Jakie badania i pomiary będą
prowadzone w ramach GBR
2022?
Od kwietnia do czerwca prowadzone
będą pomiary, które obejmą: badanie
ankietowe w gospodarstwach domowych, badania ankietowe na stacjach
i dworcach, pomiar natężenia ruchu
samochodów i rowerów oraz pomiar
liczby pasażerów w transporcie zbiorowym. W październiku przeprowadzone będą pomiary uzupełniające,
w ramach których zrealizowane zostaną badania ankietowe i pomiary ruchu
w okolicach centrów handlowych, parków biurowych i portu lotniczego, a także badania przemieszczeń pojazdów
ciężarowych.
Do czego jest potrzebne
badanie mieszkańców?
Wyniki badań umożliwią planowanie
bardziej przyjaznego mieszkańcom
miasta oraz wprowadzenie zmian
w
transporcie
zbiorowym,
które
usprawnią codzienne podróżowanie.
Badanie mieszkańców jest także niezbędną składową do zbudowania modelu ruchu oraz ustalenia trendów
i kierunków zmian w funkcjonowaniu
systemu transportowego w przyszłości.
Jak będzie wyglądało badanie
ankietowe mieszkańców?
Badanie ankietowe prowadzone będzie
w wylosowanych gospodarstwach domowych, w których o udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety poproszeni

zostaną wszyscy obecni domownicy.
Badaniem objęte będą wszystkie osoby powyżej 6 roku życia. W imieniu najmłodszych o wypowiedzenie się zostaną
poproszeni ich rodzice lub opiekunowie.
Czas trwania wywiadu z jedną osobą nie
powinien przekroczyć 15 minut.
O co będą pytać ankieterzy?
Ankieterzy poproszą o dokładne informacje dotyczące wszystkich podróży
wykonanych w ciągu minionego dnia
na odległość większą niż 250 m.
Ankieterzy zapytają między innymi o:
a. cele podróży, opisane przy pomocy
adresów lub charakterystycznych
punktów,
b. powody wykonywania podróży (tzw.
motywacje, np. do pracy, do szkoły,
do domu),
c. czasy rozpoczęcia i zakończenia
podróży,
d. sposoby podróżowania – pieszo lub
przy użyciu środków transportu.
Czy można odmówić udziału
w badaniu?
Tak, udział w badaniu jest dobrowolny. Niemniej zachęcamy mieszkańców
wylosowanych gospodarstw domowych
do wzięcia w nim udziału. Zgromadzenie
danych o podróżach od osób mieszkających w różnych rejonach Gdańska
i w sąsiednich gminach oraz prowadzących różny styl życia jest bardzo ważne
z punktu widzenia dalszych analiz służących rozwojowi systemu transportowego.
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