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Цел на проучването
Градската мобилност играе жизненоважна роля за подпомагане на градовете да просперират, да се развиват и
решават сериозните проблеми със замърсяването на въздуха и ненужните смъртни случаи по пътища. От друга
страна климатът, здравеопазването, социалното приобщаване, пътната безопасност и икономиката са свързани
с обществения транспорт и в тази връзка иновативните инфраструктурни проекти и подобряването на качеството
на услугите са жизненоважна част от решението за оздравяване на съвременните градове.
През последните години в повечето големите градове се забелязва значително увеличение на моторизацията,
което води до все по-големи задръствания по съществуващата улична мрежа. Поради тази причина
придвижванията както с автомобили, така и с градски транспорт, който се движи заедно с автомобилите се
затрудняват. Увеличава се времепътуването. Решаването на този проблем е многопластово и може да се търси в
комплекс от различни мерки, като най-важната от тях е развитие на бърз и удобен градски транспорт. За да може
това да се случи и той реално да бъде удобна алтернатива на автомобилите трябва да му бъде осигурена
достатъчна скорост и ниска честота на следване. Това става като пресичанията са безконфликтни, изгражда се
автономно трасе или самостоятелни ленти за движение. За да се направят необходимите инвестиции е
необходимо да се докаже нужда и ефективност. В Общия устройствен план на Варна е предвидено изграждане
на релсова система, но не е доказана нейната целесъобразност като трасе и капацитет, както по отношение на
очаквания брой превозени пътници, така и като възможности да бъде изградена. Също в прогнозите на ОУП град
Варна е с население, което значително се различава от последните прогнози на НСИ. Поради тази причина
трябва да се направи още едно разглеждане на предвижданията.
Паралелно с това се появява идеята за развитие на мощна икономическа зона разположена западно от града на
около 15 км., която ще има нужда от развитие на подходящ транспорт за достъп до нея. В настоящото изследване
ще разгледаме и сценария, при който се появява такава зона и как това се отразява на транспортната система в
града.
За тази цел ще стъпим върху разработения транспортен модел на гр. Варна за нуждите на ОУП и анализираме
изграждането на лека градска железница - Леко метро.
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Общи сведения за леките градски железници
Леките железници (леко метро) и трамваите са градски железопътни системи, осигуряващи пътнически услуги в и
около градските или крайградските зони. Функционират в открити и/или подземни участъци, като често
експлоатират собствена или споделена инфраструктура.
Лека железница (Light rail) е форма на пътнически градски железопътен транспорт, характеризираща се с
комбинация от трамвайни и метро характеристики. Няма стандартна дефиниция за лека железница. Някъде тя се
нарича Леко метро или скоростен трамвай. Различията са от специфичните особености на конкретния проект.
Често леките железопътни системи имат характеристики, по-близки до скоростните транспортни системи като
метрото, с подземи участъци и се наричат леко метро. Другите железопътни системи са с характер на трамвай и
отчасти се движат по уличните платна, с пресичания на едно ниво с останалия градски транспорт. Понякога
успешно работят и като скоростен извън градски транспорт. Леките железопътни системи се срещат по цял свят.
Те са особено популярни през последните години поради по-ниските си капиталови разходи и повишената
надеждност в сравнение с тежките железопътни системи - метрото.
Съгласно статистическите данни от Международната асоциация за обществен транспорт ( UITP ) към края на 2018
г. скоростните градски железници се използват в 392 града в света, като около половината от тях са в Европа.
Превозени са над 14 милиона пътника с около 37 000 влака, като 10 милиона от тях са в Европа.
Метрото е железопътна система с най-големи възможности за придважване в градска среда. В края на 2017 г. в
178 града в 56 държави са създадени метро мрежи, превозващи средно общо 168 милиона пътници на ден.
Практиката показва, че икономически целесъобразно е използването на метро в големи градове с население над
2 милиона жители и плътна градска застройка.
Леките градски железници (леко метро) или скоростен трамвай на обособено трасе функционират в различни
разновидности и особености в зависимост от конкретното градско застрояване и терен. Превозната им
способност е в рамките на 20 до 30 хил. пътника в час. Те се различават от класическото метро по вида на
системите за управление и наличието на големи открити наземни участъци. Откритите участъци са разположени в
обособени трасета, като в плътно застроените градски райони тези трасета са обикновено са подземни. Линии
на Леки градски железници тип скоростен трамвай има изиградени в 194 града в Европа, като в 20 от тях има и
подземни участъци или ползват инфраструктурата на метрото. Градове близки по население и натовареност на
транспортната система като Варна са: Бохум, Биелефилд и Карлсруе (Германия), Шарлероа (Белгия), Орхус
(Дания), Гранада и Аликанте (Испания) , Нюкасъл (Австралия), Солт лейк сити и Норфолк (САЩ).
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Общи сведения за леките градски железници
Поради относително високата превозна способност (около 20 хил. пътници в час), значително по-малкия размер
на инвестициите и не на последно място, кратките срокове на строителство леките градски железопътни системи
от типа на скоростен трамвай намират все по-широко приложение. Последните години производителите на
подвижен железопътен състав предлагат все по-гъвкави решения съобразени със спецификата на всеки един
град. Техническите параметри и превозната способност на различните леки градски системи предлагат:
превозна способност от 10 до 30 хил. пътника в час; нископодови състави с от 3 до 9 вагона; дължина на съставите
от 18 до 80 м; максимални скорости от 70 до 100 км/ч и средни скорости от 25 до 35 км/ч.
В табл. 1 са изложени данни за градове близки по население с Варна използващи леки железопътни системи.
No:

Град

ВАРНА
1 Бохум
2 Билефелд
3 Карлсруе
4 Шарлеруа
5 Орхус
6 Берген
7 Гранада
8 Аликанте
9 Утрехт
10 Солт лек сити
11 Норфолк
12 Камбера
13 Нюкасъл

Държава
България
Герамния
Герамния
Герамния
Белгия
Дания
Норвегия
Испания
Испания
Холандия
САЩ
САЩ
Австралия
Австралия

Население
брой
365 587
334 195
312 060
201 816
280 534
283 929
232 208
331 577
358 454
200 567
242 742
426 704
322 278

Плътност
човека/км2
2 500
1 300
1 800
2 000
2 800
610
2 600
1 600
3 800
7(30
1 700
504
1 2(30

Линии бр

Спирки бр.

1
4
12
4
3
1
1
6
3
3
2
1
1

21 / 15 подземни
62
190
48 / 10 подземни
48
27
26
104
43
50
11
13
6

Откриване
година

Оператор

1989 г Bogestra
1991 г moBiel
1992 г AVV,KVV
1976 г TEC Charleroi
2017 г Midttrafik
2010 г Keolis Norge
2017 г Metro de Granada
1999 г FGV
1983 г Qbuzz
1999 г UTA
2011 г Hampton Roads Transit
2019 г CMET
2019 г Newcastle Transport

Дължина
км.
15 km
36,9 km
262,4 км
33 km
110 км
20,4 km
15,9 km
137 км
38,5 km
72,1 km
11,9 km
12 км
2,7 km

С непрекъснатия натиск за намаляване на задръстванията, справяне с качеството на въздуха в градовете и
намаляване на емисиите на парникови газове, допринасящи за изменението на климата, LRT ще продължът да
получават подкрепа от пътуващата общественост в Европа.
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Примери от близки по население и натовареност на транспортната система градове като Варна
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Предвиждания за развитие на лека градска железница заложени в:
• ОУП на община ВАРНА от 2012г.
• ОУП на община АКСАКОВО от 2020г.
С ОУП на община Варна от 2012г. се предвижда скоростен надземен трамвай. Трасето на новия вид МОПТ е с направление
Север - Юг. С него се цели да се осигурят големите далечни кореспонденции на урбанизираните територии, залегнали в
проекта на ОУП Варна.
Проекта предлага основното трасе да се проведе от кк Златни пясъци (с възможност да продължи до кк Албена) до възел Виница,
след това по бул.”Варна”, бул.”Цар Освободител, летище Варна, възел на А2 с път I-9, след това по новото трасе на път 1-9 до
възела с бул.”Боровец” (с възможност да продължи до кк Камчия).
С ОУП на община Аксаково от 2020г. се предвижда разширение и преминаване на заложения скоростен надземен трамвай в
територията и на община Аксаково за осигуряване на скоростно и екологично свързване на МОПТ и транспортно обслужване на
бъдещите производствени терени в община Аксаково.

Предвиждания от ОУП на община Варна от 2012г

Предвиждания от ОУП на община Аксаково от 2020г
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Участък I + депо
от п.в. бул. Цар Освободител/бул. Христо Смирненски до Летище
Варна

Участък II от Летище Варна до Производствена
зона Аксаково

Участък III от п.в. бул. Цар Освободител/бул. Христо Смирненски
до ЖП гара Варна и пристанище Варна-Изток

Участък IV от п.в. бул. Цар Освободител/бул. Христо
Смирненски до к.к. Златни пясъци (к.к. Албена)

Участък V

от Участък 2 до с. Приселци (к.к. Камчия)

Участък VI
По бул. Република от бул. Цар Освободител до ул. Девня

Участък VII
до гр. Аксаково

Анализ на трафика за избор на трасета на бърз
и екологичен релсов електротранспорт

Анализ на трафика за избор на трасета на бърз и
екологичен релсов електротранспорт
Цел на проучването
През последните години в повечето големите градове се забелязва значително увеличение на моторизацията, което води
до все по големи задръствания по съществуващата улична мрежа. Поради тази причина придвижванията както с автомобили, така и с
градски транспорт, който се движи заедно с автомобилите се затрудняват. Увеличава се времепътуването. Решаването на този проблем е
многопластово и може да се търси в комплекс от различни мерки, като най важната от тях е развитие на бърз и удобен градски
транспорт. За да може това да се случи и той реално да бъде удобна алтернатива на автомобилите трябва да му бъде осигурена
достатъчна скорост и ниска честота на следване. Това става като пресичанията са безконфликтни, изгражда се автономно трасе или
самостоятелни ленти за движение.
За да се направят необходимите инвестиции е необходимо да се докаже нужда и ефективност. В ОУП на Варна е
предвидено изграждане на релсова система, но не е доказана нейната целесъобразност като трасе и капацитет, както по отношение на
очаквания брой превозени пътници, така и като възможности да бъде изградена. Също в прогнозите на ОУП град Варна е с население,
което значително се различава от последните прогнози на НСИ. Поради тази причина трябва да се направи още едно разглеждане на
предвижданията.
Паралелно с това се появява идеята за развитие на мощна икономическа зона разположена западно от града на около 15
км., която ще има нужда от развитие на подходящ транспорт за достъп до нея. В настоящото изследване ще разгледаме и сценария, при
който се появява такава зона и как това се отразява на транспортната система в града.
За тази цел ще стъпим върху разработения транспортен модел на гр. Варна за нуждите на ОУП.

Анализ на трафика за избор на трасета на бърз
и екологичен релсов електротранспорт
• Проучвания използвани при разработване на модела на мрежите и търсенето
• Общо положение и необходими проучвания.
• Анкетни проучвания
• Анкетно проучване на подвижността
През месец декември 2009 г. е проведено от „Аналитично-консултативна група
Ей Си Джи” ООД, чрез анкета по домовете, проучване за мобилността на
населението на гр.Варна.
• Анализ на резултатите
Намаляването на автомобилния поток според отговорите може да се случи след
реализацията на пакет от мерки, които изискват цялостна реорганизация подобренията се очакват както в техническия парк (машини, спирки, допълване
на наличните транспортни възможности с нови - нова бърза релсова система,
подобряване на уличната мрежа), така и в организацията (оптимизиране на
маршрути, разписания, цени, управление на светофарни уредби, по-ефективен
контрол на установените режими).

Разпределението на пътуванията по цели (деманд страти) е
илюстрирано в следващата графика. Тя е валидна за 24 часов
период за всички пътувания. Такива графики има и за
определените пиков сутрешен и пиков следобеден периоди и за
пътувания в зависимост от вида на превозното средство
(автомобил, масов транспорт или пеша). Целите са
предварително определени и са съобразени със заложена за
всеки транспортен район информация за жители, работни
места, търговски площи, места в детски градини, места в
училища, места в университети и др.
Разпределение на пътуванията по целеви групи в
(%)
за всички видове транспорт
от 0 до 24 часа на база 12625 пътувания
(KO)
(WU)

Според вас какво трябва да се направи за подобряване на транспортната
обстановка във Варна?
1 Да се подобри мрежата на градския транспорт
2 Да се построят нови улици и възли
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3 Да се въведат повече еднопосочни улици
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4 Да се изгради нова скоростна релсова

система
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(KH)
(HK)
(UH)
(WServ)
(ServO)
(WW)
(SH)
(HServ)
(HT)
(TH)
(HW)

15

20,5

5 Да се подобри управлението на светофарните
уредби

10

6 Да се завиши контролът от КАТ
7 Друго

5

8 Не знам, не съм сигурен

12345678

Заключенията касаят състоянието на транспортната система
към момента на провеждане на анкетното изследване
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Местоживеене - Работно място
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(HU)

Местоживеене -Университет

Работно място- Местоживеене

(WServ)

Работно място- Услуги

Търговия - Местоживеене

(SO)

Училище - Други

(HH)

Местоживеене - Гости

(UH)

Университет - Местоживеене

(HT)

Местоживеене - Търговия

(HO)

Гости - Други

(ServH)

Услуги - Местоживеене

(HK)

Местоживеене - Детско заведение

(HServ)

Местоживеене - Услуги

(ServW)

Услуги - Работно място

(HS)

Местоживеене - Училище

(KH)

Детско заведение - Местоживеене

(SH)

Училище - Местоживеене

(UO)

Университет - Други

(WT)

Работно място- Търговия

(WU)

Работно място-Детска градина,

(WW)

Работно място-Чуждо работно място

(TO)

Търговия - Други

(KW)

(ServO)

Услуги - Други

(KO)

училище, Университет
Детско заведение - Работно място
Детско заведение - Други
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Анкетно проучване на пътниците пътуващи през автогара
Варна
В периода 15-20 ноември 2019 г., е проведено проучване сред
пътници на Автогара Варна. Обработените данни показват следните
резултати:
Като-най важна може да се изтъкне, че автогарата е добре
обслужена с градски транспорт и по голямата част от ползващите
градски транспорт стигат до автогарата за до 20 минути.
ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО НАЧИН НА
ДОСТИГАНЕ ДО АВТОГАРАТА

Следва да се отбележи, че това изследване е проведено извън активния
летен почивен сезон, когато посещенията за почивка се очаква да имат
по-високи дялове.
На първата схема са показани от кои райони тръгват и в кои пристигат
пътниците, които са ползвали автомобил или такси за достигане до и от
автогарата.

Най голяма част от пътуващите през автогара Варна ползват градски
транспорт. Следващите две фигури показват от кои райони на
града идват пътниците ползващи автогарата и кои градски линии и
трасета ползват.

Анализ на трафика за избор на трасета на бърз и
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Избор на превозна система

Изборът на правилната превозна система е от съществена важност. В следващите две таблици са показани характеристиките на различни
превозни системи. В таблицата са изведени различни показатели за различните системи като разстояние между спирки, капацитет,
автономност на пътя, търговска скорост и др. Дадените стойности на капацитет са за пътници на час в посока и са съобразени с минималните
интервали на следване показани в таблицата.
По тези показатели бихме могли да определим за подходяща транспортна система трамвай-влак или лека железница като гледаме по скоро
долната граница на капацитета. Вижда се, че показателите на двете системи са почти идентични. Подходяща от гледна точка на превозени
пътници и атрактивност е също монорелсата. В крайна сметка са важни и други параметри като цена на строителства и експлоатация, които в
крайна сметка са решаващи.
Балансът между обслужването и скоростта е търсен в разстоянието между спирките. В разработения модел то варира от 650м в централните
части до над 800м и повече в периферията. В зоната извън Варна спирките са и на по големи разстояния. По този начин техническата скорост в
тези участъци е и над 40-45км/ч. По нататък новата система ще наричаме лека железница.
Характеристики на различни превозни системи

Анализ на трафика за избор на трасета на бърз
и екологичен релсов електротранспорт
Избор на превозна система
Следващата фигура систематизира различните системи по отношение на капацитет, качество на обслужване и цена.
Най евтините системи са автобусните, които са с ниска превозна способност и нямат допълнителни изисквания. Същевременно са много
гъвкави и удобни при по малък брой пътници.
При релсовите системи, трамвая е най евтината а метрото най скъпа, но осигурява най голям комфорт на обслужване. Разбира се
превозната възможност на метрото е изключително голяма. Такава система е почти недоказуема за град с брой жители като Варна.
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Прогноза на търсенето и моделиране на дневните натоварвания
В основата на софтуера, с който се извършват транспортните симулации стоят два основни модела. Модел на търсенето и модел на
предлагането. По друг начин казано моделът на предлагането представлява мрежите на масовия транспорт и уличната мрежа, а моделът на
търсенето интерпретира пътуванията по тези две мрежи. За изпълнението на задачата е използван създадения и използван вече модел на
уличната мрежа и масовия транспорт като той е актуализиран към днешна дата. За моделирането на търсенето е използван стандартен
„четиристъпков модел”. Този модел представлява последователност от четири взаимно свързани стъпки, които се повтарят една след друга до
достигане на балансиран резултат. Първата стъпка е генериране на входящи и изходящи потенциали, втората стъпка представлява
разпределение на движението помежду площните структури наречени зони или райони, третата стъпка разпределя тези кореспонденции по
вид транспорт и последната стъпка полага матриците по уличната мрежа и мрежата на масовия транспорт. За конкретната прогноза са
актуализирани маршрутите и интервалите на следване на маршрутите от градския транспорт. Нанесени са и новопостроените трасена от
Първостепенната улична мрежа в града. Що се отнася до входните данни, които ползва модела на търсенето, там има частична актуализация
по отношение на жители и някои други параметри. С така изградения модел може да се сравняват данни с и без реализация на конкретния
проект.
Разработени са сценарии, които анализират трафика при различни постановки свързани с промяна в някои демографски показатели и
изграждане на трасета от новата превозна превозна система.

СЦЕНАРИИ
СЦЕНАРИЙ №1

Първият сценарий - Сценарий 1 ще наричаме още
базов. При този сценарий уличната мрежа и мрежата
на масовия транспорт са както са в момента
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Дневно натоварване с пътници в системата на масовия транспорт - Сценарий 1 (базов)
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ЛЕГЕНДА
Превозени пътници VolumeTSys [Pers] (B.AP) „ ?snn
15ОПП 3°°g°
Volume-TSys [Pers] (TRO.AP) „
7Д0П 1500П 30000

Спирки
TSys set

0
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Сценарий 2
При сценарий 2 към системата на масовия транспорт е добавена новата
превозна система. На долната схема в червено, тъмно жълто и виолетово
са показани трасетата, по които ще се движат съставите при този
сценарий

В модела са вкарани два маршрута.
Маршрут 1 (М1) - Летище - ж.п гара и
маршрут 2 (М2) - Аксаково - ЗПЗ
Интервалите на движение са според долната таблица.

Трасета на леката железница
часови
интервал
1
2
3
4

5:30 - 10:00
10:00 16:00
16:00 20:00
20:00 23:00

интервал на
движение в мин
Аксаково
Летище ЖП Гара
ЗПЗ
12
12

интервал в участъци в
мин
Общ участък
6

30

30

15

12

12

6

60

30

15 / 30

Превозените пътници дневно по двата маршрута са
показани в следващата таблица

Брой и дялово разпределение на пътници
Сценарий 2 /С проект /

46 758; 14%

38 201; 12%

■Тролейбус

■ Автобус

■ Лека железница
/скоростен трамвай
245 081;
74%
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Дневно натоварване с пътници в системата на масовия транспорт - Сценарий 2

Анализ на трафика за избор на трасета на бърз
и екологичен релсов електротранспорт
Сценарий 3

При този сценарий към разработката се прибавят нови зони, в които ще се развиват различни видове производства. Зоните с
тяхната номерация както са заложени в модела са показани на долната фигура. Като нова зона е прибавен и гр. Игнатиево (111).

Трасе на леката железница обслужващо новите зони за приложение на труд

Въпреки, че на схемата е показано бъдещото
трасе на леката железница, в този сценарии,
който също е кръстен „без проект“ ще се
изследват транспортните потоци при
съществуващия към момента градски
транспорт (без новата транспортна система
като при сценарий 1), но при наличие на
работещи в новите зони.
Новите работни места в тези зони са
показани на следващата таблица

ОТР 101
площ на у.з. Пп (дка)
площ на у.з. Пч (дка)
площ на у.з. Соп (дка)
Коеф. на усвоеност ДО 20 г.
ПРОГНОЗА
норма работник/дка*
прогноза работещи

1

ОТР 102

ОТР 103

798.9
1
-

701.5
-

824.0
162.5

0.9

1.0

6.665
4526

6.665
4675

ОТР104
-

ОТР 105

ОТР 106

ОТР107

ОТР108

1412.9

793.3

338.5
704.7
-

1.0

0.7

0.8

0.6

0.7

0.8

6.665
6575

6.665
3701

6.665
5562

6.665
5650

6.665
3399

6.665
6472

-

375.5
353.1

ОТР 114

665.9
548.0

ОТР109

360.1
0.8
6.665
1920

ОТР112

579.0

ОТР 113

826.3
-

759.0
-

1
1

0.8

0.5

0.5

6.665
2894

6.665
2754

6.665
2530

Общият брой нови работни места е
над 52 хил. Прогнозата е направена за
период в рамките на следващите
двайсет години.
При този сценарий при липса на
обществен транспорт към новите зони
за приложение на труд се получава
значително натоварване с автомобили
като същевременно съществено се
променя модал сплита в полза на
пътуващите с леки автомобили.
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Сценарий 3
Дневно натоварване с автомобили при Сценарий 3

Както се вижда от приложената схема на натоварване с автомобили, в най натовареното сечение на автомагистралата
преминават над 61 хил. автомобила в двете посоки дневно, а първокласния път за Девня в един участък трабва да поеме
около 34 хил. автомобила в двете посоки. Тук са включени и автомобилите от направените изследвания на входящото,
изходящото и транзитното движение по магистралата. Това разбира се ще се случи ако зоните се наситят с
прогнозирания брой работещи и ако се приеме, че всички работещи ще пътуват от гр. Варна. Другото предположение в
сценария е, че ще се ползват за придвижване само леки автомобили и няма да има друг алтернативен транспорт. Тази
схема с натоварванията ясно илюстрира, че трябва да има задължително алтернативен транспорт за придвижване
какъвто в случая е леката железница. Какво се случва след изграждането й е предмет на следващия сценарий 4.
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Сценарий 4

Този сценарий анализира транспортната система след удължаването на леката железница от летище Варна до зони 106 и
113. Същевременно в останалата част на града тя ще функционира като при сценарий 2 (виж фиг. 40). В настоящия
сценарий са направени три маршрута на железницата, чиито разписание е показано в следващата таблица.

1
2
3
4

интервал на движение в мин
ЖП Гара Аксаково -ЖП
часови интервал Индустиална зона
ЗПЗ -Индустиална зона
Гара (М2)
113 (М3)
106 (М1)
5:30 -10:00
12
12
12
10:00 -16:00
30
30
30
16:00 - 20:00
12
12
12
20:00 - 23:00
60
30
60

Превозените пътници с леката железница са значително повече и те представляват около 26% от превозените пътници в
системата на градския транспорт. Особено натоварен е маршрут 1 от показаната таблица. По малко натоварен е
маршрута свързващ две промишлени зони - маршрут 3 Възможно е да се направят други маршрути, които да бъдат по
целесъобразни. Както ще се види от сравнителната таблица изведена в края, при този сценарий се увеличава
коефициента на прекачване и става 1.26 за разлика от базовия сценарий, в който е 1.08.
превозени пътници дневно

2

Зона 106 -ЖП Гара
(М1)
Аксаково -ж.п.
гара (М2)

3

Зона 113 -ЗПЗ (М3)

1

54400
28748

Брой и дялово разпределение на пътници
Сценарий 4 /С проект/

19263

□ Тролейбус ПАвтобус ПЛека железница /скоростен трамвай
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Сценарий 4
Дневно натоварване с пътници в системата на масовия транспорт - Сценарий 4
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ЛЕГЕНДА
Превозени пътници Volume-TSys
[Pers] (В,АР) 7.500 15000 22221

Volume-TSys [Pers] (R,AP) I 75oo
15000 30000
Volume-TSys [Pers] (TRO,АР) | 7500
15000 30000
Спирки
TSys set
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Сценарий 5

Дневно натоварване с пътници в системата на масовия транспорт - Сценарий 5
Този сценарий разглежда продължение на
релсовата система в посока курортните
комплекси по начина показан на следващата
схема. Това трасе е заложено в действащия ОУП
на Варна.
Както се вижда от приложената схема, трасето
преминава доста тангенциално и обслужва малка
част от града.
Разбира се то може да има своя ефект в рамките
на цялата мрежа на масовия транспорт на града,
но този ефект едва ли ще е толкова съществен.
При избор на алтернативно трасе, което да
преминава през части от града с по голяма
наситеност от жители и работещи, този ефект би
бил по голям.
Както беше коментирано в началото, този модел
не може да оцени летните пътувания на туристите
към курортните комплекси, за които е
предназначено това трасе. От друга страна е
нецелесъобразно да се влагат огромни средства
за изграждане на трасе, което би било натоварено
само няколко месеца през лятото. Натоварванията
със сезонен характер биха могли да се поемат по
алтернативни начини.
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Обобщени таблици и сравнение на параметрите
Обобщена сравнителна таблица

Сравнение на Модал сплит за четирите сценарии
% пътници използващи
масов транспорт
1
2
3
4

сценарий 1
сценарий 2
сценарий 3
сценарий 4

% пътници използващи
автомобили

53.0

47.0

54.5

45.5

46.8

53.2

55.4

44.6
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Оценка
Изработените сценарии, дават възможност за сравнение на резултатите при различно развитие на града.
Първите два сценария разглеждат промяната в пътуванията в града ако сега се изгради мощна превозна система, която да
обслужи още по-добре пътуващите. Вижда се, че с два маршрута тя би поела около 14% от всички ползващи градски
транспорт. Същевременно още от около 8000 човека ще предпочетат да пътуват с градски транспорт вместо с автомобил.
Модалността ще се промени.
При сценарии 3 и 4 се включват нови зони за приложение на труд. Специално при сценарий 3 се вижда, че уличната мрежа
силно се товари и дори самата магистрала в определени пикови моменти ще бъде много силно натоварена, с уговорката,
която беше направена преди, че работещите ще използват само леките си автомобили за придвижване. При всички
положения това ще рефлектира негативно на натоварването на улиците в града.
За разлика от този сценарий в следващия сценарий 4 е предложено обслужването да става с релсова система. Използвания
модел на търсенето сам разпределя избора на системата на придвижване в зависимост от така наречените
генерализирани разходи, в които се включват пари и време. При сценарий 4 релсовата система ще вози 97 000 пътника
дневно, което е над 26% от превозените пътници с градски транспорт. Същевременно над 45 хил. пътувания ще бъдат
извършени вместо с автомобил с градски транспорт. Като се сложи и коефициента на прекачване те вече надхвърлят 57
хил. дневно. Това е съществен брой. От таблицата за сравнение на модал сплита на сценариите се вижда, че модал сплита
се променя съществено.
Изнесените данни са добра основа за извършване на различни анализи включително АРП.
Извода, който може да се направи е, че ако в новите зони за труд ще работят в действителност броя хора използвани при
прогнозата, то необходимостта от алтернативен начин на достигане не с автомобил е задължителен.
В този смисъл леката железница може да се окаже много добро решение, но трябва да бъде извършен АРП, който да оцени
разходите и ползите за по дълъг период от време.
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