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Τα στοιχεία για το ποδήλατο

Πολύ χρήσιμη συγκέντρωση δεδομένων για το ποδήλατο στην Ελλάδα και διεθνώς δημοσίευσε η Μονάδα
Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ.
Του Ευθύμιου Μπακογιάννη
Δρ. Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π
Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού
Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας
Η. Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780
Sustainable Mobility UnitΤηλ. +30 210 772 1153
Κιν. +30 693 7010033
Fax +30 210 7722752
Email

ebako@mail.ntua.gr

web: www.bakogiannis.eu
Το ποδήλατο δειλά δειλά γίνεται μόδα. Είναι πλέον αποδεκτό και στυλάτο να κυκλοφορείς με ποδήλατο στην
πόλη, είσαι εναλλακτικός… Αρχίζεις να το χρησιμοποιείς για να μεταβείς στα κοντινά στέκια αλλά ακόμα
προβληματίζεσαι για να πας στο μπακάλη ή στο σουπερ μάρκετ. Να το πάρω στη δουλειά; Θα φτάσω ιδρωμένος
– θα αλλάξω εκεί – μήπως κινδυνεύω- θα πάρω ηλεκτρικό..! Ο προβληματισμός ξεκίνησε… και η νοοτροπία, που
αποτελεί ουσιαστικό ζήτημα μαζί με τις υποδομές, αλλάζει.
Αλλά που τοποθετείται η Ελλάδα σε σχέση με τις πιο … προχωρημένες χώρες σε ευρωπαικό και διεθνές
επίπεδο; Μπορεί να έχει μέλλον στην ανάπτυξη της καθημερινής μετακίνησης με το ποδήλατο; Έχει ανάλογη
http://www.myota.gr/index.php/podilato/9836-2016-12-18-18-41-47
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μεταχείρηση με άλλες χώρες στη χρηματοδότηση και στην πρόσβαση σε προγράμματα έργων; Μπορεί να
διεκδικήσει ποιοτικές υποδομές και να αλλάξει το υπάρχον σύστημα μεταφορών; Ελπίζουμε μόνο σε πόλεις
όπως η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και η Αθήνα που έχουν σχεδιασμό στρατηγικού χαρακτήρα ή διαβλέπουμε μία
θετική εξέλιξη και στην υπόλοιπη επαρχία;
Η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχει συγκεντρώσει πληθώρα στοιχείων
από τον υφιστάμενο και μελλοντικό σχεδιασμό υποδομών και δράσεων στο διεθνές περιβάλλον καθώς και
αναφορικά με την ελληνική πραγματικότητα. Σε πρώτη φάση παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα
και κάποιες πόλεις αυτής, αναφορικά με τη χρήση του ποδηλάτου, όπως αυτά αντλήθηκαν από την εφαρμογή
Strava και ειδικότερα την πλατφόρμα συλλογής στοιχείων Strava Metro και Strava Commutes. Σημειώνεται ότι το
strava είναι εργαλείο που κατά κανόνα καταγράφει τις μετακινήσεις αναψυχής και άθλησης του χρήστη, μετά από
δική του πρόθεση να καταγραφεί. Πρόσφατα στις διαδρομές του έχουν προστεθεί και τα strava commutes που
αφορούν σε καθημερινές μετακινήσεις από και προς την εργασία, κυρίως σε μητροπόλεις. Σημειώνεται ότι οι
καταγραφές των μετακινήσεων για την Αθήνα είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση τόσο με πόλεις που έχουν
υποδομές ποδηλάτου όσο και με όσες δεν έχουν.
Σε πρώτη φάση στον πίνακα 1 καταγράφονται κάποια πρώτα στατιστικά στοιχεία για τη χρήση του ποδηλάτου σε
μητροπόλεις της Ευρώπης, της Αμερικής, της Βραζιλίας και της Αυστραλίας κατά τους τελευταίους δέκα (10)
μήνες (ημ. Αναφοράς 11/2016). Η Αθήνα συγκρινόμενη με πόλεις που έχουν σημαντικά λιγότερο πληθυσμό (βλ.
Μιλάνο) παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλές καταγραφές, γεγονός που οφείλεται τόσο στη μειωμένη χρήση
ποδηλάτου όσο και στο ενδεχόμενο μη διαδεδομένης χρήσης της εφαρμογής, άρα και μη καταγραφής της
μετακίνησης που πιθανότητα πραγματοποιείται.

Πίνακας 1 : Στοιχεία για ποδηλατικές διαδρομές σε πόλεις διεθνώς τους τελευταίους 12 μήνες
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Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από παρακολούθηση χρηστών μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Strava
(#strava commutes)
Αξίζει να εξεταστεί η στήλη που αναγράφει τη μέση απόσταση (mi) που διανύεται ανά χρήστη, όπου το νούμερο
της Αθήνας (29,11 mi) φαίνεται σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με άλλες μητροπόλεις, γεγονός που ωστόσο
μπορεί να οφείλεται σε πολλές εγγραφές μεμονωμένων χρηστών όχι απαραίτητα με σκοπό τη μετακίνηση αλλά
την αναψυχή.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκρίσεις των συγκεντρωτικών διαδρομών που επιλέγονται κατά κύριο λόγο στις
μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας για τα έτη 2014 και 2015. Σημειώνεται εδώ ότι ο εντοπισμός των προτιμητέων
διαδρομών των χρηστών, καθώς και η αύξηση της χρήσης αυτών, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο
σχεδιασμού, αναφορικά με την επιλογή βέλτιστης λύσης. Επιπλέον η πυκνότητα των χρηστών σε μία διαδρομή
μπορεί να αποκαλύπτει την υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με τη χρήση του ποδηλάτου, ενώ οι μεταβολές ανά
έτος μπορούν να επεξηγήσουν την επιτυχία ή αποτυχία νέων και παλαιών υποδομών. Η οπτικοποίηση των
δεδομένων μέσω της πλατφόρμας του Strava Heat Map επιτρέπει επιπλέον των εντοπισμό αστικών και
περιαστικών διαδρομών, όπου πέραν των παραπάνω μπορεί να αποτυπώνει μόνο την επιλογή διαδρομών
άθλησης και αναψυχής για τους ποδηλάτες που αναπτύσσουν ταχύτητα και επιλέγουν πιο ασφαλείς και
ιδιαίτερου τοπίου και κλίσεων διαδρομές.
Ειδικότερα, για την περίπτωση της Αθήνας (Εικόνα 1 και 2) παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία ποδηλάτων
στους κύριους οδικούς άξονες και στις διαδημοτικές μετακινήσεις. Εντοπίζεται ισχυρή ταύτιση των διαδρομών
που παρουσιάζονται στα αποσπάσματα του Strava με τη χάραξη των διαδρομών του Μητροπολιτικού Δικτύου
Ποδηλατοδρόμων για την Αττική, που αναπτύχθηκε από τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ σε συνεργασία
με φορείς της ποδηλαττικής κοινότητας, και θεσμοθετήθηκε με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής 2021 (βλ. Ν.
4277/ 2014).
Η πύκνωση των διαδρομών στα βόρεια και βόρειο-ανατολικά του μητροπολιτικού συγκροτήματος ερμηνεύεται
λόγω της αύξησης των υποδομών των δήμων σε αυτή την κατεύθυνση καθώς και λόγω της ύπαρξης
περισσότερων διαδρομών αναψυχής.

http://www.myota.gr/index.php/podilato/9836-2016-12-18-18-41-47

4/17

8/7/2018

Τα στοιχεία για το ποδήλατο

Εικόνα 1 Οπτικοποίηση Δεδομένων Strava Heat Map: Aθήνα 2014

Εικόνα 2 Οπτικοποίηση Δεδομένων Strava Heat Map: Aθήνα 2015
Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης παρατηρείται διατήρηση των ανάλογων διαδρομών για τα έτη 2014 και 2015
με μικρή αύξηση στις διαδρομές του κέντρου και νότια στις περιοχές Χαριλάου και Ανάληψη. Πύκνωση των
δραστηριοτήτων εντοπίζεται επιπλέον σε περιαστικές διαδρομές νότια της Παπανικολάου και δυτικά της
Κομνηνών. Σημειώνεται ότι στο παραλιακό τμήμα και στις κάθετες διαδρομές προς την κεντρική περιοχή, οι
επιλεγμένες διαδρομές του Strava Heat Map από τους χρήστες της πλατφόρμας ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με
τον σχεδιασμό του δικτύου ποδηλατοδρόμων της Θεσσαλονίκης όπως προέκυψε από το Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας (2014).
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Εικόνα 3 Οπτικοποίηση Δεδομένων Strava Heat Map: Θεσσαλονίκη 2014

Εικόνα 4 Οπτικοποίηση Δεδομένων Strava Heat Map: Θεσσαλονίκη 2015

Στην περίπτωση των κύριων πόλεων της Κρήτης, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιος Νιικόλαος παρατηρείται
ευρεία χρήση των διαδρομών στο βόρειο τμήμα της νήσου σε δίκτυα παρακείμενα του ΒΟΑΚ που συνδέουν τις
επιμέρους πόλεις και οικισμούς, καθώς και ακτινικά προς την ενδοχώρα κυρίως στην περιφερειακή ενότητα
Ηρακλείου και Λασιθίου. Παρατηρείται πύκνωση για το 2015 των δραστηριοτήτων στο δίκτυο που συνδέει το
Ηράκλειο με το Λασίθι καθώς και στις ενδοδημοτικές διαδρομές στις πόλεις του Ηρακλείου, Χερσονήσου, Αγίου
Νικολάου, Ελούντας, Τυμπακίου, Μοιρών κ.α.
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Εικόνα 5 Οπτικοποίηση Δεδομένων Strava Heat Map: Κύριες πόλεις της Κρήτης 2014

Εικόνα 6 Οπτικοποίηση Δεδομένων Strava Heat Map: Κύριες πόλεις της Κρήτης 2015

Αντίστοιχα είναι τα στοιχεία για τις πόλεις του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσα; για τα έτη
2014-2015. Μερική πύκνωση των διαδρομών για το 2015 εντοπίζεται στην πόλη του Βόλου με έμφαση τις
παραλιακές διαδρομές, καθώς και στο περιαστικό δίκτυο των Τρικάλων. Αν και η χρήση ποδηλάτου στην
Καρδίτσα και στα Τρίκαλα είναι σημαντικά αυξημένη για καθημερινές μετακινήσεις λόγω του πλήθους των
υποδομών, αυτό δεν εντοπίζεται καθώς οι χρήστες συνήθως δεν επιλέγουν να συνδεθούν με την εφαρμογή για
μετακινήσεις μικρότερες των 5 χιλιομέτρων.
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Εικόνα 7 Οπτικοποίηση Δεδομένων Strava Heat Map: Λάρισα- Βόλος- Τρίκαλα- Καρδίτσα 2014

Εικόνα 8 Οπτικοποίηση Δεδομένων Strava Heat Map: Λάρισα- Βόλος- Τρίκαλα- Καρδίτσα 2015
Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται στην Κέρκυρα, και στις πόλεις των Ιωαννίνων, της Άρτας και της Πάργας για τα
έτη 2014-2015. Μερική πύκνωση για το 2015 εντοπίζεται στην πόλη της Άρτας με έμφαση τις περιαστικές και
ορεινές διαδρομές

Εικόνα 9 Οπτικοποίηση Δεδομένων Strava Heat Map: Κέρκυρα- Ιωάννινα- Άρτα- Πάργα 2014
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Εικόνα 10 Οπτικοποίηση Δεδομένων Strava Heat Map: Κέρκυρα- Ιωάννινα- Άρτα- Πάργα 2015
Τέλος, για τις πόλεις της Πελοποννήσου, Πάτρα, Πύργος, Καλαμάτα και Κόρινθος εντοπίζεται αντίστοιχη εικόνα
για τα δύο έτη αναφοράς, ενώ μερική πύκνωση παρουσιάζεται στην πόλη της Καλαμάτας καθώς και στην
Κόρινθο αναφορικά με το παραλιακό μέτωπο και τις περιαστικές διαδρομές.

Εικόνα 11 Οπτικοποίηση Δεδομένων Strava Heat Map: Πάτρα- Πύργος- Καλαμάτα- Κόρινθος 2014

Εικόνα 12 Οπτικοποίηση Δεδομένων Strava Heat Map: Πάτρα- Πύργος- Καλαμάτα- Κόρινθος 2015
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Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα για το οποίο έχουν συγκεντρωθεί αξιόλογα στοιχεία από την Ευρωπαική
Ομοσπονδία Ποδηλασίας (ECF) είναι η χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων που στοχεύουν άμεσα ή
έμμεσα στην ενίσχυση του ποδηλάτου ως μέσο μετακίνησης στον ευρωπαικό χώρο. Η έρευνα της ECF
αναφέρεται σε στοιχεία που συνέλεξαν μέχρι και το Δεκέμβριο του 2014, και δείχνει την κατανομή πόρων για
έργα αποκλειστικά με στόχο την προώθηση του ποδηλάτου (υποδομή, βιομηχανία), για έργα που εντάσσουν το
ποδήλατο στις καθημερινές μετακινήσεις σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υποδομών για τη βιώσιμη κινητικότητα, καθώς
και σε έργα του ευρύτερου τομέα των μεταφορών καθώς και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις που στηρίζουν έμμεσα
τον κλάδο. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Ελλάδας (και της Βουλγαρίας) όπου η χρηματοδότηση
κατευθύνεται κυρίως σε έργα πιο ολοκληρωμένα και στρατηγικής σημασίας για την προώθηση της βιώσιμης
κινητικότητας.
Πίνακας 2: Επισκόπηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται για την ποδηλασία σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο μεταξύ της περιόδου 2014 και 2020 και βασίζονται σε τρέχουσες πληροφορίες της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ποδηλασίας ECF

Πηγή: ECF https://ecf.com/sites/ecf.com/files/150626-Cycling-for-Growth-Using-European-Funds-forCycling_low-res.pdf
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Εικόνα 13 Οπτικοποίηση με ραβδόγραμμα του Πίνακα 1 για την κατανομή πόρων σχετικά με τα έργα που
αφορούν το ποδήλατο

Πηγή: ECF https://ecf.com/sites/ecf.com/files/150626-Cycling-for-Growth-Using-European-Funds-forCycling_low-res.pdf
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