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1. Įvadas 

Daug Europos miestų kenčia nuo transporto problemų ar nepatogumų, 

susijusių su eismu: transporto kamščiais, triukšmu, aplinkos tarša ir kt. 

Štai todėl vis daugiau miestų atranda dviračius kaip kasdieninę transporto priemonę,  

padedančią išspręsti eismo problemas. Tyrimai rodo, kad mieste 

dviratis yra greičiausia transporto priemonė pasiekti iki 10 kilometrų ir todėl dviratis yra   
labai svarbi alternatyvi transporto priemonė, padedanti aplenkti variklinių transporto priemonių kamščius. 

Dviračiai - prisitaikantys prie sąlygų, greiti, ekologiški ir ekonomiški. Jie yra begarsiai; nenaudoja energijos 

ir neteršia aplinkos. Važiavimas dviračiu padeda išvengti daug ligų,    

kurias sukelia judėjimo stoka. 

Dviračių mobilumo įgyvendinimas ir švietimas laikomi kaip geriausia  
alternatyva dažniausiai pasitaikančioms transporto priemonėms; tačiau tokios iniciatyvos  

sėkmė priklauso nuo daugelio veiksnių. 

Vienas iš argumentų dėl ko naudinga rinktis dviratį gyvenant mieste - laiko taupymas. 

Pagrindinis dviratininkų prioritetas yra greitis, nurungęs tokias savybes kaip saugumas ir komfortas. 

Dviratininkų apklausos rodo, jog važiuojantieji dviračiais pirmenybę teikia tiesioginiams maršrutams, 
net jei jie yra žymiai pavojingesni, tačiau neatsisako ir saugesnių, bet ilgesnių kelių. 

Labai svarbu siekti padidinti saugumą važiuojantiems dviračiais, o efektyviausias metodas  

pasiekti tokių rezultatų - apriboti variklinių transporto priemonių greitį:  

30km/h greitis garantuotų dviratininkų saugumą įvairiose transporto eismo situacijose (pvz. 

keliuose, kuriuose nėra dviračių juostų). 
Dviratininkai nesudaro spūsčių ir jie yra tiesiogiai priklausomi nuo įvykių. 

Atskiros dviračių juostos užtikrintų optimalias saugumo sąlygas, ypač šalia sankryžų ir įvažiavimų,  

kur įvyksta daugiausia nelaimingų atsitikimų. 

Kitas veiksnys, kuris padėtų išvengti pavojaus yra plataus matomumo  

maršrutas. 
Paskutinis, bet ne galutinis veiksnys yra saugi zona, kurioje visi dviratininkų atliekami manevrai būtų pastebėti iš anksto. 

Važiavimas dviračiu tampa nepatrauklus, kada neišvengiamai reikia važiuoti lėtai, ar priešingai – padidinti greitį,sustoti 
  ar apvažiuoti duobę, išlindusias medžių šaknis ir įvairius kitokius žemės nelygumus. Be to, grindinio plytelės visada 

 turi būti švarios ir lygios, net ir žiemą. Nesutvarkyta dviračių juosta  

sukuria neigiamą važiavimo dviračiu įvaizdį. 
Dviračių takų patrauklumas susijęs su miesto ir jo apylinkių architektūriniais paminklais  

taip pat kaip saugumo jausmas (ypač moterims tamsiu paros metu). 

Būtent dėl to projektuotojai turėtų atsižvelgti į tai, kad dažniausiai lankomos vietos turėtų būti ir 

vienos iš saugiausių vietų mieste. 

Kuo lengviau pasiekiamas ir atpažįstamas visas dviračių tinklas, tuo lengviau 

orientuotis ir tuo paprasčiau  

važiuoti dviračiu. 

2. Dviračių mobilumas Bolzano/Bozen mieste: 

Ökoinstitut Südtirol 

Išskirtinis atvejis yra Bolzano mieste, kuriame dviračių mobilumas suskirstytas į lygius. 

Ökoinstitut  Südtirol/Alto Adige sukūrė nuoseklią dviračių takų sistemą,  

patrauklią kiekvienam miestiečiui. Planuojant kaip tiesti dviračių takus, buvo išsaugota 

esama dviračių takų infrastruktūra ir prijungti nauji takai, kurie optimaliai padėtų kiekvienam važiuojančiam dviračiu pasiekti reikiamą tašką. 

Šūkis „Greitis, kokybė, tiesus kelias“ reiškia, kad važiuoti dviračiu gali būti  
 smagu ir malonu.  Todėl, jei įmanoma, dviračių takai tiesiami palei  
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pramogų ir kitas patrauklias zonas, tokias kaip paupiai, parkai,  

zonas, kur yra ribojami transporto srautai ir kt. 
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Nuoseklūs dviračių takų lygiai Bolzano mieste susideda iš šių trijų elementų:   

 „ Pagrindiniai dviračių takai  “, „Šalutiniai dviračių takai “ ir „ Gatvės su mišriu 

judėjimu “. 
 Pagrindiniai dviračių takai susiję su svarbiausiais taškais, pritraukiančiais mieste.  

. Ökoinstitut  Südtirol/Alto Adige identifikavo 8 pagrindinius dviračių takus Bolzano mieste. Jie 

 važiavo per visą miestą ir sėkmingai pasiekė užmiesčio dviračių takus ar  

priemiesčių rajonus. Kokybės standartai keliami žymiai didesni nei kitiems dviračių  

takams: jie turi būti platesni ir saugiai pervažiuojami sankryžose. Be to, turi būti nurodytas  
orientacinis kelias. Taip pat labai svarbūs susikirtimo taškai. Pagrindiniai dviračių 

takai taip pat leidžia orientuotis bendrame dviračių takų tinkle. 
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Šalutiniai dviračių takai 
 

jungia vieną ar kelis pagrindinius dviračių takus. Bolzano mieste yra daug  

šalutinių dviračių takų. Dažniausiai jie ne tokie ilgi kaip pagrindinai ir  

jungia pagrindinius dviračių takus apstatytose teritorijose, sporto centuose, poilsio zonose, 

parkuose ir panašiai. Šalutiniai dviračių takai sujungia du ar daugiau dviračių takų 

 (kryžminis susijungimas). 
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Apibendrinus, kiekvienas taškas mieste turėtų būti pasiekiamas dviračiu. Visuose 

gyvenamuose rajonuose Bolzano mieste turėtų būti galimybė vadinamąjam mišriam 

judėjimui : automobiliai, motociklai ir dviračiai galėtų saugiai egzistuoti be specialių 

infrastruktūrinių priemonių. Paprasčiausias būdas pasiekti tokį tikslą yra apriboti variklinių 

transporto priemonių greitį. Tarptautinėje technikos literatūroje 30 km/h yra maksimalus leistinas greitis  

mišrių transporto priemonių judėjime. Kitos priemonės yra greičio apribojimai ir 

struktūrinės intervencijos. 
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Dviračių takų tinklas Bolzano mieste 

8 



 

 

 

 

 

Kuriant dviračių takų tinklą, svarbu numatyti tinkamas stovėjimo aikšteles  
 dviračiams: aukštos kokybės dviračių stovėjimo aikštelės skatina žmones pirkti dviračius ir dėl to 

skatinamas dviračių mobilumas. 

Ökoinstitut  Südtirol/Alto Adige sukūrė „Dviračių stovėjimo aikštelių planą“ 

Bolzano mieste, išanalizavus kur ir kiek dviračių stovėjimo aikštelių labiausiai reikia; nustačius 

konkrečias vietas, išaiškinus tinkamumą ir nusakius stovėjimo aikšteles  

taip pat atsižvelgiama į aukščiausius standartus. 
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Informacija ir komunikacija 

 
Informacija ir komunikacija turėtų padėti miestiečiams suprasti  

dviračių mobilumo privalumus. Tikslas - informuoti apie esamų dviračių takų  

galimybes, tokias kaip dviračių aptarnavimo servisai, padedantys sukurti dviračiams palankią 

atmosferą. Paskutinė, bet ne galutinė informacija ir komunikacija galėtų būti politinė ir 

rinkodaros strategija, padedanti sukurti miesto įvaizdį. 

Dviračių mobilumo žemėlapis turėtų būti paskelbtas tuomet, kai jau išvystyta 

infrastruktūra. Dviračių takų žemėlapiai turėtų būti paprasti ir lengvai suprantami. 

Dviračių takų žemėlapis Bolzano mieste (pirma pusė) 
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Dviračių takų žemėlapis Bolzano mieste (antra pusė) 

Labai svarbus yra tvarkymo planas.   

Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige 

rekomenduoja vadinamasias Z-Card sistemas. 

Kartu su žemėlapiais yra atitinkamos dimensijos  

kreditinės kortelės. Kortelės yra beveik  

A3 formato. 
    

Dviračių žemėlapiai gali būti platinami paštu 

arba viešuosiuose įstaigose, taip pat dviračių 

nuomos punktuose, sporto prekių parduotuvėse 

ir kitur. 

Labai svarbu yra nuolat atnaujinti žemėlapius. 
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Horizontaliai pažymėti simboliai yra sukurti ne tik visiems dviratininkas, bet ir turistams,  

kurie nėra susipažinę su vieta. 

Informaciniai taškai yra įsikūrę strategiškai gerose vietose visame mieste ir teikia labai išsamų 

planą apie aplinką, kuri yra sujungta su kitais dviračių takais arba apie didelį mobilumo prieinamumą. 
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3.  Rinkodara 

3.1 Firminis stilius 

Pirmas žingsnis į sėkmingą ir efektyvę rinkodaros kompaniją yra Corporate Identity (CI) plėtra. 

CI turi būti unikali, stulbinanti ir reprezentuoti produktą, šiuo atveju dviračių mobilumą. 

Mieste logotipas turi būti ant visų dviračių. Kaip ir bet kuris kitas produktas, taip pat ir dviračių  

mobilumas prisiima tapatybę per logotipą ir visą CI. Dizainas vaidina labai svarbų vaidmenį. 

Kiekviena informacija ir rinkodaros elementas turi atsižvelgti tiek į estetinius aspektus, tiek ir 

į grožį. 

Dviratis turi būti teigiamai suvokiamas ir gauti teigiamą įvaizdį. 

Pavyzdžiui, logotipas turėtų bendrauti: 
   

Lengvai identifikuoti apie ,,dviratį“ ar ,,dviračio mobilumą“ 

Lengvas suvokimas 

Idėja apie ,,greitį“ 

Vietai būdingų aspektų (spalvos, nuorodos ir pan.) 

Be logotipo, taip pat turėtumėte sukurti parašą, kuris būtų lengvai įsiminamas. Rašymas, taip kaip ir 

spalvos, turi derėti su logotipu. 

Po parašu turėtu būti nuorodą į kiekvieno miesto dviračio mobilumą. 
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Lengva identifikuoti 

su ,,dviračiu“ / 
Logotipas: Bici Bolzano ,,dviračio mobilumu“ 

Suteikia  

idėją apie 
,,bz“ yra nuoroda 

į abi kalbas 

,,dviračių miestus“ už Bolzano/Bozen 

Miesto administracijos 

oficiali spalva 
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Parašas 

Trumpas ir intriguojantis 

Lengva atsiminti 

Stiprus temos 

atžvilgiu 
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Gamintojas (logotipas + parašas) mieste turėtu padėti padaryti unikalų produktą 

(dviračio mobilumas). Šis produktas turėtu būti lengvai atpažįstamas tarp kitų  

transporto priemonių, ir tai gali įvykti tik labai ,,emociniame“ lygyje. 

3.2 Plakatai 

Kaip ir bet kuris kitas produktas, taip ir dviračio mobilumas turėtų naudoti vieną iš  

labiausiai ,,klasikinių“ reklamos priemonių – plakatas. 

Plakatai gali būti kabinami visose miesto teritorijose ir už gana nedidelę kainą.  

Kaip žinoma, plakatas turi būti sumaketuotas atsižvelgiant į logotipą, parašą, spalvas ir pan. 

Kitaip tariant dviračių mobilumas turi atsispindėti plakate. Vėlgi, estetiniai aspektai ir dizainas  

Placate yra labai svarbūs dalykai, siekiant pagerinti dviračių mobilumo vaizdą. 

Plakatai taip pat gali būti kabinami ant viešojo transporto priemonių, pavyzdžiui, autobusų  

arba tramvajų. 

Keletą pavyzdžių iš Bolzano ir Trento: 
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3.3 Dviračio barometras 

Bolzanas buvo vienas iš pirmųjų Europos mietų kur buvo įdiegtas 

vadinamasis ,,dviračių barometras“. Šis įrankis gali būti laikomas 

priemone padidinti visų Bolzano dviratininkų sąmoningumą ir 

 jautrumą. Barometras naudoja tam tikrą jutiklį ir skaičiuoja visų 

 dviratininkų, važiuojančių įvairiomis pusėmis, labiausiai naudojamą 

dviračių taką. Ekrane rodomas bendras paros dviratininkų skaičius. 

Dviračių barometras buvo didelė sėkmė Bolzano mietse ir per 

mažiau nei vieneriusmetus buvo pasiektas vieno milijono dviratininkų 

 skaičius. Ta proga buvo organizuotas didelis renginys  su politikais, 

spaudos atstovais bei remėjais. 
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3.4 Atvirukai 

Vadinamieji ,,laisvi atvirukai“ yra labai populiarūs tarp jaunų žmonių: jie yra platinami 

kavinėse, baruose ar restoranuose. Tokie atvirukai turėtų būti suprojektuoti gerai  

matomose vietose ir glaudžiai susiję su dviračių mobilumu.  

 

Čia žemiau Jūs galite pamatyti kai kuriuos Bolzano ir Milano pavyzdžius iš Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige: 
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3.5 Trumpametražiai filmai ir video 

Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige taip pat bando išbandyti naujus, kiek ekscentriškus būdus,  

kaip pagerinti ir skatinti dvaračių mobilumą Bolzano mieste. Vienas iš tokių priimtinų 

metodų buvo įvairių trumpametražių filmų gamyba. Trumpametražiai filmai yra orientuoti į įvairias  

tikslines grupes bei temas,pavyzdžiui, jauni žmonės, saugumas ir pan. Nauji kanalai, 

pavyzdžiui, trumpas video klipas rodomas per Youtubą arba talpinant į skirtingas 

internetines svetaines, taip pat gali būti ateities vizija, kaip atkreipti žmonių dėmesį į  

dviračių mobilumą.  

3.6 Priemonės, skirtos konkrečioms tikslinėms grupėms 

Kai tam tikras tikslas transporto rūšių paskirstyme yra pasiektas, tada bendros rinkodaros  

veiklos yra tikrai reikšmingos, tačiau šiuo atveju bendra reklamos kompanijos nėra tokios  

veiksmingos. Rinkodaros priemonės, skirtos konkrečioms tikslinėms grupėms, turi būti atliktos. 

kaip ir pasaulio ekonomika, kurioje reklama ir rinkodara yra orentuojama į tam tikrų tikslinių  

grupių poreikius, taip ir tuo atveju, dviračių mobilumo skatinimas galėtų padėti pasiekti didesnę 

,,rinkos dalį“. Tikslinėmis grupėmis gali būti tėvai, darbuotojai, mokslininkai, turistai ir bendruomenė. 

Šiuo atveju kūrybiškumas yra labai svarbus ir skirtingomis priemonėmis gali būti kuriamas. 

Kalbant apie darbuotojus, rinkodaros renginiai, tokie kaip projektas ,,dviračiu į darbą“, gali būti labai 

naudingi. 

Yra labai daug projektų kaip skatinti dviračių mobilumą moksleivių ir studentų tarpe. 

Kai kuriuos iš jų galima rasti internetinėje svetainėje www.eltis.org. 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į: 

Ökoinstitut S üdtirol/Alto Adige 

Talfergasse 2, 39100 Bolzano/Bozen, Italija 

Tel. +39 0471 980048, Fax +39 0471 971906 

www.oekoinstitut.it 

info@oekoinstitut.it 
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