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ОБЗОР
Връзките между градско планиране – мобилност – качество на
въздуха в контекста на устойчивото развитие
o Пътят към разбирането на общия принос и специфичните
въздействия от движението и транспорта за качеството на
въздуха от градското до уличното равнище
o В търсене на решения за устойчива мобилност чрез планирано
развитие на прехода … към чист въздух
o

ВРЪЗКИ развитие – мобилност –
въздух
o Устойчиво градско развитие, мобилност и въздух - подход от
движещи сили към решения, планиране от и за кого?

(Димитрова, Ташева, Буров, Мутафчийска, 2017)

ВРЪЗКИ развитие – мобилност –
въздух
o Движещи сили (фактори и политики, ценности и поведение)
o
o
o
o
o
o

Климат и аномалии
Население и преселение
Геополитика и самоуправление
Стопанство и предприемачество
Бит и техника
Ресурси и биологично разнообразие

ВРЪЗКИ развитие – мобилност –
въздух
o Оценка на състоянието:
1. Къде, кога и кой поема натоварването от променящия се
(пространствен/транспортен) модел на развитие?
2. Доколко ресурсно и енергийно ефективни са режимите с тяхната
инфраструктура и средства на работа?
3. Какво ниво на достъпност е осигурено?
4. Как се преразпределят публичните ресурси и частните разходи в
името на мобилността?
5. Постигнат ли е демократичен избор за балансираните начини на
пътуване, пренебрегнати ли са основните групи от техните
„представители“?
6. Какви ценности са включени в политическия дискурс, има ли
специфични изкривявания?

ВРЪЗКИ развитие – мобилност –
въздух

ВРЪЗКИ развитие – мобилност –
въздух
o Състояние
въздух
София

ФОРМА земеползване среда?
o

Заобикалящата среда …
устройствените зони …
градските улични каньони
(традиционни, в жилищни
комплекси и в новите
квартали)

ФУНКЦИИ дейности предназначение?
o

Исторически «стегнат»
моноцентризъм с
комплекси - съвременния
«разпасан»
полицентризъм и
трагични предградия

ПОТОЦИ връзки придвижване?
o

Затвърдени трасета
навътре-навън,
северозапад-югоизток,
рингове, тангенти и
обиколни (спорна
полезност)

МОДЕЛИРАНЕ НИВО
Results ГРАД
o Дисперсионно
моделиране на
основата на
инвентаризация от
ПКАВ 2014-2020
(Dimitrova &
Velizarova, 2021)

МОДЕЛИРАНЕ НИВО
Results ГРАД
o Изчерпателна
инвентаризация на
емисии от
транспорта (Burov &
Brezov, 2022)

МОДЕЛИРАНЕ НИВО
Results УЛИЦИ – Т.А. И А.С.
o Принос към
замърсяването с
ФПЧ2.5 и 10 от
транспорта в
отсечки с
натоварен
трафик и/или
наличие на
градски улични
каньони (Burov
& Brezov,
2020)

МОДЕЛИРАНЕ НИВО УЛИЦИ – Г.С.
Results
РАКОВСКИ

o Сценарии за градски уличен каньон в обхвата на НЕЗ (Velizarova
& Dimitrova, 2022)

Средночасови месечни профили на концентрация на NO2, осреднени за целия
обхват без намаляване на трафика за случай 1 (2026) и случай 2 (2030) (вляво)
и с 20% намаление на трафика за случай 1 (2026) и случай 2 (2030) (вдясно).
Времевото разпределение се извършва на базата на дневни и месечни профили, предоставени
от Builtjes et al. (2003).

МОДЕЛИРАНЕ НИВО УЛИЦИ – Г.С.
Results
РАКОВСКИ

Средномесечно поле на
концентрация на NO2
за основния случай
(2018 г.)

Разлики между полето за средна месечна концентрация
на NO2 за Основен случай (2018 г.) и Случай 1
(2026) (вляво) и Базов случай (2018) и Случай 2
(2030) (вдясно) без намаляване на трафика

МОДЕЛИРАНЕ НИВО УЛИЦИ – Г.С.
Results
РАКОВСКИ

Средномесечно поле на
концентрация на NO2
за основния случай
(2018 г.)

Разлики между полето на средната месечна
концентрация на NO2 за основния случай (2018 г.) и
случай 1 (2026 г.) (вляво) и базов случай (2018 г.) и
случай 2 (2030 г.) (вдясно) с 20% намаление на

МОДЕЛИРАНЕ МЕРКИ СЦЕНАРИИ

РЕШЕНИЯ мобилност преход
В търсене
на решения
o За
устойчива
мобилност
o Чрез
планирано
развитие на
прехода …
o Към чист
въздух
o

Пешеходно и велосипедно,
достъпност и
интермодалност
Микро (вкл. карго)
електрическа мобилност
Масов обществен
транспорт
Гъвкави групови и
споделени услуги,
таксиметров превоз
Градско снабдяване
и доставки
Мотоциклети и
мотопеди

Авто

РЕШЕНИЯ мобилност преход
Решения в синергия
Решения за здравословна
със сигурност,
среда чрез предотвратяване
жизненост и
на замърсяване и вредности
устроеност

Нива /
решения

Мъдри и
интелигентни
решения

Регион /
Община

Справедлив и ефективен достъп
Изследвания и
и подобрено покритие с услуги за
интегриран макро модел;
превоз, съобразени такси и
ИТС за МОПТ и ЕТП
данъци

Мезо модел транспортГрад / Район земеползване-въздух;
ИТС за ЕТП и жители

Квартал /
Улица

Микро модел транспортвъздух; ИТС съветник

Обиколни трасета и
паркирай и се вози,
интегриран ЖП и
автобусен транспорт,
споделени трудови
пътувания

Решения в синергия
с характерна среда с
цел отдих, туризъм и
развлечения
Електрозарядна
инфраструктура, гъвкав
групов, споделени
рекреационни пътувания
и превозни средства, евело

НЕЗ, такса задръстване …
Динамично трафик преразпределение,
подходящо равновесие между
оставяне/вземане, преобразуван фиксиран масов
масови, групови и индивидуални
и гъвкав групов, споделени пътувания и превозни
възможности според разстояние, ,
средства, e-вело
здравословни зелени коридори

Универсално устройство, организация и поддръжка на достъпна, пешеходна,
велосипедна и ориентирана към микро лека мобилност градска среда, както и
насочване на движението, зеленина по повърхности, топлинен комфорт,
проветрение и улавяне на замърсителите

РЕШЕНИЯ активно придвижване
o

Привлекателност и сигурност
Подобряване на контрола за паркиране в зони на кръстовища, пешеходни пътеки, изходи от входове на жилищни и др. сгради;
Умна маркировка – спиране на монтирането на светофари в участъци, където има ПТП, работа визуални маркери (дебелина на маркировката, сигнализация),
разположени не само в непосредствена близост напречни физически ограничители, за намаляване на скоростта. Прилагане на нови видове маркировка, сигниращи
участъци за пресичане, др.
Осигуряване на достатъчно пространство за пешеходците, които изчакват на светофарите, ограничаване на обектите в зоните на кръстовищата (огради и боларди,
които играят ролята на пазители, но пречат на проходимостта);
Подобряване на настилките особено в локациите с концентрация на шахти, пресичане с улици (високи бордюри), подсилени настилки при преминаване на МПС,
тактилни настилки;
Сериозен контрол върху състоянието на кръстовищата и пешеходните подстъпи към уличното платно по отношение на оттичане на вода в случаи на валежи,
обмисляне при снегопочистване къде се складира почистения вече сняг и дали ограничава/застрашава преминаването на пешеходците
Достъп до източници на вода (чешми) извън градските паркове по време на летните месеци
Адаптивни на климатичните промени решения за озеленяване – вертикално озеленяване, създаването на „зелени“ чадъри там, където няма възможност за засаждане
на дървета (увивни растения, които изискват по-малко вода, растат бързо, подходящи за градска среда)
Засаждане на издръжливи храстовидни видове по протежението на големите булеварди, където няма възможност за улични дървета, подобряване на микроклимата по
протежението на дълги линейни инфраструктури

o

Без препятствия
Концепция за разположение на контейнерите за събиране на отпадъци, джобове за тях, др. за освобождаване на пространство за пешеходците, където е възможно за
сметка на автомобилите (уширения за контейнерите, с площ едно паркомясто), без да затрудняват видимостта на участниците в движението;
Спазване на изискванията за монтиране на улични знаци на тротоарното платно (височина, местоположение) и стълбовете за улично осветление;
Адекватен контрол върху паркирането и поставянето на физическите ограничители (височина, материал, гъстота)
Промяна и контрол върху изграждането на рампи (наклони/дължина, подходи): за хора със затруднена подвижност, велосипеди, родители с детски колички, скутери, др.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сгъстяване на велосипедната мрежа
Бързо прилагане на връзки с ниска финансова стойност
Велоалеи за сметка на част от паркирането по булевардите в ЦГЧ
Преодоляване на тесни места, цялостна непрекъснатост и безопасност
Участие и гъвкаво инфраструктурно проектиране
Създаване на положителен образ

РЕШЕНИЯ активно придвижване
Прекъсване на транзитния трафик за по-честа свързаност;
Транспортно успокояване - темпо 30 по първостепенната
улична мрежа и темпо 20 по второстепенната; Споделени и
пешеходни улици (вкл. временно); Нови връзки (мостове)
преодоляващи значими естествени и изкуствени бариери;
Приоритетни маршрути за достъпна среда; Кръстосано
пресичане; Пресичане на терен при подлезите; Концепция за
разположение на контейнерите за събиране на отпадъци;
Контрол върху паркирането и поставянето на физическите
ограничители; Комфорт
o Бързо прилагане на връзки с ниска финансова стойност;
Обратно движение / неизпреварване; Велоалеи за сметка на
част от паркирането по булевардите в ЦГЧ; Преодоляване на
тесни места с изграждане на връзки; Цялостна непрекъснатост
и безопасност; Сгъстяване на велосипедната мрежа;
o

РЕШЕНИЯ активно придвижване

РЕШЕНИЯ обществен, споделен
Мултимидално моделиране и симулации; Наблюдение и оценка
на целесъобразност, ИТС; Пилотни схеми и преразглеждане;
Капацитет, оразмеряване, интермодалност; Поддържане на
конкурентна цена на алтернативни обществени и групови
средства за движение; Пълно отчитане на разходи-ползи
(преки и косвени, вкл. здравни)
o Паркоместа за време след споделено пътуване; Разширен
набор от споделени микро превозни средства и автомобили в
конкурентна среда (с предимство на е-велосипедите);
Насърчаване ползването на товарни е-велосипеди
около/между центровете; Чисти лекотоварни автомобили с
достъп до обособени места за паркиране;
Нови/възстановяване/преустройство на логистични центрове
o Комбинация от фиксирана и гъвкава мрежа – увеличена
честота, спрямо разширено покритие, преодоляване на върхове
и низини на натоварване
o

РЕШЕНИЯ обществен, споделен

РЕШЕНИЯ мото и авто

БЛАГОДАРИМ за вниманието и на:
ЕС За Земята и Clean Air Fund за подкрепа на предварителни
проучвания, експерименти и симулации
o Колегите Ренета Димитрова (СУ), Данаил Брезов (УАСГ),
Димитър Трифонов (СУБ), Васил Маджирски (СУБ, НЦТР),
Теодора Гоцова (СП) и Магдалена Кирчева (УАСГ), участвали в
отделни етапи от предварителните проучвания и експерименти
и в предоставянето на насоки
o Съюзът на урбанистите в България за предоставени
непубликувани данни и проучвания
o ФНИ за това, че части от настоящо изследване, финансирано
от Фонд Научни Изследвания, проект № КП-06-Н54/2 от
15.11.2021г. “Разработване на методология за оценка
качеството на въздуха и влиянието му върху човешкото здраве
в градска среда” е представено в презентацията.
o

