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Alternativne oblike mobilnosti za zdravje ljudi
Karmen Koprivec

Spremenjene potovalne navade












nebrzdano trošenje neobnovljivih fosilnih virov energije, kar vodi v
povečane izpuste toplogrednih plinov (globalno segrevanje);
večji hrup;
zastoji v prometu (izgubljanje delovne ure ali ure prostega časa);
poslabšanje kakovosti zraka in prsti v mestih in vzdolž močno
obremenjenih cest;
naraščanje bolezni dihal in okvare pljuč;
povečanje stresa za voznike in potnike ter nevarnost za pešce in
kolesarje;
zmanjšanje kmetijskih površin, življenjskega prostora številnih
rastlinskih in živalskih vrst;
prometne nesreče in smrtne žrtve;
poškodbe na stavbah zaradi tresenja in posledice delovanja izpušnih
plinov;
vpliv prometa na živali (npr. zmanjšanja populacije žab),
negativni vpliv soljenja vozišč v zimskem času.
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*Hibridno vozilo



Prenos energije pri hibridu*

je vozilo, ki za pogon uporablja dva ali več različnih virov
energije. Izraz se najpogosteje nanaša na hibridna
električna vozila (hybrid electric vehices HEVs), ki
združujejo motor z notranjim zgorevanjem in enega ali

več elektromotorjev.

Tabela 1 Tehnični opis vozila
dizel
Teža vozila (kg)

Tabela 2 Poraba goriva
hibrid
1165

dizel

hibrid

12446

12116

Moč (kW)

59

54

Prevoženi
kilometri

Delovna prostornina
(ccm)

1422

1497

Poraba goriva (l)

666,67

566,97

84

Poraba goriva na
100km (l)

5,356

4,679

Emisije CO2 (g/kg)

156
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Prijazen do okolja



posledice manjše porabe, so manjše emisija,



hibridno vozilo proizvede od 25 % do 35% manj CO2, kot



Kolesarjenje



30- minutna telesna
aktivnost

vozila z notranjim izgorevanjem,



Pozitivni učinki na zdravje

tiha vožnja,



Naše poti za avtom so zelo
kratke, nekatere celo niso
daljše od treh minut

Prednosti kolesarjenja


kolesarjenje nima nikakršnega ogljičnega odtisa,



kolo lahko vozite brez vozniškega izpita



kolesarjenje znižuje stopnjo stresa,



redno kolesarjenje oblikuje mišice, zgošča kosti in čisti
kožo,



Kolesarjenje je najbolj energetsko varen način prevoza, ki
ga je izumilo človeštvo,



Kolesarjenje je zabavno in modno,



Zmanjša obrabo cest, hrup,



Lažje parkiranje..

“
”
HVALA ZA VAŠO POZORNOST

3

