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O reţea velo care se construieşte de la nivel regional

Date generale despre regiunea Andaluzia

Suprafaţă: 87.000 kmp

Populaţie: 8.4 mil

Densitate: 96 loc. / kmp

17.84% din totalul populaţiei Spaniei

Sursa: www.google.ro/maps
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Reţea velo structurată pe trei paliere

1. Local – deplasare – 313 km

2. Metropolitan – deplasare, agrement şi

turism – 838 km

3. Regional – agrement şi turism – 3080 km 

O reţea velo care se construieşte de la nivel regional

7%

20%

73%

Infrastructura velo în Andaluzia

Local Metropolitan Regional
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8 axe velo deservesc întreaga regiune şi

sunt conectate la regiunile învecinate
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Axa 5 este parte din coridorul Eurovelo 8
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Reţeaua velo în relaţie cu reţeaua stradală

• Drumuri principale (426km)

• Drumuri secundare (837 km)

• Drumuri verzi (359 km)

• În curs de definitivare (361 km)

Cycling Plan of Andalusia CPA 2014-2020
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Legăturile cu teritoriul sunt detaliate

pentru fiecare oraş

Fiecare oraş are o listă de proiecte care să asigure

constituirea legăturilor între centru urban şi cele mai

importante aşezări învecinate.

Cycling Plan of Andalusia CPA 2014-2020
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• Accent pe intermodalitate: servicii bike

& ride, parcări velo (750/1500m), 

utilizarea bicicletei în transportul 

public, etc.

• Servicii de bikesharing

• Servicii de reparare şi întreținere 

biciclete

• Campanii de educare 

• Corelare cu alte politici sectoriale: 

angajare / economie, cultură / 

agrement şi sport, mediu şi energie sau 

educaţie şi sănătate

O reţea velo nu este compusă 
doar din piste şi benzi

Bus + Bici brochure
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Costuri

• Buget 421 mil €, din care s-au cheltuit 60 mil €

• Investiţie de 421 mil. € - economii anuale 413 

mil. € (emisii, combustibil, mortalitate, etc.)

Ţinte

• 15% din deplasări în regiune sunt cu bicicleta

• 10% din deplasări în oraşe sunt cu bicicleta

Lecţii învăţate

• Colaborarea cu asociaţiile velo este esenţială

• Există beneficii economice secundare -> 

industria velo se dezvoltă

• Un ghid de proiectare regional / naţional

https://ws147.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/publicacione
s/10%20TRANSPORTES/PAB_2014_2020/PAB_2014_2020_english.pdf

Costuri mici şi ţinte ambiţioase
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Oraşul este doar o parte din 
reţeaua velo regională

Date generale despre Sevilia

Suprafaţă: 140 kmp

Populaţie (2011): 703,021 (Andaluzia 8.4 mil)

Densitate: 5.000 loc/km2

Infrastructură de transport: Bus, Metrou, Tramvai,

Tren, Velo, Aeroport, Port

48.3

31.4

3.4

8

8.9
Autovehicul
individual

Autobuz

Metrou

Moto

Velo

Repartiţia modală (Sevilia)

Sursa: www.google.ro/maps

Cycling plan of Andalusia Region
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Orice reţea velo este constituită pe nişte principii de proiectare

-Segregare de traficul rutier

-Conectivitate

-Continuitate

-Unitate (design similar)

-Implementare rapidă

600m



13

Sevilia investeşte în infrastructură velo începând din 2007 

2007 primul pas 

Masterplan pentru deplasări velo

120 km de benzi velo (dublu sens)

Investiţie: 35 mil euro

Rezultate preliminare

• Deplasări velo sub 1% -> 6% în 

4 ani, 

• 6.000 deplasări –> 70.000 

deplasări 

• Sistem bikesharing –> 59.455 

utilizatori în 2 ani (2007-2009)

Sursa: www.google.ro/maps

Sursa: R. Marqués, et. al., 2014.
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Pietonizarea zonei centrale din Sevilia

1

Agenda

Masterplan pentru infrastructură velo în Andaluzia şi Sevilia

Autobuze electrice în centrul istoric - Cordoba3

1

2
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Sevilia şi-a transformat centrul istoric într-un spaţiu cu 
prioritate pentru pietoni

• Pietonizare asigurată de un inel de 1.6 x 3 km

• Străzile care formează inelul sunt de tranzit, 

nu deţin parcare la stradă. Parcaje

multietajate pe inel.

• Deservire cu transportul public prin traversări 

sau capete ale liniilor de bus sau tramvai în 

zona centrală.

• Linii de minibus cu stații dese (C5 – 49 de 

staţii) pentru deservirea optimă

Înlocuirea unei linii de bus pe axul central cu o 

linie de tramvai
Sursa: openstreetmap.org
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Restricțiile pentru autovehicule 
sunt diferențiate

Sursa:www.flickr.com/photos/44292341@N03/16842077585/
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• Zona centrală cu prioritate pentru pietoni şi

biciclişti

• Traficul auto este permis cu restricţii (există 

infrastructură pentru tarifarea accesului, dar încă nu este folosită).

• Nu există benzi / piste velo

Rezultate

• Investiție 37 mil €

• Imagine urbană atractivă pentru turişti şi

rezidenți

• Reducerea emisiilor CO2 cu 4.600 t / an

• Economie de energie 11.588 t/an

• 5% creşterea chiriilor

• Cota modală auto scade cu 10% între 2007 şi

2011

• Unități comerciale / alimentație publică 

migrează către marginile centrului

Sursa: www.google.ro/maps

Sursa: www.google.ro/maps



17Sursa: T. Cotler, 2013. Stroll Down Avenida de la Constitución. [online] 
www.flickr.com/photos/44292341@N03/16842077585/

Dificultăţi în implementare

• Neclaritate în ceea ce privește prioritatea 

bicicliștilor şi a pietonilor

• Comunitatea nu se identifică cu intervenția

• Nu există suficient mobilier urban pentru a sta jos 

• Nu există suficiente spații umbrite / protejate

Restricțiile pentru autovehicule 
sunt diferențiate
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Pietonizarea zonei centrale din Sevilia

1

Agenda

Masterplan pentru infrastructură velo în Andaluzia şi Sevilia

Autobuze electrice în centrul istoric - Cordoba3

1

2
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Cordoba se încadrează în prioritățile regiunii: reţea velo şi
accent pe transport public 

Date generale despre Cordoba:

Suprafață: 1.253 kmp

Populaţie (2011): 326.609 (Andaluzia 8.4

mil)

Densitate: 260 loc/km2

Infrastructură de transport: Bus, Velo, Tren
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Cordoba îşi protejează zona centrală fără a renunța la 
accesibilitate

Problema:

• Zona centrală cu străzi înguste

• Grad ridicat de poluare provenit din

transportul public

• Densitate ridicată a populației

• Sit UNESCO

Abordare:

• Restricţii pentru traficul rutier şi

pietonizare parţială -> accesibilitate

îngreunată pentru rezidenți

• Înlocuirea autobuzelor obișnuite (10-

12m lungime) cu mini-autobuze

electrice
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Achiziționarea de 3 autobuze electrice

Cost: 718.500 €
Finanțare
65% Primăria Cordoba
35% Agenția de Energie Andaluzia

Pasageri pe linia C2: 70.000 / an
Reduceri de emisii CO2: 4.2 t / an

Mini-autobuze, un instrument 
eficient pentru mobilitatea în 
zonele istorice

Sursa: www.google.ro/maps
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