 29,0 63,3 25,1 7,5 0 0,9
Lietuva 48,5 29,9 12,9 5,1 0,2 0,8
Liuksemburgas 63,6 28,4 5,7 1,7 0 0,1
Vengrija 28,2 35,3 11,6 19,1 1,2 0,2
Malta 64,7 25,9 5,9 0 0,6 1,0
Nyderlandai 48,5 11,0 3,0 31,2 1,7 2,9
Austrija 61,3 20,1 8,0 8,0 0,9 0,9
Lenkija 43,0 31,4 14,2 9,3 0,6 0,2
Portugalija 52,9 21,9 17,7 1,6 1,1 1,4
Rumunija 30,3 26,5 28,9 5,2 0,5 1,5
Slovėnija 68,4 10,3 12,6 6,9 0,7 0,4
Slovakija 32,3 30,9 22,9 9,5 0,5 0,6
Suomija 61,9 12,6 10,2 12,5 0,1 2,4
Švedija 52,0 19,8 11,4 17,1 0,3 1,9
Jungtinė
Karalystė 56,7 22,1 13,4 2,2 1,2 3,5

2 lentelė. 27-ių ES vastybių kasdien naudojamo transporto priemonių pasiskirstymas
Šaltinis: Duomenys iš Europos Komisijos (leid.), 2011

Priemiesčių plėtimasis, apgyvendinimo tankio sumažė-
jimas nuo 1960 metų lėmė automobilio poreikio padi-
dėjimą. Automobilis tapo vyraujančia transporto prie-
mone.23  Ilgi atstumai vaikščiojimą ir važiavimą dviračiu 
padarė nepatrauklius, priklausomybė nuo motorinių 
transporto priemonių padidėjo ir lėmė dar spartesnį 
miestų populiacijos mažėjimą.24 Viena vertus, ši ten-
dencija tebesitęsia, kita vertus, nuo 1990 metų būta 
įvairių planų, skirtų šalinti įsigalėjusiam požiūriui, kad 
miestuose tenka keliauti tik trumpus atstumus. Be to, 
daug kur Europoje urbanizacija vėl atsigavo ir tai rodo, 
jog žmonėms ten gyventi patinka.25  Tai suteikia gali-
mybę vėl skatinti dviračio, kaip pagrindinės susisiekimo 
priemonės mieste, naudojimą.

23 Europos aplinkos agentūra, 2006
24 PSO, 2006
25 Priemus, 2003
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kiekis (NOx, CO, S). Trumpų kelionių automobiliu metu 
sukuriama neproporcigai daugiau teršalų, nei ilgesnių 
kelionių metu. Europoje 30 % visų kelionių automobiliu 
yra trumpesnės nei 3,50 % – nei 6 km.26 Tai palieka di-
džiulį potencialą susisiekimo tendencijoms keisti. 

Išmetamo CO2 dujų kiekio sumažinimo klausimas trans-
porto sektoriuje yra palyginti itin perspektyvus. Emisi-
jas jame galima sumažinti iki 13 %. Mainco (Vokietija) 
pavyzdys rodo, kad dviračiai gali lemti sumažėjusį CO2 
išmetimą (žr. 4 pav.).27 Didžiosios Britanijos Dviratininkų 
viešųjų reikalų grupės tyrimas parodė, kad net nedide-
lis dviračių padaugėjimas šalyje gali greitai sumažinti 
transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį 6 %. Dvi-
račių padaugėjimas, palyginti su dviračių populiarumu 
Olandijoje (dviračiu atliekama 27 % visų važiavimų), 
CO2 išmetimo kiekį gali sumažinti iki 20 %. 28

Net jei elektra varomi automobiliai ar kitos mažas/nu-
lines emisijas turinčios transporto priemonės ateityje 
taps paklausesnės, jie neleis sumažinti triukšmo taršos, 
kelių infrastruktūros streso dirvožemiui, išteklių nau-
dojimo ir naudotų transporto priemonių išmestų dalių 
tvarkymo keliamų aplinkosauginių problemų.

26 Dekoster, Schollaert, 1999
27 IFEU, 2008
28 Davies, 1995

Didėjantį norą gyventi mieste rodo trys dabartinės ten-
dencijos. Pirma, demografiniai pokyčiai: vyresniojo am-
žiaus gyventojams sunkiau įveikti ilgus atstumus, jiems 
reika patogaus priėjimo prie paslaugų, prieinamų tik 
miestuose. Antra, miestietiško gyvenimo stiliaus pliti-
mas. Ir trečia, būstų mažėjimas. Šie pokyčiai ilgainiui su-
darys sąlygas, lemsiančias sėkmingą dviračių integraciją 
tankesniuose miestuose.

Europos miestuose trūksta vietos, todėl reikia taupios 
(vietos atžvilgiu) ir veiksmingos transporto sistemos. Dvi-
račiai sujungia šiuos reikalavimus. Jie yra greiti, ypač ke-
liaujant trumpesnius atstumus, užima labai mažai vietos 
tiek važiuojant, tiek juos pastačius. Dviračių infrastruk-
tūra puikiai pritampa tankiuose ar istoriniuose miestų 
„labirintuose“ ir nereikalauja didelio masto intervencijų 
į miesto erdvę ar investicijų.

7. Dviratis – žalioji technologija

Nors klimato kaita ir naftos išteklių mažėjimas yra nuo-
latinis pasaulinių politinių diskusijų klausimas, motori-
zuotų transporto priemonių poveikis aplinkai vietos ly-
gmeniu vis dar yra aktualus, sakykim, miestuose dažnai 
būna padidėjęs išmetamųjų teršalų ir smulkių dalelių 

4 pav. Veiksmų CO2 taupymo potencialas, %
Šaltinis: Urbanczyk, 2011
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3. Bendradarbiavimas ir strategi-
nis mąstymas

Bendravimas elgsenos kaitos tikslais, kuriamos ku-
munikacinės priemonės daro tiesioginę įtaką dviračių 
populiarinimui ne tik skatindamos galutinį vartotoją, 
t. y. kiekvieną eismo dalyvį. Į jas taip pat įtrauktas 
plataus masto bendravimas su politikais ir sprendimų 
priėmėjais. Todėl šiame skyriuje bus dėstoma, kaip iš-
skirti suinteresuotas šalis, tikslines grupes ir kitus su-
bjektus. Taip pat bus pateikti veikėjų analizių ir svar-
biausių veiksnių dviračių skatinimo politikoje metodai 
ir išvados, ypatingą dėmesį skiriant komunikacijai. Tai 
tarnauja mobile2020 tikslams: padėti nacionaliniams 
veikėjams sukurti plačią žinių bazę, padėsiančią for-
muoti bendravimo ir bendradarbiavimo procesus.

Siekiant veiksmingai skatinti dviračių naudojimą, vi-
suomet reikės įvairių suinteresuotųjų šalių paramos ir 
pagalbos. Bendradarbiavimas, partnerystė ir kitos pa-
ramos rūšys yra labai svarbios bet kokiems veiksmams, 
kurių reikia imtis viešojo administravimo, dviratininkų 
asociacijoms, ar kitoms organizacijoms. Greičiausiai 
turite keletą partnerių, nevienodai besidominčių jūsų 
veiklomis, todėl patys turite nuspręsti, kokio bendra-
darbiavimo ieškote.29 Svarbu žinoti, kaip bendrauti su 
šiomis grupėmis ir kaip elgtis, kad jie taptų partneriais 
skatinant dviračių naudojimą. Suinteresuotų šalių api-
brėžimas iš tarpdisciplininės mokslinės literatūros:30 

„Suinteresuotosios šalys yra asmenys, grupės ar įstai-
gos, kurios nori prisidėti prie problemos (čia: mažas 
dviračių kaip kasdienės transporto priemonės naudo-
jimas), iš pradžių neapibrėžiant, ar teigiamai, ar nei-
giamai. Iš (įgyvendinimo) procesų galima suprasti jų 
poreikius ir susidomėjimą. Priklausomai nuo žinių ir 
įgūdžių, šios šalys prisideda prie problemos apibrėži-
mo. Jos yra svarbus subjektas problemos sprendimui, 
įvertinant svarbą visuomenei ir rezultatų praktišku-
mą.“31 

Veikėjai yra visi paprasti asmenys ar institucijos, for-
muojantys lokalią ar regiono visuomenę. Jie nebūtinai 
yra suinteresuotosios šalys, nes ne visi prisideda prie 
konkrečios problemos (neišnaudotas susisiekimo dvira-
čiais potencialas).

Tikslinės grupės yra transporto naudotojai/vartoto-
jai, kurių yra prašoma pakeisti savo mąstymą ir kas-
dienio judėjimo įpročius. Jie gali būti suskirstyti pagal 
demografinius rodiklius, vartotojų elgseną ir gyvenimo 

29 Paimta iš FGM-AMOR (leidėjas), 2011
30 Moksto darbai, kuriuose aprašytos mokslinės ir praktinės žinios, 

kaip priimti sprendimus
31 Becker, Jahn, 2006

būdo modelį (žr. 5 skyrių). Tam tikra prasme savival-
dybės (sprendimų priėmėjai, politikai ir valstybės tar-
nautojai) ir vietinės verslo įmonės yra tikslinės grupės, 
atsižvelgiant į kiekvieno partnerio perspektyvą (admi-
nistracijos, paslaugų teikėjo ar NVO). 

Suinteresuotosios šalys yra vietinės visuomenės nariai, 
kurie gali turėti įtakos vietos projekto įgyvendinimo 
tikslams:

• Vietiniai/regioniniai/nacionaliniain politikai, mies-
to taryba, valdžios institucijos, savivaldybės, kelių 
administracija

• Policija

• Vietiniai verslai/įmonės

• Sveikatos priežiūros specialistai, ypač dirbantys 
visuomenės sveikatos, nutukimo prevencijos ir 
psichikos sveikatos srityse

• Energetikos agentūros

• Pilietinės ir aplinkosaugos organizacijos ir spaudi-
mo grupės, kitos NVO

• Švietimo įstaigos: darželiai, mokyklos, universi-
tetai

• Viešojo transporto operatoriai

• Profesinės sąjungos

• Prekybos rūmai

• Turizmo asociacijos

• Profesinės ir ekonomikos filialų asociacijos

• Žiniasklaida

Suinteresuotosios šalys taip pat yra vartotojai, dvira-
tininkai ir pėstieji, jų veiksmams turi įtakos jų pačių 
kasdienė patirtis ir transporto naudotojai. Taigi, abi 
pusės – tikslinės grupės ir suinteresuotosios šalys – yra 
tarpusavyje kompleksiškai susijusios.32

Pagal Mobile 2020, svarbiausios suinteresuotosios šalys 
yra:

• Vietiniai ir regioniniai miestų ir transporto pla-
nuotojai, dirbantys savivaldybių administracijoje 
(departamentų vadovai, vykdantieji pareigūnai)

• Vietiniai/regioniniai politikai miesto tarybose

• Miestų ir transporto planuotojai planavimo kon-
sultacijų įmonėse

Galima teigti, kad gerai valdomas suinteresuotųjų ša-
lių dalyvavimas yra naudingas fondams, siekiantiems 
dviračius paversti neatskiriama vietinio susisiekimo 
kultūros dalimi. Norint pasiekti tokį suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą, reikia atsižvelgti į šiuos punktus:

32 Pastraipa iš Thiemann-Linden ir kt., 2010
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• Kas yra atitinkamos suinteresuotosios šalys, ku-
riam tikslui arba projekto daliai jos priskirtos? Ko-
kie argumentai juos paveiks? Suinteresuotųjų šalių 
analizė (3.1 skyrius)

• Kokiu būdu turėtų būti plėtojami ryšiai ir integra-
cija? Suinteresuotųjų šalių įtraukimo planas (3.2 
skyrius)

• Kaip suinteresuotosios šalys gali būti įtrauktos il-
gam laikui? Bendravimas (3.3 skyrius)

Pagrindiniai sėkmingos komunikacijos veiksniai 

Kalbant apie mobiliosios kultūros apibrėžimą, minėtini 
šie esminiai perėjimo prie tvaresnės mobiliosios kultū-
ros komunikacijų veiksniai:33

• Po visų diskusijų ir ginčų apie transporto politiką 
atėjo laikas įvairioms miesto politinėms grupėms 
paskelbti ilgalaikius miesto ir transporto plėtros 
nutarimus; dalis to yra politinis, susijęs su veikė-
jais ir administracinis bendradarbiavimas

• Kai kurie pagrindiniai veikėjai dažnai virsta trans-
formacijos tęstinumo varovais

• Miesto plėtros paradigma: į racionalius planavi-
mo procesus reikia įtraukti emocinę vertę, pa-
vyzdžiui, aukštos estetinės vertės miesto erdvių 
koncepciją

• Siekint profesionalumo, jau per vizijos plėtros 
procesus turi būti imamasi komunikacinių prie-
monių, sakykim, kampanijos, nukreiptos į komu-
nikacijų ar verslo projektavimą 

• Integruotos priemonės turi turėti suderintą tech-
ninę brandą ir kūrybinę kokybę tiek statybos, tiek 
komunikacijos priemonėse, ypatingą dėmesį ski-
riant detalėms

• Vartotojo ir keliavimo „nuo durų iki durų“ verti-
nimas, siekiant pabrėžti galimybes keliauti kelio-
mis transporto priemonėmis

Komunikacija yra įvairių lygių:

• Bandant rasti bendrą profesionalių veikėjų susita-
rimą ir puoselėti jų bendradarbiavimą 

• Dalijantis nuomone ir žiniomis su piliečiais (mo-
kymasis vienas iš kito)

• Bendraujant su eismo dalyviais (daugiau savire-
guliacijos)

• Bendravimas „pristatymo“ būdu (vaizdai ir emo-
ciškai pagrįstas klientų išlaikymas)

33 Deffner/Goetz, 2008

3.1  Suinteresuotųjų šalių analizė

Kadangi yra labai svarbu žinoti, kaip bendrauti, dirbti 
kartu ir įtraukti įvairias suinteresuotąsias šalis į dvi-
račių populiarinimą, naudinga atsižvelgti į veikėjų 
analizę.34  Bendradarbiavimas turi būti pritaikytas sa-
vitoms suinteresuotosioms grupėms: politikams, eismo 
planuotojams, verslo bendruomenėms, mokykloms, 
dviratininkų grupių rėmėjams ar nariams. Kiekvienai 
tikslinei grupei reikia savų metodų:

• Rodyti rėmėjams, kad jų indėlis yra vertingas

• Pripažinti ekspertų gebėjimus net prieštaravimo 
politiniu lygmeniu atveju

• Leisti politikams priimti politinius sprendimus; jų 
nepainioti techninėmis detalėmis

• Su valstybės tarnautojais reikia bendrauti smul-
kmeniškai: jie gali būti labai įtakingi, tačiau nėra 
atsakingi už politinius klausimus

Suinteresuotųjų šalių analizė gali būti naudinga norint 
geriau suprasti aplinkybes, todėl projektuotojų, var-
totojų ir kitų suinteresuotųjų šalių grupės dirba kartu, 
siekdamos nustatyti ir analizuoti kiekvieną suintere-
suotąjį subjektą, atsižvelgiant į jų pirminį ir galutinį 
interesus. Kaip atskirti potencialius sąjungininkus, ša-
lininkus arba priešus? Ir kokia jų įtaka?

5 pav. Paprasta suinteresuotųjų šalių analizės sandara
Šaltinis: parengta teksto autorių, pritaikyta iš  GTZ (leid.) 
 / Godefrooij ir kt. (red.), 2009

5 pav. pavaizduota įvairių tikslinių grupių ir jų pozicijų 
analizavimo sandara. Ją taikant, galima nustatyti, ko-
kia pagrindinių veikėjų svarba yra dabar, ir kur norite 
juos matyti ateityje dalyvaujant ir planuojant proce-
sus. Atsižvelgiant į poveikio lygį ir jų teigiamą ar nei-
giamą požiūrį į problemą, suinteresuotosios šalys gali 

34 Skyrius iš GTZ (leid.) / Godefrooij ir kt. (red.), 2009
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būti skirstomos į partneres, oponentes, rėmėjas ar pa-
šalietes. Žinoma, tai yra apytikslės kategorijos, tačiau 
jos gali padėti nuspręsti, kaip iš anksto į jas kreiptis. 

Paveiksle matyti įvairių veikėjų padėtis pagal jų po-
žiūrį ir įtaką politiniams procesams. Žalios rodyklės 
rodo norimas, o raudonos – vengtinas eigas. Norime, 
kad priešininkai taptų partneriais ar rėmėjais, o jei 
nepavyksta – pašaliečiais. Taip pat atkreipkite dėmesį, 
kad kartais rėmėjai pastumia partnerius gerokai dides-
nių įsipareigojimų link. Naujos partnerystės su gimi-
ningomis organizacijomis (pėsčiųjų ar vyresniosiomis 
asociacijomis) gali atsirasti plečiant dviračių skatini-
mo politiką. Naudinga pateikti dvi šios matricos versi-
jas, sudarančias vieną analizę: vieną, rodančią esamą 
padėtį ir kitą, sprendžiančią, kur partnerius norėtume 
matyti mėnesio ar vienerių metų laikotarpyje. 

Tada tampa aišku, ar verta, gal net būtina, dėti daug 
pastangų, siekiant konkrečias suinteresuotąsias šalis 
priartinti ir ko galima tuo pasiekti. Šių procesų inicia-
toriai turi savęs klausti, kodėl tam tikros suinteresuo-
tosios grupės juos domina ir kaip geriausia jas pasiekti. 
Tai padaryti bus lengviau žinant jų interesus ir tikslus.

Pradėkite nuo aiškaus tikslų, suinteresuotųjų šalių ir 
geriausių būdų joms pritraukti supratimo, paskui pe-
reikite prie konkrečių veiksmų. Atminkite, kad, be 
minėtų, yra daug kitų veiksnių, pavyzdžiui, turimi iš-
tekliai, įgūdžiai (ir asmeninės savybės) tų, kurie turi 
atlikti darbą, sąnaudų efektyvumas ir t. t.

3.2 Suinteresuotųjų šalių integracija

Partnerystės ir sąjungos yra ypač svarbios, nes poli-
tikos kūrimui jos gali pridėti svarbių išteklių arba su-
mažinti sąnaudas, teikdamos žinių, tam tikros atramos 
ir kitų elementų, kuriems pasiekti kitu atveju reikėtų 
daug pastangų ir išteklių.35 Dauguma grupių turi „var-
tininkus“, lyderius, kurių žymi parama jiems gali lemti 
naują poziciją tarp kitų veikėjų bendruomenių ar gru-
pių. Sistema sujungia šias grupes ir palaiko „uždarame 
rate“ – organiškais procesais sukuria informuotą ben-
druomenę, galinčią sėkmingai įveikti kritinius politinių 
sprendimų priėmimui momentus. 

Atviras visų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas 
yra labai svarbus sėkmingai reklaminei strategijai su-
telkiant profesinius, organizacinius ir finansinius ište-
klius. Suinteresuotųjų šalių tinklų sukūrimas yra ypač 
sėkminga strategija regioniniu lygiu, nes šiame lygme-

35 Skyrius 3.2 iš GTZ (leid.) / Godefrooij ir kt. (red.), 2009

nyje dažnai atsiranda panašių pagrindinių problemų ir 
sąlygų.36

Suinteresuotųjų šalių įtraukimo metodai buvo išban-
dyti ir išsamiai aprašyti „Aktyvaus pasiekiamumo“ 
(angl. Active Access) projekte (žr. Šaltinius). Veiksmin-
gi mechanizmai – reguliarios apskritojo stalo pobūdžio 
diskusijos, susitikimai, specialūs renginiai, seminarai 
ir vertinimo klausimynai, taip pat – išsamūs interviu. 
Suinteresuotosios šalys turėtų būti įtrauktos taip, kad 
jaustųsi priklausančios grupei, siekiančiai bendrų tikslų, 
kuriuos supranta ir yra jiems atsidavusios. 

Išsamiau: Dviratininkų grupės ir jų integracija

Dviratininkų grupės ypač svarbios kuriant ir įgyvendi-
nant dviračių politiką. Jie yra pagrindiniai darbotvar-
kės ir informuotumo katalizatoriai, gali išsakyti savo 
interesus ir būti labai svarbūs projektų eigos stebėto-
jai bei kritikai.

Dviratininkų organizacijos žino, ko reikia susisiekimui 
dviračiais ir kurie apribojimai turi būti pašalinti. Pa-
tirtis įgauta iš „Locomotives“ programos, valdomos 
Tarptautinės dviračių ekspertizės, parodė, kad pilie-
tinės visuomenės organizacijos ir aktyvistai gali turėti 
stiprų poveikį institucijų sąmoningumui ir norui pripa-
žinti dviračių svarbą susiekimui mieste ir ekonomikos 
plėtrai.

Statant konkrečių kelių įrenginius, tiesiogiai turėtų 
dalyvauti darbų paveiktos bendruomenės. Pagrindinės 
jų dalyvavimo priežastys yra trejopos. Pirma, žmonės, 
gyvendami demokratinėje visuomenėje, turi teisę iš-
reikšti savo nuomonę dėl gyvenamosios aplinkos for-
mavimo. Antra, bendruomenės įtraukimas lems geres-
nius planus, problemų sprendimus bei padės išvengti 
brangiai kainuosiančių klaidų. Trečia, kai tikslinės gru-
pės įgaus bendrą atsakomybės jausmą, daugiau rems 
planų įgyvendinimą.

Šiame vadove nebus pateikiami išsamūs aprašymai, 
kaip įvairiais būdais palengvinti vartotojų grupių da-
lyvavimą dviračių transporto planavimo politikoje, ta-
čiau labiausiai paplitę metodai yra šie:

• Darbo grupių diskusijos, siekiant nustatyti pro-
blemas ir pažinti iššūkius

• Bendrosios naudotojų grupės formuluoja ir teikia 
pirmenybę vartotojų poreikiams

• Konkurencingas ar kitoks finansavimas vartotojų 
grupėms leidžia aktyviau dalyvauti arba perimti 
konkrečias iniciatyvas (švietimas, „dviračių sekma-

36 Pastraipa iš Planungsbüro VIA eG, 2004
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dieniai“, saugus kelias į mokyklą ir t. t.) naciona-
liniuose ar regioniniuose dviračių planuose

• Vietinės vartotojų grupės aktyviai dalyvauja pla-
nuojant ir įgyvendinant dviračių intervencijas

• Vartotojų asociacijos gali daryti svarbią įtaką dvi-
račių infrastruktūros priežūrai ar įrengimui

3.3 Suinteresuotųjų šalių integracijos 
planas

Viena iš priemonių, skirtų sistemingai suinteresuotųjų 
šalių integracijai, yra sudaryti specialų jų dalyvavimo 
planą, kuris apibrėžtų projekto strategijas įtraukiant 
ir įtikinant visas reikalingas suinteresuotąsias šalis. 
Toks dalyvavimo planas naudojamas, tarkim, „Akty-
vaus pasiekiamumo“37 projekte.  Svarbūs tokio įtrau-
kimo plano klausimai:

1. Struktūra

Prašome užpildyti lentelę ir pridėti daugiau informaci-
jos (jei reikia) papildomose skiltyse žemiau. 

2. Įtikinami argumentai

Formuluodami specifinius argumentus konkrečiai suin-
teresuotajai pusei, atsižvelkite į seminaro rezultatus ir 
pristatymus iš pradinio susitikimo. 

37 Skyrius iš Thiemann-Linden ir kt., 2010

Keletas ėjimo į pradinę mokyklą pėsčiomis kartu su ki-
tais mokiniais naudos argumentų pavyzdžių:

• Sveikas susisiekimas vaikams ir lydintiems tėvams

• Saugumas prižiūrint suaugusiesiems 

• Vaikams yra smagu keliauti su kompanija

• Geresnis pasirengimas mokytis, nes vaikai prieš 
pamokas pajudėjo

• Išvengiama automobilių naudojimo (mažiau triukš-
mo, grėsmių, saugomas klimatas)

• Daugiau laisvo laiko tėvams – jiems nereikia kas-
dien lydėti savo vaikų

• Automobilių prieigos darosi nereikalingos, moky-
klose reikia mažiau stovėjimo aikštelių. 

3. Į ką kreiptis ir kaip tai daryti

Rasti konkrečius asmenis, į kuriuos bus kreipiamasi ir 
kreipiantis, jei žinoma, įrašyti jų pareigas ir vardą. Ap-
mąstykite ir atkreipkite dėmesį, kokiu būdu bus susi-
siekta su šiais asmenimis: el. paštu, paštu, telefonu ar 
kitais, mažiau tradiciniais metodais.

4. Tolesnė strategija

Pasiūlyti tolesnių veiksmų strategiją, siekiant užtikrinti 
suinteresuotųjų šalių informavimą apie projektą, saky-
kim, per reguliarius renginius, naujienlaiškius, apskrito-
jo stalo diskusijas, dovanas ir padėkas.

Metodas
Suinteresuo-
tosios šalys

Įtikinantys argumentai Į ką ir kaip kreiptis
Tolimesnė
strategija

• Koope-
ruotas 
kolektyvi-
nis vaikų 
vedimas 
į pradinę 
mokyklą

• Mokytojai
• Tėvai
• Žiniasklai-

da
• . . . 

• Vaikai dėmesingesni pamokų 
metu

• Tėvams nereikai rūpintis vaikų 
palydėjimu

• Sveikas kasdienis įprotis
• Saugu ir nekenkia aplinkai

• Telefonu į mokyklos va-
dovybę

• Laišku į tėvų atsovą
• Pasikviesti pietu vietinės 

žiniasklaidos atstovą

• Susitikimai
• Naujienlaiškiai
• Naujausių pro-

jekto žinių 
viešinimas nuo-
traukomis, elek-
troniniais laiškais

… … … … …

3 lentelė. Suinteresuotųjų šalių struktūrizavimas, jų tikslų atskleidimas (nurodyta, kaip su jais kontaktuoti)
Šaltinis:  Thiemann-Linden, 2010

Papildoma literatūra

1. Thiemann-Linden ir kt., 2010: Active Access. Stakeholder Involvement Plan.



IV Dalis: Elgesio pokyčių komunikacija 

183 

4. Rinkodaros komunikacijos 
strategijos ir elementai

Rinkodara yra ne tik reklama ir ryšiai su visuomene, 
bet ir visapusiška bei ilgalaikė koncepcija, grindžia-
ma viena pagrindine idėja, tiksliau, tikslu – analogišku 
šiam – išvystyti ypatingus pardavimo siūlymus produk-
tui, kuris „paskatintų naudojimąsi dviračiu.“

Kadangi daugiausia dėmesio skiriama elgesenos poky-
čiams, o ne tam tikriems prekių suvartojimo kiekiams, 
taikome socialinę rinkodarą. Pagrindinis jos apibrė-
žimas:38 socialinė rinkodara yra pritaikymas komerci-
nės rinkodaros technikų, kurios siekia sukelti bendrą 
žmonių požiūrio kitimą bei daryti įtaką, išlaikyti arba 
sukurti supratimą apie susijusias socialines normas, 
požiūrį ir elgesenos modelius.

Siekiant teigiamos socialinės rinkodaros strategijos, 
turi būti įgyvendinti keli kriterijai. Be elgsenos poky-
čio, kuris yra pagrindinis tikslas, kiti reikalavimai yra 
rinkos tyrimas ir tikslinių grupių identifikavimas. Be 
to, tikslinės grupės, eidamos į kompromisą, turi patirti 
konkrečią naudą. Šios socialinės rinkodaros prekybos 
objektai dažnai atsiranda ateityje, o ne iš karto po 
„pirkimo“. Negana to, socialinė rinkodara turi sujungti 
visas keturias klasikinės prekybos įrankių grupes: ga-
minio, kainos, ryšių ir platinimo politiką.

Tikslas yra daryti elgesiui įtaką per įvairias rinkodaros 
veiklas. Rezultatas turėtų būti pasikeitęs eismo daly-
vių supratimas, požiūris ir elgsena. Pagrindiniai soci-
alinės rinkodaros tikslai yra keturių rūšių socialiniai 
pokyčiai:39

• Turi pasikeisti tikslinių grupių informuotumo lygis

• Tikslinė grupė turi būti motyvuota užsiimti tam 
tikra veikla (pvz., vakcinacija)

• Reikia pakeisti kasdieninius įpročius (rūkymas, 
automobilio naudojimas ir t. t.)

• Reikia pakeisti požiūrį tam tikra tema

38  Andreasen (1994).
39 Kotler/Roberto (1991).

Tai aiškiai rodo, kad norima kompleksinių socialinių 
pokyčių, o ne paskiro veiksmo pakeitimo. Lengva in-
formavimo priemonėmis padidinti informacijos lygį 
(1). Kartu žmonės turi būti motyvuoti tam tikrai vei-
klai, tarkim, dažniau važinėtis dviračiu (2). Be to, jie 
turi pakeisti kasdieninio elgesio įpročius (transporto 
įpročius) (3). Sunkiausia yra pakeisti požiūrį (4).

Todėl akivaizdu, kad vien informacijos ir supratingu-
mo kampanijų, siekiant suteikti daugiau žinių ir są-
moningumo, nepakanka. Be to, visuomenės normų ir 
vertybių interpretacijos turėtų būti pasiektos taikant 
integruotas komunikacijos strategijas, kurios apima 
vaizdines reklamines kampanijas, suinteresuotųjų ša-
lių dalyvavimą ir vidinę vietinių administracijų ir pla-
navimo institucijų komunikaciją.

Socialinės rinkodaros priemonių pasirinkimą lems bū-
das, kaip bus pateiktos asmeninės naudos ir išlaidos.40  
Kaip permainos gali būti susijusios su konkrečiomis 
asmeninėmis naudomis, priklauso nuo konkrečios tiks-
linės grupės ir įvairių priemonių derinimo rezultatų: 
„keliavimo įpročių pokyčiai dviračių naudojimo link“ 
atveju asmeninė nauda yra konkreti ir išlaidos (rutinos 
ir požiūrio keitimas) yra didelės, dėl to kaita ir yra 
sudėtinga. Komunikacijos priemonės yra ypač svarbios 
siekiant naudos bendraujant aiškiu, emocionaliu ir su-
prantamu būdu.

Taigi komunikacijos strategija turi paaiškinti, kas, 
kam, ką, kada ir kokiu būdu sako. Veiksmingiausias bū-
das – nukreipti komunikaciją į suinteresuotąsias grupes 
ir asmenis, kurie ketina keisti savo elgesį. Kampani-
jos, nukreiptos į specialias tikslines grupes, asmenis 
ir t. t., yra paveikesnės, jei visuomenės informavimo 
kampanijos jau buvo atliktos vietiniu ar nacionaliniu 
lygiu, nes visuomenė labiau reaguos į bandymus dary-
ti įtaką požiūriui ir elgesiui. Labai svarbu žinoti, kokį 
elgsenos pokyčių proceso lygį visuomenė yra pasiekusi, 
kad pinigai nebūtų švaistomi netikslingoms kampani-
joms. Pagrindinis komunikacijos strategijų tikslas yra 
sužadinti visuomenės elgsenos pokytį tiek, kad vos vos 
pasikeitęs balansas vėliau jau pats skatintų tolesnius 
teigiamus pokyčius mažiausiomis išlaidomis. Balansui 
pasikeitus, bus labai svarbu išlaikyti elgsenos kitimą.41 

40 Rangan ir kt. (1996).
41 Pastraipa iš Danijos kelių direktorato (2000).



184 

4.1 Skatinimo etapai keliauti dviračiu

Vienas būdas, leidžiantis įsivaizduoti rinkodaros komu-
nikaciją ir jos sujungimą su keliauti dviračiu skatinimo 
„ginkluotės“ aspektais (planavimas, infrastruktūra ir 
paslaugos, susijusios su dviračiais), yra fazių modelis42  
ir jo pritaikymas skatinant keliauti dviračiu:

6 pav. Dviračių populiarinimo pakopos
Šaltinis: sukurta teksto autorių pagal Brandner (2000)

6 pav. nurodyti pagrindiniai rinkodaros elementai, kurie 
susideda iš strateginės ir operatyvinės rinkodaros. Tai 
apima pakopų analizes, prognozes (scenarijai, ,,minčių 
lietus‘‘), įgyvendinimą (sukurti viziją ir įgyvendinti) ir 
kontrolę (vertinimas). Šie dalykai turi būti apžvelgti in-
dividualiai: pagrindinis aspektas yra rinkodaros komu-
nikabilumo lygis. Tai susiję su ketvirtu veiksmu – ope-
ratyvioji rinkodara apima visą rinkodaros kompleksą: 
keturias produkto kainų ir platinimo komunikacijų prie-
monių grupes. Čia įdomios tik komunikacijų ir produktų 
strategijos, pritaikomos prieš įgyvendinimą.

4.1.1 Pasirengimas: planavimas ir partnerystė

Integruotas, politiškai pritaikytas veiksmų planas yra 
būtinas dviračių populiarinimui vietos lygmeniu.43 Ko-
munikacijos priemonės turėtų būti įtrauktos į bendrą 
dviračių strategiją (žr. I dalį apie planavimą). Patarti-
na susitarti su visomis susijusiomis šalimis dėl plano ar 
strategijos, taip sutaupant pinigų, užtikrinant įsiparei-
gojimų įgyvendinimą, mažinant įvairių tikslų ir projek-
tų neatitikimų.

42 Brandner, 2000
43 Skyriai 4.1.1 – 4.1.6 paimti iš Urbanczyk, 2010

Nuo pat pradžių turi būti užtikrintas finansinių išteklių 
prieinamumas. Visi planai, neturintys gerai apibrėžto 
finansinio dėmens, susiduria su pavojumi likti lentyno-
je. Privačios įstaigos ar kitos organizacijos gali atverti 
naujų finansavimo šaltinių. Konkrečioms priemonėms 
gali būti prieinamas nacionalinis ar ES finansavimas. 
Vis daugiau organizacijų ir agentūrų domisi automobilių 
naudojimo mažinimu ir važinėjimo dviračiais skatinimu. 
Jos turėtų dalyvauti rengiant ir koordinuojant dviračių 
strategijas. Galimi iniciatoriai ir partneriai dažniausiai 
yra suinteresuotosios šalys, išvardytos 3 skyriuje.44 Kiti 
partneriai galėtų būti:

• Darbdaviai

• Dviračių pardavėjai ir gamintojai

Integruotą kampaniją sudaro bendro dizaino kūrimas, 
įvairių priemonių naudojimas ir jų sujungimas. Toks sis-
teminis rinkodaros naudojimas taikosi į elgsenos poky-
čius socialinei gerovei pasiekti. Adresatas turi matyti 
aiškų požiūrį į visų rūšių veiklas. Tai gali apimti rekla-
mines kampanijas (plakatus, parodas, radijo, kino ir TV 
laidas ir t. t.) ir tradicinius viešuosius ryšius (renginius, 
konkursus, paslaugas arba finansines lengvatas ir pan.).

4.1.2  Padėties analizė

Svarbus atspirties taškas priimant tokį planą yra da-
bartinės keliavimo dviračiu padėties apžvegimas. Kai 
kurie tyrimai turi būti atlikti planuojant ir prioritetine 
tvarka rūšiuojant infrastruktūros ir paslaugų priemo-
nes. Keletas su komunikacijos problemomis susijusių 
pavyzdžių:45 

• Avarijos ir juodieji taškai (pvz., nelaimingų atsiti-
kimų žemėlapiai ar policijos įrašai)

• Eismo intensyvumas (eismo skaitikliai ar įprasti 
apskaičiavimai, klausimynai)

• Eismo srautai (eismo spūsčių analizės)

• Vartotojo pasitenkinimas esama padėtimi (disku-
sijų apžvalga spaudoje, klausimynai, tyrimai)

• Eismo struktūra (maršrutų, stovėjimo aikštelių, 
kelių konstrukcijų patikros)

• Dviračiams draugiškų vietinių įmonių ir/arba įmo-
nių, kur daug darbuotojų naudojasi dviračiais, 
analizė

Informacija gali būti renkama nuo pradžių (pirminiais 
tyrimais – skaičiavimu, stebėjimu, interviu, klausimy-
nais, grupiniais susitikimais, konsultacijomis) ar nau-
dojama jau surinkta (antriniai tyrimai, pavyzdžiui, 
statistiniai, laikraščiai, internetas).46

44 Danijos kelių direktoratas, 2000
45 Nacionalinis socialinės rinkodaros centras, metai nenurodyti
46 Nacionalinis dviračių strategijos komitetas, 2004
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Jei nepakanka vidaus kompetencijos, žinių gali suteik-
ti išorės konsultantai. Gera idėja yra ilgainiui pradė-
ti samdyti naujus patyrusius darbuotojus. Daugelyje 
miestų paskiriami dviračių pareigūnai.

4.1.3 Tikslų nustatymas 

Būkite tikri, ko norite pasiekti. Jūsų tikslai turi atitikti 
tikslinių grupių (laisvalaikio, potencialių ar reguliarių 
dviratininkų) ir dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių 
poreikį. Jūsų tikslai turi būti ambicingi, bet įgyvendi-
nami ir turi prisidėti prie nacionalinių tikslų (jei tokių 
yra) pasiekimo.

Pasak Dviračių rinkodaros vadovo, tikslai turėtų būti 
protingi (SMART):47 

• Konkretūs: įsitikinkite, kad tikslai siekia konkre-
čių rezultatų, o nėra veiksmai, kurių reikia imtis, 
norint juos pasiekti (reklaminės skrajutės nėra 
tikslas, bet būdas jį pasiekti)

• Matuojami: padarykite savo tikslus pamatuoja-
mus (procentine dalimi, norma)

• Pasiekiami: ar, reikalingas pastangas teisingai pri-
taikius, tikslas tikrai bus pasiekiamas?

• Aktualūs: pritaikykite savo tikslus prie vartotojų 
poreikių

• Nustatyta trukmė: nustatykite aiškią pradžios ir 
pabaigos datą

Konkretūs tikslai gali būti: keliautojų srautų perėjimas 
nuo automobilių prie dviračių eismo per tam tikrą lai-
ką, sunkių dviratininkų traumų sumažėjimas x % per 
tam tikrą laikotarpį arba nutiesti x kilometrų dviračių 
takų.48 

4.1.4 Veiksmų planas

Kai tampa aišku, ką jūs norite pasiekti, reikia sugal-
voti, kaip tai padaryti. Veiksmų planas turėtų apim-
ti tikslinių grupių poreikius. Ko nori žmonės ir kokios 
naudos  tikisi? Į veiksmų planą turėtų įeiti naudoja-
mų priemonių sąrašas (žr. 4.2, 5, 6 skyrius) ir būdas 
pažangai įvertinti (žr. 7 skyrių). Atkreipkite dėmesį, 
kad priemonės apima infrastruktūrą, kaip ir skatinimą, 
kitas minkštąsias priemones. Geriausia perėjimo nuo 
lengvųjų automobilių prie dviračių strategija sujungia 
patobulinimus, skirtus dviratininkams, su automobilių 
naudojimo ribojimais. Čia yra išvardytos infrastruktū-
ros ir paslaugų priemonės, nes joms taip pat reikalin-

47 Ibid
48 Danijos kelių direktoratas, 2000

gos komunikacinės pastangos. Naujos trasos, stovai ir 
žemėlapiai turi būti suvokiami ir vertinami kaip pridė-
tinė vertė.

Priemonės gali apimti:49 

• Infrastruktūros planavimą (dviračių takus ir jų 
tinklus, dvipusį dviračių eismą)

• Dviračių stovėjimo aikšteles (dviračių stovus, dvi-
račių stotis, apsaugas nuo prasto oro)

• Geresnę kelių priežiūrą (ypač žiemą)

• Kelių saugą („juodųjų taškų“ tvarkymą)

• Automobilių naudojimo ribojimus (kelių uždary-
mą, greičio ribojimus)

• Įvairiarūšį keliavimą (derinimą su viešuoju trans-
portu, dviračių vežimą traukiniuose)

• Dviračių schemas (viešuosius miestų ar įmonių 
dviračius)

• Renginius (dviračių dienas, dienas be automobi-
lio)

• Informacines ir sąmoningumo kėlimo kampanijas 
(važiavimo į darbą dviračiu reklaminės kampani-
jas, naujų dviračių takų įrengimo skatinimą, sau-
gumo kampanijas)

• Mokymą ir švietimą (tikslinius mokymus)

4.1.5 Prioritetų nustatymas

Kiekviena priemonė turi būti aiškiai aprašyta, geriausia 
įterpiant ir paveikslėlį. Įvertinkite kiekvieno veiksmo 
išlaidas ir suformuluokite kiekvienos priemonės alter-
natyvas. Priemones prioretizuokite bandydami įvertin-
ti jų įtaką susisiekimo įpročių kaitai (turint omenyje, 
kad elgesio kitimas gali užtrukti daug mėnesių). Nau-
dingi vertinimo klausimai:50

• Kiek priemonės paskatins naujas keliones dvira-
čiais? 

• Kiek bus išvengta dviračių avarijų? 

• Kiek eismo dalyvių paveiks priemonės? 

• Ką eismo dalyviams šios priemonės reikš? 

• Kiek procentų eismo dalyvių pakeis savo elgseną?

4.1.6 Įgyvendinimas

Įmonės koordinavimas iš vieno taško užtikrina gerą 
proceso apžvalgą. Dviračių koordinatorius arba išorinis 
specialistas turėtų būti atsakingi už visą įgyvendinimo 
priežiūrą. Jie turėtų būti pagrindiniai kontaktiniai as-
menys visiems susijusiems partneriams. Būkite pasi-

49 Ibid
50 Ibid
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rengę prireikus pritaikyti savo veiksmų planą, palikda-
mi vietos ką tik sugalvotoms priemonėms ir atmesdami 
kitas. Žiniasklaida bus svarbus veikėjas bendraujant su 
jūsų tikslinėmis grupėmis. Geriausia, kad jos veiktų iš 
išorės ir kuo įmanoma mažiau bei tik priemonių veiki-
mo pradžioje. 

Kadangi vertinimas yra nagrinėjamas atskirame šios 
dalies skyriuje, jis konkrečiai neminimas kalbant apie 
skatinimo pakopas (žr. 7 skyrių).

4.2 Marketingo komunikacijos elementai

4.2.1 Teoriniai elgesio pokyčio modeliai

Transteorinis modelis (TTM) yra aplinkos ir socialinės 
psichologijos/sociologijos veiksmų modelis.51 Jis yra 
pagrįstas šešiomis elgsenos pokyčių pakopomis. Mo-
delio, kurį 1982 metais sukūrė James’as Prochaska ir 
Carlo DiClemente, tikslas yra paaiškinti apgalvotus 
sprendimų priėmimo procesus. Labai aiškiai įtraukta 
laiko perspektyva, todėl šis yra vienintelis modelis, 
atsižvelgiantis į tai, kad elgsenos pokyčiai vyksta su 
procesu susijusiais būdais, ir žmonės, keičiantys savo 
elgesį, yra skirtingose pakopose. Be to, kai kurių veiks-
mų tikslas – kurti naujas kasdienes rutinas ir įpročius, 
negrįžimo prie buvusios elgsenos. Šiuo atžvilgiu mo-
delis yra veiksmingas ir pritaikomas skirtingoms aplin-
kybėms, tačiau iki šiol jis buvo taikomas daugiausia 
siejant su prastais gyvenimo įpročiais, priklausomybių 
įveikimu arba fizinių pratimų skatinimu. Vis dėlto jis 
dar yra ginčytinas taikant analogiją „automobilio vai-
ravimas lygus blogiui/priklausomybei“. Mūsų atveju 
mažiau dėmesio skiriama tam tikro elgesio nutrauki-
mui ir daugiau – perėjimui prie tam tikros elgsenos.

Transteoriniame modelyje daroma prielaida, kad kiekvie-
nos rūšies elgsenos pokyčiai yra ilgalaikis procesas, kai 
pereinamos skirtingos pakopos. Jis susideda iš šešių elge-
sio pasikeitimo manifestacijos lygių.52 Kelionių dviračiais 
motyvacijai ir įvaizdžio kampanijai (žr. 6.1 skyrių) šis mo-
delis buvo sumažintas iki trijų pakopų (žr. 7 pav.):

• Išankstinė (iki-/kontempliacija), kai komunikaci-
ja naudoja racionalius ir emocinius argumentus 
CO2 neišmetančiam susisiekimo būdui populiarin-
ti ir bando paskatinti domėjimąsi susiekimo įpro-
čiais

• Veikla. Šioje pakopoje automobilių vairuotojai 
gauna galimybę asmeniškai išbandyti dviračius ar 
vaikščiojimą (pasirengimas ir veiksmai)

51 Paimta iš Deffner/Götz, 2008a
52 Keller (1998); Prochaska ir kt., 1994

• Patvirtinimas (priežiūra), nukreiptas į visus žmo-
nes, kurie pakeitė savo kelionių įpročius, ban-
dantis juos skatinti ir sustiprinti pasiryžimą. Ši 
pakopa yra labai svarbi, nes, elgsenos pokyčius 
sutvirtinus, įmanoma nebegrįžti prie senų elgse-
nos modelių, nors ta neretai pasitaiko.53

Transteorinis modelis

Išankstinė 
pakopa

Veiklos 
pakopa

Pa(si)tvirtinimo 
pakopa

7 pav. Trys kampanijos ‘Kopf-an: Motor aus’ pakopos
Šaltinis: parengta teksto autorių pagal Fairkehr 2011

Transteorinis modelis jau empiriškai buvo įvertintas 
keliuose su sveika gyvensena susijusių įvairių sričių ty-
rimuose. Kintamieji, susieti su jų nuspėjimo galia, ga-
lėjo būti patvirtinti.54 Vis dėlto, anot skirtingų studijų 
analizių, šis modelis tinkamas, norint paskatinti trum-
palaikius elgesio pokyčius; ilgalaikio poveikio (trun-
kančio kelis mėnesius ir ilgiau) beveik nepasiekiama.55 
Galimos priežastys:

• Veikla, pavyzdžiui, važinėjimas dviračiu, apima 
įvairius elgesio modelius (priešingai nei, pvz., rū-
kymo)

• Asmens atskyrimas nuo „pradinio lygmens“ yra 
komunikacijos strategijos pagrindas. Dėl šio ap-
sisprendimo sudėtingumo perėjimas dažnai būna 
nesėkmingas

• Fizinį aktyvumą lemia daugelis išorinių veiksnių 
(amžius, lytis, socialinė ir ekonominė padėtis), 
kurie nėra įtraukti į transteorinį modelį

Tačiau modelio, panašaus į TTM, taikymas, siekiant 
apgalvoti elgesio kaitos veikimą iš anksto, gali padėti 
kuriant komunikacijos strategiją. Be modelio strategi-
ja gali gyvuoti tik kaip sujaukta prielaidų ir priemonių 
kompiliacija.

53 Fairkehr GmbH, 2011
54 Prochaska ir kt, 1998
55 Adams ir White, 2005
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Išvados

Nepaisant visų savo suvaržymų, AIDA modelis gali būti  
pagrindas siekiant elgesio pokyčių. Dviračių transpor-
to populiarinimui keturios pakopos gali būti pritaikytos 
taip:59 

• Supažindinti: tikslinė auditorija pirma turi žinoti 
apie keliavimo dviračiu galimybę, kad galėtų jį pa-
sirinkti: „Mačiau tokias puikias dviračiais važinė-
jančių moterų nuotraukas.“

• Sudominti: įgijus pradinį supratimą, žmonėms turi 
pasidaryti smalsu ir įdomu: „Gal reikėtų pagalvoti 
apie važinėjimą dviračiu.“

• Sužadinti norą: pasyvus požiūris turi būti išvystytas 
į aktyvų norą dalyvauti: „Norėčiau taip atrodyti!“

• Paskatinti pradėti veikti: ieškoti galutinio „dirgi-
klio“, kuris priverstų tikslinę auditoriją imtis ryž-
tingo žingsnio – pradėti važinėti dviračiu! „Šiuo 
metu vyksta fantastiška akcija XY dviračių parduo-
tuvėje!“

Dėl komunikacijos modelių galima padaryti šias išva-
das: nėra tvarkos daryti–mokytis–jausti eiliškumo. Tai 
turi būti apgalvota taikant konkrečią strategiją (trijų 
hierarchijų modelis):60 

• Įprastas mokytis–jausti–daryti eiliškumas taiko-
mas, jei tikslinė grupė nebijo pokyčių, jeigu tai 
gali būti pasiekta argumentais. Šiuo atveju bus 
apgalvoti emociniai važinėjimo dviračiu aspektai 
(„Būtų smagu!) ir tai lemtų tam tikrą elgesį.

• Daryti–jausti–mokytis seka taikoma, jei iš pradžių 
yra spontaniškas renginys, sakykim, jei atsiranda 
pasirengimo nereikalaujanti galimybė išbandyti 
dviračius. Pirma įvykiams priskyrus emocijas, ma-
tyti ir mokymosi efektas: „Iš tikrųjų buvo labai 
gera – galėčiau tai daryti dažniau!“

• Be to, yra įmanoma mokytis–daryti–jausti tvarka. 
Šiuo atveju asmuo paveikiamas, pavyzdžiui, in-
tensyviai ir argumentuotai kalbantis apie dvira-
čius, nes daugelis kolegų į darbą keliauja dvira-
čiu. Tada elgesena atsiranda dėl šios priežasties. 
Vėliau taip pat gali atsirasti teigiamas požiūris: 
„Gal man pačiam pabandyti?“

• Galiausiai jausti–daryti–mokytis sekoje emocinis 
lygis gali gali būti pasiekiamas, pasakojant apie 
teigiamas emocijas sukeliančią dviračių techno-
logiją, kuri lemia norą pabandyti ir vėliau įjungia 
mokymosi „oho efektą“ (angl. wow-effect)

• Venkite bumerango poveikio: svarbu nepamiršti, 
kad reklaminiai pranešimai gali sukelti neigiamą 
atsaką. Tai gali atsitikti, dviračius susiejus su CO2 

59 Nacionalinis dviračių strategijos komitetas, 2004
60 Paimta iš Deffner/Götz, 2008a

Pastaba

Renkantis agentūrą strategijai ir kampanijai sugal-
voti, reikėtų gauti jų idėjų šaltinius, paaiškinan-
čius, kokiomis prielaidomis komunikacijos eksper-
tai remiasi, ir kaip tokia priemonė funkcionuotų.

Reklamos poveikio ir komunikacijos tyrimų modeliai

AIDA modelis, sukurtas 1898 metais E. St Elmo Lewio, 
yra etapų modelis 56 ir iš pradžių buvo taikomas kaip 
gidas parduoti telefonu.57 AIDA dėmenys:

• Dėmesys (produktui)

• Susidomėjimas (kylantis susidomėjimas produktu)

• Noras (pirkti reklamuojamą produktą) 

• Veiksmas (vartojimo)

Po AIDA buvo sukurta daug pakopinių modelių58, kurie 
yra labai paplitę reklamos ir komunikacijos tyrimuose. 
Pakopiniai modeliai yra labiau reakcinių grandinių ap-
rašymas nei veiksnių nustatymas. Tačiau jiems trūksta 
dviejų svarbiausių (klasikiniame produkto vartojime ir 
kai kalbama apie tam tikro elgesio atlikimą) kompo-
nentų: viena vertus, yra elgesio įtraukimas (dalyva-
vimas), kita vertus, yra vadinamoji taikymo patirtis, 
reiškianti, kad asmuo jau turi patirties su (pageidauja-
mu) elgesiu bet kurioje srityje, ir ši patirtis, ar verčiau 
kai kurie jos aspektai, asmeniui buvo teigiami.

Elgsenos pokyčiai yra susiję ne tik su procesu. Reakci-
jos grandinė iš esmės neturi jokios konkrečios tvarkos. 
Tai labai akivaizdu 3 hierarchijų modelyje. Įprasta mo-
kymosi grandinė, kuria grindžiamas AIDA modelis:

• Mokytis (pažintinis apdorojimas)

• Jausti (emocinis apdorojimas)

• Daryti (bendrinis įgimtas apdorojimas)

Tačiau tyrimai parodė, kad taip pat gali būti ir sa-
vaiminis elgsenos išbandymas, t. y. „daryti“ gali būti 
pirmas taškas grandyje (daryti–jausti–mokytis), arba 
tvarka taip pat gali būti mokytis–daryti–jausti. Šiose 
hierarchijose tikslinės grupės/asmenys, kaip ir trans-
teoriniame modelyje, yra skirtingose pakopose. Be to, 
tikslinių grupių/asmenų dalyvavimas yra labai svarbus 
ir siūlo skirtingus atspirties taškus bendravimo galimy-
bėms.

56 Paimta iš Deffner/Götz, 2008a
57 Bongard, 2003
58 Liebert, 2003
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ir aplinkos sauga (įmanoma reakcija: „Nebegaliu 
to klausytis!“). Išvada: reikia pabrėžti naudingas, 
smagias ir tikslinėms grupėms pritaikytas nuosta-
tas ir pagrindinį tikslą apibūdinti atsainiau: „Be to, 
tai taupo CO2“.

4.1.7 Ką sakyti?

Dviračiai turi išties daug privalumų, bet visų naudų 
pasakojimas visiems tuo pačiu metu nieko gero ne-
duos.61  Svarbiausia suvokti, koks požiūris, poreikiai ir 
žinios, kuriuos pateiksime, turės didžiausią įtaką tiks-
linei(-ėms) grupei(-ėms).62

Dėl bumerango poveikio (žr. 4.2.1 skyrių) dviračių ska-
tintojai turėtų pabrėžti ne tik „aplinkos saugojimą“. 
Tie, kuriuos pranešimas įtikino, tikriausiai jau prieš 
tai buvo paveikti. Užuot toliau mojavę aplinkosaugos 
vėliava, nedarančia beveik jokio poveikio, auditoriją 
stenkitės sudominti kitkuo.

Pagrindiniai pranešimai turėtų remtis teigiamomis 
emocijomis, perteikiant įdomumo ir džiaugsmo, va-
žinėjimo dviračiu laisvės ir nepriklausomybės dvasią. 
Skatinimas turi raginti žmones naudoti dviračius suke-
liant teigiamas asociacijas. Kadangi keliavimo elgesys 
dažnai neracionalus, skatinamoji veikla, sutelkta į ra-
cionalias važinėjimo dviračiu naudas, neišvengiamai 
mažiau paveiki.

Žr. 4 lentelę; joje – žinučių įvairioms tikslinėms grupėms 
pavyzdžiai.63

Tikslinė grupė Žinutė

Mokyklinio 
amžiaus vaikai

Važiuoti dviračiu yra smagu, tai verčia 
tave jausis laisvu ir nepriklausomu. Tu 
esi eismo dalyvis.

Suaugę žmonės Važiuoti dviračiu yra smagu, tai sveika 
ir padeda palaikyti gerą formą.

Kasdien keliau-
jantys į darbą 
žmonės

Važiavimas dviračiu taupo laiką ir pini-
gus, padeda palaikyti gerą formą.

Pradedantieji 
dviratininkai

Važiuoti dviračiu yra lengva, greita ir 
lengvai integruojama į gyvenimo būdą.

Moterys Važiuoti dviračiu madinga, linksma, tai 
palaiko gražią figurą.

Imigrantai
Važiavimas dviračiu reiškia laisvę judėti 
ir nepriklausomybę. Taip pat tai greita 
ir lengva.

Vyresnio 
amžiaus 
žmonės

Važiavimas dviračiu reiškia atsipalaida-
vimą ir yra sveika.

Automobilių 
vairuotojai

Važiuoti dviračiu yra patogu, greita ir 
taupo pinigus.

4 lentelė.  Žinutės įvairioms tikslinėms grupėms 
Šaltinis: parengta teksto autorių pagal Urbanczyk, 2011

61 4.2.2 skyrius paimtas iš Urbanczyk, 2010
62  Nacionalinis dviračių strategijos komitetas, 2004
63 Ibid

Platesni pranešimai gali būti motyvuojantys, reikia 
kalbėti apie saugą ir pagarbą kitiems eismo dalyviams. 
Visuomenėje vyrauja saugos, aplinkos, transporto 
spūsčių arba pagarbos eismo dalyviams temos. Prane-
šimai taip pat gali būti skirti kitiems eismo dalyviams, 
pavyzdžiui, automobilių vairuotojams, tačiau reikėtų 
vengti juos diskredituojančių kampanijų.

Net tose vietose, kur aukštesnis važinėjmo dviračiu ly-
gis, ir važiavimo dviračiu nauda paprastai daugumai yra 
aiški naudinga sustiprinti teigiamas asociacijas. Kopen-
haga, vienas iš labiausiai išvystęs važinėjimą dviračiu 
pasaulio miestų, rengia sėkmingą „Dviračiu po Kopen-
hagą“ (angl. I Bike Copenhagen) kampaniją, skirtą pri-
minti piliečiams, koks patrauklus yra dviratis ir kaip jam 
prijaučia Kopenhagos gyventojai.

„Galima informuoti apie naujos dviračių trasos naudą 
kaip apie malonų ir patogų kelią greitai nuvykti į par-
duotuves“, o ne apie „prasto paviršiaus takelį, sukurtą 
miesto tarybos, siekiant nukreipti dviračius nuo pagrin-
dinių kelių.“64 

4.2 Paslaugos dizainas

Atsižvelgiant į tai, ar planuojama plati kampanija, ar 
atskiros priemonės, sėkmingai ir veiksmingai rinkodarai 
sukurti yra svarbus paslaugos dizainas. Jis turi būti išskir-
tinis, patraukiantis dėmesį ir atstovaujantis produktui 
(susisiekimui dviračiu). Logotipas kaip simbolis turi būti 
pateikiamas ant visų svarbių miesto elementų (kelrodžių, 
informacijos taškų, plakatų, reklamų, internete ir kt.). 
Kaip ir bet kurie kiti produktai, susisiekimo dviračiu ta-
patybės pagrindas – logotipas ir paslaugos dizainas. Visų 
informacijos ir rinkodaros elementų estetika, t. y. vaizdi-
nis patrauklumas, turi būti patraukli. Dviratis turi įgauti 
teigiamą suvokimą ir įvaizdį.

8 pav. Dviračius plačiai naudojančių miestų logotipai, 
įtraukiantys teikiamas žinutes ir vietinius elementus: 
Kopenhagos (viršuje) ir Miuncheno (apačioje).

64 Nacionalinis dviračių strategijos komitetas, 2004
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Šaltinis: www.ibikecph.dk, www.radlhauptstadt.münchen.de

Logotipas yra prekės ženklo „susisiekimas dviračiu“ ir 
žinutės teikiklis. Ar tai bus žodis ir prekės logotipas, ar 
tik prekės logotipas, priklauso nuo vietinių aplinkybių, 
ankstesnių prekybos priemonių (miesto rinkodaros pre-
kių ženklų). Daugelis gerų logotipų išnaudoja ypatingus 
vietos/miesto bruožus, santrumpas, miesto formą, vie-
tos orientyrus ar paminklus. Paslaugos dizainą ir logo-
tipą patartina patikėti atlikti profesionaliai rinkodaros 
agentūrai. Geriausias logotipas turi atitikti šiuos rei-
kalavimus:

• Lengva identifikuoti „dviratis“ arba „susiekimas 
dviračiu“

• Lengvai atpažįstamas

• „Greičio“ idėja

• Emocinis pritraukimas

• Saviti vietos aspektai (spalvos, nuorodos)

Be logotipo, turėtų būti sukurtas atkreipiantis dėmesį 
ir lengvai įsimenamas reklaminis šūkis. Raštas, spalvos 
turi būti suderintos su logotipu. Po užrašu kiekviename 
mieste turi būti siūloma sėsti ant dviračio ir visi turėtų 
iš karto suprasti, ką užrašu bandoma pranešti.

Prekinis ženklas (logotipas + šūkis) turėtų padėti sukurti 
išskirtinį produktą skatinantį susisiekimą dviračiu mies-
te. Šis produktas turi būti lengvai atskiriamas nuo kitų 
transporto priemonių, o tai gali įvykti tik emociniu ly-
gmeniu.

 

„Dviračiu po Kopenhagą“

Šia kampanija Kopenhaga populiarina pati save 
savo gyventojams ir visam pasauliui, prisistatyda-
ma kaip geriausia vieta dviratininkams. Kopenha-
giečiai, žinodami, kad jų mieste dviračių kultūra 
garsi visame pasaulyje, patys pradeda teigiamai 
tai vertinti. Šitai sukuria savaime stiprėjantį ci-
klą. 

„Kopenhagenizavimosi“ sąvoka tapo sėkmingo 
planavimo ir dizaino, paverčiančio pėsčiuosius 
ir dviratininkus pagrindiniais eismo dalyviais, 
duodančio naudą miestiečiams, aplinkai ir miesto 
gyvybingumui, miestų planuotojams sinonimu.

Ši populiarinimo kampanija yra tik viena dalis 
milžiniško plano, skirto padidinti dviratininkų 
skaičių Kopenhagoje ir pagerinti keliavimo 
dviračiu kokybę mieste.65

65 PRESTO konsorciumo Factsheet on broad promotional campaigns

Papildoma literatūra
1. Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige (metai 
nenurodyti): Toolkit for the implementation 
of a corporate cycling system. Bicycle friendly 
Bolzano/Bozen.
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5. Tikslinių grupių identifikavimas

Apskritai važiuoti dviračiu įmanoma beveik visiems: jau-
nam ir senam, vyrui ir moteriai, įvairių socialinių grupių 
ar nevienodo fizinio pasirengimo asmenims ir daugeliu 
atvejų – net neįgaliesiems. Kaip minėta 4.2.2 skyriuje, 
nei vienas pranešimas nesikreips kartu į tokias plačias 
žmonių grupes. Pranešimai turi būti sukurti, atsižvel-
giant į įvairius kiekvienos grupės poreikius ir norus. 

Keičiant žmonių keliavimo įpročius, su mobilumu su-
sijusius motyvus, turi būti atsižvelgiama į poreikius ir 
požiūrius. Yra įvairių būdų nustatyti charakteristikas ir 
sugrupuoti žmones, turinčius panašius poreikius.66, 67

5.1 Nuo segmentavimo iki orientacijos

Yra dvi rinkodaros procesų grupės:68 segmentavimo ir 
orientacijos (žr. 9 pav.). Segmentavimas – vartotojų su 
panašiais poreikiais dalijimas į smulkesnes grupes. Tu-
rėsite grupę žmonių su tais pačiais poreikiais, į kurią 
galėsite tiesiogiai kreiptis. Vartotojų segmentavimo 
kriterijai gali būti amžius, lytis, gyvenamasis rajonas, 
darbo vieta, dviračių turėjimas arba žmoni požiūris į 
įvairias transporto priemones.

Transportas Londonui (TfL) padalijo Londono dvira-
čių rinką į aštuonis dviratininko, važiavimo dviračiu 
dažnumo ir tikslo segmentus. Visų dviračių kelionių 
analizė parodė, kad 70 % tų, kurie važinėjo, buvo tik 
atsitiktiniai dviratininkai (vasarą apsipirkdavo ar pra-
leisdavo laisvalaikį); 30 % visų Londono dviratininkų 
sudarė 80 % visų dviračių kelionių. Šios grupės nereikia 
įtikinėti. Tikslas – kiekvieną kartą remti ir skatinti jų 
elgesį (gerinant įrenginius).

Žmonėms, kurie tik kartais važinėja dviračiu, tenka 
25 % visų kelionių, todėl jie yra svarbiausia tikslinė 
grupė. Jie teigiamai vertina dviračius, todėl geriausiai 
skatinti reklama (suteikti daugiau informacijos apie 
maršrutus, siūlyti treniruotes arba individualias kon-
sultacijas).

Apie 85 % žmonių Londone išvis nevažinėja dviračiu 
(neturi savo dviračio; neturi įgūdžių juo važiuoti; 
juos vertina neigiamai). Pasiekti šią grupę yra iššūkis, 
tačiau (ją segmentavus) bent dalis gali būti įtikinta 
panaudojant skatinimo kampanijas ir mokymo galimy-
bes. gmentavus) bent keli gali būti įtikinti panaudo-
jant skatinimo kampanijas ir mokymo galimybes.69 

66    Deffner ir kt, 2009
67  Cycling England, metai nenurodyti
68 5.1 skyrius paimtas iš Urbanczyk, 2010
69 Cycling England, metai nenurodyti

Londono tyrimas aiškiai apibrėžia įvairias potencialias 
važinėjimo dviračiu tikslines grupes: prie didžiųjų ne-
važinėjančių dviračiais žmonių grupių gali būti priski-
riamos įvairaus amžiaus ir lyties, taip pat priemiesčių 
gyventojų, moksleivių, studentų, pensininkų grupės. 
Jos gali būti sudaromos pagal orientaciją ir požiūrį, 
kurie kuria jų gyvenimo būdą ir keliavimo stilių. Re-
klaminė veikla gali spręsti savitus poreikius ir pagei-
davimus, tiesiogiai naudojant pritaikytus pranešimus, 
kanalus ir žiniasklaidą, tinkamą „žiūrėk ir pajausk“ 
dizainą.70 

Antrame etape šie pogrupiai, turintys tam tikrų ben-
drų požymių, yra vertinami pagal jų važinėjimo dvira-
čiu populiarėjimo potencialą. Geriausia pirma sutelkti 
dėmesį į grupes, kurios, labiausiai tikėtina, būtų imlios 
(galimos grupės) pasikeitimams. Tada galite panaudoti 
išteklius, geriausiai atitinkančius jų poreikius ir norus.

Trečio etapo tikslas yra paveikti kitas grupes. Šis proce-
sas yra vadinamas orientavimu. Tikslinių grupių pavyz-
džiai yra aprašyti kituose poskyriuose.

Sub group 1
Sub group 2
Sub group 3
Sub group 4

Whole consumer group Potential group 1

Potential group 2
No target group

No target group

Segmentation Targeting

9 pav. Procesai nuo segmentavimo iki orientavimo
Šaltinis: sudaryta teksto autorių

5.2 Būdai tikslinėms grupėms 
identifikuoti

Tai, kad žmonės turi skirtingus poreikius ir motyvacijas, 
yra viena iš priežasčių išskirstyti skatinimo pastangas. 
Kaip jau buvo minėta, komunikacijos priemones nau-
dinga nukreipti į tikslines grupes, kurios turi didžiausią 
elgesio pokyčių potencialą. Daugeliu atvejų biudžetas 
būna nepakankamas apimti visas grupes vienu metu. 
Kadangi yra daug taikymo būdų, šie pavyzdžiai pateikia 
keletą orientacijos į įvairius gyventojų segmentus būdų.

Marketingo tyrimuose tikslinės grupės yra grupės žmo-
nių, kurie yra potencialūs produktų ir paslaugų vartoto-
jai. Kaip buvo minėta 4 skyriuje, į socialinės rinkodaros 
sritį neįtraukiamas  produktų vartojimo skatinimas, ši 
sritis didina informuotumą apie socialines problemas 
ir elgesio pokyčius. Bus skiriama toms tikslinėms gru-

70 Öhmann, 2009
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pėms, kurios konkrečiai problemai tinka labiau – kurios 
turi didžiausią tikimybę perimti reklamuojamas idėjas 
ir elgesį. Tikslinės grupės gali būti apibūdinamos pa-
gal: 

• Tam tikras gyvenimo aplinkybes arba sociali-
nius-demografinius požymius

• Tam tikrą (naudotojo) elgseną

• Tam tikras bendras nuomones, pavyzdžiui, pana-
šias idėjas ir požiūrį į gyvenimą. Todėl gyvenimo 
būdo rinkodaros srityje vyrauja bendras požiūris, 
gyvenimo būdas ir stilistiniai polinkiai.

Laikantis šio požiūrio, siūloma tokia važinėjimo dvi-
račiais tikslinių grupių segmentacija. Tikslinės grupės 
bus identifikuojamos ne tik išskiriant transporto nau-
dotojų grupes, atsižvelgiant į naudojamas transporto 
priemones, tarkim, automobilių vairuotojai, viešojo 
transporto naudotojai. Yra paprastų tikslinių grupių 
apibūdinimo metodų, atsižvelgiant į jų socialinius ir 
demografinius požymius. Pavyzdžiui, senjorų, mokslei-
vių, dirbančių asmenų grupės iš tiesų yra gana dažnos, 
bet tai yra gana apibendrinta segmentacija. Kreipian-
tis į įvairias tikslines grupes, svarbu atsižvelgti į asme-
nų gyvenimo būdą. Pirmame etape į šias tikslines gru-
pes galima segmentuoti visą gyventojų spektrą –  pagal 
vyraujantį požiūrį, elgseną ar gyvenimo būdą. Tada 
vienas ar daugiau iš šių pogrupių gali būti pasirinkti 
kaip tikslinės grupės.

5.2.1 Pagal amžių, demografiją ar gyvenimo 
tarpsnį

Vienas iš labiausiai paplitusių ir praktiškų gyventojų 
segmentavimo rodiklių yra amžius ir demografija. Jie 
yra naudojami todėl, kad kiekviena šių grupių turi sa-
vitų poreikių ir prielaidų, pavyzdžiui:

• Mokiniai, ypač aukštesnių vidurinės mokyklos kla-
sių, yra labai aktyvi grupė

• Aktyvūs pensininkai

• Dvidešimtmečiai, kurie važinėdavo dviračiais 
anksčiau, bet šį įprotį prarado71 

71 Paimta iš Nacionaliniu dviračių strategijos komiteto (UK), 2004

Be segmentavimo vien pagal amžių, demografija api-
ma ir kitus veiksnius, pavyzdžiui, lytį, erdvinį gyveni-
mo kontekstą ir išsilavinimo lygį. 

Kitas segmentavimo metodas yra susijęs su įvairiais 
gyvenimo tarpsniais. Projekte „Gyvavimo ciklas“ nu-
statytos tam tikros progos, kada gali keistis keliavimo 
įpročiai. Šiais pokyčiais galima remtis, siekiant skatin-
ti naudoti dviračius.

Skatinant važiuoti dviračiu, svarbiausia nustatyti to 
naudą žmonėms tam tikru gyvenimo metu – kai jie 
labiausiai linkę permąstyti savo kasdienio važinėjimo 
įpročius ir/ar požiūrį į fizinį aktyvumą ir savo asmeninę 
sveikatą.72 

Gyvenimo ciklo įgyvendinimo vadovas įvardija šias ga-
limybes pakeisti keliavimo įpročius:

• Gimus vaikui

• Pradėjus eiti į vaikų darželį 

• Kai vaikas pirmą kartą pabando važiuoti dviračiu

• Pradėjus eiti į pradinę mokyklą

• Vidurinės mokyklos pradžia

• Gavus vairuotojo pažymėjimą (mopedo, motoci-
klo, automobilio)

• Pradėjus aukštąją mokyklą

• Pradėjus pirmąjį darbą (įskaitant praktiką)

• Sukūrus šeimą / bendrą ūkį

• Pakeitus gyvenamąją vietą

• Pakeitus darbą

• Rūpinantis šeimos nariu

• Išėjus į pensiją

• Įsitraukus į socialinę veiklą ar laisvalaikiu

Procentinė kiekvienos gyvenimo tarpsnio ir amžiaus 
grupės dalis gali būti įvertinta apytiksliai net ir netu-
rint statistinių duomenų, kad ir gyvenamojo registro.

72 Pastraipa iš FGM-AMOR (leidėjas), 2011
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10 pav. Veiksniai, atsirandant naujai rutinai, palankūs 
keliavimo įpročiams keisti
Šaltinis: parengta teksto autorių

5.2.2 Pagal savitus važinėjimo dviračiu 
įpročius

Vienas iš būdų nustatyti tikslines grupes važinėjimo dvi-
račiu skatinimui buvo pateiktas PRESTO projekte (žr. 11 
pav.) Šis metodas numato keturias skirtingas tikslines 
grupes, susijusias su įvairiais asmenų važinėjimo dvira-
čiu įpročiais ir dažnumu:73

Konkuruojantys dviratininkai sudaro mažiausią grupę. 
Jie važinėja dviračiu dėl sportinių sumetimų ir mano, 
kad tai yra sporto šaka arba jų „misija“. Nėra tiesiogi-
nio skatinimo būtinybės, bet juos išlaikyti ir kiekvieną 
dieną skatinti naudoti dviratį būtų naudinga. Jie taip 
pat galėtų būti laikomi rekreaciniais dviratininkais.

Nuolatiniai arba praktiniai dviratininkai  (kasdieniai 
dviratininkai) sudaro didesnę grupę. Nuolatinis važi-
nėjimas dviračiu apima visas keliones ne sportuojant, 
ne poilsiaujant, bet naudojant dviratį kaip transporto 
priemonę. Sporto aspektas yra tik teigiamas šalutinis 
poveikis. Dviratis yra naudojamas kiekvieną savaitę ar 
kasdien, konkrečiais tikslais (apsipirkti, aplankyti drau-
gus ir pan.). Šie dviratininkai jau žino apie dviračių nau-
dą, tačiau reikia jiems atsilyginti ir juos patikinti.

Poilsiaujantys dviratininkai važinėja dviračiu retai ir 
dažniausiai tik laisvalaikiu, pavyzdžiui, savaitgaliais. 
Jie nelaiko savo dviračio transporto priemone. Be to, 
jis yra būdas prasiblaškyti, patirti nuotykių ir pabūti 
gamtoje.

73 Kitos pastraipos iš Urbanczyk, 2010

Ši didelė grupė visuose miestuose turi didžiulį potencia-
lą, į ją turėtų būti kreipiamasi įvairių kampanijų, rengi-
nių, takų bandymo ir pan. metu.

Potencialūs dviratininkai (arba nevažinėjantys) sudaro 
didžiausią grupę; jie nėra važiavę dviračiu daugiau nei 
metus, tačiau daugelis jų pagalvotų apie tai, jei būtų 
sukurtos geresnės salygos. Tikslinės reklaminės kampani-
jos galėtų daryti nemenką poveikį daugeliui šios grupės 
subsegmentų.

Nors kiekviename Europos mieste, nesvarbu, ar jame 
keliavimas dviračiu yra populiarus, ar nelabai, povei-
kiui galbūt pasiduosiančių (konkuruojančių, nuolatinių, 
poilsiaujančių ir potencialių) dviratininkų skaičius yra 
skirtingas. Dažnai susisiekimo politika kuriama su tiks-
lu potencialius ir poilsiaujančius dviratininkus paversti 
konkuruojančiais bei kasdieniais dviratininkais. 11 pav. 
apibūdinamas pageidaujamas poslinkis šiose tikslinėse 
grupėse.

Norint nustatyti, kokią populiacijos dalį (tarkim, mieste) 
sudaro tam tikros grupės, galima atlikti apklausas. Klau-
simai gali apimti keliavimo dviračiu įpročius ir dažnumą, 
kelionių tikslus (dviratis kaip transporto arba poilsio prie-
monė).

11 pav. Tikslinės grupės ir pageidautinas perėjimas
Šaltinis: Urbanczyk 2011

5.2.3 Pagal geografiją ar vietovę

Paprastas būdas dalyti gyventojus į segmentus yra skirs-
tyti juos pagal konkrečios vietos geografiją. Tai gali būti 
naudinga skatinant važiuoti dviračiu į darbą ir gali reikš-
ti orientavimąsi į tuos, kurie gyvena ar dirba tam tikru 
atstumu nuo dviračių trasos, arba tuos, kurie dirba tam 
tikroje vietoje. Norint tai padaryti, reikės tam tikros pra-
dinės informacijos apie žmonių keliavimo būdų pasiskirs-
tymą.74

74 Nacionalinis dviračių strategijos komitetas (UK), 2004
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Kitas pavyzdys yra dviračių derinimo su kitomis trans-
porto priemonėmis skatinimas. Skatinimo priemonės 
gali būti sutelktos į priemiesčių gyventojus, gyvenan-
čius tam tikru atstumu nuo viešojo transporto stotelių. 
Taip pat galima kurti programas, nukreiptas į mokinių, 
gyvenančių tam tikru spinduliu nuo savo mokyklos, gru-
pes.

5.2.4 Pagal susisiekimo būdus

Tyrimai parodė, kad tam tikrų transporto priemonių pa-
sirinkimas nėra pagrįstas vien tik racionaliais apskaičia-
vimais. Didelę įtaką (gal net didesnę) daro emocijos ir 
simbolika. Per pastaruosius 15–20 metų buvo atlikta ne-
mažai tyrimų, nagrinėjančių, kaip emocijos daro įtaką 
transporto priemonės pasirinkimui. Vienas iš sociologi-
nių požiūrių yra pažvelgti į gyvenimo stiliaus (ar gyveni-
mo būdo) aspektus, nes jie apima emocinę ir simbolinę 
dimensiją. Gyvenimo modeliai remiasi supratimu, kad 
įvairios socialinių grupių vertybės, normos, kryptys ir 
požiūriai sutampa. Pagrindinės gyvenimo būdo kryptys 
apima pasiskistymą, susijusį su:

• Tradicionalizmu/modernumu (šeimos orientacija, 
individualizmu, hedonizmu)

• Religiniais įsitikinimais, požiūriu į pasaulį

• Trauka rizikai, technikai 

• Trauka naujausioms technologijoms

Šios gairės taip pat yra aprašytos pagal socialinių grupių 
sociodemografinius ir ekonominius rodiklius.

Siekiant apibūdinti galimus vartojimo ir elgsenos mo-
delius, gali būti panaudoti tikėjimo ir veiksmo (elgesio) 
rodikliai. Gyvenimo stiliaus modeliai padeda suprasti, 
kokie (be laiko, pinigų ir racionalumo) turi būti kiti 
veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti, nes jie padeda pa-
aiškinti elgesį. Asmeninių pasirinkimų supratimas taip 
pat reiškia:

• Smagumo, fizinio pasirengimo, greičio motyvus

• Trauką rizikai, technikai

• Vertybes – tradicionalizmą ar modernumą 

Dauguma gyvenimo modelių skiria dėmesį bendroms 
gairėms, tačiau jie nėra labai saviti. Naudingesni su-
sisiekimo būdų modeliai, kurie apima gyvenimo būdą, 
taip pat konkrečias susisiekimo pakraipas ir vertybes.75

Komunikacinės priemonės dviračių skatinimo srityje 
turėtų atsižvelgti ir į orientaciją bei nuostatas, išreiš-
kiamas skirtingų gyvenimo būdo grupių. Iš visų esančių 
gyvenimo būdo grupių norint išskirti turinčias didžiausią 
potencialą pasirinkti dviratį kaip transporto priemonę, 

75 Ohnmacht ir kt., 2009; Götz ir kt., 2002

reikia atidžiai ieškoti bruožų, reiškiančių troškimą nau-
jovių, teigiamą požiūrį į dviratį bei galimus motyvus. 

Pastaba

Toliau pasakosime apie pagrindines tikslines gru-
pes, remdamiesi moksliniais duomenimis. Empiri-
nis jų pagrindas yra Vokietijos ir Vakarų Europos 
tyrimai. Trys grupės apima beveik 50 % visų žmo-
nių, vyresnių nei 16 – 18 metų. Kadangi abejo-
jame (tačiau tam neturime empirinio pagrindo), 
kad tai būtų tiesa ir Vidurio bei Rytų Europoje, 
nusprendėme jas apjungti bendriniu gyvenimo 
būdo modeliu (žr. tekstą toliau). 

Tikslinės grupės, paremtos susisiekimo stiliumi

Galima išskirti tris pagrindines tikslines grupes (kaip 
įvairių susisiekimų stilių ir kelionių elgesio tyrimų rezul-
tatą76). Grupės, naudojančios dviračius kaip kasdienes 
transporto priemones, čia neįtrauktos. Jos nėra pagrin-
dinės tikslinės grupės, nes jau važinėja dviračiais. Vis 
dėlto turi būti pripažinta jų elgsenos išsaugojimo svar-
ba, net jei jiems nebeverta būti komunikacijos priemo-
nių dėmesio centre.

Susisiekimo stiliai, turintys didelį perėjimo prie kasdie-
nio dviračio naudojimo potencialą:77

 Nukreiptas į gerą ir įdomų laiko praleidimą
• Nuotykis ir judėjimas, paremtas dinamika, 

greičiu, rizikos trauka

 Nukreiptas į gamtą ir sveikatą
• Nuotykis ir judėjimas sportuojant, gėrintis gam-

ta ir stiprinant sveikatą

 Nukreiptas į kultūrą: 
• Nuotykis ir judėjimas suderinamas su įkvėpimu, 

malonumu ir smalsumu

76 Götz ir kt. (2002); Ohnmacht ir kt., 2008
77 Götz/Deffner
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Nukreiptas į gerą ir įdomų laisvalaikį 

Susisiekimo orientacija Gyvenimo būdo orientacija

• Nuotykis, greitis, rizika
• Paties kontroliuojamas ir individualus keliavimas (ma-

šina, dviratis)
• Važiuoti mašina smagu
• Transporto priemonės kaip svarbus gyvenimo būdo sim-

bolis
• Keliauti pėsčiomis nuobodu

• Individualizmas
• Trauka technologijoms
• Aktyvus laisvalaikis: pramogos ir siekimas jaudinančių 

dalykų (šokiai, vakarėliai)
• Sportiškumas
• Pomėgis nuotykių ir leisti laiką su draugais

Sociodemografinis apibūdinimas Kelionių įpročiai

• Dažnai jaunesni žmonės ir vyrai
• Dažnai vieniši
• Turintys aukštąjį išsilavinimą 

• Vidutiniškai naudojasi automobiliu
• Daug naudojasi viešuoju transportu
• Mažai naudojasi dviračiu ir vaikšto

Nukreiptas į gamtą ir sveikatą78

Susisiekimo orientacija Gyvenimo būdo orientacija

• Nuotykių ir būti su šeima derinys
• Sportiškas
• Linkęs leisti pinigus laisvalaikiui gamtoje ir aplinkai 

draugiškam keliavimui
• Stiprus potraukis saugoti gamtą ir joje būti

• Kultūriškai ir socialiai aktyvus
• Stiprus atsakomybės jausmas (tvarumas)
• Trauka technologijoms (informacinėms ir komunikaci-

nėms)

Sociodemografinis apibūdinimas Kelionių įpročiai

• Po lygiai vyrų ir moterų 
• Tolygiai amžiaus grupių
• Vidutinis namų ūkis

• Truputį daugiau nei vidutiniškai naudojasi mašina
• Vidutiniškai naudojasi viešuoju transportu
• Truputį daugiau nei vidutiniškai naudojasi dviračiu

Nukreiptas į kultūrą

Susisiekimo orientacija Gyvenimo būdo orientacija

• Mėgsta kultūrinę diversifikaciją
• Ieško autentiškumo
• Bendraujantis, plataus mąstymo, mėgsta daryti įspūdį 

ir turėti daug žinių

• Domisi kultūra
• Rūpinasi savo kūnu ir fizine sveikata
• Socialiai aktyvus
• Plataus mąstymo ir tolerantiškas
• Atmeta tradicines vertybes

Sociodemografinis apibūdinimas Kelionių įpročiai

• „Geriausio amžiaus“ (50 m. ir daugiau)
• Aukštesnis nei vidutinis išsilavinimo lygis
• Didesnis nei vidutinis namų ūkis (1–2 asmenys)

• Vidutiniškai naudojasi mašina
• Mažiau nei vidutiniškai naudojasi viešuoju transportu
• Kiek daugiau nei vidutiniškai nadojasi dviračiu

78 Šis tipas kituose tyrimuose dar žinomas kaip Sveikatos ir tvarumo 
gyvenimo būdas (angl. LOHAS).
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12 pav. Dviračių skatinimo kampanijos plakatas, skirtas 
mėgstantiems gerai ir įdomiai praleisti laisvalaikį. 
Šaltinis: Niurnbergas

13 pav. Dviračių skatinimo kampanijos plakatas, skirtas 
mėgstantiems gamtą ir tausojantiems sveikatą
Šaltinis: Niurnbergas

     
14 pav. Dviračių skatinimo kampanijos plakatas, skirtas 
vertinantiems kultūrą 
Šaltinis: Niurnbergas

Duomenys apie Vidurio ir Rytų Europos gyvenseną

2005 metais GFK atliko Rytų Europos gyventojų bendro-
sios orientacijos ir gyvenimo būdo tyrimus79. Buvo nusta-
tyta gyventojų, kurie tai pat gali prisidėti prie važinėji-
mo dviračiu kultūros, bendra orientacija, bei vartotojų 
poreikiai šioje srityje. Rytų Europos vartotojai:80

• Skiria daug dėmesio šeimai
• Yra ekologiškai sąmoningi
• Labiau vertina saugumą ir vengia rizikos
• Daugiau puritoniški nei hedonistiški
• Teikia pirmenybę nesenstančiai estetikai, o ne ma-

dai
• Kreipia dėmesį į vyraujančią nuostatą
• Nori leisti laisvalaikį su draugais
• Daugiau galvoja apie ateitį nei mėgavimąsi gyveni-

mu čia ir dabar
• Daugiau dėmesio skiria svarbiausiems privalumams 

nei papildomoms produkto savybėms

GFK gyvenimo būdo modelis yra vadinamas „Euro Socio 
Styles“ (žr. 15 pav.). Jis sukurtas remiantis tikrovės, kai-
tos, pastovumo ir išvaizdos dimensijomis. Šios trys gyve-
nimo stiliaus grupės niekaip tiesiogiai nesusijusios su šiuo 
gyvenimo būdo modeliu. Pateikiamos keturios gyvenimo 
būdo grupės yra suskirstytos visų pirma pagal susisiekimo 
būdą.81 Šiame VRE gyvenimo stiliaus modelyje 21–30 % 
gali būti vertinami kaip turintys potencialo būti patraukti 
naudoti dviračius. Potencialas gali būti nulemtas komuni-
kacinių priemonių, nukreiptų į tikslinę grupę bei infras-
truktūros patobulinimų:

 Autentiškas pasaulis
• Racionalios, morališkai atsiskyrusios šeimos, tu-

rinčios geras pajamas, norinčios darniai ir suba-
lansuotai gyventi

 Jaukus technikos pasaulis
• Aktyvios, šiuolaikiškos brandaus amžiaus poros, 

naudojančios brangesnę namų ūkio įrangą, ieš-
kančios individualios savirealizacijos

 Naujas pasaulis
• Hedonistiški, tolerantiški, aukštesnio pragyveni-

mo lygio intelektualai, siekiantys individualios 
harmonijos ir socialinės veiklos

 Darbštusis pasaulis (iš dalies)
• Jauni, dinamiški ir oportunistiški žmonės, te-

pradedantys ieškoti pasisekimo ir materialios 
nepriklausomybės

79 11 šalių, daugiau kaip 12 tūkst. gyventojų: Kofler/GFK, 2005
80 Ibid
81 Kofler/GfK, 2005
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Papildoma literatūra

1. Segmento projektas (http://www.segment-
project.eu/). FGM-AMOR (leidėjas) (2011): 
How to run a cycling action. LifeCycle Imple-
mentation Manual.

15 pav. GRK Euro Socio Styles Vidurio ir Rytų Europai
Šaltinis: Kofler/GfK, 2005
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6. Rinkodaros kampanijų  
pavyzdžiai ir komunikacijos 
priemonės

Toliau pateikiamos ir apibūdinamos įvairios komunikaci-
jos priemonės. Jos apima:

• Bendras įvaizdžio ir motyvacijos kampanijas

• Programas ir būdus motyvuoti specifines grupes

• Kitas skatinimo važiuoti dviračiais veiklas ir rekla-
mos priemones, kurios yra pateikiamos neįprastai

Šios reklamos priemonės supažindina su dviračiu kaip 
transporto priemone, gerina žmonių nuomonę apie va-
žinėjimąsi dviračiais ir tobulina jų įgūdžius bei kelia pa-
sitikėjimą savimi. Tai padeda permąstyti savo kelionių 
įpročius ir rinktis sveikesnį ir veiksmingesnį būdą.82

6.1 Bendro įvaizdžio ir emocinės kam-
panijos bei veikla

Bendro įvaizdžio kampanijos yra skirtos motyvuoti 
tiems, kurie nesinaudoja dviračiu ir sukurti teigiamą 
važinėjimosi juo įvaizdį visuomenėje. Kaip ir kitų pro-
duktų, sakykim, automobilių, reklamoje, simbolinę ir 
kartu materialią naudą bei tam tikrą gyvenimo būdo 
jausmą, kuris atsiranda naudojantis dviračiu, perteikti 
naudojamos emocijos. Tai sukuria patrauklias aplinky-
bes dviračio „idėjai“ atsirasti.

Plačios kelionių dviračiais kampanijos yra labai tinka-
mos miestuose, kur dviračiai populiarūs arba mažai, 
arba labai. Menkai išsivysčiusiuose miestuose pirmo-
sios investicijos tenka infrastruktūrai ir švietimo prie-
monėms, o ne laisvalaikio centrams gerinti. Potencia-
liems dviračių mėgėjams pritraukti turėtų būti kuriama 
kažkas naujo ir patrauklaus. Neprasminga investuoti į 
motyvacines laisvalaikio dviračiais kampanijas, nebent 
tam yra sukurtos gana geros sąlygos.83 Miestui kuriantis, 
skatinti dviračių infrastruktūrą yra svarbiau.

6.1.1 „Brain on: engine off“ kampanija 
Vokietijoje

Vokietijoje 2009 metais buvo įgyvendinta pirmoji va-
žinėjimosi dviračiais ir vaikščiojimo kampanija.84 Jos 
tikslas – paskatinti žmones permąstyti savo kelionių 
įpročius ir daugiau keliauti pėsčiomis bei dviračiu. Nu-
matyta grupė susidėjo iš tų, kurie įprastus atstumus (iki 
6 km) galėtų įveikti pėsčiomis arba dviračiu, nors iki 

82 Pastraipa iš Urbanczyk, 2010
83 PRESTO konsorciumo Factsheet on Broad promotional campaigns
84 6.1.1 skyrius paimtas iš Urbanczyk, 2010

šiol naudojosi automobiliu. Kampaniją sudarė keletas 
dalių, ją rėmė gerai žinomos vokiečių grupės, kurios pa-
teikė savo nuomonę. Atskiros kampanijos dalys rėmėsi 
transteoriniais modeliais, taikomais psichologiniams ty-
rimams (žr. 4.2 skyrių).

16 pav. Motyvacinis plakatas Vokietijoje: „LABAI AČIŪ VISIEMS 
DORTMUNDO DVIRATININKAMS“
Šaltinis: fairkehr Agentur GmbH

Pateikto pobūdžio skelbimai yra džiugūs, bet kartu 
ir provokuoja. Žiniasklaida – lauko skelbimų lentos 
ir plakatai – buvo naudojami pasiekti būtent trumpų 
atstumų vairuotojams. Ši kampanija taip pat organi-
zuodavo renginius, dalindavo lankstinukus, apie trum-
pas keliones teikė informaciją internetu, kur buvo ir 
CO2 skaičiuoklė, įrodanti vaikščiojimo bei važinėjimo 
dviračiais naudą. O tam, kad pasiektų žmones, už-
siimančius įprasta kasdiene veikla, kampanija buvo 
reklamuojama šmaikščiais kino intarpais ant pirkinių 
vežimėlių prekybos centruose, stovėjimo aikštelėse 
ant mašinų ir pan. Dėl mažo finansavimo reklamos 
agentūra nutarė, kad pigiau kampanijos turinį pateikti 
žodine forma ir trumpu, dažnai pasikartojančiu būdu 
nei nuolatiniu plakatų, fotografijų ar vaizdų demons-
travimu. Atkreipdama dėmesį žodinėmis reklamomis 
bei remdamasi transteorine idėja, kampanija skyrė 
tris spalvas trims kampanijoms dalims simbolizuoti. 
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17 pav. Motyvacinės kamanijos plakatas „Kopf an: Motor aus“ 
(Kodėl nesudeginti kalorijų, užuot deginus kurą?“)
Šaltinis: airkehr Agentur GmbH

2009 metais nacionaliniame konkurse atrinko keturis 
miestus (Dortmundą, Bambergą, Halę ir Karlsrūhę) ir 
juose pradėjo kampaniją. FORSA ir Vupertalio instituto 
vertinimo rezultatai parodė, kad apie kampaniją buvo 
žinoma plačiai: 76 % visų interviu dalyvių tuose mies-
tuose ją buvo pastebėję. 26 % tikino, kad kampanija 
juos paskatino keisti jų pačių gyvenimo būdą (Reutter 
2010).

6.1.2 Bolcano bendra dviračių sistema 

Šiaurės Italijos Bolcano miestas, turintis apie 100 tūkst. 
gyventojų, per dešimt metų žymią dalį transporo prie-
monių pakeitė dviračiais. Pagrindinė šio pokyčio prie-
žastis – sukurta bendra dviračių sistema; prie kūrimo 
2000 metais prisidėjo Ekologijos institutas Alto Adige. 
Bolcano sistemą sudaro keturi elementai:

• Tankus dviračių takų tinklas

• Dviračių statymo vietos

• Informacija ir komunikacija

• Rinkodara

Žinoma, du pastarieji punktai yra svarbiausi kalbant 
apie komunikaciją, lemiančią transporto įpročių poky-
čius. Kita vertus, yra svarbu pabrėžti, kad Bolcano dvi-
račių transportas buvo įdiegtas kaip sistema, todėl du 
pirmi punktai taip pat yra stipriai susiję su kitais dviem.

Keletą metų, įdiegus naują miesto infrastruktūrą, Bol-
canas, padedamas ES projektų (EMOTIONS, VIA NOVA, 
Trendy Travel), aktyviai investavo į rinkodaros priemo-
nes ir  dviračių infrastruktūrą.

Kaip minėta 4.3 skyriuje, visos reklaminės veiklos prie-
monės buvo gaminamos tokio paties dizaino ir žymimos 
BiciBolcano  logotipo simboliu.  Šiuo simboliu (žr. 18 pav.) 
pažymėta visa susijusi informacija, taip pat infrastruktū-
ros centrai, nuomojami dviračiai, ženklų ir informaciniai 
stulpai bei dviračių statymo centrai.  

18 pav. Bolcano (Italija) nuorodų sistema 
Šaltinis: Deffer, 2011

Papildoma literatūra

1. Urbanczyk, Rafael (2010): PRESTO konsorciumo 
Cycling Policy Guide. Promotion of Cycling. www.
kopf-an.de (vokiškai).

2. Bikeminded (http://www.bikeminded.org/) ir 
(http://www.cyclingcarma.com/english/index.
php).

Kampanija: Radlhauptstadt München (http://
www.radlhauptstadt.muenchen.de/).
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Su visuomene komunikuota ir kitokio pobūdžio prie-
monėmis. Vienas iš būdų yra nuorodų sistemos, rodan-
čios maršrutus į svarbiausias miesto dalis, įdiegimas. 
Perteikiama idėja – transportas dviračiu yra pigus, pa-
prastas, estetiškas ir patrauklus.

Kertinis elementas, siejantis informaciją ir komunika-
ciją Bolcane, yra sulankstomas nedidelis kišeninis dvi-
račių takų žemėlapis. Jis rodo visus maršrutus mieste.  
Kitas svarbus dalykas – informacijos stulpų įrengimas 
šalia dviračio takų. Šie stulpai rodo dviratininko vietą 
ir kitą susijusią informaciją.

19 pav. Bolcano (Italija) informacijos taškas
Šaltinis: Deffner, 2006

Panaudojant didelius lauko plakatus, internetinę rekla-
mą, reklamą autobusuose, kino teatruose ir rengiant 
dviračių festivalius, buvo vykdoma plataus masto rin-
kodaros kampanija. Visos šios priemonės motyvuoja 
žmones daugiau važinėtis dviračiu ir kartu perteikia 
gražią dviračių transporto idėją. Daug dėmesio skiriama 
estetikai ir italų grožio sampratai kiekviename dviračių 
modelyje. 

20 pav. Dviračių stovai su BiciBolzano simbolika Bolcane 
(Italija)
Šaltinis: Deffner, 2011

Sistemingas planas populiarinti bei pakeisti žmonių po-
žiūrį ir įpročius į dviračius buvo toks sėkmingas, kad 
2002–2005 metais transporto dalis dviračiais padidėjo 
nuo 18 % iki 23 %. Bendras Bolcano takų suplanavimas, 
krypčių sistema ir rinkodaros idėjos yra puikus pavyzdys 
miestams, kurie nori sistemiškai didinti dviračių kaip 
transporto priemonės svarbą.85

85 Rinner, 2006

Papildoma literatūra 
1. Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige (nežinomi 
metai): Toolkit for  the  implementation  of  a  
corporate  cycling system. Bicycle friendly 
Bolzano/Bozen.
2. PRESTO  konsorciumo  Factsheet  on  broad  
promotional campaigns.
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6.1.3   Dviračių renginiai, bandymas ir 
festivaliai

Dviračių renginiai yra puikus būdas atkreipti dėmesį, 
didinti susidomėjimą dviračiais ir naudoti juos kas-
dien.86  Su dviračiais susijusios veiklos (parodos, mara-
tonai, dviračių „blusų“ turgūs, mašinų atsisakymo die-
nos arba ypatingos progos – naujų maršrutų, aikštelių, 
viešųjų dviračių sistemų atidarymas ir pan.) dažniausiai 
rengiamos po atviru dangumi. Geriausia šiuos renginius 
sujungti su populiariomis metinėmis šventėmis: Euro-
pos mobilumo savaite,  sezoniais festivaliais ar miesto, 
gatvių jubiliejais. Įvairių dviračių (elektrinio, gulsčio, 
dviračio dviem) išbandymai gali skatinti visuomenę 
užsiimti aktyvia veikla ir leisti asmeniškai patirti važi-
nėjimosi dviračiu teikiamą džiaugsmą ir naudą. Tokio 
pobūdžio renginiai gali būti plačiai aprašomi spaudoje 
ir kreiptis į didelę žmonių grupių įvairovę.

Planuojant tokius renginius yra labai svarbu įtraukti kuo 
daugiau suinteresuotųjų šalių. Dviračių mažmenininkų 
dalyvavimas ypač svarbus sėkmingam renginiui, nes jie 
yra tiesiogiai susiję su dviratininkais ir besidominčiais. 
Jie taip pat gerai supranta dviratininkų poreikius ir pro-
blemas. Tokiuose renginiuose mažmenininkams turėtų 
būti leidžiama prekiauti savo produkcija. Informacija 
apie renginį turėtų būti iš anksto skelbiama laikraščiuo-
se, internete, plakatuose ir t. t. Kiti vietiniai verslai, 
sakykim, sveikatos draudimo agentūros, sporto klubai, 
turizmo asociacijos, taip pat yra naudingi renginių 
partneriai. 

86 Paimta iš Urbanczyk, 2010

Poznanės (Lenkija) „Dviratininkų pavasario 
sutikimas“

Pirmasis „Dviratininkų pavasario sutikimas“ 
vyko 1993 metais. Šis renginys vyksta kartą per 
metus artimiausią pavasario pradžiai savaitgalį. 
Kiekvienais metais jis pritraukia dideles 
dvirãčių priemonių aistruolių grupes. Visi kartu 
jie dviračiais važiuoja miesto centru ir upėje 
nuskandina tradicinę Marzanną, kuri įkūnija 
dviračių eismo problemas (tam tikra lėlė; pagal 
lenkų papročius ji simbolizuoja žiemą ir turi būti 
nuskandinama pirmą pavasario dieną). Vienais 
metais Marzanna simbolizavo miesto biudžetą, 
neskiriantį pinigų dviračių takams, kitais – 
aukštus bordiūrus, grįstus kelius, šviesoforų 
mygtukus, kurie trukdo kirsti kelius. Žinoma, 
į Vartą Marzanna metama su pririšta virve, kad 
būtų galima ištraukt – neteršiama upė.

Dviratininkų pavasario sutikimo šventėje dažnai 
dalyvauja miesto vadovybės atstovai, su kuriais 
aptariama dviračių takų būklė. Šventės dalyviams 
rengiamos tam tikros varžybos: renkamas 
jauniausias ir gražiausias dalyvis; tikrinamos 
žinios apie saugų eismą.

Šis renginys labai mėgstamas gyventojų ir 
žiniasklaidos. Jis skatina išsitraukti dviračius 
iš garažų bei rūsių ir naudoti juos kasdieniam 
susisiekimui. Svarbu, kad politikai ir kiti svarbūs 
asmenys būtų supažindinti su dviratininkų 
poreikiais ir juos remtų.87

21 pav. 2009 metų  „Dviratininkų pavasario sutikimas“ 
Poznanėje (Lenkija)
Šaltinis: Beim, 2009

87 Beim, 2008

Papildoma literatūra 
1. Presto konsorciumo Factsheet on bike events 
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Dviračių skaičiuoklės taikymas dviems žmonių 
grupėms

Visuomenei dviračių skaičiuoklės rodo, kiek dviratininkų 
kiekvieną dieną keliauja jų miesto gatvėmis. Tai kelia di-
džiavimosi jausmą ir duoda peno apmąstymams („kaip 
atrodytų miestas, jei visi keliautų automobiliais?“). Kitų 
transporto priemonių mėgėjai gali būti skatinami prisidė-
ti prie dviratininkų.

Tie, kurie jau naudoja dviračius, sujungiant skaičiuoklę 
su apdovanojimų sistema, įvertinamas kasdieninių dvira-
tininkų skaičius, o retai naudojantys skatinami važinėtis 
daugiau (sakykim, apdovanojimai gali būti teikiami 5000-
ajam dienos ir/arba milijonajam  metų dviratininkui, re-
miantis transteoriniu modeliu).

Sėkmės veiksniai ir kliūtys

Vietos parinkimas yra lemiamas sėkmės veiksnys. Skai-
čiuoklė turi būti gerai matomoje ir dažnai dviratininkų 
lankomoje vietoje.

Kai kuriuose miestuose pagrindinė kliūtis gali būti kaina. 
Tokiu atveju galima ieškoti rėmėjų. Remiančios įmonės 
pavadinimas ar simbolika galėtų būti klijuojami ant ma-
tuoklių. Tai  būtų patrauklu rėmėjams ir kartu skleistų 
tvaraus transporto idėją.

„Dviračių skaičiuoklės įdiegimas yra viena svarbiausių 
rinkodaros strategijos dalių, skirtų dviračių kaip kasdie-
ninės transporto priemonės naudojimui skatinti. Dviratis 
yra geriausia kasdieninė transporto priemonė – puikiai 
tinka keliauti mieste“.89

Papildoma literatūra
1. PRESTO konsorciumo Factsheet on bicycleba-
rometers (counters).

22 pav. Dviračių skaičiuoklė Kopenhagoje (Danija)
Šaltinis: Danijos dviračių ambasada

89 Rinner 2006, Eltis atvejo studija

6.1.4  Dviračių skaičiuoklės

Dviračių skaičiuoklės yra elektroniniai prietaisai, pri-
taisomi ant bet kokio paviršiaus. Jie aptinka dviračius, 
bet ne pėsčiuosius ar kitus eismo dalyvius88. Šie prie-
taisai susideda iš jutiklio ir ekrano. Skaičiuoklė regis-
truoja artėjančius dviračius ir siunčia duomenis į sis-
temą. Ekranas parodo bendrą dviratininkų skaičių per 
dieną ir/arba metus. Žmonių patogumui dviračių skai-
čiuoklės taip pat gali būti papildytos įvairiais priedais, 
sakykim, pompa. Dviračių skaičiuoklių tikslai:

• Sekant ir demonstruojant dviratininkų skaičių 
mieste visuomenė informuojama apie dviratį kaip 
apie galimą transporto rūšį

• Pateikiant žymius dviratininkų skaičius mieste 
rodoma, kad dviratis yra plačiai naudojama su-
sisiekimo priemonė. Pagrindinė idėja yra skatin-
ti žmones sekti daugumos pavyzdžiu ir sėsti ant 
dviračio   

• Rinkti duomenis dieną, spūsčių metu, savaitga-
liais ir pan., nes tai yra pigiau, paprasčiau ir ne-
reikalauja samdomos darbo jėgos. Skaičiuoklės 
suteikia puikias stebėjimo galimybes

• Padrąsinti dviratininkus ir tapti viešais publikavi-
mo įrankiais, tarkim, apdovanojant prizais 5000-ąjį 
dienos ar milijonąjį metų dviratininką.

Dviračių skaičiuoklės yra tinkamos miestuose, kur dvi-
račių populiarumas auga ir yra labai didelis, kuriuose 
dviračių dalis transporto sistemoje yra nemaža (ma-
žiausiai 10 %) ir kurie turi dviračių takus. Mažai dvira-
tininkų turinčiuose miestuose, kuriuose nėra išvystytos 
dviračių kultūros, tokios priemonės neteiktų didelės 
naudos. Kol pateikiami skaičiai nedarys visuomenei 
didelio įspūdžio, skaičiuokles miestuose diegti nėra 
sumanu. Tokiu atveju žmonės tik pradėtų dvejoti, ar 
išlaidos naujai sistemai buvo pagrįstos.

Kita vertus, jei miestas neturi pakankamai dviratinkų, 
sistemos be ekrano galėtų būti naudojamos duome-
nims apie vieną ar kitą maršrutą rinkti. Duomenys būtų 
labai vertingi pradiniams ir tolesniems rezultatams ly-
ginti, miesto dviračių sistemai įvertinimui, jai vystan-
tis, ir reklaminių kampanijų veiksmingumui patikrinti. 
Didėjant dviračių srautui, gerai išdėstytų matuoklių 
rodmenys gali tarnauti kaip galingas įrankis. Žinoma, 
dviračių skaičiuoklės nėra vienintelė ir savarankiška 
priemonė. Kad susisiekimas dviračiais augtų, jas reikia 
įtraukti į visą įvairovę kitų priemonių.

88 Paimta iš PRESTO konsorciumo Factsheet on bicycles barometers 
and edited
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smagų važinėjimąsi ir dviratį paversti pagrindine trans-
porto priemone mokyklų bendruomenėse. Į tai įeina 
saugaus eismo įgūdžių mokymas, įtraukimas į moky-
klines veiklas, dviračių renginių organizavimas, infras-
truktūros, tinkamos dviračiams, įdiegimas mokykloje ir 
aplink bei kelionių į mokyklą planų rengimas.

Kad tėvai leistų savo vaikams į mokyklą dviračiais ke-
liauti vieniems, jie turi būti visiškai ramūs ir užtikrinti, 
tačiau ir vaikai turi žinoti apie galimybę važiuoti dvi-
račiais. Vaikai turėtų laikyti dviračius galima (ir links-
ma!) transporto priemone. Taip pat norima, kad  tėvai 
dviračius įvardytų saugiu ir sveiku transportu vaikams.  
Mokyklos administracija turėtų rodyti savo paramą inf-
rastruktūros pokyčiais ir susijusiomis iniciatyvomis.

Kaip pristatyti ir vykdyti „į mokyklą – dviračiu“ kampa-
niją? Du galimi būdai yra nurodyti žemiau pateikiamuo-
se pavyzdžiuose.

.
23 pav. Dviračių skaičiuoklė Bolcane (Italija)
Šaltinis: Deffner, 2011

„Dviračių skaičiuoklės įdiegimas yra viena svarbiausių 
rinkodaros strategijos dalių, skirtų dviračių kaip kasdie-
ninės transporto priemonės naudojimui skatinti. Dvira-
tis yra geriausia kasdieninė transporto priemonė – pui-
kiai tinka keliauti mieste“.90

6.2 Veiksmai ir programos specifinėms 
grupėms motyvuoti

Mąstant apie žmonių grupes (įvairaus eismo, demogra-
fines ir kitas), kampanijos gali būti skirtos tikslinėms 
grupėms. Svarbiausias veiksnys – parinkti tinkamą laiką 
ir vietą, kad komunikacijos priemonės būtų labiausiai 
pastebėtos, pavyzdžiui, darbe, darbo dieną. Svarbu pa-
teikti tą informaciją, kuri atitiktų tų žmonių poreikius 
ir požiūrį.

6.2.1 Mokyklų ir vaikų darželių programos

Mokyklų dviračių programose teisiogiai dirbama su mo-
kiniais, tėvais ir mokyklų darbuotojais, kad šie padėtų 
skatinti naudotis dviračiais.91 Tikslas – skatinti saugų, 

90 Rinner 2006, Eltis atvejo studija.
91 Paimta iš PRESTO konsorciumo Factsheet on targeted cycling 

campaigns – schools.
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1 pavyzdys. Važinėjimo dviračiu mokykla 
Lietuvoje

Šiauliai (Lietuva) tradiciškai vadinamas dviračių 
miestu, nes turi vieną didžiausių dviračių 
gamyklų Baltijos šalyse – Baltic Vairas. Kita vertus 
Vaikai Šiauliuose, negali lengvai įsigyti dviračių, 
o jais važinėti turi mokytis patys. Apklausos 
parodė, kad žmonės dviračio nelaiko šaunia ir 
populiaria transporto priemone. Kaip „Baltijos 
dviračių“ projekto dalį Bicycles Making Urban 
Areas Attractive and Sustainable Šiauliai įkūrė 
naujovišką ir gerą programą vaikams – Cycling 
to School. Projekto tikslas – suteikti galimybę 
važinėtis dviračiu tiems vaikams, kurie jų neturi, 
ir į šį sportą įtraukti kuo daugiau.

Šiauliai sutelkė dėmesį į du dalykus. Pirmiausia 
buvo įkurta dviračių mokykla, priimanti visus 
vaikus, kad šie galėtų mokytis važiuoti dviračiu 
laisvalaikiu ir vasaros stovyklose. Dviračių 
stovyklos buvo nemokamos ir linksmai pateikė 
išsamią informaciją apie važiavimą dviračiu bei jo 
saugumą, dviratininkų gyvenimo būdą ir maršrutus 
į mokyklą. Stovykloje taip pat suorganizuota 
keletas sporto renginių: varžybos, ekskursijos. 
Antra, keliones dviračiu miestas stengėsi 
pateikti kaip ekologišką ir sveiką gyvenimo būdą. 
Geram dviračių įvaizdžiui sukurti ir populiarinti 
septyniose Šiaulių pradinėse mokyklose buvo 
rengiami piešinių ir rašinių konkursai.

Dviračių mokykla veikė pietiniame miesto parke. 
Mokyklai buvo nupirkta trisdešimt naujų dviračių, 
kuriais vaikai naudojosi dviejų savaičių trukmės 
vasaros stovykloje. Ši stovykla sulaukė didelio 
pasisekimo – dalyvavo 60 vaikų (7–17 metų). 
Populiarinimo kampanijai mokiniai nutapė 230 
paveikslų ir sukūrė 50 kūrinių Me and My Joyful 
Bicycle tema. Geriausi kiekvienos mokyklos 
kūriniai buvo panaudoti saugaus eismo taisyklių 
plakatams. Šiuos plakatus pakabino mokyklose, 
o miesto dviračių muziejuje buvo surengta  jų 
paroda.92

92 Moore Levene, 2011: Cycling School in Lithuania (Eltis case 
study)

2 pavyzdys.  „Beauty and Bike“: dviračių 
projektas paauglėms (Ekseteris, Anglija)

„Beauty and Bike“ projekto tikslas – vidurinės 
mokyklos merginoms surengti keletą užsiėmimų, 
padėsiančių keisti nuomonę apie dviračius ir 
skatinti bei padrąsinti į mokyklą važiuoti dviračiu. 
Ši idėja kilo pastebėjus, kad į mokyklą dviračiais 
važiuoja daug daugiau vaikinų nei merginų.

Tai yra tik viena iš projekto „Sustrans’ Bike-it“, 
vykusio Ekseteryje, dalių. Ši kampanija 7–9 metų 
mergaitėms važinėjimą dviračiu pateikia kaip 
puikų būdą sveikatai ir figūrai gerinti. Vyksta 
užsiėmimai sveikatos ir grožio temomis, siūlomi 
praktiniai patarimai, susiję su gražia išvaizda ir 
savijauta. Per kiekvieną užsiėmimą aptariamos 
dvi temos, kurias pristato sociologai, sveikatos ir 
švietimo profesionalai:
• Gera išvaizda (vedama Body Shop ar kitų partne-

rių)

• Gera savijauta (pristatoma „Bike-it“ atstovių 
arba kitų sektinų moterų)

„Bike-it“ kampanija laikoma prestižine. 
Dalyvaujančios merginos turi gauti specialų 
bilietą iš kampaniją populiarinančio mokytojo, 
bilietų skaičius ribotas. Pasirodė, kad naudinga 
užsiėmimų grupėse turėti merginų, kurios ir taip 
važiuoja dviračiu į mokyklą, nes jos yra puikus 
pavyzdys kitoms. Taip pat kosmetikos ir odos 
priežiūros mažmenininkų dalyvavimas padeda 
pritraukti merginų dėmesį ir teigiamai nuteikti. 
Paremti „Grožio ir dviračio“ renginius per savo 
visuomenės įdarbinimo programą sutiko ir 
Ekseterio miesto Body Shop partneriai.

Projektas paskatino įrengti dviratininkių 
persirengimo ir spintelių patalpas. Šis projektas 
„Shimano Cycling Concept Award 2007“ 
renginyje apdovanotas 12,5 tūkst. eurų prizu. 
Lėšos panaudotos dovanų krepšiams ir naujinti 
persirengimo kambariams (mokyklų patalpose): 
plaukų džiovintuvams, dideliems veidrodžiams, 
knygų spintelėms, drabužiams, šalmams ir t. t.93

93 Van Uytven, Annemie, 2008: Beauty and the Bike: cycling 
project for adolescent girls (City of Exeter, UK) (Eltis case study)
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3. pavyzdys. Susisiekimo valdymas dviračių sportui populiarinti vaikų darželiuose (Austrija)

• Darželių aplinkoje sumažinti automobilių skai-
čių

• Sumažinti tėvų, vežančių vaikus automobiliu, 
skaičių

Programai pasibaigus, tarp visų darželių vaikų 
grupių vyko kūrybingumo konkursas. Kiekvienas 
darželis turėjo sukurti skulptūrą, geriausias 
kūrinys buvo apdovanotas prizu.

Pirmaisiais projekto metais dalyvavo 115 darželių 
– apytiksliai 1500 (53 %) vaikų išmoko važiuoti 
dviračiu (kita dalis jau mokėjo). Kitais metais, kai 
prisidėjo ir privatūs darželiai, dalyvavo daugiau 
nei 8700 vaikų, iš kurių daugiau nei 50 % išmoko 
važiuoti dviračiu.

Tėvų, kurių vaikai dalyvavo programoje, apklausa 
parodė:
• 71 % padaugėjo tėvų, važinėjančių dviračiu. Tai 

rodo, kaip vaikai daro įtaką tėvų elgesiui
• Važinėjimo dviračiu apibūdinimas žodžiais 

„smagu, patogu, linksma, greita, sveika“ žy-
miai išaugo

• 62 % tėvų teigė apie programą šnekėję ir su 
savo draugais bei šeima

Šie puikūs rezultatai skatina programą siūlyti 
darželiams kiekvienais metais. Ji yra lengvai 
pritaikoma ir turi labai gerą kainos-naudos 
santykį. Labai vykusi metodika, sujungianti 
emocinius elementus (istorijų pasakojimas) su 
įgūdžių lavinimu (pusiausvyra). Šis metodas gali 
būti lengvai taikomas ir kituose miestuose.94

94 Braun, 2010: Mobility Management at Kindergartens to promote 
cycling in Graz (Austria) (Eltis case study)

Kaip ir daugumoje kitų šalių, fizinis Austrijos vaikų 
aktyvumas gerokai  sumažėjęs. Šią problemą 
dar apsunkina tai, kad vaikus į darželius savo 
mašinomis dažnai veža patys tėvai.

Darželio amžius yra puikus metas norui vaikščioti 
ar važiuoti dviračiu didinti, tai lemia tolesnį vaikų 
transporto priemonių pasirinkimą. Vaikai, kurie 
teigiamai vertina dviratę transporto priemonę, 
yra linkę ir tėvus skatinti dažniau naudotis 
dviračiais, veikdami juos emociškai.

W„LIFECYCLE“ projekte buvo įgyvendinta 
darželių programa, susidedanti iš:
• Važinėjimosi dviračiu pamokų: kiekviena vaikų 

grupė gavo specialius dviračius (be pedalų, be 
pagalbinių ratukų, tik dviračio formos paspirtu-
kus), padėsančius išmokti važiuoti dviračiu

• Istorijų pasakojimo: buvo pasakojamos istorijos 
apie dviračius ir sukurta paveiksliukų knygelė

• Kiekvienam išmokusiam važiuoti buvo įteikti 
pasiekimų sertifikatai – „Galiu važiuoti dvira-
čiu“

• Motyvuojantys užsiėmimai tėvams (sumažinti 
kelionių į darželį automobilių skaičių)

Šią programą Graze panaudojo 46 viešieji 
darželiai (115 vaikų grupių). Antrais metais 
prisidėjo ir privatūs darželiai, bendras jų skaičius 
pasiekė 133, juose buvo apytiksliai 8700 vaikų. 
Pagrindiniai darželių programų tikslai buvo šie:
• Motyvuoti vaikus važinėtis dviračiais
• Mokyti darželio darbuotojus vykdyti programą
• Padoryti, kad dviratis yra smagi transporto 

priemonė
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6.2.2  Kampanijos „Į darbą – dviračiais“

Vietinių verslovių ir organizacijų darbuotojų skatinimas 
naudotis dviračiais ir pačių organizacijų dviračius ska-
tinančios aplinkos kūrimas gali žymiai padidinti miesto 
dviratininkų skaičių. Tai padėtų sumažinti mašinų skai-
čių mieste.95 Kelionei į darbą dviračiu schema gali būti 
įtraukta į eismo valdymą. Naudinga tokias priemones 
naudoti kartu su komunikacinėmis.

95 Paimta iš Urbanczyk, 2010

Skatinti darbuotojus važiuoti į darbą dviračiu nėra tik 
įmonės užduotis. Vietinės institucijos gali imtis bendro 
pobūdžio kampanijų, kurios vietines įmones ar nuola-
tinius keliautojus informuotų apie dviračių naudą, pa-
vyzdžiui, sveikesni, geros nuotaikos ir geriau fiziškai 
pasirengę darbuotojai, mažesni mokesčiai už mašinų 
stovėjimą, sutaupytas laikas spūsčių metu.96

Kampanija vyksta kiekvienų metų gegužės mėnesį. 
Dalyviams duodami pagalbiniai priedai: interneti-
nis puslapis, kalendorius, registravimo priemonės, 
straipsniai, iliustracijos, bendra informacija, sim-
bolika, nuotraukos, naujienlaiškiai ir t. t. Žinoma, 
linksmoji važinėjimo dviračiais dalis nenukenčia, 
jai taip pat skiriama daug dėmesio. Kampanija dar 
siūlo skambučių tonus mobiliesiems telefonams, 
atvirukus ir CO2 skaičiuokles.

Kiekvienas dalyvis turi susimokėti 5 eurų dalyvio 
mokestį. Didžiają dalį mokesčių sumoka įmonės: 
2007 metais jos sumokėjo 67 % mokesčių. Yra tei-
kiami vietinių rėmėjų prizai. Tais pačiais metais, 
be kitų prizų – šalmų, dviračių ir pan. – pagrindinis 
prizas buvo kelionė į Kanadą.

Kampanija 2007 metais sulaukė pripažinimo. Dau-
giau nei pusė dalyvių kampanijos dėka buvo moty-
vuoti kasdieną atlikti tam tikrus fizinius pratimus. 
Pagrindinė tikslinė grupė buvo 36–55 metų amžiaus 
moterys. Didžioji dalis dalyvių dviračiais važinė-
ja sportiniais tikslais. 52 % dalyvių pasisakė, kad 
įprato kasdieną mankštintis. Didžioji dalis dalyvių 
dviračiais važinėja reguliariai. Praeitais metais, 
paskatinti kampanijos, 8000 žmonių vėl pradėjo 
važinėti dviračiu ir nenustojo.97

96 Dekoster, Schollaert, 1999
97 Adams Rasmussen, 2008: We Are Biking To Work (Denmark)

 „We Bike To Work“ (Danija)

„We Bike To Work“ kampanijos tikslas – skatinti 
daugiau naudotis dviračiais. Dviratis yra sveika-
tai naudinga ir tvari transporto priemonė. Da-
lyvaudamas programoje, gerini savo ir kartu vi-
suomenės sveikatą – neteršiama aplinka.

Didžiausioje danų sveikatingumo kampanijoje 
„We Bike to Work“ kolegų komandos varžosi su 
kitomis komandomis iš visos šalies. Kuo daugiau 
dienų nuvažiuotų dviračiu, tuo daugiau galimy-
bių laimėti. Kiekviena komanda turi vadovą, 
kuris yra atskaingas už kampanijos informacijos 
skleidimą ir jos teikimą grupei. Vadovas inter-
nete registruoja, kiek dienų komanda važinėjo 
dviračiu. Komandą gali sudaryti daugiausiai 16 
asmenų. Leidžiama dalį kelio nuvažiuoti kita 
transporto priemone. Tai labai patrauklu prade-
dantiems dviratininkams, bet tikėtina, kad lai-
mės dažniau važinėjančios komandos.

Danų dviračių organizacija kampaniją koordi-
nuoja kartu su dar dviem didelėmis firmomis. 
2007 metais kampanija daugiausiai dėmesio sky-
rė „Geriausiai komandinei dvasiai“.
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6.2.3   Saugaus dviračių eismo kampanija

Saugaus dviračių eismo kampanijos yra skirtos fiziniam 
dviratininkų ir aplinkinių saugumui gerinti ir užsiim-
ti dviratininkų nelaimių prevencija99. Šios kampanijos 
dėmesys gali būti sutelktas į specifines žmonių grupes 
(pvz., vyresniojo amžiaus dviratininkai – žr. III dalies 
6.2 skyrių apie paslaugas dviratininkams), arba į tam 
tikro elgesio skatinimą (dviračio žibintų naudojimas). 
Saugaus eismo kampanijos gali turėti trumpalaikį arba 
ilgalaikį poveikį ir būti įgyvendinamos įvairiomis formo-
mis. Pagrindinės sprendžiamos problemos:

• Dviratininkų sugebėjimas važiuoti saugiai

• Dviratininkų matomumas kitų eismo dalyvių atžvil-
giu

• Tinkamų kelių dviračiams parinkimas

• Saugi dviratininkams aplinka

Saugaus dviračių eismo akcijos drąsina ir remia saugų 
elgesį naudojantis dviračiu. Pagrindinės saugos kam-
panijos yra nukreiptos šiomis linkmėmis: vaikų marš-
rutų į mokyklą, dviratininkų pastebimumo keliuose, 
tinkamų kelių pasirinkimo. Kampanija gali teikti in-
formaciją, šviesti arba skatinti taisyklių laikytis (arba 
geriausia – šių trijų dalykų derinys).

99 Paimta iš PRESTO konsorciumo Factsheet on safe cycling 
campaigns

Kampanija „Į darbą – dviračiu“ Vengrijoje

Vengrijos kampanija „Bringazz a munkaba!“ 
populiarina dviratį kaip transporto priemonę, 
rengdama draugiškas varžybas kompanijoms 
arba individualiems asmenims. Laimi daugiausiai 
kilometrų per 4–5 savaites nuvažiavęs žmogus ar 
grupė. Projektas, pradėtas 2007 metais, buvo 
bandomasis. Šiuo metu jis vyksta du kartus per 
metus (pavasarį ir rudenį) visoje Vengrijoje. 
Ši kampanija, rengiama Aplinkos apsaugos 
ministerijos ir Dviratininkų klubo, kiekvienais 
metais tampa vis populiaresnė. Paskutiniais 
metais joje dalyvavo apie 10 tūkst žmonių. 

„Bringazz a munkaba!“ veikia internetinės 
svetainės pagrindu: dalyviai joje registruojasi, 
turi pateikti mokyklos ar firmos pavadinimą, 
adresą, bendrą darbuotojų/moksleivių skaičių ir 
važinėjančių dviračiais dalį. Taip pat įvedami ir 
individualiai nuvažiuoti atstumai bei dalyvių svoris 
(tai yra svarbu automatinei CO2 skaičiuoklei).

Dviračiu važiuojantys dalyviai tą pačią dieną 
turi prisijungti prie svetainės ir „transporto 
dienraštyje“ užregistruoti nuvažiuotus atstumus. 
Sistema saugo šią informaciją ir apskaičiuoja 
bendrą nuvažiuotą atstumą, sutaupytą išmetamo 
CO2 kiekį ir pinigus už kurą. Pateikiami duomenys 
apie visą firmos ar mokyklos grupę ir kiekvieną 
dalyvį individualiai.

Paskutiniuose konkursuose dalyviai galėjo gauti 
papildomų taškų, jeigu dviračiu nuveždavo savo 
vaikus į mokyklą arba, keliaudami dviračiu, 
dėvėdavo suknelę/kostiumą. Kompanijų 
komandos taip pat buvo skatinamos rengti 
varžybas tarpusavyje arba tarp vienos pramonės 
šakos sektorių darbuotojų. 

Parėmus įmonėms, tam tikrų kategorijų laimėtojai 
buvo apdovanoti keletu prizų. Kiekvienam 
varžybų dalyviui buvo įteiktas dalyvio sertifikatas 
ir dovanėlė.

Uolumui ir susidomėjimui didinti organizatoriai 
rengia su varžybomis susijusius renginius: 
atidarymo vakarą, masinius dviratininkų 
pusryčius, kuriuose savanoriai dviratininkams 
dalija saldainius ir vandenį buteliukais. Į kiekvieną 
konkursą taip pat įeina baigiamasis vakaras su 
muzikantais ir aktoriais dviratininkais.98

98 Spencer, 2011: A long-lasting Bike-to-Work campaign in Hungary 
(Eltis case study).
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institucijas kurti dviratininkams saugią aplinką.  

Paprasto žmogaus žodžiai: „Dabartinės sąlygos 
Londone yra tokios, kad vien maža dviratininko 
klaida gali jam kainuoti gyvybę, nes dviratinin-
kams paliekama labai mažai vietos“.

Nepaisant teigiamų atsiliepimų, kampanija buvo 
kritikuojama dėl sukurto jausmo, kad važinėti 
dviračiu yra labai pavojinga, dėl to reikėtų veng-
ti. Viename pagirtiname straipsnyje James’as 
Randersonas  (vienas iš  The Guardian dienraš-
čio autorių) rašo: „Yra labai daug diskusijų ir 
anekdotų apie susidūrimus, bet labai mažai apie 
važinėjimo dviračiu džiaugsmus“. Vis dėlto The 
Times kampanija akivaizdžiai daro gerą įtaką 
dviračių eismui Didžiosios Britanijos miestuose. 
Spaudimą darančios grupės yra svarbios plėtojant 
kasdieninio dviračių naudojimo idėją, tačiau jų 
įtaka negali lygintis su plačios autoritetingos ži-
niasklaidos, turinčios milžiniškas auditorijas (The 
Times), daroma įtaka politikams.

Nors kampanija dar veikė tik vieną mėnesį, pada-
rė milžinišką poveikį. Jos pasiekti rezultatai yra 
šie: 
• Palaikymo kampanijoje užsiregistravo 30 tūkst. 

žmonių

• Parlamento nariams išsiųsta 1700 laiškų

• Sulaukta oficialių palaikymo pasisakymų kele-
to žymių atletų ir politikų (Ministro Pirmininko 
James’o Camerono, Londono mero Boriso John-
sono ir kitų 2012 metų rinkimų į Londono merus 
kandidatų)  

• 77 Parlamento nariai (35 konservatoriai, 29 
darbiečiai ir 13 liberaldemokratai) Lankėsi Par-
lamento debatuose kampanijos tematika

• Laiškas, raginantis pritaikyti manifesto idėjas, 
išsiųstas visoms Didžiosios Britanijos taryboms,  
transporto ministrui Normanui Bakeriui, kelių 
saugos ministrui Mike’ui Penningui

Visi dviračių transporto „advokatai“, dirbantys vi-
suomeninėse administracijose ar socialinėse orga-
nizacijose, iš kampanijos „Cities Fit for Cycling“ 
gali pasimokyti, kad žiniasklaidos parama gali būti 
labai galingas įrankis. Ji paskatina megzti ryšius su 
reporteriais, redaktoriais ir kitais žiniasklaidos at-
stovais.100

100 Spencer, 2012: Cities fit for cyclists. Case study.

2012 metų sausio mėnesį  Londono laikraštis 
The Times inicijavo saugaus eismo kampaniją. 
Ji buvo pradėta straipsniu, aprašančiu pavojin-
giausias sąlygas dviratininkams su ryškia antraš-
te: „Gelbėkime mūsų dviratininkus“.

Aiškindamas antraštę, laikraščio redaktorius tei-
gia: „Vis dar yra taip, kad dviratininkai turi būti 
pasirengę važinėti mieste, bet miestas nėra pasi-
rengęs dviratininkams“.

„The Cities Fit for Cycling“ kampanija apžvel-
gia didžiąją dalį važinėjimo mieste ypatumų: 
politinę plėtrą, valdžios iniciatyvas, skaitytojų 
istorijas, eismo įvykius ir t. t. Visa tai yra skel-
biama laikraštyje bei internetinėje svetainėje. 
Kampanija yra sukūrusi aštuonių teiginių mani-
festą Manifesto for cycling safety, kuris kreipiasi 
į vietines institucijas ir kitas suinteresuotas šalis; 
internetinį puslapį, skatinantį skaitytojus kreip-
tis į Parlamento narius; ir internetinę svetainę, 
kurioje žmonės gali registruotis ir išreikšti savo 
nuomonę, palaikymą. 

Kadangi šią kampaniją sumanė laikraštis, jos au-
ditorija yra labai plati (visi laikraštį skaitantys 
žmonės). Šios kampanijos idėjos, kita vertus, 
yra nukreiptos į tikslines grupes, iš kurių svar-
biausia – renkami pareigūnai. Kiekvienas mani-
festo teiginys politikus ragina imtis veiksmų: ar 
sugriežtinti greičio ribojimus gyvenamuosiuose 
rajonuose, ar reguliuoti sunkvežimių eismą, ar 
investuoti į saugesnę infrastruktūrą, ar vykdyti 
eismo įvykių, susijusių su dviratininkais, auditą. 
Šie manifesto teiginiai yra skirti ne tik renka-
miems parlamentarams, bet ir viešosioms insti-
tucijoms, susijusioms su eismo reikalais.

Kampanija taip pat kreipiasi į vairuotojus ir tei-
kia informaciją, kaip jie galėtų keisti savo įpro-
čius, kad dviratininkai ir motorinės priemonės 
galėtų sugyventi viename kelyje. Ypatingas dė-
mesys skiriamas sunkvežimių ir kitų sunkiasvorių 
transporto priemonių vairuotojams, nes didžioji 
dalis dviratininkų eismo įvykių ir mirčių yra susiję 
su šiuo transportu.

Kampanija, pabrėždama, kad saugus eismas pri-
klauso ne tik nuo dviratininkų, susilaukė ovacijų 
visoje Jungtinėje Karalystėje ir užsienyje. Nors 
saugaus eismo įgūdžiai ir šalmai yra minimi, di-
džioji dalis idėjų yra nukreipta skatinti viešąsias 

Laikraščio The Times kampanija „Cities Fit for Cycling“ 
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1. GIZ – planning for cycling in Germany. Cycling 
Coordinators and Offices.

reikėtų“, – viename interviu sakė Ciuricho (Šveicarija) 
pareigūnas Fransas de Baanas. Tai dažnai trunka keletą 
ar dešimtis metų. Pagrindinės dviračių pareigūno už-
duotys yra:

• Būti piliečių tarpininku

• Kurti koordinacijos tašką visiems su dviračiu Susi-
jusiems reikalams spręsti

• Sukurti būdą priimti idėjoms ir perduoti pastebė-
jimams 

• Planuoti/patarti dviračių strategijos, infrastruktū-
ros, dviračių takų, signalizacijos, renginių klausi-
mais 

• Padėti viešųjų ryšių klausimais, organizuoti regu-
liarius susitikimus su visuomene

• Ieškoti finansinių šaltinių infrastruktūrai, populia-
rinimui ir švietimui

Dviračių atstovas gali būti paskirtas vietinių, regioninių ar 
valstybinių institucijų. Jie yra įdarbinami daugelyje Eu-
ropos miestų, kuriuose dviračių populiarumas kinta nuo 
labai mažo iki žymaus (Vroclave arba Gdynėje (Lenkija), 
Helsinkyje (Suomija), Odensėje (Danija)). Vokietijoje šiuo 
metu 80 miestų turi dviračių pareigūnus arba jų biurus 
(priklauso nuo miesto dydžio). 

Žinoma, miestuose, kur dviračių populiarumas yra ma-
žas, pirmiausia, artėjant prie dviračių kultūros, reikėtų 
paskirti dviračių atstovą. Paskui perduoti užduotis išori-
niam mandatui (prižiūrint). Puikus miesto, kuriame tai 
buvo padaryta, pavyzdys yra St. Gallen  (Šveicarija).

Bet kuris miestas turėtų didelės naudos iš dviračių pa-
reigūno, jei įmanoma, kad jis dirbtų visu etatu. Geriau-
sia, kad šis žmogus turėti veiklų, susijusių su dviračiais, 
planavimo ir važinėjimo jais patirties. Vietinis pareigū-
nas turėtų pasirūpinti dviratininkų poreikiais ir susiju-
siais dalykais taip, kad visi vietinės valdžios lygmenys 
(pvz., planavimo, aplinkosaugos ar transporto departa-
mentai) matytų problemas.

Apie dviračių strategiją išvis negalima šnekėti nesant 
tam skirto pareigūno. Jo atsiradimas yra puikus atspir-
ties taškas padėti miestui tapti plačiai besinaudojančiu 
dviračiais.

Kampanija Be bright, use a light (Būk protingas – 
naudok žibintą), Piterboras (Jungtinė Karalystė)

Piterboro miesto taryba (per savo Travel-
choice programą) kartu su Cambridge-shire 
Constabulary surengė kampaniją be šviesų 
važinėjančių dviratininkų skaičiui mažinti. Mieste 
buvo bandoma juos padrąsinti važinėti ir žiemą, 
bet kartu užtikrinti, kad šie bus gerai matomi 
kitų eismo dalyvių. Kampanijos tikslas – įtikinti 
žmones, kad nedera naktį važiuoti be žibintų, 
bet nesumažinti norinčių naudotis dviračiais 
skaičiaus. Ši kampanija vyko ankstyvą lapkričio 
mėnesį  ir truko dvi savaites. Daugiau nei 40 
dviratininkų gavo baudas, bet daug dviračių 
parduotuvių siūlė dideles nuolaidas žibintams 
įsigyti. Kampanijos mėnesį buvo parduota 
apytiksliai 15 % daugiau žibintų dviračiams nei 
įprastu metu, o policijos duomenis, žymiai 
padaugėjo juos naudojančių. Ši kampanija taip 
pat susilaukė teigiamo žiniasklaidos dėmesio ir 
tiek dviratininkai, tiek kiti žmonės labai palaikė 
šią akciją.

Piterboras yra augančio dviračių populiarumo 
miestas, kur dviračiai sudaro apie 2 % transporto.101

6.3 Kitos dviračių populiarinimo veiklos 
ir priemonės 

Be plataus įvaizdžio ir emocinių ar tų kampanijų, kurios 
taikosi į specifines grupes, yra visa įvairovė priemonių 
dviračiams populiarinti. Toliau pateikiami pavyzdžiai 
apibūdina dviračių platintojų naudotas vidines ir išori-
nes komunikacines priemones,  įvairaus pobūdžio spau-
dimo priemones, sakykim, vietinės valdžios ar valstijos 
skatinimui. 

6.3.1 Vietinis dviračių pareigūnas arba 
atstovas 

Viena iš dviračių populiarinimo priemonių yra dviračių 
atstovo paskyrimas.102 Jis dirba kaip valdžios depar-
tamentų ir piliečių tarpininkas. Jo užduotis yra koor-
dinuoti visus su dviračiais susijusius įvykius ir veiklas. 
Dviračių pareigūno/atstovo sėkmė labai priklauso nuo 
paramos, kurią skiria politinis ir administracinis lygmuo 
(atstovo pareigos ir teisės).103 Šio pareigūno užduotis 
yra „tapti tokiam naudingam, kad jo praktiškai nebe-

101 PRESTO konsorciumo Factsheet on Safe Cycling Campaigns
102 Urbanczyk, 2010
103 Ministere des Transports, 2008
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6.3.2 Nauji rinkodaros būdai

Šalia tradicinių rinkodaros būdų internetu pagrįstos rin-
kodaros priemonės dviračiams populiarinti pastaruoju 
metu įgauna vis didesnę svarbą. Dauguma dabartinių in-
ternetinių dviračių populiarinimo kampanijų kartu prie 
rinkodaros dalių pateikia ir paslaugas bei informaciją. 
Populiarinimo internetu dalis apima viską nuo papras-
tos informacijos suteikimo dviratininkams iki Facebook, 
dienraščių, vaizdo klipų Youtube ar paslaugų (interneti-
nė kelionių planavimo sistema, CO2 skaičiuoklės).

Internetu teikiamos paslaugos labai naudingos – teikia 
interaktyvią prieigą naudotojams ir planuotojams (žr. 
Vadovo įvade apie vartotojų komentarus kaip komunika-
cinį visuomenės susisiekimo kultūros formavimo sėkmės 
veiksnį). Pavyzdžiui, Frankfurto prie Maino (Vokietija) 
dviratininkai dviračių biuro internetiniame puslapyje 
gali pranešti apie šiukšlinas ar sugadintas infrastruktū-
ros dalis. Tiksliai vietai nurodyti galima netgi pažymėti 
vietas ir problemas (sakykim, eismą taku trikdantis krū-
mas) žemėlapyje. Kiekvienas, pranešęs apie tam tikrą 
problemą, po keleto dienų sulauks atsakymo iš biuro ir 
jam bus nurodyta, kaip tai bus spendžiama. 

Internetu paremtos paslaugos taip pat teikia lengvą pri-
ėjimą prie informacijos. Informacijos teikėjams tai gali 
reikšti, kad informacija turi būti nuolat atnaujinama. 
Tai gali pareikalauti gana nemažai darbo.

Dauguma dabartinių dviračių populiarinimo kampanijų 
informaciją apie renginius, dėmesio vertus vietinius 
projektus, vienos dienos dviračių veiklas teikia interne-
tiniuose puslapiuose. 24–27 pav. pavyzdžiai rodo, kaip 
internetines rinkodaros priemones dviračiams populia-
rinti galima naudoti emociniu būdu. 

Ypač geras ir pažengęs dviračių populiarinimo būdas 
paremtas aplinkos žiniasklaidos rinkodara. Tai susiję 
su neįprastais pranešimo įrankiais. Kopf an: Motor aus 
kampanijoje buvo populiarinama instrukcijų paketais 
vairuotojams, grindų grafika, mažomis reklamomis ant 
pirkinių vežimėlių, atvirukais ir moderniais lipdukais 
ant, pavyzdžiui, laiptų. Kita priemonė – emblema pa-
žymėtų vandens buteliukų prie dviračių takų dalijimas 
Orhuse (Danija).

24 pav. Kopf-an rinkodaros kampanija ant laiptų Dortmunde 
(Vokietija)
Šaltinis: fairkehr Agentur GmbH

Kiti kampanijų pavyzdžia

25 pav. Bikeminded puslapio ekrano nuotrauka 
Šaltini: www.bikeminded.org

26 pav. Fietscalculator  CO2 skaičiuoklės internete ekrano 
nuotrauka
Šalinis: www.heelnederlandfietst.nl
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27 pav.  Radlhauptstadt München kampanijos ekrano 
nuotrauka
Šaltinis: www.radlhauptstadt.muenchen.de

Dviračio, kaip kasdienės transporto priemonės, popu-
liarinimas taip pat turėtų apimti ir patį važinėjimą, 
dviračius bei priedus – tai gali būti tam tikro gyvenimo 
stiliaus išraiška. Dviračių informacija ir rinkodara turė-
tų perteikti dviračio, kaip modernios ir stilingos prie-
monės, idėją. Geri to pavyzdžiai yra puslapiai, sakykim, 
„cycle chic“, parodantys, kaip stilingai gali atrodyti dvi-
ratis ir dviratininkas. 28 pav. vaizduojama pirmojo Liu-
blino (Lenkija) „cycle chic“ puslapio ekrano nuotrauka. 
Cycle chic idėja buvo pritaikyta ir daugelyje kitų mies-
tų, Vienoje, Grace (Austrija), Miunchene (Vokietija) ir 
neseniai – Poznanėje, Gdanske, Lodzėje ir Čenstakavoje 
(Lenkija).

28 pav. Liublino (Lenkija)  „cycle chic“ puslapio ekrano 
nuotrauka
Šaltinis: http://lublincyclechic.blogspot.com/

Papildoma literatūra 

1. FGM-AMOR (Publisher) (2011): How to run 
a cycling action. LifeCycle Implementation 
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6.3.3 Motyvacija finansinėmis paskatomis

Vis daugiau Europos Sąjungos šalių remia dviračių 
pirkimą mokestinėmis lengvatomis ar subsidijomis.104 
2009 metų sausio mėnesį Airijos vyriausybė išleido „kil-
numo teikiamos naudos“ (angl. benefit-in-kind) mokes-
tinę lengvatą, kuri remia darbdavius, duodančius dvi-
račius savo darbuotojams. Ši lengvata, dviratį perkant 
darbdaviui, darbuotojui leidžia sutaupyti 50 %.105

Anglijoje taršai mažinti ir sveikatai naudingoms kelio-
nėms į darbą paskatinti 1999 metais buvo išleistas Finan-
sinis aktas, suteikiantis kasmetines mokesčių lengvatas 
darbdaviams, perkantiems darbuotojams dviračius. Šis 
atleidimas nuo mokesčių buvo viena iš valdžios priemo-
nių vykdant „Žaliojo transporto“ planą. Atleidimo nuo 
mokesčių planą savo darbuotojams gali pritaikyti įvairių 
sektorių darbdaviai (viešojo, privataus, savanoriško). 
Transporto departamento Cycle to work scheme imple-
mentation guide, išleistas 2009 metų gruodį, paaiškina, 
kaip kompanijos gali pasinaudoti minėtomis lengvato-
mis. 106

1997 metais Belgijos valdžia išleido įstatymą, kuris 
darbdaviams leidžia už kiekvieną darbuotojų nuvažiuo-
tą kilometrą dviračiu nemokėti mokesčių valstybei. Šio 
įstatymo išleidimas 50 % padidino dviratininkų skaičių 
kompanijose, kurios pritaikė šią mokesčių lengvatą. Pa-
našūs planai jau yra pritaikyti daugelyje Europos šalių; 
Olandijoje darbdaviai gali duoti neapmokestintus dvira-
čius savo darbuotojams. 

Vokietijoje sveikatos draudimo kompanijų įgyvendintas 
kelionių į darbą dviračiu  planas „Mit dem  Rad zur Ar-
beit“ apdovanoja dviratininkus, kurie dviračiu į darbą 
važiuoja bent 20 dienų per nustatytą laiką. Atlygis – ga-
limybė dalyvauti loterijoje, teikiančioje įvairių kainų 
prizus (išsamesnė informacija – pavyzdyje žemiau).

104 Urbanczyk, 2010
104 Bikes4work (metai nenurodyti
106 DFT, 2009
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Paryžiuje (Prancūzija) neseniai išleista programa, lei-
džianti įsigyti elektrinį dviratį (pedelec) su 25 % nuolai-
da (iki 400 eurų). Paskatintas nacionalinio mašinų laužo 
premijos, Manheimas (Vokietija) kiekvienam, perkan-
čiam dviratį, skiria 50 eurų. Italijos aplinkos apsaugos 
ministerija skiria 180–1300 eurų už kiekvieną pirktą 
dviratį – priklausomai nuo to, ar jis yra elektrinis, ar 
paprastas.107

107 Volschenk, 2009

Fietsberadas, vadinamas keliavimo dviračiu 
planavimo centru Olandijoje, sukūrė apdovanojimų 
sistemą „Fiets-en-Win“ (važiuok dviračiu ir 
laimėk) kaip naują rinkodaros priemonę dviračių 
naudojimui skatinti. Dviratininkai, kurie naudojasi 
uždara dviračių saugojimo aikštele, gali laimėti 
prizus. Kitos gyvenvietės ar provincijos taip pat 
skatinamos naudotis šia programa.

„Fiets-en-Win“ yra lengva apdovanojimų 
sistema. Dalyviai turi skanuojamą pasą, leidžiantį 
įeiti norintiems pasiimti arba padėti dviračius 
į dviračių aikšteles. Nuskanuodami pasą, 
dviratininkai gauna vieną arba kelis skaitmeninius 
loterijos bilietus. Apeldorne šis pasas yra 
raktų žiedo pavidalo; Eindhovene asmeninis 
pasas priklauso visiems miesto gyventojams. 
Norėdami laimėti prizus, dalyviai turi registruotis 
kampanijos internetiniame puslapyje, kuriame 
jie gali matyti, kiek bilietų turi ir kokius prizus 
gali laimėti. Apledorno savivaldybė naudoja šios 
sistemos teikiamus duomenis ir gali įvertinti, 
kiek dviratininkų naudoja aikšteles bei kaip būtų 
galima jas gerinti.

Pradinė sistemos kūrimo kaina buvo labai didelė, 
o truko ilgai, tačiau kampanijos išlaikymo kaina 
yra gana maža. Savivaldybei, turinčiai keturias 
dviračių aikšteles, reikia bent 15 tūkst. eurų 
investicijų ir papildomų lėšų reklamai ir prizams.

Cycle and Win dviratininkų apdovanojimai Olandijoje

Fietsberadas kartu su Apeldornu ir Eindhovenu 
taip pat investavo daug laiko ir valstybinių lėšų į 
dviratininkų apdovanojimų sistemą. Kitos valdžios 
įstaigos, savivaldybės ir provincijos jau gali taikyti 
šią sistemą mažesne kaina – 5000 eurų. Už šias lėšas 
jie gauna internetinę svetainę, dviračių registracijos 
sistemą aikštelėse, kuri taip pat gali būti naudojama 
kaip kontrolės sistema dviračių takuose ar 
požeminėse perėjose, priėjimo prie dviračių takų 
ar požeminių perėjų kontrolės sistema, ar vieninga 
„žiūrėk ir jausk“ (logotipas, patalpos tipas, vardas) 
sistema su galimybe ją pritaikyti prie vietos ir su 
aiškiu nuosavybės ir vykdymo atskyrimu.108

29 pav. Fiets-en-Win kampanijos plakatas Eindhovene 
(Olandija)
Šaltinis: www.cyclingcarma.com 

108 Canters, 2011: „Cycle and Win“ dviratininkų apdovanojimai 
Olandijoje (Eltis case study)
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7. Skatinimo poveikio įvertinimas

Taikant važinėjimo dviračiu skatinimo programą svarbu 
įvertinti naudojamų priemonių veiksmingumą. Įvertini-
mas leidžia palyginti teoriją (tai, ko bandyta pasiekti) 
su praktika (pasiekimais). Tai leidžia nustatyti, kiek pa-
žengėme tikrųjų tikslų link, ir kartu padeda parodyti 
tikrąją projekto naudą visuomenei.109 poveikio analizė 
turėtų būti privaloma kiekvienos dviračių populiarinimo 
kampanijos dalis.

7.1 Populiarinimo veiklų paveikumas 

Skatinimo kampanijos poveikio įvertinimas teikia infor-
maciją apie konkrečių intervencijų, mokymo ar infor-
mavimo kampanijų nulemtą poveikį.110 Greitai darosi 
aišku, kad yra gana sunku įvertinti „švelnių“ kampanijų 
ar programų įtaką investicijų atsiperkamumui. 

Dauguma organizacijų nestebi ir nevertina individualių 
programų įtakos transporto įpročiams, nes žino, kad 
įpročių pokytis trunka labai ilgai. Kartais ir analizės 
priemonės būna klaidinančios (o pats procesas brangus).

Yra keletas vertinimo pavyzdžių, kurie parodė, jog 
informavimo ir motyvacinės kampanijos gali pakeisti 
žmonių požiūrį ir įpročius kelionių dviračiu, pėsčiomis 
ar viešojo transporto atžvilgiu. Žinoma, pasisekimo kri-
terijus taip pat priklauso nuo užsibrėžtų tikslų. 

Visa organizacinių, politinių, finansinių kriterijų įvairovė 
daro įtaką kampanijų ir programų sėkmei. Taigi pokyčiai 
negali būti griežtai priskiriami vienai konkrečiai popu-
liarinimo veiklai. Tai greičiau yra tik visos integruotos 
sistemos dalis (įskaitant infrastruktūrą), sutelkta į ben-
drą dviračių sistemą. Atsakyti į klausimą, kokia yra kitų 
intervencijų ar politinių plėtrų, tarkim, kylančios ener-
gijos kainos ir pan. įtaka, yra sunku ar net neįmanoma.

109 Nacionalinis dviračių strategijos komitetas, 2004
110 Skyrius iš Urbanczyk, 2010

7.2 Analizės metodai

Poveikio, priskirto tam tikrai specifinei veiklų grupei, 
analizė gali būti atliekama įvairiais būdais.111 Progra-
mos, skirtos mažai žmonių grupei ar individams, gali 
būti labai lengvai stebimos (per klausimynus, interviu ir 
pan.), tačiau kampanijos, taikomos plačiajai publikai, 
yra kur kas sudėtingiau stebimos ir vertinamos. Apskri-
tai yra kokybiniai ir kiekybiniai vertinimo metodai.

Kiekybiniai vertinimo metodai apibūdina esminius po-
kyčius, susijusius su dviratininkyste:

• Transporto dalį dviračiais

• Dviratininkų skaičių

• Dviratininkų neišmetamų teršalų dalį ar nuva-
žiuotų kilometrų skaičių

Kita vertus, lyginamoji analizė ne visada parodo aiš-
kias sąsajas su konkrečiomis populiarinimo priemo-
nėmis. Vienas iš kiekybinių metodų yra skaičiavimas. 
Skaičiuoklių įdiegimas dviračių takuose arba žmonių 
atliekamas skaičiavimas gali leisti sužinoti, tarkim, 
kiek žmonių naudojasi nauja dviračių juosta. 

Skaičiavimas taip pat gali būti naudojamas populiari-
nimo renginio (dviračių lenktynėms, dienai be mašinų) 
sėkmei įvertinti. Jei mažai žmonių lankosi renginyje ar 
infrastruktūros taškuose, reikėtų išaiškinti to priežastį 
ir ką reikėtų keisti. Jei turite internetinį puslapį, būtų 
pravartu įrengti skaičiuoklę žmonių besilankančių sve-
tainėje (ir susijusiuose puslapiuose) skaičiui nustatyti. 
Tai parodytų, kokios problemos yra įdomesnės lanky-
tojams. Staigus apsilankymų skaičiaus padidėjimas yra 
akivaizdus įrodymas, kad tai atsitiko dėl reklamos.

Apklausos, susijusios su kelionių įpročiais ar tam tikros 
kampanijos žinojimu, taip pat gali apibūdinti kiekybi-
nę informaciją. Į tai įtraukiama ir daug interviu, pa-
remtų standartizuotu klausimynu (akis į akį, telefonu 
ar internetu). 

Atviras interviu su pokalbio gairėmis apie vieną speci-
finę žmonių grupę ar temą taip pat gali būti kiekybinis 
vertinimo metodas. Jei kuriama skrajutė, visada svarbu 
suteikti galimybę atsakui, arba jei įmanoma, skatinimą 
atsakyti (pvz., prizų traukimo loterija). Tokiu būdu skra-
jutės pasisekimą galima matuoti kiekybiškai.112

111 Skyrius iš Urbanczyk, 2010
112 Nacionalinis dviračių strategijos komitetas, 2004
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Bet kaip pateikta populiarinimo kampanija turėtų tu-
rėti labai gerai apgalvotus įvertinimo planus atsakui 
gauti ir, jei įmanoma, įtrauktus į pačią kampaniją ar 
programą. Tai galėtų būti tam tikra paskata žmonėms 
reikšti savo nuomonę apie transporto įpročių keitimo 
pasirinkimus (tarkim, dalyvaujantiems apklausose siū-
lyti prizus). Tai padaryti bus lengviau ar sunkiau – pri-
klausys nuo populiarinimo veiklos.

Populiarinimo veiklos įvertinimas

EAHC finansuoto projekto ,,Lifecycle“ įgyvendinimo va-
dove galima rasti jau paruoštą apklausų kūrimo prie-
monę, kuri gali būti pritaikoma naudojimosi dviračiais 
skatinimo poveikio vertinimui.

30 pav. „LIFECYCLE“ įgyvendinimo vadovo viršelio nuotrauka
Šaltinis: FGM-AMOR, 2011Papildoma literatūra

1. FGM-AMOR (Leidėjas) (2011): How to run a 
cycling action. LifeCycle Implementation Manual.
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