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∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΗ
Ο∆-Β-2: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Ο δείκτης εκτιµά την ποσοστιαία κατανοµή του κυκλοφοριακού φόρτου κατά
κατηγορία οχήµατος. ∆ιακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες οχηµάτων:
επιβατικά αυτοκίνητα και µικρά φορτηγά (<5,2 µ.), φορτηγά (<7 µ.), µη
αρθρωτά βαρέα (<12 µ.) και αρθρωτά και συρόµενα βαρέα φορτηγά (>12µ.). Η
γνώση της σύνθεσης της κυκλοφορίας αποτελεί έναν δείκτη των διαρθρωτικών
χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας. Βοηθά επίσης στη λήψη µέτρων για τη
βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και συντήρησης του οδικού δικτύου.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα αποτελέσµατα του δείκτη βασίζονται στις µετρήσεις και την επεξεργασία
κυκλοφοριακών δεδοµένων που πραγµατοποιεί το Τµήµα Κυκλοφορίας και
Τηλεµατικής του Τοµέα Λειτουργίας-Εκµετάλλευσης-Συντήρησης της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ
Α.Ε., τα οποία και παρουσιάζονται στο 1ο τεύχος (12/2005) του περιοδικού
ενηµερωτικού δελτίου «Εν κινήσει» (Οµάδα σύνταξης: Κ. Κουτσούκος – Αν.
Τµηµατάρχης Κυκλοφορίας και Τηλεµατικής, Ε, Βίσκος – Πολ. Μηχανικός,
Συγκοινωνιολόγος, S. Guy – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός). Για περισσότερες
πληροφορίες: traffic@egnatia.gr.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο, 2004
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Α/Κ ΑΝ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ
Α/Κ ΚΑΛΑΜΙΑΣ - Α/Κ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ - Α/Κ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
Α/Κ ΝΗΣΕΛΙΟΥ - Α/Κ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
Α/Κ ΙΩΝΙΑΣ - ∆ΙΑΒΑΤΩΝ (K2) - Α/Κ
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4)
Α/Κ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Κ4) - Α/Κ ΣΕΡΡΩΝ
Α/Κ ΣΕΡΡΩΝ - Α/Κ ΠΡΟΦΗΤΗ
Α/Κ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ - A/Κ ΛΕΥΚΗΣ ΆΜΜΟΥ*
Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ - ∆ΥΤΙΚΟΣ Α/Κ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
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10.500
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∆ΥΤΙΚΟΣ Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΑΝΑΤ.
Α/Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Α/Κ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α/Κ ΒΙ.ΠΕ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Α/Κ ΒΙ.ΠΕ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - Α/Κ
ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ
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6.350

82%

18%

4.630

85%

15%

4.900
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* Απαγορεύεται η διέλευση σε οχήµατα µεγαλύτερα των 3,5 τόνων
Πηγή: Ενηµερωτικό ∆ελτίο «Εν Κινήσει», τεύχος 1:12/2005, Τµήµα Κυκλοφορίας και Τηλεµατικής - ∆ιεύθυνση
Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης και Συντήρησης της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Η πλειονότητα των οχηµάτων (από 80 έως 88% του συνόλου) είναι ελαφρά οχήµατα
(κυρίως επιβατικά αυτοκίνητα αλλά και µοτοσυκλέτες και ηµιφορτηγά οχήµατα). Το
ποσοστό των βαρέων οχηµάτων (λεωφορεία, φορτηγά και αρθρωτά οχήµατα
κυµαίνεται µεταξύ 12-20%.
Οι εποχιακές διακυµάνσεις του κυκλοφοριακού φόρτου επιδρούν εν µέρει και στη
σύνθεση της κυκλοφορίας. Τους καλοκαιρινούς µήνες, η µέση ηµερήσια κυκλοφορία
οχηµάτων είναι κατά κανόνα υψηλότερη σε σχέση µε άλλες χρονικές περιόδους. Τα
επιβατικά αυτοκίνητα αποτελούν την πλειονότητα αυτών των αυξηµένων
µετακινήσεων, ενώ ο αριθµός των εµπορευµατικών µετακινήσεων παραµένει σχετικά
σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Πηγές
Τµήµα Κυκλοφορίας και Τηλεµατικής - ∆ιεύθυνση Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης και
Συντήρησης: Ενηµερωτικό ∆ελτίο «Εν Κινήσει», τεύχος 1:12/2005, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
Πληροφορίες διατίθενται επίσης στον ιστότοπο της εταιρείας στη διεύθυνση:
http://www.egnatia.gr/flash/operations_traffic_gr.html
Μεθοδολογία
Με το πρόγραµµα κυκλοφοριακών µετρήσεων διεξάγονται συστηµατικές
κυκλοφοριακές µετρήσεις στα οδικά τµήµατα της Εγνατίας οδού που παραδίδονται σε
κυκλοφορία. Το Τµήµα Κυκλοφορίας και Τηλεµατικής έχει αναπτύξει ένα
ολοκληρωµένο σύστηµα συλλογής και επεξεργασίας των κυκλοφοριακών µετρήσεων,
το οποίο στην τελική ανάπτυξή του θα αποτελείται από 65 συνολικά σταθµούς
µέτρησης της κυκλοφορίας (συµπεριλαµβανοµένων και των σταθµών διοδίων). Τα
συστήµατα που χρησιµοποιούνται στους σταθµούς µετρήσεων κυκλοφορίας είναι
συστήµατα επαγωγικών βρόχων και ραντάρ µικροκυµάτων, ενώ η συλλογή των
µετρήσεων γίνεται µε ειδικό λογισµικό Τηλεµετρίας και µε τη χρήση εξοπλισµού
τηλεµατικής, έτσι ώστε να µεταφέρονται δεδοµένα από όλα τα αποµακρυσµένα
σηµεία του οδικού άξονα στα κεντρικά γραφεία της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. στη
Θεσσαλονίκη. Με τη συλλογή και ανάλυση των κυκλοφοριακών στοιχείων
επιτυγχάνεται τόσο η πλήρης γνώση των χαρακτηριστικών της διερχόµενης
κυκλοφορίας (κλάσεις οχηµάτων, ώρες αιχµής, ταχύτητες, επίπεδα εξυπηρέτησης
κλπ.), όσο και η σύνδεση του συγκοινωνιακού µοντέλου µε την πραγµατικότητα, που
είναι απαραίτητη για την παραγωγή αξιόπιστων κυκλοφοριακών προβλέψεων.
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