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IZVLEýEK
Analiza kolesarskega zelenega vala v Ljubljani obravnava podroþje urejanja mestnih
prometnih tokov z vidika kolesarstva. Trenutna koordinacija križišþ vzdolž dveh
najprometnejših mestnih vpadnic, Dunajske in Celovške ceste, je linijsko krmiljen
sistem, namenjen optimalni pretoþnosti motornih vozil, ki pa vpliva tudi na kolesarski
promet. Progresivno napredovanje kolesarjev vzdolž vpadnic je odvisno od
povpreþne hitrosti kolesarjev, dolžine odseka in zamika med zelenimi fazami križišþ.
Zaradi omenjenih spremenljivk je kolesarski zeleni val lahko zgolj nakljuþen.
Vzpostavitev zelenega vala glede na najpogostejše povpreþne hitrosti kolesarjev –
od 18 km/h do 20 km/h – mestoma ne posega pretirano v obstojeþi prometni sistem,
vendar ugotavljamo, da trenutni delež kolesarskih poti še ni dovolj velik za izboljšavo
kolesarske pretoþnosti. Terenski izsledki štetja kolesarjev so pokazali, da delež
pretoþnosti znaša 37,58 %. Spolna struktura kolesarjev se nagiba v prid žensk
(54,56 % proti 45,44 %), kar je, po izkušnjah evropskih kolesarjem prijaznih mest,
eden od pokazateljev visoke stopnje razvitosti kolesarstva. Najveþ kolesarjev se
pojavlja ob jutranjih koniþnih urah, medtem ko je popoldanska konica þasovno bolj
razpršena.
Kljuþne besede: prometna geografija, koordinacija križišþ, kolesarstvo, promet,
zeleni val

ABSTRACT
The case study of Ljubljana's green wave for cyclists treats a field of city traffic flows
from a cyclist point of view. Traffic coordination between crossroads along the two
most condensed arterial roads, Dunajska cesta and Celovška cesta, is a line-based
assigned system designed for optimal vehicular traffic flow which has a specific
impact on cycling patterns. The perpetual progression of cyclists depends on
average travel speed, section length and green period time delay between
crossroads. Due to the mentioned variables a cycling green wave is merely
coincidental. The elaboration of a green wave considering the most common
average travel speed – from 18 km/h to 20 km/h – does not severely interrupt the
existing traffic assignment, but we find the current modal split percentage too scarce
for an optimisation process of cycling flows. Field results have shown that gender
structure is in favour of women with 54.56 % against 45.44 % of the male share. The
rate of perpetual progression is 37.58 %. Morning peak hours represent the
strongest cycling flow, while the afternoon peak hours show more dispersed
patterns.
Key words: geography of transport, traffic arrangement, cycling, traffic, green wave
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1. UVOD
Ljubljana se s sodelovanjem pri številnih projektih na temo trajnostne mobilnosti in
trajnostnega prostorskega naþrtovanja poþasi umešþa na zemljevid zelenih
prestolnic Evrope. Sestavni del projektov je tudi uþinkovita prometna politika, katere
osrednji del predstavljajo izzivi na podroþju nemotoriziranih oblik mobilnosti. Sledeþa
zakljuþna seminarska naloga obravnava podroþje kolesarstva z vidika optimizacije
kolesarskih prometnih tokov na dveh najprometnejših ljubljanskih vpadnicah,
Celovški cesti in Dunajski cesti. Analiza trenutne linijske koordinacije križišþ med
ljubljansko obvoznico in mestnim središþem ter ugotovitve terenskega štetja
kolesarjev na izbranih križišþih bodo v pomoþ pri odgovoru na zastavljeni delovni
hipotezi:
•

Kolesarski zeleni val kot sestavni del prometnega sistema Ljubljane ne
obstaja. Progresivno napredovanje kolesarjev skozi križišþa je zgolj nakljuþno
in doseženo samo v primeru ustrezne povpreþne hitrosti na posameznem
odseku.

•

Izraþun in vzpostavitev kolesarskega zelenega vala sta mogoþa brez veþjih
posegov v obstojeþi prometni sistem.

Kolesarski zeleni val je trenutno še neraziskano podroþje trajnostnih prometnih
strategij Mestne obþine Ljubljana, ki sebe vidi kot ambiciozno mesto v procesu
opušþanja mobilnostnih paradigem preteklosti in obratu k veþplastni ponudbi
alternativnih naþinov transporta. Kolesarska kultura in infrastruktura predstavljata
prednostno ciljno podroþje strategij razvoja MOL, saj se mestna uprava zaveda
neizkorišþenega geomorfološkega potenciala za mestno kolesarstvo. Med cilje za
prihodnost spadajo izgradnja novih kolesarskih poti, krepitev intermodalnosti,
spodbujanje kolesarstva, kolesarski statistiþni letopis, nova kolesarska parkirna
mesta, sobivanje pešcev in kolesarjev ter sodelovanje javnosti pri oblikovanju
strategij (Bertoncelj, 2012). Mednje se kolesarski zeleni val zaenkrat še ne uvršþa.
Zakljuþna seminarska naloga je sestavljena iz opisnega dela zbranih teoretiþnih in
empiriþnih ugotovitev s podroþja kolesarstva ter prometnega naþrtovanja. Poleg tega
so navedeni tudi primeri dobrih praks, ki služijo kot merilo in zgled pri urejanju
kolesarske infrastrukture. Analitiþni del naloge predstavlja predstavitev ugotovitev
terenskega dela in njegove aplikacije k teoretiþnim izraþunom trajanja poti v
odvisnosti od trenutne koordinacije križišþ ter dolžine posameznih odsekov. Sinteza,
ki sledi, pa bo ponudila odgovor na zastavljeni delovni hipotezi in predložila predloge
za nadaljnje raziskave na tem podroþju.
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Slika 1: Karta analiziranega obmoþja

Vir: GURS, 1994
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2. SLOVENSKO KOLESARSKO OMREŽJE
Da bi razumeli trenutno stanje kolesarstva v Ljubljani, se moramo najprej seznaniti z
vlogo kolesarstva na državnem nivoju.
Slovensko kolesarsko omrežje obsega 6000 kilometrov kolesarskih povezav. Te se
delijo na daljinske, glavne in regionalne povezave. Zasnovane so tako, da
povezujejo veþja slovenska mesta, turistiþna središþa, kulturne centre in
mednarodna kolesarska prometna vozlišþa. Državna kolesarska politika se nagiba v
smer promocije kolesarstva, saj želi s tem pospeševati kulturno zavest, uporabo
kolesa kot alternative motornemu prometu in razbremenitev ostalih cest ter s tem
uravnotežiti rabo razliþnih naþinov transporta, tako javnega kot osebnega. Kot pogoj
za uspešno in smotrno kolesarsko mrežo Direkcija RS za ceste navaja razvoj vseh
delov kolesarske infrastrukture, ki ustvarja kolesarju prijazno okolje in njegovo
uporabo (Zasnova državnega kolesarskega omrežja, 2005).
Spodbujanje kolesarstva v Sloveniji se je zaþelo ob vse veþjem pritisku na okolje s
strani motornega prometa. Le-ta je glavni vir hrupa, vibracij, izlitij nevarnih tekoþin,
trdih delcev (PM10) in izpušnih plinov (NOx, CO, CO2). Ljubljansko mestno središþe
je zaradi zgostitve prometa, nepretoþnosti in obþasnih prometnih zastojev za 70 % –
100 % preseglo mejne vrednosti za leto 2006 (Ogrin, 2007). Raziskava Cigaleta in
Lampiþeve (2005) pa je pokazala, da v Ljubljani raven zvoka presega 60dB, kar je
mejna vrednost v Uredbi o hrupu (Uradni list RS št. 45/95). Izsledki za dve najveþji
ljubljanski vpadnici Celovško cesto in Dunajsko cesto so bile izmerjene vrednosti
izredno visoke na posameznih odsekih nad 70dB na veþini pa od 60dB do 65dB
(Špes in ostali, 2002).

2.1. Kolesarstvo in prometna infrastruktura
Kolesarjenje pozitivno vpliva na psihofiziþno stanje ljudi, zmanjša stopnjo srþnih
težav, visokega pritiska, kroniþnega bronhitisa, obolenj žlez lojnic, krþnih žil na
nogah in ortopedskih težav. Raziskave v tujini so pokazale, da ima kolesarstvo
pozitiven uþinek tudi na zdravstveno blagajno, ki zaradi zmanjšanja stroškov
zdravljenja, ob že vkljuþenem veþjem številu prometnih nezgod na raþun veþjega
števila kolesarjev, prihrani veliko denarja (Eder, 2011). Razvito kolesarsko omrežje
lahko pripomore k popestritvi turistiþne ponudbe, privabi novo vrsto turistov in
pripomore k celostni podobi turizma, med drugim tudi z ekonomskega vidika
(Zasnova državnega kolesarskega omrežja, 2005).
Prometni sistemi in prometna infrastruktura sta pomemben dejavnik pri gibanju ljudi,
blaga in informacij do njihovih ciljnih lokacij, kot so delovna mesta, šole, razliþne
ustanove itd. Uspešnost in prihodnost mest sta odvisni od uþinkovitosti in nosilnosti
prometne infrastrukture, skupaj z uþinkovitim upravljanjem cestne mreže. Poveþanje
prometa, ki smo mu priþa v zadnjih desetletjih, nima le pozitivnih uþinkov, kot sta
veþja mobilnosti prebivalcev in blaga, ampak latentno negativno vpliva na kakovost
mestnega življenja skozi zunanje družbene stroške kot so loþitev sosesk, urbana
razpršenost, zgostitve prometa in tveganja ter estetika urbanega prostora. K temu je
potrebno dodati še vse toplogredne pline, tresljaje, trde delce itd. Obiþajni odgovor
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mest na probleme zgostitve prometa je gradnja nove in zmogljivejše infrastrukture
(Plut, 2006). Za doseg veþje sonaravnosti mest je poleg prehoda na þistejša goriva
in omejevanja avtomobilskega prometa potrebno ponuditi tudi alternativne prevoze z
razliþnimi dosegi in hitrostmi.
Izgradnja kolesarske mreže je bistveno hitrejša in cenejša kot cestno omrežje za
motoriziran promet. Hkrati pa je njeno vzdrževanje preprostejše in ekonomsko bolj
upraviþeno, saj na razdalje do 5 kilometrov kolesarjenje ponuja primerljive þase z
avtomobilskim prometom in še bolj primerljive z javnim prometom (Plut, 2006).

2.2. Delitev kolesarjev po ciljnih skupinah
Najveþji delež kolesarjev opravlja dnevne poti iz potrebe. Cilj jim predstavljajo šola,
služba, opravki in nakupi. V veþji meri so to poti po mestih v radiu do najveþ štirih
kilometrov. Statistike kažejo, da 10 % vseh avtomobilskih voženj ni daljših od enega
kilometra in 11 % ne daljših od dveh kilometrov. Ob tem se pojavljajo še težave s
parkiranjem, zato prej omenjeni kolesarji s pridom izkorišþajo prednosti kolesa v
mestnem okolju (prihod neposredno na cilj, izogibanje prometnim zamaškom), ki se
pri omejenem þasu izkažejo za uþinkovite. Raziskave ugotavljajo, da je kar 75 %
mestnih voženj izvedljivih s kolesom (Zasnova državnega kolesarskega omrežja,
2005).
Naslednja skupina kolesarjev kolesari z namenom sprošþanja energije in
vzdrževanja telesne pripravljenosti. Tako imenovani rekreativni kolesarji se med
seboj delijo še na dnevne in tedenske kolesarje. Tretja, najmanj številþna skupina so
potovalno-turistiþni kolesarji, ki potujejo veþ dni ali tednov skupaj. Slednji so najbolj
odvisni od kvalitete signalizacije, saj pogosto prvikrat potujejo po doloþenem
obmoþju (ibid).

2.3. Pomen kolesarstva v prometni politiki Republike Slovenije
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v Navodilih za projektiranje kolesarskih
površin (2012) in v Zasnovi državnega kolesarskega omrežja (2005) ugotavlja, da je
kolesarjenje za kratka potovanja do 5km ustrezna alternativa motornemu prometu. V
želji po þim veþjem razmahu kolesarstva in vsesplošni uporabi kolesa za opravljanje
dnevnih poti so si za cilj zadali sledeþe naloge:
•
•
•
•
•
•
•
•

zmanjšanje števila konfliktnih toþk med kolesarskim in motornim prometom,
naþrtovanje in oprema križanj kolesarskih poti z drugimi infrastrukturami,
naþrtovanje prehodov samostojnih kolesarskih površin na mešane površine,
zagotavljanje optimalnejšega zveznega poteka kolesarskih povezav,
uvedba krajših povezav z manj ustavljanja,
veþ možnosti za hrambo koles,
sprememba izbire prevoznega sredstva v korist kolesa,
tržno usmerjen pristop v kolesarskem turizmu.
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2.3.1. Pomen kolesarstva v Mestni obþini Ljubljana (MOL)
Ljubljanski urbanistiþni zavod je aprila 2012 pripravil Obþinski prostorski naþrt v
katerem so predstavili nekaj temeljnih ciljev za kakovostno kolesarsko infrastrukturo.
To so neprekinjenost, direktnost, privlaþnost in udobnost (Ljubljanski urbanistiþni
zavod, 2012).
Vzpostavitev takšne infrastrukture naj bi izboljšala prometne razmere kolesarjev in
pripomogla k zmanjšanju deleža poti z osebnimi avtomobili. Pri procesu uresniþitve
ciljev morajo lokalne oblasti preveriti obseg mreže kolesarskih površin, doloþiti
pomembne poti in obmoþja, ustvariti bolj direktne povezave do mestnega središþa in
ostalih toþk zgostitve (šole, Javni potniški promet – JPP, državne ustanove),
zagotoviti zadostno število parkirnih mest za kolesa, sprejeti ukrepe za umirjanje
prometa, rekonstruirati vodenja kolesarjev skozi križišþa, zasnovati kolesarske
þakalne niše, podaljšati zelene faze za varnejše preþkanje križišþ, urediti dodatne
kolesarske pasove ter presoditi mešano rabo prostora. Avtorji Obþinskega
prostorskega naþrta se zavedajo, da se MOL od strateških ciljev poveþevanja deleža
alternativnih oblik prevoza že desetletja odmika, þeprav ima v številnih dokumentih
tovrstne cilje že dolgo zapisane. Odklon od ciljev je povzroþila nagla motorizacija
prebivalstva v povezavi s suburbanizacijo, MOL pa je na to odgovorila s poveþanjem
pretoþnosti in hitrosti vozil, pri tem pa zanemarila obljubljene cilje glede ostalih oblik
prevoza. Novi cilj prometne politike MOL do leta 2020 je predrugaþiti in veþplastno
uravnotežiti izbiro prevoznih sredstev po naslednjih deležih:
Grafikon 1.
Cilji prometne politike MOL do leta 2020
33%

34%

osebni avtomobil
javni prevoz ali taksi
peš ali s kolesom
33%

Vir: Ljubljanski urbanistiþni zavod, 2012

2.3.2. Celovita kolesarska strategija (MOL)
Celovita kolesarska strategija je produkt projekta Civitas Elan, ki je junija 2009
štafeto svojega poslanstva na kolesarskem podroþju predal Kolesarski platformi.
Vodi jo koordinator za kolesarjenje v MOL Janez Bertoncelj. V strategiji so
predvideni številni ukrepi za promocijo kolesa kot uþinkovitega prevoznega sredstva.
Mednje se uvršþajo uvedba in oznaþevanje novih kolesarskih pasov, nova parkirna
mesta za kolesa, fleksibilen sistem izposoje Biciklja in Ljubljanskega kolesa ter
poveþanje varnosti kolesarjev v prometu. Na Geopediji je bila ustvarjena tudi
interaktivna kolesarska karta, ki omogoþa dostop do uporabnih informacij glede
mestnega kolesarjenja (Civitas Elan, 2012a). Sistem izposoje Biciklja in
Ljubljnaskega kolesa beležita dobre rezultate; po letu in pol delovanja je imel sistem
Bicikelj okoli 40 000 uporabniko (Bicikelj, 2012).
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2.4. Dnevna mobilnost v Sloveniji
Po mnenju Gabrovca in Boleta (2009) se Republika Slovenija v zadnjem þasu sooþa
z decentralizacijo in dekoncentracijo funkcij bivanja. ýe k temu dodamo še razpršen
vzorec poselitve in delno zakljuþen policentriþni razvoj, lahko govorimo o
podurbaniziranosti slovenskih naselij v primerjavi z Evropo. To potrjuje dejstvo, da le
slaba polovica prebivalcev živi v mestih, slednja pa ustvarjajo veliko veþino delovnih
mest. Rezultat tega je poveþano število dnevnih migracij.
Povpreþen þas potovanja v Sloveniji se je v obdobju 1991 do 2002 zmanjšal iz 32
minut na 27 minut v eno smer. Zanimivo pa je dejstvo, da gre zmanjšanje þasa
pripisati veþjemu deležu uporabnikov osebnih vozil, ki so se pred tem posluževali
pešaþenja ali kolesarjenja. Delež tovrstne preobrazbe je ob popisu 2002 znašal kar
43% v primerjavi s popisom leta 1991. Ob tem velja dodati še obþuten padec števila
na delo vozeþih se kolesarjev, ki so za pot na delo porabili veþ kot 30 minut. Iz 10
000 leta 1991 je število padlo na 3000. Skupno gledano se je na raþun krajših poti in
spremembe mobilnosti porabljen þas pešcev in kolesarjev zmanjšal iz 25 minut na
18 minut. Sicer pa se þas porabljen za prihod na delo v povpreþju ne spreminja
veliko. Ne spreminja se niti število opravljenih poti v enem dnevu. Velik del
populacije se še vedno poslužuje sledeþih potovalnih verig: dom-delo-oskrba-dom,
dom-delo-šolanje otrok-dom. To ne velja samo za Slovenijo, ampak tudi za ostale
evropske države.
Grafikon 2.
Naþin transporta v odnosu do þasa potovanja (Slovenija)
160
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Vir: Popis prebivalstva 2002, SURS
Po potovalnih navadah je najbolj dinamiþna skupina študentov, saj je njihov naþin
prevoza v veliki meri ekonomsko motiviran. Nobena druga skupina prebivalcev ni
tako prožna glede (ne)uporabe avtomobilov, saj ali težko spreminjajo svoje
potovalne navade (zaposleni) ali pa so pri tem zakonsko omejeni (mladoletniki,
upokojenci nad 80. letom starosti). Slednji predstavljajo 2/3 potnikov javnega
potniškega prometa, medtem ko delovno aktivni prebivalci le 1/3.
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Tako kot Gabrovec in Bole tudi Plevnik (2002) v svoji doktorski disertaciji ugotavlja,
da se tretjinski deleži (osebni avtomobili, peš ali s kolesom, javni prevoz) prevoznih
sredstev iz 80-ih in 90-ih let premikajo v prid avtomobilskemu prometu. Dokazal je,
da se z rastjo velikosti mest poveþuje delež uporabe osebnih avtomobilov, þeprav
prometne razmere v velikih mestih niso naklonjene avtomobilskemu prometu.
Trajanje poti opravljenih z nemotoriziranimi sredstvi z rastjo velikosti mest sicer
narašþa, a le do doloþene mere, ko trajanje poti priþne upadati. To velja predvsem
za poti dolge do 5 kilometrov, kar prikazuje tudi Hudsonov diagram.
Grafikon 3: Hudsonov diagram porabe þasa na krajše razdalje

Vir: Direkcija RS za ceste, 2005
Z obstojem sekundarnih funkcijskih središþ izven mestnega jedra se poveþa število
gravitacijskih obmoþij in s tem tudi delež poti krajših od 5 kilometrov. Rebernik
(2007) poleg pojava sekundarnih funkcijskih središþ v Ljubljani izpostavlja še notranji
razvoj mesta in ponovno rabo nekdaj opušþenih ter degradiranih obmoþij. S tem
prihaja do veþ nivojskega zgošþevanja mestnega središþa (storitve, prebivalstvo,
promet). Tako imamo na eni strani mestno jedro, ki vedno manj opraviþuje izbiro
motornega prevoznega sredstva, in na drugi strani sekundarna središþa, ki
razbremenjujejo mestno središþe ter hkrati ustvarjajo vedno veþ obroþev z manj kot
5 kilometrskimi razdaljami.
Navkljub omenjenim procesom pa ne smemo pozabiti, da ima Ljubljana z vidika
dnevnih vozaþev iz ostalih regij zelo veliko zaledje, ki sega na severozahodu do
Bohinja, na jugu do Loškega Potoka, na zahodu do Žirov in na vzhodu do Hrastnika.
Zaledje zaobjema tudi regionalna središþa, kot so Postojna, Kranj in Trbovlje. Tako
je Ljubljana leta 2007 zabeležila 103 000 delovno aktivnih dnevnih vozaþev in 45
187 šolajoþih se vozaþev, skupno torej skoraj 150 000 dnevnih vozaþev. Od tega se
kar 78 % vozaþev vozi na delo z osebnimi avtomobili in le 7 % jih je pri tem v vlogi
sopotnika (Gabrovec in Bole, 2009). Za kolesarstvo to pomeni, da lahko Ljubljana
znatneje poveþa delež poti z nemotoriziranimi sredstvi le pri prebivalcih Mestne
obþine in le do neke mere pri dnevnih vozaþih. Za poveþanje deleža kolesarjenja pri
slednjih so potrebne zelo obsežne investicije v državni javni transport in veþplastno
mrežno naþrtovanje ponudbe javnega prevoza
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3. PRIMERI DOBRE PRAKSE
3.1. Danski modeli
Danska velja za kolesarjem najprijaznejšo državo. Na nacionalnem nivoju imajo 16
% delež vseh poti opravljenih s kolesom, za poti krajše od 5 kilometrov pa kar 24 %
delež. Delež kolesarjenja je od 1990 do 2008 sicer padel za 17 %, delež
avtomobilskega prometa pa je narasel za 46 %. Vendar nekatera mesta kot so
København, Odense in Aalborg v zadnjih letih beležijo stabilno rast kolesarskega
prometa (Celis, 2013).

3.2. København
Danska prestolnica slovi kot mesto z najbogatejšo kolesarsko kulturo. Kolesarstvo je
preraslo v naþin življenja, kar pomeni, da je kolesarstvo tako uveljavljeno, da prodira
v razliþne dokumente, strategije, naþrte številnih sektorjev in mestnih uprav. Ravno
integracija v številne družbene sektorje, kot so gospodarstvo, politika, ekonomija in
zdravstvo, vpliva na razvitost družbe. Slednje dokazujejo podatki o pol milijonski letni
prodaji koles, številnih investicijah v kolesarsko infrastrukturo in pozitivnih uþinkih na
psihofiziþno stanje delovno aktivnega prebivalstva. Boljše zdravstveno stanje
prebivalcev ima poleg nižjih stroškov za zdravstvo pozitivne uþinke tudi v
gospodarstvu in sicer na raþun veþje produktivnosti in prisotnosti na delu. Za doseg
takšnega stanja kolesarske kulture je mestna uprava investirala v v nadaljevanju
opisane infrastrukturne projekte.
3.2.1. Inovativne kolesarske poti (Wulf, 2011)
Sestavljene so iz dveh enosmernih kolesarskih pasov, ki omogoþata poþasnejšo in
hitrejšo vožnjo brez tveganih prehitevanj, informacijskega zelenega pasu, ki obvešþa
kolesarje o prihajajoþih transportnih stiþišþih z javnim prometom in o možnosti
progresivnega napredovanja skozi naslednje križišþe oziroma o možnostih tako
imenovanega zelenega vala. Signalne naprave vgrajene v info pas so koordinirane s
strani ITS (Intelligent Transport System) naprav in GIS (Geografski informacijski
sistemi) analiz. Za varnejše preþkanje kolesarske steze po izstopu iz avtobusa skrbi
virtualni otok na postajališþu, ki osvetljuje kolesarsko pot in s tem opozarja na
možnost prihoda kolesarjev. Virtualni otok se vklopi ob prihodu avtobusa na
postajališþe. Ob tovrstnih kolesarskih poteh so predvidene samopostrežne
popravljalnice, ki bodo ponujale osnovno vzdrževalno opremo, hkrati pa ne bodo
konkurenca kolesarskim delavnicam.

3.2.2. Prepreþevanje trkov z desnimi zavijalci
Sistem za prepreþevanje nesreþ ob preþkanju križišþa povzroþene s strani desnih
zavijalcev deluje s pomoþjo elektrificiranih zank vgrajenih v kolesarsko stezo. V
trenutku ko kolesar prevozi zanko, elektronska naprava vkljuþi utripajoþe luþi na
stiþišþu kolesarske steze in ceste in tako opozori voznika, da ima v mrtvem kotu
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motornega vozila premikajoþega se kolesarja. Uþinkovitost sistema je še v fazi
ocenjevanja.

3.2.3. Kolesarski zeleni val
Prvi zeleni val namenjen kolesarjem je bil narejen leta 2004 vzdolž 2,2 kilometra
dolge vpadnice Nørrebrogade z dvanajstimi križišþi. Koordinacija križišþ je potekala
linijsko, program pa je bil nastavljen
togo progresivno. Za izdelavo zelenega Slika 2: Vpadnica Nørrebrogade
vala so uporabili povpreþne hitrosti
kolesarjev (20 km/h) in jih aplicirali na
dano dolžino odseka, da so pridobili
informacijo o trajanju poti na odseku ter
zamike signalnih naprav uskladili v
korist kolesarjev. Zaradi neenakih
razdalj med križišþi in izrazitih prometnih
konic v doloþenih delih dneva so zeleni
val proti mestnemu središþu nastavili od
6.00 do 12.00 ter iz mesta od 12.00 do
18.00 popoldne. Rezultati prvega
zelenega vala so skrajšali potovalni þas
za 17 % in zmanjšali število ustavljanj iz
povpreþno osem na niþ. Omenjeni
rezultati
veljajo
za
upoštevanje
priporoþene hitrosti. Slednje je bila tudi
Vir: Civitas Elan – Ljubljana, 2012b
najveþja hiba sistema, saj ni upoštevala
prometnih spremenljivk kot so dež, sneg, veter, fiziþne sposobnosti kolesarjev,
vkljuþitev kolesarjev na nakljuþnem mestu ali pa volumen kolesarjev. Ravno slednje
je bila hkrati slabost in potencial sistema, saj je bil potovalni þas JPP (avtobus)
podaljšan za 14 % ne glede na število kolesarjev v prometu. To pomeni, da vkljuþen
jutranji program v neprijaznih vremenskih razmerah sicer služi majhnemu volumnu
kolesarjev, a na drugi strani podaljšuje trajanje poti v tistem trenutku veþjemu deležu
uporabnikov avtobusnega transporta.
S poletjem 2013 mestna uprava Københavna v sodelovanju s projektantskim
podjetjem Ramboll uvaja polno prometno odvisno krmiljenje kolesarskega odseka, ki
bo preko Bluetooth naprav zaznaval prometne tokove v obeh smereh in skozi cel
dan prilagajal ter celo izvajal ocene pomembnosti prevoznega sredstva glede na
izmerjene tokove v obeh smereh v odnosu na vremenske pogoje. S tem naj bi
optimizirali vse plasti in naþine mobilnosti v mestu.
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3.3. Odense
Majhno dansko mesto s 190 000 prebivalci ima
okoli 510 kilometrov kolesarskih poti. Z vidika

Slika 3: Green bollards v
mestu Odense

koordinacije križišþ izstopa z vzpostavitvijo
kolesarskega zelenega vala na eni izmed prometnih
ulic. Primer je poseben zaradi dejstva, da so ob
desnem robu kolesarske steze postavljeni signalni
stebriþki (green bollards), ki kolesarje obvešþajo
o možnostih njihovega progresivnega napredovanja.
Stebriþki so postavljeni vsakih nekaj metrov, kar
omogoþa spremljanje stanja in predvidevanje
pravilne povpreþne hitrosti pri napredovanju do
naslednjega križišþa, saj kolesar ob neprimerni
hitrosti doseže stebriþke z rdeþim signalom, ki mu
povejo, da ob trenutni hitrosti ne bo ujel zelenega
vala.
Vir: Andersen, 2013

3.4. Aalborg
Podobno kot Odense se je Aalborg odloþil za vgradnjo signalnih luþi v rob
kolesarske steze. Podnevi sistem deluje v navezi s koordinacijo križišþa za
motoriziran promet, ponoþi pa so uvedli samoaktivacijsko koordinacijo. Ta poteka
tako, da detektor zazna kolesarja približno 140 metrov pred križišþem in ga potem z
zelenim signalom spremlja na njegovi poti do križišþa s hitrostjo 18 km/h (Schiøtt
Stenbæk Madsen, 2012).

3.5. San Francisco in Portland
Združene države Amerike imajo izredno veliko stopnjo motorizacije, kar se posredno
kaže v nesmotrni prekomerni rabi motoriziranih vozil. San Francisco, ki velja za
najbolj kolesarsko mesto ZDA, je vzdolž najprometnejše mestne arterije poskusno
vpeljal model umirjanja prometa zaradi slabe izkorišþenosti obstojeþe koordinacije
križišþ. Ugotovili so, da zaradi zgostitve prometa na vpadnici ulice Valencia
povpreþna hitrost motornih vozil znaša od 13 km/h do 32 km/h. Koordinacija 15
križišþ je do tedaj upoštevala hitrost 40 km/h. Ker je prišlo do tolikšnega znižanja
povpreþne hitrosti motornih vozil, so se odloþili poenotiti potovalne hitrosti koles in
motornih vozil na 19 km/h, kar zadošþa za triinpolminutno skrajšanje trajanja poti
kolesarjem, osebnim avtomobilom pa poþasen a stabilen pretok in manjšo porabo
energije na raþun manjšega števila naglih ustavljanj in pospeševanj (Sterbentz,
2009).
Spolna sestava kolesarjev San Francisca se moþno nagiba v prid moških – 66,1 %
moških proti 27,7 % žensk, kar gre pripisati reliefni izoblikovanosti mesta, kolesarski
kulturi, razporeditvi delovnih mest in splošni spolni strukturi mesta (Brown, 2011). V
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primerjavi z evropskimi mesti je to znaten odklon, saj je v kolesarsko razvitih mestih
delež žensk veþji od deleža moških.
Mesto Portland je podoben sistem kot San Francisco na ulici Valencia vzpostavil za
celotno mestno središþe in s tem umiril motoriziran promet, prihranil pri porabi goriva
in izpustih CO2, kolesarjem pa omogoþil zelene valove skoraj v vseh smereh
(Sterbentz, 2009).

4. DINAMIýNA KOORDINACIJA KRIŽIŠý
Osnovni namen dinamiþne koordinacije križišþ je doseþi najveþjo uþinkovitost
križišþa glede na dano infrastrukturo in cestne mreže. Za to je potrebno poiskati
model upravljanja signalnih naprav, ki ima optimalne þase ciklusov, najkrajši þas
ustavljanj, najkrajši þas zamud, najkrajšo kolono in optimalne zamike v odnosu z
drugimi križišþi. Uspešno izvedeno krmiljenje poslediþno vpliva na manjšo porabo
goriva, manj hrupa, manj emisij, manjšo amortizacijo vozil, veþjo udobnost vožnje in
s tem manjšo živþnost na cesti (Sušnik, 2002).
Gibanje vozil in njihova hitrost sta odvisni od geometrijskih znaþilnosti odsekov,
vremenskih pogojev, znaþilnosti voznikov in njihovih vozil oziroma v kolesarskem
kontekstu fiziþne sposobnosti kolesarjev ter tipa njihovega kolesa. Osnovni
parametri za opisovanje gibanja motornih vozil in koles so pot, þas, hitrost in
pospešek (Sušnik, 2002).
Razliþni vzorci gibanja kolesarjev povzroþajo kopico spremenljivk, ki jih je potrebno
pri morebitnem krmilnem modelu upoštevati:
-pretok kolesarjev (število kolesarjev na þasovno enoto na doloþeni toþki),
- hitrost,
- razdalja med kolesarji,
- dolžina skupine kolesarjev,
Poznamo tri nivoje upravljanja prometnih mrež, ki skrbijo za þim veþji in uravnotežen
pretok prometnih tokov (Sušnik, 2002):
- samostojno krmiljenje križišþa (brez povezave s sosednjimi križišþi),
- linijsko krmiljenje (semaforska mreža deluje kot en sistem),
- mrežno krmiljenje (signalne naprave v mreži sodelujejo med seboj),
Za obravnavani ljubljanski vpadnici velja linijsko krmiljenje semaforske mreže s
prevladujoþim togim krmiljenjem prometa in vmesnimi primeri prometno odvisne
linijske koordinacije s pomoþjo detektorjev vgrajenih v vozni pas.
Linijsko krmiljenje križišþ je smiselno med križišþi, ki med seboj niso oddaljena veþ
kot 750 metrov ali izjemoma najveþ 1000 metrov. Pogoj za uspešnost je razmeroma
strnjena skupina motornih vozil (Sušnik, 2002). Potovalni þas kolesarjev je na
doloþenem odseku zagotovo daljši od potovalnega þasa motoriziranih vozil na tem
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istem odseku in gledano s kolesarske perspektive so razdalje med križišþi prevelike,
da bi se od enega do drugega križišþa lahko ohranila strnjena kolona kolesarjev.
Linijsko krmiljenje poteka na štiri možne naþine (Sušnik, 2002):
- istoþasno krmiljenje,
- izmeniþno krmiljenje,
- togo progresivno krmiljenje,
- prožno progresivno krmiljenje,
Dunajska in Celovška cesta v Ljubljani uporabljata poveþini togo progresivno
krmiljenje z vmesnimi primeri fleksibilnega progresivnega krmiljenja.
Znaþilnost togega progresivnega krmiljenja je vklop
zelenih signalov z zamikom glede na napredovanje po
Slika 4: Možna
odsekih, kar omogoþa koordinirani zeleni val. Ciklusi
krmiljenja križišþ
posameznih faz signalov so fiksni. Primeren je za ceste z
neenakimi razdaljami med križišþi, za enosmerni promet ali
za promet v þasu konic. Te vplivajo na izbiro
signalizacijskega programa glede na del dneva. Programi
so bili razviti s pomoþjo raþunalniških naprav, ki niso
povezane s signalnimi napravami (off-line), na podlagi
historiþnih podatkov o prometu. Podatki kažejo predvidljive
vzorce prometnih tokov, ki se glede na þasovno obdobje
ponavljajo (del dneva, del tedna). Slabost historiþnih
podatkov je lahko njihovo zastaranje ob spremembi
dinamike prometa, kar zahteva nova štetja. Pozitivna
lastnost je majhen strošek inštalacije, zanesljivost
delovanja in nezahtevno ter poceni vzdrževanje (Sušnik,
2002).
Fleksibilno progresivno krmiljenje vkljuþuje v svoje
delovanje detektorje, ki zaznavajo razliþne parametre
motornega prometa. Detektorji ob pojavu poveþane
obremenitve prerazporedijo vklop in þas zelenih faz
signalnih naprav in s tem omogoþajo optimalen pretok ne
glede na razdalje med križišþi. Poleg detektorjev dolžino Vir: Lutar, 2011
faz lahko omeji tudi pešec s pritiskom na gumb in tako s svojo željo po preþkanju
ceste modificira razmere motornemu prometu. Zato tovrstno krmiljenje imenujejo
tudi delno prometno odvisno krmiljenje (Lutar, 2011). Slaba stran tovrstnega
krmiljenja je številþna in draga oprema. Pozitivna lastnost je
prilagodljivost sistema in s tem možnost uporabe tovrstnega krmiljena na širokem
naboru križišþ (Sušnik, 2002). Fleksibilno progresivno krmiljenje prometa je pri
zaporednem napredovanju kolesarjev zunanja spremenljivka, saj þas posameznih
faz signalov vpliva na kolesarski tok, vendar ta pri spremembi dinamike koordinacije
prometa ne sodeluje. Motorni promet je tisti, ki doloþa trajanja ciklusov, in ne
kolesarski.
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5. TERENSKO DELO
Terensko delo je potekalo od 13. 6. 2013 do 24. 7. 2013 na Celovški cesti od
križišþa Celovške s Tivolsko, Gosposvetsko in Bleiweisovo cesto do ljubljanske
obvoznice in na Dunajski cesti od križišþa Dunajske s Tivolsko in Slovensko cesto
ter Trgom Osvobodilne fronte prav tako do ljubljanske obvoznice. Meritve na
omenjenih mestnih vpadnicah so zaobjemale štetje kolesarskega prometa na
izbranih odsekih, meritve trajanja ciklusov zelene in rdeþe faze na vsakem križišþu
ter zamik med ciklusi med sosednjimi križišþi v doloþeno smer. Pri štetju
kolesarskega prometa se je beležilo število kolesarjev glede na spol in tip preþkanja
križišþa, bodisi v gibanju bodisi iz mirovanja. Všteti so bili samo kolesarji, ki so v
križišþe pripeljali naravnost, vzdolž vpadnice, ne pa tudi tisti, ki so v križišþe prišli iz
katerekoli druge smeri. Enaki kriteriji so bili upoštevani tudi pri štetju uporabnikov
sistema mestnih koles Bicikelj in koles z motorjem. Omenjeni skupini uporabnikov
kolesarskih stez imata drugaþno hitrost in obnašanje v prometu kot obiþajni kolesarji,
zato so bili pri štetju zabeleženi z drugaþno oznako. Meritve so potekale v dvournih
intervalih v þasu jutranje in popoldanske prometne konice. Veþina meritev je tako
potekala med sedmo in deveto uro zjutraj ter tretjo in peto uro popoldan. V povpreþju
dvourno merjenje znaša od 60 do 70 signalizacijskih ciklusov. Skupno je bilo
opravljenih 40 ur štetja na 6 merilnih mestih. Vremenske razmere so bile, z izjemo
ene popoldanske nevihte, ustrezne za vse tipe kolesarjev. Beleženje meritev je
potekalo v pisni obliki na prilagojene pole Direkcije RS za ceste.
Meritve trajanja signalizacijskih ciklusov kot tudi meritve zamikov med ciklusi
sosednjih križišþ upoštevajo zakonsko doloþen þas za preþkanje križišþa od prižiga
prve rumene faze preko zelene faze vse do prižiga druge rumene faze, ki zakljuþuje
posamezen ciklus. Zaradi roþnega merjenja so pri meritvah možne napake. Enaki
pogoji in kriteriji veljajo za merjenje zamikov med posameznimi ciklusi sosednjih
križišþ.

5.1. Delni rezultati terenskega dela
Glede na terenske ugotovitve je prva in najvidnejša znaþilnost strukture
kolesarskega prometa izrazit obstoj jutranje konice. Ta je prisotna na obeh
vpadnicah, še zlasti okoli osme ure zjutraj, odvisno od oddaljenosti posameznega
križišþa od mestnega središþa. Tako se konica v križišþih Celovške s Tivolsko,
Gosposvetsko in Bleiweisovo cesto ter Dunajske s Tivolsko in Slovensko cesto ter
Trgom Osvobodilne fronte pojavi tik pred osmo uro, medtem ko se pojavnost konice
iz þasovne perspektive pomika premo-sorazmerno z oddaljevanjem od mestnega
središþa. Zaradi þasovno razpršenih odhodov kolesarjev iz mestnega središþa proti
obrobju, obstoj popoldanske konice ni tako oþiten.
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Grafikon 4.
Jutranja konica v odvisnosti od oddaljenosti od mestnega središþa
število kolesarjev
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ciklus

Avtor. Dan Kardum Šibila
Naslednja pomembna ugotovitev se navezuje na spolno strukturo kolesarjev v
odvisnosti od dela dneva. Število žensk je, v primerjavi s številom moških, veþje.
Razmerje znaša v povpreþju 54,35 % proti 45,35 % na Celovški cesti in 54,78 %
proti 45,53 % na Dunajski cesti. Veljavnost navedenega razmerja potrjuje statistiþna
analiza korelacije z izidom 0,9. To razmerje je opazno predvsem zjutraj, ob koniþnih
urah 7.30, 8.00, 8.30, in je lahko povezano z zaposlitveno strukturo v mestnem
središþu, ali pa z izbiro prevoznega sredstva v koniþnih urah. Dejstvo je, da se z
oddaljevanjem od omenjenih ur spolna struktura kolesarjev izenaþuje, in da se ta v
priþakovanih smereh poveþanja tokov nikoli ne prevesi v prid moškim. Razlogi za to
sta morda bolj prilagodljiv delovni þas in pogostejša uporaba osebnega vozila.
V nasprotni smeri od priþakovane jutranje konice, torej v smeri proti obvoznici, se
spolna struktura kolesarjev nagiba v prid moškim ali pa je izenaþena. Popoldanska
merjenja so pokazala, da je število žensk še vedno veþje, vendar je razlika manjša
kot zjutraj. Opazna je tudi razlika v spolni strukturi med obema vpadnicama v
jutranjem þasu, saj ima Celovška cesta izrazitejše viške kolesark kot Dunajska
cesta, slednja pa ima v popoldanskem þasu razmerje med spoloma bolj izenaþeno
kot Celovška cesta.
Število in razmerje med kolesarji ter kolesarkami, ki preþkajo križišþe v gibanju, je
odvisno od dolžine odseka, preglednosti kolesarske steze, njene zavitosti in vodenja
skozi križišþa ter od starosti in osebnostnih lastnosti kolesarja. Delež tovrstnega
progresivnega napredovanja znaša 37,58%
Število uporabnikov mestnega kolesa Bicikelj je na Dunajski cesti veþje kot na
Celovški cesti. To velja zlasti za odseke blizu mestnega središþa. Delež uporabnikov
mestnega kolesa v povpreþju znaša 5,3 % celotnega kolesarskega prometa. Delež
voznikov Biciklja, ki prevozijo križišþe v gibanju, je prav tako kot za ostale kolesarje
pogojen z njihovimi fiziognomskimi znaþilnostmi in dolžino odseka. Pri tem velja
opomniti na to, da Bicikelj ne omogoþa visokih hitrosti brez velikega napora, zato mu
konstantno nizka hitrost pomaga le na nekaterih odsekih1.
Kategorija koles z motorji in motornih koles se po hitrosti in dinamiþnosti vožnje
moþno razlikuje od kolesarskega prometa, zato pri njej ne pride do oblikovanja
ponavljajoþih se vzorcev.

1

Glej poglavje Analiza progresivnega napredovanja kolesarjev.
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6. ANALIZA STANJA 2
6.1. Znaþilnosti posameznih križišþ in odsekov na Celovški
cesti
Celovška cesta je okoli 3 kilometre dolga vpadnica, iz ali v mestno središþe merjeno
od ljubljanske obvoznice. Dolžina kolesarske steze v smeri proti centru, od
zunanjega roba obvoznice do prehoda za pešce in kolesarje na križišþu Tivolske in
Celovške ceste, meri 3006 metrov. V obratni smeri je trasa dolga 2945 metrov.
Kolesarska steza je precej ravna, brez veþjih obvozov in poteka višinsko loþeno od
avtomobilskega pasu.
Slika 5: Primeri kolesarskih stez

Vir: Drekcija RS za ceste, 2005
Zaradi fiziognomskih znaþilnosti križišþ prihaja obþasno do prilagojenih vodenj
kolesarskih stez skozi križišþa. Podobno se dogaja v primerih, ko kolesarska steza
obvozi avtobusna postajališþa LPP (Ljubljanski potniški promet). Kolesarji v obeh
smereh preþkajo sedem križišþ. Povpreþna dolžina odsekov med križišþi znaša 501
meter v smeri proti centru in 490,8 metra v smeri proti obvoznici. Signalizacija na
vpadnici je togo krmiljena. Mestoma so nekatera križišþa opremljena z zankami za
zaznavanje zgostitve motornega prometa vzdolž vpadnice in levih zavijalcev. Tok
motornega prometa je poleg omenjenih zank lahko pogojen tudi na raþun pešcev, ki
lahko s pritiskom na aparat neposredno na semaforju skrajšajo þas zelenega signala
za motorni promet. Pri tem velja opomniti, da zanke in pešci lahko skrajšajo ali
podaljšajo zeleni signal le do spodnje oziroma zgornje meje trajanja signala, ki je
programsko že nastavljen s strani prometnih inženirjev (Sušnik, 2002).

2

Poglavje vsebuje orise stanja na križišþih, kjer je potekalo terensko delo.
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6.1.1. Križišþe Celovške ceste s Tivolsko in Bleiweisovo cesto
Slika 6.
Vir: GURS, 1994

•

Smer center

V smeri proti centru križišþe Celovške in Bleiweisove ceste v þasu jutranje konice od
7.00 do 9.00 predstavlja zadnje križišþe vpadnice pred vstopom v samo mestno
središþe. Gre za kolesarsko najprometnejše križišþe, kajti kolesarji se iz širšega
zaledja stanovanjskih naselij Šiške, Kosez in Litostroja poþasi prikljuþujejo na
vpadnico, kar se na koncu vidi v povpreþni gostoti kolesarjev, ki preþkajo analizirano
križišþe. Ta znaša okoli 14 kolesarjev na posamezen ciklus. Kolesarji se pred
vstopom v križišþe spušþajo po rahlem klancu, kjer razvijejo precej raznolike hitrosti,
ki so odvisne od vrste kolesa in osebnostnih lastnosti kolesarja. Prehitevanje po
razmeroma široki in varni kolesarski stezi, visoko loþeni od avtomobilskih pasov je
možno, zato se morebitne skupine kolesarjev, ki so se ustvarile ob rdeþem signalu
prejšnjega križišþa, razbijejo na posameznike z razliþnimi hitrostmi. Visoka
preglednost na tem odseku omogoþa dobro predvidevanje delovanja križišþa v
kolikor kolesar temu posveþa pozornost.
Zjutraj je dogajanje na križišþu v vseh smereh precej živahno, saj kolesarji izbirajo
njim najkrajše poti, zato pogosto preþkajo križišþe v napaþni smeri. Za razumevanje
toka kolesarjev v smeri proti centru je pomemben priliv kolesarjev iz Bežigrada
vozeþih po Tivolski cesti, saj slednji prvi vidneje zapolnijo þakalni prostor na
prehodu, takoj za tistimi, ki niso ujeli zelene faze. Obþasno pride tudi do tega, da se
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kolesarji ustavljajo na kolesarski stezi pred prvim prehodom, saj na þakalni plošþadi
ni veþ prostora za nove kolesarje. Dejstvo, da na velikem križišþu že prihaja do
pomanjkanja prostora, govori o tem, da vpadnica služi številnim uporabnikom,
katerih število poþasi že presega nosilnost kolesarske infrastrukture. Poleg tega se
varnost kolesarjev zmanjšuje predvsem zaradi nepredvidljivih desnih zavijalcev
motornih vozil, ki potujejo v smeri Bleiweisove ceste.
Grafikon 5.
Križišþe Celovške ceste in Bleiweisove ceste (smer center)
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Spolna struktura kolesarjev se nagiba v prid kolesark, ki, kot je razvidno iz
preglednice, veþkrat preþkajo križišþe v gibanju. Slednje je deloma možno pojasniti z
manjšimi hitrostmi, ki jih razvijajo na klancu, kar jim omogoþa veþjo preglednost in
predvidevanje. Delež uporabnikov Biciklja je 3,94 % in ne kaže posebnega vzorca
po spolni sestavi. Nizek delež uporabe gre pripisati le trem Bicikelj postajališþem,
zadnjem pri Kinu Šiška. Maja 2013 je bila zgrajena nova postaja za obvoznico, pri
Mercator Centru Šiška (Bicikelj, 2013). Ta bo morda poveþala delež voznikov
Biciklja, vendar bo zaradi omejenega števila koles na postajališþu dvig minimalen,
predvsem v jutranjem þasu, ko so kolesa hitro izposojena.
Grafikon 6.
število kolesarjev

Primerjava moških in žensk na križišþu Celovške ceste in Bleiweisove ceste (jutranja konica)
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Preglednica 1: Štetje kolesarjev na križišþu Celovške ceste in Bleiweisove ceste
Moški
Moški v gibanju
Ženske
Ženske v gibanju
Skupno
Skupno v gibanju

Št.
kolesarjev
435
74
517
94
952
168

Povpreþje
na ciklus
6,4
1,08
7,6
1,38
14

Delež
45,69 %
7,77 %
54,30 %
9,87 %
17,64 %

Avtor: Dan Kardum Šibila
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Št.
Bicikljev
12
11
17
2
42
13

Delež
Bicikljev
2,75 %
14,86 %
3,28 %
2,12 %
4,41 %
7,73 %

67

•

Smer Šiška

Prometna konica v smeri Šiške in obvoznice se ustvari popoldne med 15.00 in 17.00
v þasu odhodov iz služb. Kot je razvidno iz grafa, je zaradi razpršenih odhodov iz
služb in morebitnih kasnejših opravkov ter prostoþasnih aktivnosti, uporaba vpadnice
v tem þasu manjša kot zjutraj. Prometna konica je manj razvidna, delež priložnostnih
poti pa je veþji. Pomembna znaþilnost kolesarskega toka v tem obdobju je veþja
razlika med moškimi in ženskami, saj se slednja moþno nagiba v prid kolesark (55,6
% proti 41,4 %).
Delež kolesarjev, ki preþkajo križišþe v gibanju, na tem mestu ne kaže razpoznavnih
vzorcev zaradi prihodov na križišþe Celovške in Tivolske ceste iz razliþnih smeri.
Grafikon 7.

število kolesarjev

Križišþe Celovške ceste in Tivolske ceste (smer obvoznica - Šiška)
18

skupno

ženske

16

moški

ženske v gibanju

14

moški v gibanju

12
10
8
6
4
2
0
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

ciklus

Avtor: Dan Kardum Šibila

20

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

6.1.2. Križišþe Celovške ceste z Rusko ulico in tivolskim parkirišþem
Slika 7.

Vir: GURS, 1994

•

Smer center

Razmeroma majhno križišþe z malo prometa v jutranjih urah, z izjemo uporabnikov
tivolskih parkirišþ, omogoþa prehod kolesarjem prihajajoþim po kolesarski stezi
speljani po notranji strani zidu, ki loþuje avtobusno postajališþe in cesto od parkirišþa
ter kolesarske steze. Slednja ima rahel nagib navzdol in omogoþa razmeroma velike
hitrosti brez veþjega truda. Zaradi vegetacije in zavoja v levo tik pred prehodom je
vidljivost semaforjev onemogoþena.
Križišþe je pomemben razcep dveh poti v mestno središþe. Na eni strani je to
nadaljevanje poti po kolesarski stezi ali pa preþkanje krajinskega parka Tivoli,
Rožnik in Šišenski hrib, kjer pa je kolesarski promet sicer prepovedan (Mestni svet
MOL, 2012).
Ciklusi semaforjev so zaradi majhnega priliva motornih vozil iz obeh neprednostnih
ulic nastavljeni tako, da omogoþajo dolge zelene faze (72 sekund) in krajše rdeþe
faze (45 sekund). Opazovanja na tem števnem mestu so potrdila, da kolesarji
pogosto prevozijo rdeþi signal ali pa preprosto obvozijo prehod tako, da se
kolesarski stezi prikljuþijo kot desni zavijalci s tivolskega parkirišþa. Tovrstni primeri
so vkljuþeni v meritev in rezultati kažejo, da je bistveno veþ prekrškov ob koniþnih
urah.
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Grafikon 8.
število kolesarjev

Kolesarji in kolesarke v prekršku (križišþe Celovške ceste in tivolskega parkirišþa)
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Delež kolesarjev, ki preþkajo križišþe v gibanju, je tu najvišji izmed vseh
obravnavanih križišþ na Celovški cesti (54,94%). Razlog za to je dolga zelena faza,
ustrezen zamik prižiga zelenega signala na križišþu Celovške ceste in Tržne ulice ter
ustrezen potovalni þas potreben za 625 metrov dolg odsek.
Grafikon 9.

število kolesarjev

Križišþe Celovške ceste in tivolskega parkirišþa (smer center)
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Preglednica 2: Štetje kolesarjev na križišþu Celovške ceste in tivolskega parkirišþa

Moški
Moški v gibanju
Moški v prekršku
Ženske
Ženske v gibanju
Ženske v
prekršku
Skupno
Skupno gibanju
Skupno v
prekršku

Število
kolesarjev
271
152
61
361
198

Povpreþje
na ciklus
4,23
2,37
0,95
5,64
3,09

63
673
350

0,98
9,95
5,46

9,89 %

124

1,93

18,42 %

Deleži
42,54 %
23,86 %
9,57 %
56,67 %
31,08 %

Delež
prekrškov
v gibanju

Št.
Bicikljev
6
2
1
9
1

Delež
Bicikljev
2,21 %
1,31 %
50,00 %
2,49 %
0,05 %

31,81 %

0
18
3

0,00 %
2,82 %
16,66 %

35,42 %

1

33,33 %

40,13 %

52 %

Avtor: Dan Kardum Šibila
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Smer Šiška

•

Križišþe Celovške ceste in Ruske ulice se nahaja na vrhu klanca, ki je posledica
podvoza na polovici odseka. Ta je dolg 439 metrov in predstavlja zaþetni del poti
kolesarjev, ki potujejo proti obvoznici. Preglednost in vidljivost semaforjev na odseku
je dobra.
Medtem ko je v nasprotni smeri pretoþnost križišþa velika (54,94 %), je v tej smeri
pretoþnost 37,42 %. Delež bi bil lahko še nižji, saj veliko kolesarjev preþka prehod
na meji s prekrškom. Razlog za to je prižig rdeþega signala tik pred skupino hitro
vozeþih in povpreþno hitro vozeþih kolesarjev. Najhitrejši kolesarji pogosto
nepravilno preþkajo križišþe. Statistika kaže, da so slednji predvsem moški, ki lovijo
zadnje sekunde zelenega signala, ki sicer traja 72 sekund. Ženske, ki preþkajo
križišþe v gibanju so ponavadi najpoþasnejše þlanice skupine in, za razliko od
moških, brez veþjih naporov ujamejo zeleno fazo. V primerih s skupinami homogenih
hitrosti pogosto celotna skupina prikolesari ravno na rdeþo fazo.
Uporaba Bicikljev ne odstopa od povpreþja, znaša namreþ 5,19 %.
Grafikon 10.
Kolesarji in kolesarke v gibanju (križišþe Celovške ceste in Ruske ulice)
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6.1.3. Križišþe Celovške ceste s Tržno ulico in Gasilsko cesto
Slika 8.

Vir: GURS, 1994

•

Smer center

393 metrov dolg odsek med križišþem Celovške ceste z Na jami in analiziranim
križišþem s stalnim rahlim zavojem v desno prepreþuje vidljivost semaforjev iz
daljave. Kolesarska steza je višinsko loþena od ceste in fiziþno loþena od ploþnika.
Zaradi dobre preglednosti v nasprotni smeri so bile na tem števnem mestu
opravljene meritve v obe smeri, tako v jutranjem kot v popoldanskem þasu. Rezultati
v smeri proti središþu mesta po svojih znaþilnostih in spolni strukturi ne odstopajo od
povpreþja jutranje konice. Delež kolesarjev in kolesark v gibanju je izenaþen, skupno
pa znaša 36,45 %.
Preglednica 3: Štetje kolesarjev na križišþu Celovške ceste z Na jami
Moški
Moški v
gibanju
Ženske
Ženske v
gibanju
Skupno
Skupno v
gibanju

Število kolesarjev
272

Povpreþje na
ciklus
4,61

Deleži
43,10 %

Št. Bicikljev
8

Delež
Bicikljev
2,94 %

114
259

1,93
6

18,06 %
56,89 %

1
8

0,87 %
2,22 %

116
631

1,96
10,69

18,38 %

1
18

0,86 %
2,85 %

36,45 %

2

0,8 %

230

Avtor: Dan Kardum Šibila
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Postopen priliv kolesarjev na vpadnico iz Kosez in Šiške po Vodnikovi cesti ter
Derþevi ulici se je potrdil ravno na obravnavanem križišþu, kajti Tržna ulica
predstavlja dobro alternativo Celovški cesti za pot proti centru mesta. Delež
uporabnikov Biciklja je nižji od povpreþja (2,85 %), kar je posledica le še enega
preostalega Bicikelj postajališþa na Trgu prekomorskih brigad.
Popoldansko merjenje v smeri proti mestu je pokazalo, da je odsek še vedno precej
prometen in da se delež moških v popoldanskem þasu nekoliko poveþa. Delež
uporabnikov mestnega kolesa je moþno pod povpreþjem (0,11 %) kar je lahko
posledica pomanjkanja koles na prejšnjem Bicikelj postajališþu.
Grafikon 11.

število kolesarjev

Križišþe Celovške ceste s Tržno ulico (popoldanski þas)
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•

Smer Šiška

Odsek dolg 610 metrov poteka po ravnem terenu s postopnim zavojem v desno, kar
zastira pogled na semaforje. Zaradi dolgega odseka in razliþnih povpreþnih hitrosti
kolesarjev se skupine, ustvarjene na križišþu Celovške ceste in Ruske ulice,
raztegnejo. To se vidi pri postopnih prihodih kolesarjev do analiziranega križišþa.
Spolna sestava kolesarjev ne odstopa od povpreþja (47,41 % proti 52,58 %), delež
Bicikljev prav tako ne (3,54 %). Izpostaviti velja visok pretoþni delež 64,35 %, ki je
enakomerno porazdeljen med spoloma. Križišþe Celovške ceste in Gasilske ulice je
za kolesarje pomembno z vidika izbire nadaljnje poti kolesarjev proti širšemu
prebivalstvenemu zaledju. Križišþe ponuja tri možne poti: nadaljevanje po stezi proti
obvoznici in Dravljam, zavoj desno na Gasilsko ulico ali pa prehod na drugo stran
Celovške ceste ter nadaljevanje poti po Tržni ulici proti Kosezam.
Grafikon 12.
Število kolesarjev na križišþu Celovške ceste in Gasilske ulice (smer obvoznica - Šiška)
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Grafikon 13.
Delež kolesarjev v gibanju na križišþu Celovške ceste in Gasilske ulice (smer obvoznica - Šiška)
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6.1.4. Križišþe Celovške ceste z Drenikovo ulico in Na jami
Slika 9.

Vir: GURS, 1994

•

Smer center

835 metrov dolg odsek pripelje kolesarje zbrane iz zaledja Litostroja in Šiške ter
deloma Kosez do križišþa Celovške ceste in Na jami. Križišþe je po funkcijskem
pomenu posameznih cest eno pomembnejših na tem delu vpadnice, saj povezuje
predel Šiške z Bežigradom. To stiþišþe omogoþa vsem udeležencem v prometu
najkrajšo pot od Celovške ceste do Dunajske ceste. Poleg tega je cestna povezava
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med vpadnicama simboliþni vezni þlen med sicer loþenima stanovanjskima
predeloma Bežigrada in Šiške.
Drenikova ulica je s stališþa kolesarskega prometa pomembna pot, vendar je
kolesarski promet na zaþetnem delu prepovedan. Prepoved pa predvsem v
jutranjem þasu, ko izbira najkrajše in najhitrejše poti do želenega cilja sestavlja
poglavitni del odloþitev, ne zmanjšuje števila kolesarjev v smeri proti Bežigradu.
Kolesarska steza vzdolž Celovške ceste proti mestnemu jedru poteka po ravnem
terenu, nivojsko loþena od ceste in ploþnika. Preglednost na koncu odseka je dobra
in omogoþa precejšnjo mero predvidevanja glede prilagoditve hitrosti, upoštevajoþ
rdeþi ali zeleni signal.
Meritve v jutranjem þasu potrjujejo predpostavko, da se z oddaljevanjem od
mestnega središþa število kolesarjev zmanjšuje. Prav tako se viški kolesarjev ob
koniþnih urah z oddaljevanjem od mestnega jedra vse bolj pomikajo proti
zgodnejšem þasu. Prihodi na križišþe so pred koniþnimi urami bolj enakomerni kot
na ostalih križišþih, kar je mogoþe pojasniti s pojavom sekundarnih funkcijskih
središþ izven mestnega jedra, ki posredno vplivajo tudi na smeri poti kolesarjev in
njihovo þasovno distribucijo.
Spolna struktura na analiziranem križišþu se giblje okoli povpreþja (52,30 % žensk,
47,69 % moških). Delež kolesarjev, ki so križišþe preþkali v gibanju, znaša 28,57 %,
delež uporabnikov Biciklja pa 3,45%.
Grafikon 14.
Skupno moški in ženske na križišþu Celovške ceste in ceste Na jami
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Avtor: Dan Kardum Šibila

6.2. Znaþilnosti posameznih križišþ in odsekov na Dunajski
cesti
Dunajska cesta je tako kot Celovška cesta pomembna ljubljanska vpadnica. Zaradi
obširnega stanovanjskega in industrijskega zaledja je prometnica zelo obremenjena
– prevozi jo veþ kot 40 000 avtomobilov dnevno (Špes in ostali, 2002).
Kolesarska steza poteka nivojsko loþeno od prometnice, na svoji poti pa ima številne
obvoze avtobusnih postajališþ, preþkanja dovozov do objektov in prilagajanj steze v
korist drugim površinam. Slednje je najbolj opazno v smeri proti obvoznici, ob
obvozu parkirišþa pri Gospodarskem razstavišþu in stanovanjskem objektu Plava
laguna. Kolesarska steza tam naglo obvozi parkirišþi in se potem spet prikljuþi
obcestju. Prehitevanja so mogoþa na vseh odsekih, velja pa omeniti, da so
nevarnejša kot na Celovški cesti, saj je zaradi naglih zavojev ob obvozih

27

neprevoznih površin in mestoma ozki kolesarski stezi potrebno voziti bistveno bolj
pazljivo.
Kolesarji na poti od križišþa Dunajske ceste s Tivolsko cesto in Trgom Osvobodilne
fronte do obvoznice preþkajo šest križišþ. Povpreþna dolžina odsekov je 496 metrov,
njihova skupna dolžina pa je v obeh smereh približno enaka; 2980 metrov proti
centru mesta in 2975 metrov proti obvoznici. Križišþa preþno na vpadnico imajo veþji
pretok kot križišþa na Celovški cesti. To velja predvsem za križišþa blizu osrþja
mesta, saj zahodno od Dunajske ceste leži osrednji del Bežigrada s številnimi
stanovanjskimi hišami. Nasprotno pa se ob Celovški cesti v smeri proti jugozahodu
nahaja krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki prepreþuje obstoj veþjih
stanovanjskih naselij.
Vpadnica je na nekaterih križišþih opremljena z zankami za regulacijo dolžin
posamezne faze signalnih naprav, ki so sicer vzdolž vpadnice linijsko togo krmiljene.

6.2.1. Križišþe Dunajske ceste s Tivolsko cesto in Trgom Osvobodilne
fronte
Slika 10.

Vir: GURS, 1994
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Smer center

•

Križišþe, ki tako kot križišþe Celovške in Tivolske ceste, predstavlja zadnji del poti
proti središþu Ljubljane, ima tudi podobne fiziognomske znaþilnosti. Razlika je le v
þasu trajanja posameznih signalnih faz in zaporedju med ciklusi levih zavijalcev ter
naravnost vozeþih motornih vozil. Za kolesarje je tu pomembno le trajanje faz.
Dogajanje na križišþu je pestro v vseh smereh. V jutranjem þasu kolesarji išþejo
þasovno najbolj ugodno preþkanje prehodov, zato so njihove odloþitve
nepredvidljive, brez znaþilnih vzorcev. ýeprav so odloþitve kolesarjev bolj
nepredvidljive kot na križišþu Celovške in Tivolske ceste, je ob koniþnih urah v smeri
centra še vedno moþno izrazit dotok kolesarjev.
Kolesarska steza, ki je na tem odseku dolga 700 metrov, na svoji poti preþka
nesemaforiziran prehod Livarske ulice preþno na Dunajsko cesto. V primeru
pojavitve motornega vozila na prehodu to neposredno vpliva na povpreþno hitrost
kolesarjev.
Grafikon 15.
Število kolesarjev po spolni strukturi na križišþu Dunajske ceste in Tivolske ceste
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Avtor: Dan Kardum Šibila
Preglednica 4: Štetje kolesarjev na križišþu Dunajske ceste in Tivolske ceste
Moški
Moški v gibanju
Ženske
Ženske v gibanju
Skupno
Skupno v gibanju

Število
kolesarjev
304
80
369
81
673
161

Povpreþje
na ciklus
4,9
1,29
5,95
1,3
10,85

Deleži
45,17 %
11,88 %
54,82 %
12,03 %
23,92 %

Št.
Bicikljev
15
9
17
7
47
16

Delež
Bicikljev
4,93 %
11,25 %
4,60 %
8,64 %
6,98 %
0,9 %

Avtor: Dan Kardum Šibila
Skupno število kolesarjev na križišþu ni tako visoko kot na Celovški cesti. V
povpreþju križišþe preþka 10,8 kolesarja na ciklus. Razmerje med moškimi in
ženskami je 45,17 % proti 54,82 %. Dunajska cesta ima 7,83 % delež uporabnikov
Biciklja, kar je višje od povpreþja na Celovški cesti – 4,87 %. Delež kolesarjev, ki
preþkajo prehod v gibanju, je 23,92 %, kar je nekoliko veþ kot na križišþu Celovške
ceste z Bleiweisovo cesto (17,64 %).
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Grafikon 16.
število kolesarjev
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Avtor: Dan Kardum Šibila
Na to poglavitno vpliva nekoliko daljša zelena faza za kolesarje (32 sekund). Dobra
vidljivost semaforjev omogoþa relativno veliko þasa za odloþitev glede naþina
preþkanja križišþa v odvisnosti od vrste signala na semaforju. Pazljivejše spremljanje
dogajanja na križišþu, predvsem v jutranjem þasu, vpliva na konþne hitrosti
kolesarjev na tem odseku, saj veliko kolesarjev priþne naglo pospeševati ob izteku
zelene faze. Zaradi nepreglednega nesemaforiziranega prehoda z desnimi zavijalci
motornih vozil z Dunajske ceste je nevarnost trkov v jutranjem þasu tako še veþja
kot sicer.
Slika 11: Križanje poti desnih zavijalcev in kolesarskega prehoda na križišþu
Dunajske in Tivolske ceste

Vir: Direkcija RS za ceste
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6.2.2. Križišþe Dunajske ceste z Bežigradom in Linhartovo ulico
Slika 12.

Vir: GURS, 1994

•

Smer center

508 metrov dolg odsek ima najbolj pestro zbirno obmoþje kolesarjev na Dunajski
cesti. Kolesarji prihajajo iz zaledja ulic Bežigrad, Linhartove ulico, Einspielerjeve
ulice, Kržiþeve ulice, Vodovodne ceste, Samove ulice in Topniške ulice.
Kolesarska steza v zaþetnem delu omogoþa prehitevanja, v svojem zadnjem delu pa
poteka nivojsko loþena od površine za pešce in ceste, kar omejuje prostor za
prehitevanja. Posledica tega je nastajanje verige kolesarjev. Preglednost je dovolj
dobra za opazovanje signalov na semaforjih. Prostor namenjen þakanju na zeleni
signal je ozek in se ob veþjem številu þakajoþih kolesarjev hitro zapolni. Delež
kolesarjev vozeþih skozi križišþe v gibanju znaša 56,41 %.
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Grafikon 17.

število kolesarjev

Delež kolesarjev v gibanju od skupnega števila kolesarjev na križišþu Dunajske ceste in Bežigrada
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Avtor: Dan Kardum Šibila
Na odseku se pojavlja skupina kolesarjev, ki priþne pot proti centru z zaþetkom
zelenega signala na križišþu Dunajske ceste in Samove ulice, in druga, sicer manj
homogena skupina kolesarjev, ki je prešla križišþe v gibanju. Pri trenutnem številu
kolesarjev se stalni vzorci ne pojavljajo z gotovostjo, saj je še dovolj prostora za
prilagajanje vožnje vsakega posameznika glede na svoje potrebe. Ob morebitnem
veþjem številu kolesarjev bi križišþe kazalo drugaþno sliko, kajti veþja gostota
kolesarjev bi poveþala njihovo konformnost v prometu, saj bi morali delovati bolj
homogeno.
Preglednica 5: Štetje kolesarjev na križišþu Dunajske ceste in Bežigrada
Moški
Moški v gibanju
Ženske
Ženske v gibanju
Skupno
Skupno v gibanju

Število
kolesarjev
253
146
309
166
553
312

Povpreþje
na ciklus
3,83
2,21
4,68
2,51
8,37
4,72

Deleži
45,75 %
26,40 %
55,87 %
30,01 %
56,41 %

Št.
Bicikljev
10
10
9
11
40
21

Delež
Bicikljev
3,95 %
6,8%
2,91 %
6,6 %
7,23 %
0,6 %

Avtor: Dan Kardum Šibila
Delež uporabnikov Biciklja je 7,13 % od tega jih polovica preþka križišþe v gibanju v
þasu zelene faze. Iz preglednice je razvidno, da zeleno fazo pogosteje ujamejo
ženske (30,01 %), kar je približno 4 % veþ od moških.

•

Smer obvoznica

Kolesarji, ki so potovanje proti obvoznici zaþeli s križišþa Dunajske ceste in Trga
Osvobodilne fronte, na svoji poti do križišþa Dunajske ceste in Linhartove ceste
preþkajo nesemaforizirano križišþe desnih zavijalcev z Dunajske ceste na Vilharjevo
cesto. Kolesarska steza jih vodi po rahlem klancu navzgor mimo avtobusnega
postajališþa LPP vse do parkirišþa, kjer steza naredi obvoz okoli parkirnih površin.
Do križišþa je pot ravna, vendar semaforji niso vidni vse do zadnjih metrov, ko se
kolesarska steza moþno zoži in z ostrim zavojem preþka izvoz iz parkirišþa. Teren v
zadnjem delu poti je neraven z nekaj grbinami, kar kolesarjem povzroþa težave pri
varnem preþkanju križišþa, saj so desni zavijalci z Dunajske ceste slabo vidni.
Pazljivost ni odveþ tudi pri nepredvidljivih levih zavijalcih z Dunajske ceste proti
Linhartovi ulici.
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Grafikon 18.
Število kolesarjev na križišþu Dunajske ceste in Linhartove ulice (smer obvoznica - Bežigrad)
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Avtor: Dan Kardum Šibila
Štetje v popoldanskem þasu je pokazalo, da je spolna struktura zelo izenaþena
(49,04 % moških proti 50,95 % žensk). Delež kolesarjev, ki preþkajo križišþe v
gibanju, znaša 35,47 %, povpreþno število kolesarjev v enem ciklusu pa je 8,9.
Zaradi razmeroma dolgega odseka, klanca in zavitosti kolesarske steze je
nastajanje skupin pri sedanjem številu kolesarjev prepušþeno nakljuþju, saj vsak
posameznik razliþno hitro premaguje vzpon in zavoje na tem odseku. Poleg
naštetega ima odsek veþ virov prihoda kolesarjev na kolesarsko stezo proti
obvoznici; Trg Osvobodilne fronte, Tivolska cesta, Vilharjeva cesta.
Preglednica 6: Štetje kolesarjev na križišþu Dunajske ceste in Linhartove ulice

Moški
Moški v gibanju
Ženske
Ženske v gibanju
Skupno
Skupno v gibanju

Število
kolesarjev
282
100
293
104
575
204

Povpreþje
na ciklus
4,4
1,56
4,57
1,62
8,98

Deleži
49,04 %
17,39 %
50,95 %
18,08 %
35,47 %

Avtor: Dan Kardum Šibila
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Št.
Bicikljev
14
7
14
6
41
13

Delež
Bicikljev
4,96 %
7%
4,77 %
5,76 %
7,13 %
0,6 %

6.2.3. Križišþe Dunajske ceste s Samovo in Topniško ulico
Slika 13.

Vir: GURS, 1994
Smer center

•

Križišþe Dunajske ceste s Samovo ulico in Topniško ulico je tako za motoriziran kot
nemotoriziran promet zelo pomembno, saj voznikom omogoþa prehod iz Šiške preko
Bežigrada vse do Šmartinske ceste in Savskega naselja. Z vidika kolesarskega
prometa križišþe predstavlja vir kolesarjev iz obeh cest preþno na Dunajsko cesto,
saj vodita kolesarje živeþe v naseljih ob vpadnici na kolesarsko stezo, ki jim
omogoþa najhitrejšo pot do mestnega središþa.
Grafikon 19.
Primerjava deleža kolesarjev v gibanju s skupnim številom na križišþu Dunajske ceste in Samove
ulice
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Razmerje med moškimi in ženskami je na odseku 54,38 % proti 45,61 % v korist
žensk. Delež kolesarjev, ki preþkajo križišþe v gibanju je 30,57 % kar za 392 metrov
dolg odsek, na katerem se dobro vidi semaforje in ni veþjih ovir na kolesarski stezi,
ni veliko. Ob pojavu veþje skupine kolesarjev se ponavlja vzorec zaustavitve celotne
verige kolesarjev, saj zelena faza ugasne nekaj deset metrov pred prihodom
kolesarjev na križišþe. Delež Bicikljev je po priþakovanjih manjši, saj je v smeri proti
obvoznici le še eno postajališþe.
Preglednica 7: Štetje kolesarjev na križišþu Dunajske ceste in Samove ulice
Moški
Moški v gibanju
Ženske
Ženske v gibanju
Skupno
Skupno v gibanju

Število
kolesarjev
182
66
217
56
399
122

Povpreþje
na ciklus
2,71
0,98
3,23
0,83
5,95

Deleži
45,61 %
16,54 %
54,38 %
14,03 %
30,57 %

Št. Bicikljev
1
4
0
0
5
4

Delež
Bicikljev
0,54 %
6,06 %
0%
0%
1,25 %
3,2 %

Avtor: Dan Kardum Šibila

7. ANALIZA PROGRESIVNEGA NAPREDOVANJA
KOLESARJEV
7.1. Metodologija
Meritve trajanja ciklusov in trajanja faz vseh analiziranih križišþ na obeh vpadnicah
so potekale v þasu jutranje in popoldanske konice. V þasu jutranje konice v smeri
centra mesta, v þasu popoldanske konice pa v smeri obvoznice. Na podlagi zamikov
med sosednjimi križišþi in izraþunu trajanja poti na specifiþnem odseku pri razliþnih
hitrostih je bila izdelana teoretiþna podlaga za možnost vzpostavitve zelenega vala.

7.2. Podatki
Pridobljeni podatki in izvedeni izraþuni ponujajo informacije o zelenem valu v
primeru doloþitve stalne povpreþne hitrosti (14 km/h, 16 km/h, 18 km/h, 20 km/h, 22
km/h, 24 km/h) in informacije o trenutni potrebni povpreþni hitrosti za progresivno
linijsko napredovanje po vpadnicah. Izraþun predlaganih povpreþnih hitrosti
upošteva le zamik ciklusov med dvema sosednjima križišþema. To pomeni, da
zeleni val velja le v primeru prihoda kolesarja na zaþetek zelene faze ali pa þe zaþne
vožnjo iz mirovanja. Zaradi razliþnih razporeditev faz posameznih križišþ in razliþnih
razdalj med njimi je nemogoþe zagotoviti zeleni val za vse þase prihodov v zeleno
fazo.
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7.3. Aplikacija pridobljenih informacij
7.3.1. Celovška cesta
Jutranja konica

•

Preglednica 1 prikazuje podatke o trajanju poti na posameznem odseku v smeri
centra, z zaþetkom pri obvoznici. Poleg teoretiþnega izraþuna o trajanju poti v
odvisnosti od razliþnih hitrosti so k temu všteti še zamiki med sosednjimi semaforji in
trajanje ciklusov v þasu jutranje konice.
Preglednica 8: Trajanje poti na posameznem odseku
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Kolesarji, ki zjutraj zaþnejo pot na križišþu pri obvoznici, potrebujejo za pot do
naslednjega križišþa, križišþa Celovške in Šišenske ceste, najmanj 109 sekund (v =
24 km/h) ali najveþ 189 sekund (v = 14 km/h). Dolžina odseka je 720 metrov. Zamik
med semaforjema je 50 sekund, zelena faza pa traja le 32 sekund, kar pomeni, da
najhitrejši kolesarji zagotovo ne bodo pravoþasno prišli do križišþa, saj imajo
premalo þasa; zmanjka jim 27 sekund. Trenutna koordinacija križišþa omogoþa
prihod v zeleno fazo le najpoþasnejšim kolesarjem, ki preþkajo križišþe na polovici
trajanja zelene faze naslednjega ciklusa. Odsek je torej naklonjen poþasni vožnji, ki
pa je za veþino kolesarjev prepoþasna, saj se splošna potovalna hitrost giblje med
18 km/h in 20 km/h.
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Že na naslednjem odseku se situacija popolnoma spremeni, saj 835 metrov dolg
odsek med križišþema Celovške ceste s Šišensko in Celovške ceste z Na jami kaže
nasprotno sliko kot prejšnji odsek. Najkrajši možni þas potreben za ta odsek je daljši
od samega ciklusa semaforjev v jutranjem þasu, ki znaša 120 sekund. Prvi kolesarji
pridejo na križišþe Celovške ceste z Na jami v zadnji tretjini zelene faze in še uspejo
pravilno preþkati križišþe, medtem ko vsi ostali prikolesarijo do križišþa v þasu rdeþe
faze. Najpoþasnejši kolesarji imajo možnost ujeti zeleno fazo naslednjega ciklusa,
saj je zaradi dolgega odseka razlika med najhitrejšimi in najpoþasnejšimi kolesarji
zelo velika, okoli 90 sekund. Ker so najpoþasnejši dosegli zeleno fazo križišþa
Celovške in Šišenske ceste na polovici trajanja, imajo ob isti povpreþni hitrosti še
veþje možnosti za dosego zelene faze križišþa Celovške ceste z Na jami.
Naslednji, precej krajši odsek, ima zelo dolg zamik – 109 sekund. Vsi kolesarji, tako
najhitrejši kot najpoþasnejši, prikolesarijo na rdeþo fazo. Razlika je le v tem, da
najhitrejši zeleno fazo zamudijo za nekaj sekund, najpoþasnejši pa pridejo do
križišþa le nekaj sekund pred naslednjim ciklusom. Tisti, ki so prejšnje križišþe
preþkali še v þasu zelene faze in so svojo, sicer visoko hitrost – 24 km/h – vzdrževali
vse do križišþa Celovške ceste in Tržne ulice, nimajo možnosti, da bi ujeli zeleno
fazo, saj je to mogoþe le ob zelo hitri vožnji s priþetkom ob zeleni fazi prejšnjega
križišþa. Nasprotno pa imajo tisti najpoþasnejši, ki so uspešno prišli na zeleno fazo
križišþa Celovške ceste in Na jami, ob enakomerni vožnji 14 km/h možnost, da
ujamejo zeleno fazo naslednjega ciklusa. Zelena faza, ki je sicer zelo dolga (70
sekund), je na tem odseku za veþino kolesarjev neuporabna zaradi kratkega odseka
(393 metrov) in dolgega zamika (109 sekund), kar v križišþu Celovške ceste in Tržne
ulice povzroþi prihod na rdeþo fazo.
Tudi naslednje križišþe na Celovški cesti, pri uvozu na parkirišþe parka Tivoli, ima
dolgo zeleno fazo (72 sekund) in razmeroma kratko rdeþo fazo (45 sekund). Zamik
55-ih sekund omogoþa veþini kolesarjev uspešno preþkanje križišþa, saj za pot
potrebujejo od 94 sekund do 125 sekund, kar je zgornja meja zelene faze na tem
odseku. Vsi, ki vozijo poþasneje, prispejo že na rdeþo fazo. Vendar tisti
najpoþasnejši, ki so morebiti še zmanjšali svojo hitrost, imajo možnosti za prihod na
zeleno fazo naslednjega ciklusa. To velja predvsem za pozen prihod v zeleno fazo
prejšnjega križišþa.
Zadnji odsek ima v primerjavi z ostalimi precejšnjo anomalijo pri vseh parametrih.
Zamika med križišþema namreþ ni, razliki v trajanju zelenih faz pa sta zelo veliki. Na
križišþu Celovške in parkirišþa Tivoli je zelena faza najdaljša na celotni vpadnici (72
sekund), na križišþu Celovške in Tivolske ceste pa najkrajša (18 sekund). Pri
niþelnem zamiku imajo v teoriji kolesarji 18 sekund, da premagajo 439 metrov dolgo
pot, kar pa je praktiþno neizvedljivo. Tako vsi tisti, ki so priþeli pot na zaþetku zelene
faze, nimajo možnosti za progresivno napredovanje, razen v primeru izredno
poþasne vožnje. Povsem drugaþe je ob nakljuþnih prihodih v zeleno fazo, ki so
posledica precejšnje možnosti preþkanja prejšnjega križišþa v gibanju in ki
omogoþajo prihode na križišþe Celovške ceste in tivolskega parkirišþa v zelo
razliþnih delih zelene faze. Da bi kolesarji ujeli 18 sekundno okno zelene faze na
zadnjem križišþu je potrebno spremeniti povpreþno hitrost in izredno dobro poznati
zaporedja ostalih faz v križišþu. Slednje je sicer možno vendar nima povezave z
uþinkovitim zelenim valom. Teoretiþno je možno, da kolesar ob doslednem
vzdrževanju 22 km/h na združenem odseku križišþ Celovške ceste s Tržno ulico in

37

Celovške ceste s Tivolsko cesto, ki meri 1064 metrov, ujame 18 sekundno zeleno
fazo, saj seštevek trajanja poti znaša 174 sekund, okno zelene faze pa traja od 175.
sekunde do 193. sekunde. Zamik med križišþema ostaja enak (55 sekund) zaradi
vmesnega križišþa Celovške ceste in parkirišþa Tivoli, ki nima zamika z zadnjim
križišþem.

Pogled na celotni analizirani del vpadnice nam kaže, da je zeleni val ob obiþajnih
povpreþnih hitrostih možen le v redkih primerih. Ena od teh možnosti se pojavi na
zadnjih dveh odsekih. Pri zelo hitri ali zelo poþasni vožnji se možnosti za zeleni val
poveþajo. Toda pri visoki oziroma skorajda najvišji zakonsko dovoljeni hitrosti (tj. 25
km/h), je vožnja precej naporna in lahko tudi nevarna. Skupni potovalni þas je sicer
krajši, a je energijski vložek pri tem zelo velik. Pri poþasni vožnji je le-ta majhen,
vožnja je udobnejša in varnejša, zaradi veþje preglednosti pa je potrebne tudi precej
manj koncentracije. Slaba stran poþasne vožnje pa je skoraj enkrat daljši potovalni
þas kot v primeru hitre vožnje. Najslabše so razmere za kolesarje, ki vozijo v okviru
povpreþne hitrosti. Kot smo že omenili, veþina trajnostnih prometnih naþrtov, med
njimi tudi prometna strategija Mestne obþine Ljubljana in Direkcija RS za ceste,
predlaga kot optimalno kolesarsko hitrost 20 km/h.

•

Popoldnaska konica

Preglednica 9: Trajanje poti na posameznem odseku
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Že prvi odsek, od križišþa Celovške in Tivolske ceste do križišþa Celovške ceste z
Rusko ulico, je s stališþa kolesarjev neposreþeno koordiniran. Zeleni signal se
namreþ pri obeh semaforjih prižge istoþasno, kar pomeni, da morajo kolesarji
premagati 439 metrov dolgo pot v manj kot 72 sekundah, kolikor je dolga zelena
faza na križišþu Celovške ceste in Ruske ulice. Štetje kolesarjev in predvsem delež
pretoþnosti na tem križišþu sta pokazala, da zeleno fazo uspe ujeti le najhitrejšim
kolesarjem, ki prispejo na križišþe v zadnjih sekundah ali pa že v þasu rumene faze.
Njihova povpreþna hitrost na vzpenjajoþem klancu mora znašati okoli 24 km/h, kar je
za kolesarje precej naporno. Vse povpreþne hitrosti nižje od 22 km/h nimajo
nikakršne možnosti za preþkanje križišþa v gibanju. Izsledki opazovanja prometa na
tem odseku opažajo prižig rdeþe faze skupinam kolesarjev okoli 50 metrov pred
križišþem. Omenjene skupine imajo lahko razmeroma visoke hitrosti, vendar jim
povpreþna hitrost z dolžino klanca upada, križišþe pa se nahaja šele na njegovem
vrhu. Napredovanje skozi križišþe v gibanju pa je možno tudi v primeru tako poþasne
vožnje, da kolesar prispe na križišþe šele v þasu zelene faze naslednjega ciklusa. To
je bilo na terenu opazno predvsem pri starejših kolesarjih in kolesarjih, ki so zaþeli
pot s križišþa Celovške in Tivolske ceste proti koncu tamkajšnje zelene faze.
Kolesarska steza od križišþa Celovške ceste in Ruske ulice vodi kolesarje do
križišþa Celovške ceste z Gasilsko ulico. Odsek je dolg 610 metrov, zamik med
semaforjema pa znaša 64 sekund. Za kolesarje, ki so pot zaþeli iz mirovanja, zamik
64 sekund omogoþa progresivno napredovanje, saj je zelena faza na križišþu
Celovške ceste in Gasilske ulice dovolj dolga, da omogoþa pretoþnost vsem
povpreþnim hitrostim razen 14 km/h. Najhitrejši kolesarji, ki so prejšnje križišþe
preþkali v gibanju, bodo v primeru vzdrževanja povpreþne hitrosti s prejšnjega
odseka križišþe Celovške ceste in Gasilske ulice dosegli v þasu rdeþe faze.
Odsek med križišþema Celovške ceste in Gasilske ulice ter Celovške ceste z
Drenikovo ulico je s 390 metri dolžine eden krajših. Zamik med semaforjema je
kratek – 11s – kar pomeni, da zeleno fazo ponovno ujamejo le najhitrejši kolesarji
izmed tistih, ki so pot zaþeli iz mirovanja. Kolesarji, ki so križišþe Celovške ceste in
Gasilske ulice preþkali v gibanju, imajo v primeru povpreþnih hitrosti od 16 km/h do
18 km/h možnost prihoda v srednji del zelene faze naslednjega ciklusa na križišþu
Celovške ceste in Drenikove ulice. To križišþe je v smeri proti obvoznici prvo po
vrsti, ki ima zeleno fazo oþitno krajšo od rdeþe faze, kar pomeni krajše þasovno
okno za progresivno napredovanje proti naslednjemu križišþu.
830 metrov dolg odsek med križišþema Celovške ceste z Drenikovo ulico in
Celovške ceste z Litostrojsko ulico je predolg, da bi kolesarji prepeljali to pot v þasu
enega ciklusa – 120 sekund. Tudi najhitrejši kolesarji za ta odsek potrebujejo okoli
126 sekund. Razmeroma dolg zamik med semaforjema (90 sekund), omogoþa
preþkanje križišþa Celovške ceste in Litostrojske ulice najhitrejšim ter
najpoþasnejšim kolesarjem. Najhitrejši še uspejo ujeti zeleno fazo prvega ciklusa,
medtem ko najpoþasnejši pripeljejo v križišþe ob prižigu zelenega signala drugega
ciklusa. Teoretiþno možno je progresivno napredovanje kolesarjev s hitrostjo 16
km/h, ki so svojo pot progresivnega napredovanja priþeli na križišþu Celovške ceste
in Ruske ulice. Njihov potovalni þas pri stalni povpreþni hitrosti znaša namreþ 415
sekund. Zamik med semaforjema na križišþih Celovške ceste in Ruske ulice ter
Celovške ceste in Litostrojske ulice znaša 45 sekund. Med njihovo potjo se tako
izmenjajo trije ciklusi po 120 sekund. Okno zelene faze traja od 405. sekunde do
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450. sekunde. Kolesarji ob izpolnitvi vseh pogojev prispejo do križišþa ob koncu prve
tretjine zelene faze (415. sekunda).
Pot od križišþa Celovške ceste in Litostrojske ulice do križišþa Celovške ceste ter
Rakuševe ulice je dolga 396 metrov. Rakuševa ulica vodi do naselja Celovški dvori
zato ima križišþe s Celovško ulico zgolj prikljuþitven pomen. To potrjuje tudi dolga
zelena faza vzdolž vpadnice (82 sekund z možnostjo prilagajanja). 40 sekundni
zamik med križišþema v povezavi z dolgo zeleno fazo omogoþa napredovanje v
gibanju vsem povpreþnim hitrostim. Enako velja za kolesarje s hitrostjo 16 km/h, ki
progresivno napredujejo že vse od križišþa Celovške ceste z Rusko ulico.
Zadnji 280 metrov dolg odsek lahko zaradi teoretiþno 100 % prepustnosti kolesarjev
združimo s prejšnjim. V primeru nakljuþnega prihoda na križišþe Celovške ceste z
Rakuševo ulico pa bi bila situacija sledeþa: zamika s semaforjem pri obvoznici ni,
zato ponovno pride do situacije, da zeleno fazo ujamejo le najhitrejši kolesarji. Vsem
ostalim kolesarjem za pravoþasen prihod na križišþe pri obvoznici zmanjka þasa.
Kolesarjem, ki so križišþe Celovške ceste in Rakuševe ulice preþkali v gibanju, za
uspešno preþkanje naslednjega križišþa pri obvoznici prav tako zmanjka þasa, razen
najpoþasnejšim, ki prikolesarijo do križišþa v þasu naslednje zelene faze. Enako
velja za kolesarje s hitrostjo 16 km/h, ki progresivno napredujejo že þetrti odsek po
vrsti. Njihov prihod na križišþe Celovške ceste in Litostrojske ulice v 10. sekundi
zelene faze jim pri preþkanju križišþa pri obvoznici pomaga tako, da se pripeljejo do
križišþa skupaj s 14 km/h vozeþimi kolesarji, katerim zadnji odsek omogoþa
preþkanje križišþa v gibanju.
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7.3.2. Dunajska cesta
•

Jutranja konica

Sledeþa preglednica prikazuje podatke o trajanju poti na posameznem odseku v
smeri centra z zaþetkom pri obvoznici na Dunajski cesti. Poleg teoretiþnega izraþuna
trajanja poti v odvisnosti do razliþnih hitrosti so k temu všteti še zamiki med
sosednjimi semaforji in trajanje ciklusov v þasu jutranje konice.
Preglednica 10: Trajanje poti na posameznem odseku
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Kolesarji zbrani iz zaledja Ježice, ýrnuþ in Savelj pot proti središþu Ljubljane
zaþnejo pri križišþu na obvoznici. Križišþa pred tem v analizo niso všteta. Do prvega
križišþa v smeri proti centru imajo kolesarji 494 metrov. Tam morajo preþkati
neprometno križišþe Turnerjeve ulice preþno na vpadnico. Križišþe ima povsem
lokalen pomen (omogoþa avtomobilom, da se iz Turnerjeve ulice vkljuþijo v promet
na Dunajski cesti) in ne vpliva na širše obmoþje. Razporeditev faz je povsem
naklonjena prometnemu toku arterije; 66 sekund zelena faza, 34 sekund rdeþa faza.
Zamik med križišþema je 36 sekund. Prav slednje na kolesarski promet vpliva tako,
da tistim najpoþasnejšim ne omogoþa preþkanja v zeleni fazi. Za vse ostale hitrosti
to pomeni nadaljevanje poti proti križišþu Dunajske ceste in Tolstojeve ulice. Pot je
dolga še dodatnih 313 metrov, skupna dolžina teh dveh odsekov pa je 807 metrov.
Glede na to, da je vmesno križišþe precej prepustno za veþino hitrosti, razen za
najpoþasnejše, ki jim nobeden od odsekov, ne posebej in ne skupaj, ne omogoþata
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preþkanja v zeleni fazi, po drugi strani pa je z vidika kolesarjev upoštevanje
prometne signalizacije tudi precej vprašljivo, bomo odseka obravnavali skupaj.
Združen odsek z zamikom 7 sekund med obvoznico in križišþem Dunajske ceste s
Tolstojevo ulico ustvarja pogoje za progresivno napredovanje kolesarjev s hitrostmi
od 18 km/h do 24 km/h. Navedene hitrosti, predvsem najbolj optimalna – 20 km/h –
so skozi obe križišþi »nagrajene« s progresivnim napredovanjem. Slednje je težko
verjetno za najpoþasnejše kolesarje, saj prve možne zelene faze ne ujamejo, pri
naslednjem poskusu pa bi morali povišati svojo povpreþno hitrost, da bi dosegli
zeleni signal na križišþu Dunajske ceste in Tolstojeve ulice.
573 metrov dolg odsek od križišþa Dunajske ceste in Tolstojeve ulice do križišþa
Dunajske ceste s Posavskega ulico omogoþa preþkanje križišþa v gibanju
kolesarjem z najvišjimi hitrostmi. Tistim kolesarjem, ki so zaþeli vožnjo s prejšnjega
križišþa v mirovanju in je njihova povpreþna hitrost znašala od 18 km/h do 20 km/h,
se je tik pred križišþem prižgal rdeþ signal. Tisti kolesarji, ki so z enakimi hitrostmi
(18 km/h–20 km/h) v gibanju preþkali križišþe Dunajske ceste in Tolstojeve ulice,
imajo možnost doseþi zeleno fazo naslednjega ciklusa, saj so prejšnje križišþe
preþkali ob koncu tamkajšnje zelene faze (55 sekund), kar þasovno zadostuje za
preskok rdeþe faze (45 sekund) v povezavi z njihovim prevoznim þasom odseka
(115 sekund za vožnjo s hitrostjo 18 km/h, 104 sekunde za vožnjo s hitrostjo 20
km/h). Pri najpoþasnejših velja podoben vzorec, le da za njih to velja za zaþetek poti
iz mirovanja (njihov prevozni þas znaša 151 sekund).
Situacija na naslednjem odseku prekine z do sedaj dobro kolesarsko pretoþnostjo,
saj 12 sekundni zamik med križišþem Dunajske ceste in Posavskega ulice ter
križišþem Dunajske ceste s Samovo ulico povzroþi, da bi morali 393 metrov dolg
odsek ni prepeljati v 60. sekundah, kar pa za veþino kolesarjev ni izvedljivo. Zeleno
fazo uspe ujeti le kolesarjem s povpreþno hitrostjo 24 km/h, ki priþnejo kolesariti
takoj ob prižigu zelenega signala na prejšnjem križišþu. Ker njihova pot pri polni
hitrosti 24 km/h brez vštetega þasa pospeševanja traja 59 sekund, je malo možnosti
za varno preþkanje križišþa Dunajske ceste s Samovo ulico. Za vse ostale kolesarje,
pa naj so zaþeli v gibanju ali z mesta (z izjemo tistih, ki vozijo s hitrostjo 14 km/h), 52
sekund dolga rdeþa faza onemogoþa progresivno napredovanje.
Odsek med križišþema Dunajske ceste in Samove ulice ter Dunajske ceste z
Bežigradom je teoretiþno najbolj prepustno za kolesarje, saj je zamik precej velik (75
sekund), pot do konca odseka pa traja od 77 sekund do 115 sekund, odvisno od
povpreþne hitrosti. Ob predpostavki, da prejšnje križišþe, tj. križišþe Dunajske ceste
in Samove ulice, s slabo pretoþnostjo kolesarjev v gibanju vpliva na velik delež
kolesarjev z zaþetkom v mirovanju, je velika verjetnost, da bo ugoden zamik na
analiziranem odseku ob štetju kolesarjev vplival na velik delež pretoþnosti. To se je
tudi zgodilo, saj je bil tu delež pretoþnosti najveþji na celotni vpadnici (56, 41%).
Rdeþ signal se prižge le najpoþasnejšim kolesarjem, ki prispejo do križišþa na
polovici rdeþe faze in teoretiþno tudi tistim najhitrejšim, ki so križišþe višje uspeli še
pravilno preþkati v gibanju (njihov prevozni þas je 59 sekund, maksimalen þas
zelene faze pa 60 sekund). To je možno le v primeru konstantne hitrosti 24 km/h ali
veþ, kajti tako kot na prejšnjem križišþu tudi tu lovijo zadnje sekunde zelene faze.
Zadnji odsek za razliko od Celovške ceste nima niþelnega zamika, ampak ima zamik
dolg 110 sekund. To je za 700 metrov dolg odsek ugodno za kolesarje, saj najkrajši
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þas poti znaša 106 sekund, najdaljši pa 182 sekund. 32 sekund široko okno zelene
faze omogoþa preþkanje križišþa v gibanju med 110. sekundo in 142. sekundo. V ta
okvir spadajo hitrosti od 18km/h do 22km/h. Za velik delež kolesarjev, ki so preþkali
prejšnje križišþe v gibanju, dani þasovni okviri še vedno ustrezajo, kajti þeprav niso
priþeli poti iz mirovanja, so na raþun gibanja pridobili na þasu pospeševanja do
konþne hitrosti. Še dodatno jim pomaga klanþina navzdol, ki vsem kolesarjem
omogoþa nekoliko višje hitrosti.
Koordinacija križišþ na celotnem odseku Celovške ceste od križišþa Celovške ceste
s Tivolsko cesto do obvoznice je naklonjena najhitrejšim kolesarjem v primeru, da
pot priþnejo iz mirovanja. Njihovo progresivno napredovanje ne poteka v serijah,
medtem ko smo v teoriji pokazali, da je pri vožnji s 16 km/h možen zeleni val na
petih odsekih, kar je najveþji približek nakljuþnemu zelenemu valu pri trenutni
koordinaciji križišþ na Celovški cesti v smeri proti obvoznici.
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Popoldanska konica

Preglednica 11: Trajanje poti na posameznem odseku

Dunajsk
a cesta
smer
Bežigra
dýrnuþe
V= 14
km/h
V= 16
km/h
V= 18
km/h
V= 20
km/h
V= 22
km/h
V= 24
km/h
zamik
trajanje
ciklusa

Križišþe
Dunajske
ceste s
Trgom
Osvobod
ilne
fronte križišþe
Dunajske
ceste z
Linhartov
o ulico
(692m)

Križišþe
Dunajsk
e ceste z
Linharto
vo ulico
- križišþe
Dunajsk
e ceste s
Topnišk
o ulico
(531m)

Križišþe
Dunajsk
e cestes
Topnišk
o ulico križišþe
Dunajsk
e ceste
z
Dimiþev
o ulico
(408m)

Križišþe
Dunajske
ceste z
Dimiþevo
ulico križišþe
Dunajske
ceste z
Baragov
o ulico
(575m)

Križišþe
Dunajske
ceste z
Baragovo
ulico kižišþe
Dunajske
ceste s
Kadilniko
vo ulico
(350m)

Križišþe
Dunajsk
e ceste
s
Kadilnik
ovo
ulico obvozni
ca
(419m)

Križišþe
Dunajske
ceste z
Baragovo
ulico obvoznica
(779m)

Celoten
potovalni þas
(2975m)

182s

140s

107s

151s

92s

110s

202s

782s

157s

121s

93s

131s

80s

95s

175s

677s

138s

106s

82s

115s

70s

84s

154s

595s

126s

97s

74s

105s

63s

76s

147s

541s

113s

87s

67s

94s

57s

69s

126s

487s

105s
45s

80s
15s

62s
31s

87s
5s

53s
45s

63s
34s

116s
79s

450s

120s

120s

115s

115s

115s

115s

115s

Avtor: Dan Kardum Šibila
Legenda
- zelena faza
- rumena faza
- rdeþa faza

Dogajanje na križišþu Dunajske ceste in Trga Osvobodilne fronte je skozi cel dan
zelo pestro. Kolesarji v želji, da bi si olajšali preþkanje križišþa, izbirajo sebi
najustreznejše kombinacije smeri preþkanja. Tako kolesarji, ki potujejo v smer
Bežigrada in obvoznice, ne prihajajo nujno samo iz Slovenske ceste, temveþ tudi iz
ostalih smeri. Dolžina poti do naslednjega križišþa, križišþa Dunajske ceste in
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Linhartove ulice, je dolga 692 metrov. Kolesarje na poti þaka dolg vzpon po klancu,
ki se na poti križa z Vilharjevo cesto. Povpreþna hitrost kolesarjev je zato odvisna od
sposobnosti premagovanja klanca in situacije na križišþu z Vilharjevo cesto. Zamik
med semaforjema znaša 45 sekund. Kolesarji za to pot potrebujejo od 105 do 182
sekund. To pomeni, da zaradi kratkega zamika na razmeroma dolgemu odseku ni
veliko možnosti za preþkanje križišþa v gibanju v primeru visoke povpreþne hitrosti.
Le vožnja okoli 14 km/h omogoþa tovrstno preþkanje, saj se ob prihodu na križišþe
priþne zelena faza naslednjega ciklusa.
Povsem enak rezultat se pojavi na naslednjem odseku med križišþema Dunajske
ceste z Linhartovo ulico in Dunajske ceste s Topniško ulico, le da so parametri
nekoliko drugaþni. Zamik med semaforjema je 15 sekund, odsek je dolg 531 metrov.
Potovalni þas je za vse kolesarje, tako za tiste, ki križišþe preþkajo v gibanju, kot za
tiste, ki pot zaþnejo iz mirovanja, predolg za ulov prve zelene faze. Ob prižigu
zelenega signala drugega ciklusa je kolesarjem vozeþim 14 km/h omogoþeno
preþkanje križišþa v gibanju.
Naslednje križišþe, križišþe Dunajske ceste s Topniško ulico in Dunajske ceste z
Dimiþevo ulico, kaže diametralno nasprotno sliko kot prejšnja dva odseka. Kratek
odsek (408 metrov) in ugoden zamik (31 sekund) ustvarja dobre pogoje za
progresivno napredovanje pri vseh hitrostih, razen pri 14 km/h. Takšno sliko gre
pripisati postopnem oddaljevanju od mestnega središþa. Križišþe Dunajske ceste in
Topniške ulice je zadnje veþje križišþe, kjer se križajo, s stališþa prometnih tokov,
razmeroma enakovredne ceste.
Od križišþa Dunajske ceste in Dimiþeve ulice steza kolesarje pelje do križišþa
Dunajske ceste z Baragovo ulico. Zamik med križišþema je le 5 sekunden, zato vsi
tisti, ki so 575 metrov dolgo pot priþeli iz mirovanja, ob hitri vožnji nimajo možnosti
za pravoþasen prihod v zeleno fazo. Drugaþe je pri manjših povpreþnih hitrostih, pri
katerih imajo kolesarji ravno dovolj þasa za preþkanje križišþa Dunajske ceste in
Baragove ulice v þasu zelene faze drugega ciklusa. Kolesarji, ki so križišþe
Dunajske ceste in Dimiþeve ulice prepeljali v gibanju, imajo pri ponovnem uspešnem
preþkanju naslednjega križišþa sledeþe možnosti: najhitrejši kolesarji morajo malo
upoþasniti svojo vožnjo, da bi ujeli þasovno okno zelene faze drugega ciklusa, ki se
pri zamiku 36 sekund (med križišþema Dunajske ceste in Topniške ulice ter
Dunajske ceste z Baragovo ulico) pojavi med 151. sekundo in 214. sekundo;
kolesarji vozeþi 22 km/h, 20 km/h ali 18 km/h imajo vse možnosti za progresivno
napredovanje ob vzdrževanju svoje povpreþne hitrosti; za kolesarje s povpreþno
hitrostjo 16 km/h pa velja, da morajo povišati svojo hitrost, da bi ujeli zadnje sekunde
zelene faze.
Naslednji odsek, med Dunajsko cesto in Baragovo ulico ter Dunajsko cesto in
Kadilnikovo ulico, je za kolesarje, ki so pot priþeli iz mirovanja, polno pretoþen, kar
pomeni, da v teoriji vsi kolesarji nadaljujejo pot proti obvoznici v gibanju. Enako velja
za kolesarje, ki že dva odseka progresivno napredujejo, saj je zelena faza dolga 83
sekund, zamik pa 45 sekund. Skupno torej 127 sekund, kolesarji pa za 350 metrov
dolg odsek potrebujejo najveþ 92 sekund.
Zadnji odsek med križišþema Dunajske ceste in Kadilnikove ulice ter obvoznico je
dolg 419 metrov. Ker v teoriji vsi kolesarji, tako tisti v gibanju kot tisti, ki odsek
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zaþenjajo iz mirovanja, križišþe Dunajske ceste in Kadilnikove preþkajo v gibanju,
bomo zadnja dva odseka združili in upoštevali zamik med semaforjem na križišþu
Dunajske ceste in Baragove ulice ter semaforjem pri obvoznici. Ta znaša 79 sekund,
kar vpliva na kolesarje tako, da najhitrejši kolesarji preþkajo obvoznico v gibanju,
kolesarji z vmesnimi povpreþnimi hitrostni se pripeljejo na rdeþo fazo, najpoþasnejši
pa prispejo do obvoznice v þasu zelene faze naslednjega ciklusa.
Podobno kot na Celovški cesti pot proti obvoznici v popoldanskem þasu omogoþa
serijsko progresivno napredovanje kolesarjev na štirih odsekih. To velja za hitrosti
od 18 km/h do 20 km/h, v primeru konstantne povpreþne hitrosti, kar pa je na
Dunajski cesti težka naloga. Ostri zavoji, malo prostora za prehitevanje in
nesemaforizirana križišþa na poti lahko prekinejo potrebno kontinuiteto kolesarjev.
Vsekakor pa je dobro, da so hitrosti za katere obstaja teoretiþna možnost za serijsko
napredovanje v gibanju v okvirih najprimernejših potovalnih hitrosti.

8. SKLEP
Poglobljena obravnava podroþja kolesarstva v Ljubljani in analiza trenutnega stanja
kolesarskega prometa sta skupaj s teoretiþnimi podlagami krmiljenja linijskih
sistemov križišþ pokazali na do sedaj še prezrte znaþilnosti kolesarskih prometnih
tokov. Projekti pri katerih mestna uprava razvija svoje trajnostne naþrte mestnega
prostorskega razvoja se nanašajo na infrastrukturne in uredbene rešitve kolesarskih
vprašanj le znotraj mestnega središþa. Priþujoþa analiza kolesarskega zelenega
vala obravnava obmoþje od ljubljanske obvoznice do centra mesta. Natanþneje,
analizirani sta najprometnejši mestni vpadnici; Dunajska in Celovška cesta ter njuno
prebivalstveno zaledje. Slednje skupaj z dnevnimi migranti suburbanih naselij v
okolici Ljubljane prispeva glavnino poti v mesto. Delež njihovih izbir prevoznega
sredstva za opravljanje poti ali tudi modal split se je skozi desetletja pospešene
motorizacije pomikal v prid motornih vozil, ki so navkljub spodbujanju
nemotoriziranih prevoznih sredstev in javnim potniškim prometom še vedno
najpogostejša izbira prebivalcev. Posledice vse moþnejših prometnih tokov in
zgostitev motoriziranega prometa so se reševale s širitvijo prometne infrastrukture
ter optimizacijo pretoþnosti vozil. Pri tem je v veþji meri upoštevan le motorni promet.
Širitev kolesarske infrastrukture je bila v obdobju rasti motornega prometa vselej v
ozadju. Z novimi prostorskimi strategijami Mestna obþina Ljubljana uvaja
spodbujanje kolesarstva in ureditev kolesarske infrastrukture, pri þemer je glavno
vodilo razvitost kolesarske mreže ter rešitev zagat sobivanja kolesarjev in pešcev v
mestnem jedru. Uspešni primeri kot so vzpostavitev sistema izposoje koles Bicikelj,
projekt Civitas Elan in projekt Champ so dokaz, da gredo odloþitve v pravo smer in
da je splošno mnenje mešþanov naklonjeno kolesarstvu. Hkrati s tem pa primeri
dobre prakse potrjujejo, da je dvig deleža nemotoriziranih prevoznih sredstev
pogojen s predhodno izgradnjo infrastrukture.
Predstavljeni primeri kolesarjem prijaznih mest dokazujejo, da lahko z dobro
strategijo in dosledno izvedbo znatno poveþamo prisotnost nemotoriziranih
prevoznih sredstev v prometu. S primerno urejeno infrastrukturo lahko tovrstni naþini
mobilnosti konkurirajo motornemu prometu. Za kolesarstvo velja, da je trajanje poti
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na pet kilometrske razdalje v veþjih mestih krajše ali pa vsaj primerljivo trajanju poti z
osebnim avtomobilom. Vodilo trajnostno usmerjenih mest je þim veþja ponudba
alternativnih oblik prevoza, ki skupaj z javnim potniškim prometom ter osebnimi
avtomobili ustvarja veþplastno mrežo mobilnosti prebivalcev. Poleg povsem
praktiþnih lastnosti razvite mobilnostne mreže kot so krajši potovalni þasi in veþja
prilagodljivost imata precejšen vpliv tudi na ekološki odtis mesta. Zanemarljiv ni niti
kulturni razvoj družbe, ki lahko zaradi trajnostnih rešitev pridobiva na razpoznavnosti
mesta ali celotne države.
Terenski izsledki so pokazali, da imata analizirani vpadnici globalno gledano
podobne znaþilnosti, toda podrobna analiza posamezne vpadnice razkriva nekatere
razlike v fiziognomskih znaþilnostih kolesarskih stez, zakonitostih koordinacije
križišþ, spolni strukturi kolesarjev in deležu pretoþnosti skozi križišþa.
Dolžina obeh vpadnic se giblje okoli 3000 metrov z enakim številom semaforiziranh
križišþ – 6 . Povpreþna dolžina odsekov med križišþi je približno enaka – 500 metrov.
Koordinacija križišþ je na obeh vpadnicah linijsko togo krmiljena s posameznimi
primeri delno prometno odvisnega krmiljenja križišþ, kar pomeni, da je veþina
zamikov in trajanja ciklusov nastavljena tako, da omogoþa motornim vozilom þim
veþjo možnost progresivnega napredovanja. Pri tem je sta upoštevani jutranja in
popoldanska konica z nekoliko prilagojeno razporeditvijo rdeþe in zelene faze. S
stališþa kolesarjev trenutno stanje koordinacije križišþ predstavlja spremenljivko, ki
se ji morajo tako ali drugaþe prilagajati. Delež pretoþnosti kolesarjev skozi križišþa
(37,58 %) delno izkazuje nakljuþno ustreznost trenutne koordinacije križišþ v
povezavi z dolžino posameznih odsekov ter povpreþno potovalno hitrostjo, delno pa
prilagodljivost kolesarjev na vse omenjene parametre na njihovi poti do cilja.
Spolna sestava kolesarjev v se þasu jutranje konice na Celovški in Dunajski cesti
nagiba v prid kolesark (54,56% žensk proti 45,44 % moških). Medsebojna
primerjava med cestama pa kaže za odtenek veþjo prisotnost moških na Dunajski
cesti. V þasu popoldanske konice se delež moških na Dunajski cesti še poveþa in se
deleža povsem izenaþita, medtem ko je na Celovški cesti razlika med spoloma še
veþja kot v jutranjem þasu – 59,6 % žensk proti 41,4 % moških. Delitev kolesarjev
glede na spol delno razlaga pretoþnost kolesarjev skozi križišþa. Na nekaterih
odsekih se je namreþ izkazalo, da so za progresivno napredovanje kolesarjev
pomembne njihove osebnostne lastnosti, predevsem naþin odloþanja, fiziþna
pripravljenost, starost, naþin vožnje in nenazadnje tudi tip kolesa. Moški naþeloma
hitreje premagujejo odseke, najsi zaþnejo pot iz mirovanja ali pa v gibanju, veþkrat
se odloþijo za nepravilno preþkanje križišþa in redko vozijo v skupini. Ženske pa
obiþajno vozijo poþasneje, previdneje in pogosteje v skupini, kar kaže drugaþen
naþin odloþanja. Vsi našteti dejavniki v kombinaciji z naklonom poti, širino steze,
vremenom, temperaturo in nenazadnje tudi urejenostjo proge (pesek, listje, sneg)
vplivajo na hitrost premagovanja posameznih odsekov in poslediþno tudi na
pretoþnost skozi križišþa. ýeprav na veþini odsekov visoka povpreþna hitrost
pripomore k progresivnemu napredovanju, lahko na drugih odsekih vložen trud
povsem izniþi. Na teh odsekih imajo boljši odstotek progresivnega napredovanja
tisti, ki vozijo poþasneje in z manj truda. Prav trud pa je eden izmed dejavnikov, ki
vpliva na spolno strukturo kolesarjev, saj se v mestih s pogostimi višinskimi
amplitudami za kolesarjenje odloþajo predvsem moški. Prav zato so kolesarsko
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najbolj razvita ravininska mesta, ki pa imajo ponavadi veþji delež žensk (Schiøtt
Stenbæk Madsen, 2011).
Delež uporabe sistema izposoje koles Bicikelj je podobno zastopan med spoloma,
delež uporabe teh koles pa se giblje okoli 5,3. % celotnega števila kolesarjev.
Zanimiva je tudi struktura kolesarjev v nasprotno smer od priþakovanega
kolesarskega toka v posameznemu delu dneva, saj je ponavadi veþji delež moških,
vendar pa vzorec ni stalen.
Kolesarski zeleni val v svojem celotnem pomenu pri trenutni koordinaciji križišþ ne
obstaja. To velja za obe vpadnici. Progresivno napredovanje kolesarjev je sicer
možno na nekaterih odsekih na obeh vpadnicah, vendar le ob izrazitem menjavanju
povpreþnih hitrosti kolesarjenja in ob dobrem poznavanju intervalov. Amplitude
prilagajanja povpreþnih hitrosti so na nekaterih odsekih tako velike, da so zelo malo
verjetne, saj najpoþasnejši kolesarji težko poveþajo svojo povpreþno hitrost iz 14
km/h na 24 km/h, obratno pa najhitrejši niso pripravljeni voziti toliko poþasneje.
Serijsko preþkanje križišþ v gibanju pri splošno sprejetih optimalnih hitrostih med 18
km/h in 20 km/h je brez veþjih posegov v obstojeþi sistem nemogoþe, saj teoretiþni
izraþuni kažejo najslabše razmere prav za omenjene hitrosti. Najveþ možnosti imajo
najhitrejši kolesarji, saj je njihov potovalni þas dovolj podoben avtomobilskemu, da
po odsekih napredujejo v zadnjih trenutkih zelenih faz. To se najbolje kaže na od
mestnega središþa bolj oddaljenih odsekih, ko so zelene faze daljše. S
približevanjem mestnemu središþu se zelene faze krajšajo pojavlja se veþje število
enakovrednih cest, zato zamiki med semaforji ne ustrezajo njihovim potovalnim
þasom. Najoþitnejša primera sta križišþi najbliže centru mesta, kjer je okno zelene
faze tako kratko, da ob trenutnem zamiku ni možnosti za pravoþasno preþkanje
križišþa v gibanju.
Število kolesarjev je po naših ocenah še premajhno, da bi prihajalo do tako velikih
zgostitev kolesarjev, da bi bili potrebni ukrepi za poveþanje kolesarske pretoþnosti v
prometu. Zametki tega se kažejo v þasu jutranjih konic vendar je visok pretok
kolesarjev vezan na iste koniþne ure kot zgostitev motornega prometa, zato bi
presoja vplivov spremembe koordinacije križišþ zaenkrat pokazala, da je poseg v
motorni promet prevelik za prednostno obravnavanje kolesarskega prometa.
Za približevanje k temu nivoju razvitosti kolesarke kulture predlagamo nadaljnje
vlaganje v kolesarsko infrastrukturo, saj se brez nje delež kolesarjev ne bo zviševal.
Med ukrepe bi lahko spadal tudi približek Københavnskemu modelu kolesarskega
zelenega vala, kjer bi kolesarjem predlagali optimalno hitrost na posameznem
odseku. Vendar je spremenljivk za dosego vseh pogojev veliko, saj odseki niso
enako dolgi, zamiki med križišþi pa ustvarjeni za povpreþne hitrosti avtomobilov.
Kolesarji, ki bi nakljuþno ali pa v neustreznem delu zelene faze zaþeli pot na
posameznem odseku, kljub upoštevanju predlagane hitrosti ne bi preþkali križišþ v
gibanju.
Drug predlog je investicija v signalne naprave vgrajene v kolesarsko stezo, saj se
zaradi usklajenosti s koordinacijo križišþ zmanjša število spremenljivk in nejasnosti.
Naprave jasno obvešþajo kolesarje, ali imajo pri trenutni povpreþni hitrosti možnost
za progresivno napredovanje v naslednjem križišþu. S stališþa kolesarjev bi bil
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takšen sistem dobra rešitev predvsem zaradi svoje praktiþne vrednosti, hkrati pa bi
bila to tudi investicija v promocijo kolesarstva.
Prostora za nadaljnje raziskave zakonitosti kolesarskih prometnih tokov je še
izredno veliko. Obširnejše raziskave, ki bi analizirale vse ljubljanske vpadnice, bi
lahko z natanþnejšimi meritvami in veþjo bazo podatkov še v veþji meri potrdile
smotrnost investicij v kolesarsko infrastrukturo.

9. ZAKLJUýEK
Na podlagi terenskih ugotovitev, teoretiþnega izraþuna progresivnega napredovanja
na posameznih križišþih in poglobljene analize ter sinteze iz posameznega odseka
na celotno traso je obravnavanih dovolj kazalnikov, da lahko potrdimo delovno
hipotezo, da kolesarski zeleni val kot sestavni del prometnega sistema Ljubljane ne
obstaja, in da je progresivno napredovanje kolesarjev skozi križišþa zgolj nakljuþno
ter doseženo samo v primeru ustrezne povpreþne hitrosti na posameznem odseku.
Trenutna koordinacija križišþ je prilagojena za motorni in ne kolesarski promet, pri
tem pa je progresivno napredovanje kolesarjev prepušþeno številnim
spremenljivkam in dejavnikom, katerih izpolnitev je v veþini primerov nakljuþna.
Druga delovna hipoteza pravi, da sta izraþun in vzpostavitev kolesarskega zelenega
vala mogoþa brez veþjih posegov v obstojeþi prometni sistem. Hipotezo je potrebno
delno zavreþi, saj izraþun in vzpostavitev zelenega vala po meri kolesarskega
prometa pri trenutnem prometnem režimu in prioritetni politiki predstavlja prevelik
poseg v prometne tokove. ýeprav bi kolesarjem prijazna koordinacija križišþ njim
olajšala pot do cilja, bi vsem ostalim udeležencem v prometu zmanjšala pretoþnost,
kar pa bi botrovalo k še veþjim zgostitvam prometa v mestnem središþu.
Nekoliko drugaþen scenarij bi se zgodil ob upoštevanju predloga po vzoru danskega
mesta Odense in njihovi rešitvi s signalnimi stebriþki. Slednji ne bi posegali v
obstojeþi prometni sistem, saj bi bili usklajeni z njim, hkrati pa bi kolesarjem
predstavljali zadostno mero obvešþenosti o morebitnem progresivnem
napredovanju. Na ta naþin še vedno ne bi bil dosežen zeleni val v svojem polnem
pomenu, bi pa v primeru dobrih rezultatov lahko predstavljal odskoþno desko za
nadgradnjo sistema.

10. SUMMARY
The research paper titled “Analysis of Ljubljana’s green wave for cyclists” concerns
the field of traffic planning with special focus on cycling flows and their distinctive
patterns. The city of Ljubljana is on the verge of transformation of its traffic
paradigms from the past. The former traffic regulations were a response to the
growing vehicular mobilization of the citizens due to a general acceptance of this
means of transport. Along with a thriving modal split in favour of motor vehicles the
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road infrastructure prioritised vehicular traffic over non-motorized traffic, neglecting
its potential. The latest strategies include a high rate of sustainable goals for the
future of city planning. The implementation of sustainable approaches in the field of
traffic management is normally applied to an optimisation of current traffic flows to
reduce the ecological footprint of the city. All other approaches, such as the
promotion of non-motorised transportation or investments in any other kind of
infrastructure (with the exception of vehicular infrastructure), are still in their evolving
stages.
The analysis of a cycling green wave is based on traffic coordination-related
theoretical conclusions which derive from a vast amount of data obtained during field
work. This data contains reports on cycling patterns of selected crossroads along
Dunajska cesta and Celovška cesta. The most important part of the field work was
the total count of cyclists divided by gender and their mode of traversing the
crossroad. The count was realised in two-hour periods during the morning peak
hours towards the city centre and in the afternoon peak hours towards Ljubljana's
bypass road. By annotating the number of cyclist into every traffic light cycle we
acquired the distribution of cyclist during the count. The presence of Ljubljana’s
bicycle sharing system Bicikelj was also taken into the account.
Mixed theoretical and field methods were applied in the analysis of the present traffic
assignment of the crossroads along the two arterial roads. The result was a
theoretical calculation of the travel time needed to traverse the specific crossroads.
The calculation consists of static average speeds and the length of a specific
section.
The theoretical calculation and cycling count are the foundation for the evaluation of
a given hypothesis:
•

The green wave for cyclist does not form a consistent part of the present
traffic arrangement. The cyclist’s perpetual progression through a series of
crossroads is coincidental and achieved only in the case of correct average
speed on a specific section.

•

The establishment of a green wave for cyclists can be done without severe
interruptions to the existing traffic assignment.

Field work results have shown that there is a significant number of cyclists during the
morning peak hours, while afternoon peak hours show a dispersed patterns. The
highest count on each crossroads in the morning was right before eight o’clock.
According to our expectations the eight o’clock peak occured earlier when the
distance from the city centre grew moved in time in relation with growing distance
from the city centre. Gender distribution was slightly in favour of female cyclists
54.56 % against 45.44 % of male cyclists. This ratio is constantly present during
morning peak hours while the afternoon image is more equalised. The average
percentage of perpetual progression is 37.58 but there are significant differences on
specific sections. The usage of the bicycle sharing system Bicikelj is 5.3 % of the
total sum of cyclists.
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The application of the average speed needed for perpetual progression through the
intersections demonstrated that a green wave for cyclists cannot be established in
its full extent without severe modification of the present traffic arrangement. There
are some sections on both the mentioned roads that support perpetual progression
but they are highly related to implausible changes of average speeds. The cyclists
should change rather radically from slow to relatively high speeds and vice versa.
We can thus conclude that the green wave for cyclist in the current traffic
coordination does not exist in its full form. A successful accomplishment of perpetual
progression through all the intersections is a merely coincidental fulfilment of a broad
range of variables such as maintaining of the given – sometimes irrational – speed,
crossing the intersection at the right time to improve chances for a successful
crossing of the next one, and joining the cycle path only on the crossroads.
Otherwise, the given average speed does not guarantee perpetual progression.
Our suggestions include to an investment in a “green bollards” system where
bollards are equipped with signalisation devices and connected to the next
crossroads. The software installed in the system of bollards then informs cyclists of
weather there is a chance of traversing the intersection in motion. This system
eliminates a vast range of variables presented above.
Further analysis regarding cycling issues on all the main city arterials could discuss
the possibility of establishing a green wave for cyclists with higher accuracy.
Cyclist-friendly cities from all over the globe offer good examples of traffic
improvements, also because cycling is promoted with the goal to increase the
number of cyclists, so that it becomes an activity worth investing in. The city of
Ljubljana could learn much from such practices – and it may eventually develop to
the full potential of its cycling capacity.

11. SLOVAR NEZNANIH IZRAZOV
Faza: trajanje posameznega signala na signalni napravi (semafor). Poznamo
zeleno, rdeþo in rumeno fazo.
Progresivno napredovanje: vožnja skozi zeleno fazo na veþ kot enemu križišþu.
Zamik: þas med prižigom zelenih signalov dveh zaporednih križišþ
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