
Modelēšana kā atbalsta instruments ilgtspējīgas 
mobilitātes plānošanā 

 

Dr.sc.ing. Mihails Savrasovs 

Transporta un sakaru institūts 

Seminārs Ilgtspējīga mobilitāte un  
transporta plānošana pilsētvidē 



Vadlīnijas ilgtspējīgai mobilitātes 
plānošanai pilsētvidē 

2/03/2016 2 

SAGATAVOŠANĀS 

MĒRĶU NOTEIKŠANA PLĀNA IZSTRĀDE 

PLĀNA 

IEVIEŠANA 



SAGATAVOŠANĀS 

2/03/2016 3 

3. Analizējiet esošo situāciju un  
izstrādājiet priekšlikumus. 

Aktivitāte 3.1: Sagatavot analīzi par problēmām un iespējām 

•Identificēt un analizēt galvenos plānošanas dokumentus 
•Noteikt visus pieejamos datus un novērtēt to kvalitāti 
•Iegūt pieejamos datus 
•Izvēlēties piemērotus rādītājus, kas raksturo transporta un mobilitātes statusu pilsētā 
•Kopā ar galvenajām ieinteresētajām personām sagatavot sākotnējo analīzi, lai identificētu un 
noteiktu galvenās risināmās problēmas 

Aktivitāte 3.2:  Izstrādāt scenārijus 

•Aprakstīt dažādus scenārijus kvantitatīvi un kvalitatīvi 
•Novērtēt savstarpējo atkarību starp nozares tendencēm 
•Ņemt vērā transporta sistēmas noturību pret gaidāmajiem vai neparedzētiem notikumiem 
•Izmantojiet atbilstošas metodes, piemēram, modelēšanai vai tīri kvalitatīvo analīzi, pamatojoties 
uz eksperta slēdzienu vai iepriekšējiem rezultātiem, lai atbalstītu scenāriju izstrādi un 
apstiprināšanu 
•Izvēlieties modelēšanas metodes 
•Aplūkot ekonomiski izdevīgāko risinājumu 
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Mikroskopiskie imitācijas modeļi. Mikroskopiskie modeļi 
imitē atsevišķu transportlīdzekļu kustību, pamatojoties uz 
auto sekošanas un joslas maiņas teorijām 

 
Mezoskopiskie imitacijas modeļi. Mezoskopiskie imitācijas 
modeļi apvieno gan mikroskopisko, gan makroskopisko 
imitācijas modeļu īpašības 

 
Makroskopiskie imitācijas modeļi. Makroskopiskie 
imitācijas modeļi ir balstīti uz satiksmes plūsmas, ātruma un 
blīvuma noteicošajām attiecībām.  

Modelēšana 



1. PIEMĒRS 

A/c P133-Ziemeļu ielas krustojuma modelēšana un caurlaides spējas 
novērtēšana   
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Modelēšanas objekts 

Ziemeļu iela 

Uz Lidostu 

Uz Ulmaņa gatvi 

Uz Mārupi 
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Modeļa vizualizēšana 
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Modelēšanas rezultāti 

LOS 

Krustojums Virziens Braukšana 
Scenāriji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

NB 

Left 2                       

Through                       

Right 2                       

Total F F F F F E F F E D E 

EB 

Left 2                       

Through                       

Right 1                       

Total C C C C C C D D D D D 

SB 
Left 2                       

Through                       

Total F F F F F F E E E F E 

WB 

Left 2                       

Through                       

Right 2                       

Total D D D D D D D D D D D 

Total   F F F F E E E E E E E 
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Modelēšanas rezultāti 
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Modelēšanas rezultāti 
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2. PIEMĒRS 

Gājēju un transporta plūsmu izpēte gājēju ielas izveidei Rīgā, Tērbatas 

ielā posmā no Elizabetes ielas līdz Tallinas ielai (2010-2011) 
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Gājēju un transporta plūsmu izpēte gājēju ielas izveidei Rīgā,  
Tērbatas ielā posmā no Elizabetes ielas līdz Tallinas ielai 

Mērķis:  

Tērbatas ielas attīstības scenāriju novērtēšana 
 

Uzdevumi:   
 noteikt izpētes teritorijā satiksmes intensitātes maksimumstundu un veikt esošo 
transporta plūsmu mikromodelēšanu maksimumstundā, atbilstoši noteiktajām 
izpētes robežām 

 
 konstatēt 1.trolejbusa maršruta piepildījumu un veikt aptauju par Tērbatas ielas 
pieturvietās iekāpjošo un izkāpjošo pasažieru galamērķi 

 
 veikt perspektīvo transporta plūsmu mikromodelēšanu, nosakot sagaidāmo 
satiksmes izmaiņu ietekmes zonu, krustojumu apkalpes līmeni un pilsētas 
centra ielu noslogojumu 
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Objekta radītāji: 

•Vairāk nekā 50 krustojumi 

•27 luksofori 

•51 sabiedriskā transporta maršruti 

(autobusi, trolejbusi, tramvaji) 

•59 sabiedriskā transporta pieturas 

Izpētes objekts 

Pasažieru apsekošana: darba dienas, no 7:30 līdz 18:30 
Apsekojumam tika izvēlētas 4 sabiedriskā transporta pieturas (tika aizpildītas > 200 aptaujas 
lapas ) 
 Mikroskopiskais modelis: PTV VISION VISSIM 5.3 simulācijas programmatūra 
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Apsekošanas formas piemērs 
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Gājēju un transporta plūsmu izpēte gājēju ielas izveidei Rīgā, Tērbatas ielā 
posmā no Elizabetes ielas līdz Tallinas ielai 
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Rezultāti: atspoguļoti grafiskā veidā kā 
krustojumu karte kas attēlo komforta 
līmeņus (LOS).   
11 scenāriji:  Galvenā scenāriju atšķirībā 
ir OD matricā, kas atspoguļo transporta 
plūsmu dažādos gados un dažādiem 
pilsētas attīstības scenārijiem: 
1.etaps: 2011. gads (iela ir slēgta no 
Elizabetes ielas līdz Lachpleša ielai) 
2.etaps: 2014. gads (iela ir slēgta no 
Elizabetes ielas līdz Matīsa ielai) 
3.etaps: 2018. gads (iela ir slēgta no 
Elizabetes ielas līdz Tallinas ielai) 

Analīzes rezultāti palika par Rīgas domes lēmuma pieņemšanas pamatu gājēju ielas izveidošanai 



3. PIEMĒRS 

Transporta šķērsojuma mezgla Krasta-Slāvu-Maskavas trīs līmeņu modelis 
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Transporta šķērsojuma mezgla Krasta-Slāvu-Maskavas  
trīs līmeņu modelis 

Mērķis:  

 novērtēt šauru vietu esamību jauna trīs līmeņa transporta šķērsojumā Krasta-
Slāvu-Maskavas 

 
Uzdevumi:  

 Imitācijas  modeļa izstrāde  

 

 Šauru vietu novērtēšana, balstoties uz izstrādāta imitācijas modeļa 

 

 3D animācijas izstrāde 
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Transporta šķērsojuma mezgla Krasta-Slāvu-Maskavas 
trīs līmeņu modelis 
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Mikroskopiskais modelis: PTV VISION 
VISSIM 
Skaitliskais raksturojums: 
465 fragmenti  
20  transporta avotu punkti (13 no 
tiem transportlīdzekļu plūsma and 7 – 
gājēju un velobraucēju plūsma) 
68 lēmuma pieņemšanas punkti 
7 prioritārie noteikumi un 49 
konfliktu zonas 
3 luksoforu grupas 
36 datu vākšanas punkti 
17 rindu skaitītāji 
 



Rezultāti  

• Projekta rezultāts ir transporta mezgla simulācijas modelis, kas ļaus 
turpināt eksperimentus nākotnē. Minēti eksperimenti varētu ietvert: 
satiksmes plūsmas optimālo organizāciju, luksoforu režīma novērtēšanu 
utt..  

• Izveidota 3D modeļa animācija 2012. gadam kalpo arī kā demonstrācijas 
instruments, kas atspoguļo esošo situāciju. 

• Jāatzīmē, ka uz kompleksa modeļa bāzes tiks veikta rūpīga transporta 
mezglā (Krasta ielā - Maskavas ielā - Slāvu tilts) situācijas analīze, iekļaujot 
Slāvu tiltu and trīs līmeņa Slāvu estakādi. 
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4. PIEMĒRS 

Pasažieru plūsmas analīze un prognozēšana Jūrmalas pilsētā 
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Pasažieru plūsmas analīze un prognozēšana Jūrmalas  pilsētā 

Mērķis: 

Pasažieru plūsmu prognozēšana Jūrmalā 2008. – 2015.  

 

Uzdevumi:  

 Pasažieru plūsmas prognozēšanas metodoloģijas izstrāde 

 Iekšējo un ārējo faktoru definēšana 

 Iekšējo un ārējo faktoru prognozēšana 

 Attīstības scenāriju izstrāde 

 Pasažieru plūsmas prognozēšana katram attīstības scenārijam 
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Pasažieru plūsmas analīze un prognozēšana Jūrmalas pilsētā 
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Makroskopiskais modelis: PTV VISION VISUM 
simulācijas programmatūra 
 

Skaitlisks raksturojums: 
9 iekšējas zonas 
90 mezgli, kas modelī reprezentē krustojumus 
216 saites, kas modelī reprezentē dažādus ceļu tipus 
43 galvenās sabiedriskā transporta pieturas 
11 sabiedriskā transporta līnijas ar 23 maršrutiem 



Rezultāti 

• Projekta rezultātā tika izstrādāta pasažieru plūsmas 
prognoze. Gala rezultāti tika prezentēti katram 
Jūrmalas pilsētas attīstības scenārijam 2008.-2015. 
gados, kā pasažieru daudzums katrā sabiedriskā 
transporta maršruta. 

• Prognozes piemēri pamata scenārijam un eksperta 
labojumi tika prezentēti grafiskā veidā.  
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5. PIEMĒRS 

Liepājas pilsētas makroskopiskā modeļa izstrāde 
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Liepājas pilsētas makroskopiskā modeļa izstrāde 

 
Mērķis: 
Makroskopiskā transporta modeļa izstrāde Liepājas pilsētai un attīstības scenāriju 
novērtēšana  
 
Uzdevumi:  
 
 Makroskopiskā transporta modeļa izstrāde 

 Attīstības scenāriju novērtēšana, izmantojot izstrādāto modeli 

 
Makroskopisks modelis: PTV VISION VISUM simulācijas programmatūra 

 
Skaitliskie raksturojumi: 
• 8 iekšējas zonas 
• 3 ārējas zonas 
• 51 mezgls 
• 142 saites 
• 2 OD matricas (2007, 2018) 
• 56 savienotāji 
• Tika noteikti 4 pilsētas infrastruktūras izmaiņas scenāriji.  
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Rezultāti 
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 < 80% 

< 120% 

> 120% 

Apsekojuma rezultāti prezentēti 
kā satiksmes plūsmas intensitāte 
un noslogojuma līmenis katrai 
saitei, katram scenārijam. 
Izmantojot minētos rezultātus 
tika novērtēta dažādu scenāriju 
efektivitāte, kā arī tika uzrakstīti 
secinājumi.  
 
Tika novērtēts un attēlots 
transporta tīkla noslogojuma 
līmenis. Ar zaļo ir atspoguļots 
noslogojuma līmenis kas ir 
vienāds vai mazāks par 80%, ar 
dzelteno - ir vienāds vai mazāks 
par 120% un ar sarkano– lielāks 
par 120 %.  



2/03/2016 29 


