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Rövid ismertető: 
A FLOW projekt célja hogy hozzájáruljon egy szemléletváltáshoz, amelynek köszönhetően a gyaloglás és a 
kerékpározás azonos szintre kerülhet a motorizált közlekedési módokkal annak érdekében, hogy együttesen 
csökkentsék a városi torlódásokat. A FLOW projekt feltételezése, hogy a városok képviselői azért nem tekintenek 
a gyaloglásra és a kerékpározásra lehetséges megoldásként, mert kevés megfelelő adat áll rendelkezésre a 
gyaloglás és a kerékpározás közvetlen hatásairól, és nincsenek megfelelő eszközök az adatok kiértékelésére. Ezért 
a FLOW projekt olyan felhasználóbarát közlekedési modellezési módszertanokat fog kidolgozni, amelyek 
lehetővé teszik a gyalogos és kerékpáros projektek hatékony értékelését. A FLOW lesz az első projekt, amely 
explicit módon kimutatja az összefüggést a városi torlódások és a gyalogos és kerékpáros intézkedések között. A 
projekt célkitűzései:  

 A gyaloglás és a kerékpározás szerepének meghatározása a torlódások csökkentésében; 
 Gyalogos és kerékpáros intézkedések torlódáscsökkentő hatásának elemzésére használható módszertan 

és eszközök kifejlesztése és alkalmazása; 
 Gyalogos és kerékpáros intézkedések torlódáscsökkentő hatásának értékelése és demonstrálása; 
 Torlódáscsökkentő intézkedések bevezetésének támogatása; 
 Gyalogos és kerékpáros intézkedések torlódáscsökkentő hatásával kapcsolatos ismeretterjesztés; 
 A piaci szereplők ösztönzése új gyalogos és kerékpáros termékek és szolgáltatások bevezetésére; 
 A gyalogos és kerékpáros intézkedések torlódáscsökkentő tényének kommunikálása. 

 
A BKK feladata a projektben az Egységes Forgalmi Modell (EFM) kerékpáros rétegének fejlesztése, valamint a 
MOL Bubi KKKR integrálása a modellbe. A továbbfejlesztett EFM segítségével a BKK a projekt során értékeli a 
MOL Bubi KKKR és a hozzá kapcsolódó belvárosi kerékpárosbarát fejlesztések megvalósulását, valamint 
lehetősége nyílik tervezett projektek pontosabb értékelésére is. A kerékpáros közlekedés hálózati szintű 



modellezésével a FLOW konzorcium világszínvonalú innovációt valósít meg, amelynek köszönhetően a jövőben a 
kerékpáros közlekedés értékelése a teljes közlekedési rendszerben lehetővé válik. 

 


