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Uvod
Ta prispevek je povzetek Lokalne prometne
strategije (LPS) mesta Dundee (Local
Transport Strategy, 2000), dokumenta, ki je v
celinski Evropi znan kot celostna prometna
strategija (ang. Sustainable Urban Mobility
Plan – SUMP). Opisuje tudi razvoj strategije v
sodelovanju z deležniki, ki so sodelovali pri
njenem
oblikovanju.
Celotno
besedilo
dokumenta je na voljo tukaj.
Na Škotskem celostne prometne strategije
(CPS) niso zakonsko predpisani dokumenti.
Toda če se mestni svet (na Škotskem jih je 31)
odloči za pripravo takšnega dokumenta, mora
pri tem upoštevati smernice škotske vlade za
njihovo pripravo.

V prispevku so na kratko predstavljena tudi prizadevanja mestnega
sveta mesta Dundee na področju trajnostne mestne logistike. Ena od
pobud CPS mesta Dundee je bila tudi priprava celostne logistične
strategije (ang. Sustainable Urban Logistics Plan – SULP), katere
namen je spodbujanje trajnostnega razvoja mestne logistike ob
upoštevanju družbenih in okoljskih vidikov njenega delovanja. Celoten
dokument je dostopen tukaj.
Pričujoči prispevek obsega tri dele. V 1. delu je povzeta CPS mesta
Dundee, v 2. delu njegova celostna logistična strategija (CLS), 3. del pa
obravnava razvoj CPS in CLS z vidika komunikacije in vključevanja
deležnikov.
CPS mesta Dundee je bila izdelana v letih 1999 in 2000, CLS pa 13 do
14 let kasneje. V tem času so se razvili in izpopolnili načini vključevanja
deležnikov, povečala pa so se tudi sredstva, namenjena temu vidiku
razvoja strategije.
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Povzetek CPS (LPS) mesta Dundee
Lokalna prometna strategija (LPS)
mesta Dundee obsega šest poglavij s
predgovorom in tri priloge. V
nadaljevanju so navedeni povzetki
vseh poglavij tega strateškega
dokumenta. Za ilustracijo njegove
obsežnosti, smo vključili tudi izvirno
kazalo vsebine. Barvne fotografije
prikazujejo
nekatere
lokacije,
omenjene v besedilu. Celotno LPS si
lahko ogledate tukaj.

Predgovor
Predgovor sta napisala direktor in koordinator Oddelka za načrtovanje in promet mestnega
sveta mesta Dundee. V njem na kratko povzemata razvoj strategije in z njo povezanih
posvetovanj. Navajata tudi, da se bo razprava o prometu nadaljevala, skupaj s pregledi
strategije, ki bodo skušali najti odgovore na nove izzive.
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1 Uvod
V uvodu sta predstavljeni beli knjigi vlade Združenega kraljestva New Deal for Transport (Novi
prometni dogovor) in Travel Choices for Scotland (Potovalne izbire za Škotsko), ki izražata
željo po bolj integriranem prometnem sistemu, s katerim bi se zmanjšale potrebe po potovanjih
in povečala mobilnost za vse ljudi. Beli knjigi priznavata, da imajo ključno vlogo pri tem lokalne
oblasti, zato jih spodbujata k razvoju lastnih LPS.
LPS mesta Dundee odraža politike in cilje strukturnih in lokalnih načrtov mestnega sveta in
tako zagotavlja tesno povezavo z načrtovanjem rabe prostora.
Poudarjen je pomen LPS za zadovoljevanje gospodarskih in družbenih potreb, izboljšanje
dostopnosti do gospodarske in družbene infrastrukture, zmanjševanje potreb po potovanju,
preprečevanje okoljske škode ter določitev vlog vseh potovalnih načinov, vključno z osebnim
avtomobilom. Poudarjeno je tudi, da je pri tem ključno partnersko sodelovanje.
Navedena je kratka izjava o vmesni strategiji in nadaljnjih posvetovanjih ter uvedbi stalnega
spremljanja. Napovedan je tudi celovit pregled strategije, ki se bo začel izvajati leta 2003.

2 Okvir strategije
To poglavje povzema bistvene točke iz strateških dokumentov na nacionalni, regionalni in
lokalni ravni. Obravnavani so ti dokumenti:
Nacionalni:
 Bela knjiga Travel Choices for Scotland
 Smernica za nacionalno politiko načrtovanja št. 17 – Promet in načrtovanje
 Zakon o zmanjšanju cestnega prometa, 1997
Zakon o zmanjšanju cestnega prometa je določal, da je treba do konca oktobra 2000 pripraviti
poročilo o obstoječi in prihodnjih ravneh prometa in, kjer je primerno, o ukrepih za zmanjšanje
stopnje rasti lokalnega prometa. To poročilo je priloženo LPS kot priloga.
Regionalni:
 Strukturni načrt za regijo Tayside, 1993
Lokalni:
 Lokalni načrt za Dundee
 Poslovni načrt za Dundee
 Strategija LA21 za Dundee

3 Dundee – prometna problematika
To poglavje ima dva dela: prvi se osredotoča na potovalne vzorce, drugi pa na raven storitev.
Obravnavata dejavnike, ki vplivajo na potovalne vzorce in raven storitev, na koncu vsakega
dela pa je seznam prepoznanih priložnosti. Oba seznama sta navedena v nadaljevanju.
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3.1 Potovalni vzorci
V tem podpoglavju so opredeljeni dejavniki, ki narekujejo potovalne vzorce v mestu Dundee.
Sem spadajo:
1.

Topografija

Opisan je položaj mesta ob ustju reke Tay in hribu Law v zaledju.
2.

Demografske značilnosti

Opredeljena je vloga Dundeeja kot regionalnega središča, ki oskrbuje prebivalstvo, dvakrat
številčnejše od prebivalstva samega mesta. Drugi dejavniki so odseljevanje na sosednja
območja, vse večje potovalne razdalje, staranje prebivalstva, visoka stopnja brezposelnosti in
nizka stopnja lastništva avtomobilov.
3.

Raba prostora in prostorski razvoj

Ključni dejavniki so preusmeritev od tradicionalne proizvodne baze k novogradnjam,
skoncentriranim na območju zahodno od mesta, nespremenjena vloga mestnega središča,
spremembe na stanovanjskem področju z rušenjem socialnih najemnih stanovanjskih objektov
z visoko gostoto in gradnjo novih stanovanj na razvrednotenih območjih v bližini mestnega
središča ter večje število novih stanovanj v okrožju Angus vzhodno od Dundeeja.
4.

Glavno cestno omrežje

Opredeljene so notranja in zunanja obvoznica ter vpadnice do mestnega središča pa tudi
težave z zmogljivostjo na severovzhodni in severozahodni vpadnici. Ta točka vključuje tudi
zemljevid, ki prikazuje obseg prometa na tako imenovanem Strateškem cestnem omrežju.
5.

Potovalni vzorci

Opredeljeni so ključni dejavniki: nizka stopnja lastništva avtomobilov; rast prometa, ki je nižja
od nacionalnega povprečja; študentska in šolska populacija vpliva na potovanja med šolskim
letom; okoliška območja imajo višjo stopnjo lastništva avtomobilov in s tem višjo stopnjo
potovanj na delo z avtomobilom; nadaljnje odseljevanje prebivalstva bo vodilo do manjše
uporabe javnega potniškega prometa (JPP); izrazito povečano število potovanj od vzhoda proti
zahodu mesta med prometnimi konicami; manj otrok hodi v šolo peš, več jih tja vozijo.
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Potovalni vzorci
Priložnosti
− Stanovanjske in poslovne objekte je treba locirati tako, da se zmanjša število potovanj, ki
prečkajo mesto od vzhoda proti zahodu.
− Stanovanjska naselja je treba projektirati tako, da bodo dobro dostopna in pokrita z
avtobusnim omrežjem, hkrati pa zagotoviti primerno okolje za hojo in kolesarjenje.
− Prostor za prostočasne dejavnosti ter trgovske, gospodarske in poslovne objekte je treba
poiskati na lokacijah, ki so dobro dostopne z JPP, ter zagotoviti, da bodo takšni objekti
projektirani in opremljeni tako, da bodo lahko dostopni pešcem in kolesarjem.
− Promovirati je treba pobudo »Lokalni načrt«, da bo Dundee postal privlačno mesto za
življenje in delo, da se bo zajezilo odseljevanje in zmanjšal avtomobilski promet v mestu.
− Predmestja je treba razvijati v samozadostne in uravnotežene skupnosti s poudarkom na
objektih in storitvah za potrebe lokalnih prebivalcev.
− Nadaljevati je treba pobudo »Vrniti srce mestu« s poudarkom na revitalizaciji degradiranih
območij.
− Izboljšati je treba glavne mestne vpadnice, skupaj z ureditvijo prehodov čez hitro cesto
Kingsway, za vse potovalne načine s posebnim poudarkom na JPP, hoji in kolesarjenju.
− Promovirati je treba pobudo »Varna pot v šolo«, da bi se povečalo število otrok, ki v šolo
prihajajo peš ali s kolesom.
− Organizacije je treba spodbujati, naj pripravijo zelene prometne načrte za zmanjšanje števila
avtomobilskih potovanj, zlasti med prometnimi konicami.

3.2 Raven storitev
To podpoglavje obravnava raven storitev, ki jih zagotavlja prometno omrežje.
1.

Osebna in gospodarska vozila

Dundee ima dobro razvito cestno omrežje, ki uporabnikom osebnih in gospodarskih vozil
zagotavlja kakovostne storitve. Zastoji so omejeni na prometne konice, toda na nekaterih
lokacijah se težave z zmogljivostjo pojavljajo tudi sicer, zlasti na severovzhodni in
severozahodni vpadnici ter na zunanji obvoznici. Ta točka obravnava tudi politiko omejevanja
dolgotrajnega parkiranja v središču mesta in ugotavlja, da je uporaba minimalnih parkirnih
standardov za novogradnje privedla do čezmerne ponudbe parkirnih mest. Brez dodatnih
pojasnil navaja, da vladna Bela knjiga spodbuja uvedbo dajatev za uporabo cest in davkov na
službena parkirna mesta kot sredstvo za omejevanje uporabe avtomobilov.
2.

Uporabniki javnega potniškega prometa

Stanovanjska območja dobro pokriva avtobusno omrežje, ki zagotavlja redne storitve in
številne vozne pasove za avtobuse. Slednje lahko uporabljajo tudi taksiji. Ta točka obravnava
tudi težave avtobusnih potnikov s prestopanjem v središču mesta pri čezmestnih potovanjih
zaradi pomanjkanja sodelovanja med prevozniki pri prodaji vozovnic. Poleg tega omenja
nedavna vlaganja v nove avtobuse, ki so pripomogli k boljšemu videzu in dostopnosti, ter
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prenovo avtobusne postaje. Poudarjena je potreba po proučitvi sistema P+R (parkiraj in se
pelji) za prebivalce iz okolice Dundeeja. Pri povezavi slednjega z železniškim omrežjem prihaja
do težav zaradi omejenih železniških storitev ter dostopnosti med železniško postajo in
mestnim središčem. Omenja se tudi letališče Dundee in njegov pomen za rastočo lokalno
industrijo in gospodarstvo.
3.

Pešci

Velik del mestnega središča je namenjen pešcem, poskrbljeno pa je tudi za prehode čez
notranje obvoznice do okoliških območij. Kjer cone za pešce niso možne, so bili uvedeni ukrepi
za izboljšanje varnosti na cestah, nadzorne kamere CCTV pa pripomorejo tudi k zmanjševanju
strahu pred kriminalom.
4.

Kolesarji

Omenjene so nizka raven kolesarjenja v Dundeeju in nedavne izboljšave kolesarske
infrastrukture, kot so krožna rekreacijska pot, kolesarske steze okoli šol na območju Whitfield,
kolesarske steze na severovzhodni vpadnici, parkirišča za kolesa v mestnem središču in
kolesarska pot skozi Dundee v okviru Nacionalne mreže kolesarskih poti.

Raven storitev
Priložnosti
• S sistemom načrtovanja je treba zagotoviti, da se število zasebnih parkirnih mest za
nestanovalce zmanjša ali vsaj ne poveča.

• Pregledati je treba parkirne standarde za novogradnje in v prizadevanju za omejitev osebnega
avtomobilskega prometa določiti maksimalne parkirne standarde.
• Proučiti je treba dajatve za uporabo cest in davke na službena parkirna mesta kot možnost za
prihodnje uravnavanje povpraševanja po uporabi avtomobila.
• Spodbujati je treba ukrepe za izboljšanje dostopnosti, zanesljivosti in hitrosti avtobusov ter s
kakovostnim partnerskim pristopom poskrbeti za dostopnost informacij.
• Proučiti je treba sistem P+R (parkiraj in se pelji) za spodbujanje prebivalcev iz okolice
Dundeeja k uporabi okolju prijaznejših potovalnih načinov.
• V sodelovanju s podjetjem Railtrack in železniškimi prevozniki je treba proučiti možnosti
izboljšanja železniških storitev, da bi se na dostopnih postajah storitve zagotovile ob pravem
času dneva.
• Proučiti je treba možnost za ureditev železniškega/zračnega/avtobusnega vozlišča v
neposredni bližini letališča Dundee.
• Še naprej je treba razvijati storitve zračnega prevoza, da bi se povečalo število destinacij.
• Povečati je treba površine za pešce in kolesarje v središču mesta.
• Kjer je možno, je treba umakniti nepotreben promet iz mestnih sosesk ter izboljšati okolje za
pešce in kolesarje.
• Še naprej je treba izboljševati razmere za pešce z zagotavljanjem dodatnih prehodov za
pešce, ukrepi za umirjanje prometa, uličnimi kamerami CCTV in izboljšavami okolja.
• Dokončati je treba zeleno krožno obvoznico okrog mesta.
• Prerazporediti je treba cestni prostor in ga dodeliti za kolesarske steze, zlasti na glavnih
vpadnicah proti središču mesta, ter na ustreznih lokacijah urediti parkirišča za kolesa.
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4 Dolgoročna strategija
4.1 Vizija
Predstavljena je dolgoročna vizija za oblikovanje trajnostne prometne strategije za Dundee s
poudarkom na naslednjih štirih točkah: izbira potovalnih načinov ob manjši odvisnosti od
avtomobila, zmanjševanje socialne izključenosti, zagotavljanje privlačnega okolja za pešce v
mestnem središču in izboljšanje razmer za pešce v posameznih okrožnih središčih ter boljše
informacije o izbiri potovalnih načinov.

4.2 Trajnostni integrirani promet
To podpoglavje opredeljuje trajnostnost na področju prometa in se pri tem sklicuje na
Brundtlandsko komisijo in Belo knjigo vlade Združenega kraljestva A New Deal for Transport.
Na kratko oriše uresničevanje petih vladnih ciljev v zvezi s prometom (gospodarstvo,
dostopnost, okolje, varnost in integracija) z vidika integriranega prometa, kot je opredeljen v
Beli knjigi.

4.3 Cilji na višji ravni
Navedenih je pet ključnih ciljev mestnega sveta, na podlagi katerih so bile določene
prednostne naloge na področju lokalnega prometa. Ti so:
 spodbujati integracijo vseh oblik prometnega in prostorskega načrtovanja za dosego
boljšega in učinkovitejšega prometnega sistema;
 spodbujati dostopnost do vsakdanje gospodarske in družbene infrastrukture za vse, zlasti
za tiste brez avtomobila;
 prispevati k učinkovitemu gospodarstvu in podpirati trajnostno gospodarsko rast na
ustreznih lokacijah;
 zaščititi in izboljšati grajeno in naravno okolje;
 izboljšati varnost za vse potnike.
Pri vsaki točki je kratek komentar o obstoječem stanju z opisom težav, kot so razdrobljenost
prevoznih storitev, težave z dostopnostjo do objektov gospodarske in družbene infrastrukture
z drugimi potovalnimi načini razen z avtomobilom, s prometom povezani okoljski problemi,
skupaj s kakovostjo zraka ter ranljivostjo starejših in otrok v prometu.

4.4 Prednostne naloge
V tem delu je kratek komentar k vsakemu od petih ključnih ciljev, opredeljene pa so tudi
prednostne naloge, med katerimi je najpomembnejša dostopnost, enakovredno pa ji sledita
gospodarstvo in okolje. Integracija omogoča doseganje drugih ciljev, zelo pomembna pa je
tudi varnost.

4.5 Presoja
Navedena je kratka razlaga postopka presoje 25 ključnih komponent strategije z uporabo
seznama prednostnih nalog iz točke 4.4. Tako se oceni prispevek posamezne ključne
komponente strategije k doseganju petih ključnih ciljev za reševanje prometne problematike v
Dundeeju.
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4.6 Pregled strategije
Ta del opisuje tridelni pristop strategije, ki se osredotoča na:

4.6.1 Zmanjševanje potreb po potovanjih
Glavni komponenti sta spodbujanje razvoja potovalnih načrtov in uporaba sistema
prostorskega načrtovanja, ki bo spodbujal mešano rabo prostora, zagotavljal manjše lokalne
storitvene objekte in odvračal od gradnje trgovskih centrov zunaj mestnega središča, omejeval
uporabo nepozidanih zelenih površin za stanovanjske in industrijske objekte ter spodbujal
gradnjo na razvrednotenih območjih.

4.6.2 Spodbujanje alternativnih potovalnih načinov
Cilj tega pristopa je zagotoviti, da bodo predlagani cestnoprometni ukrepi podpirali okolju
prijaznejše potovalne načine, dajali prednost JPP ter spodbujali hojo in kolesarjenje ob
hkratnem izboljšanju prometne varnosti. Sem spadajo tudi izboljšanje lokalnih železniških
zmogljivosti in storitev, kampanje za potovalno ozaveščanje, potovalni načrti, zagotavljanje
varnejših šolskih poti in informacije o JPP.

4.6.3 Omejevanje uporabe osebnega avtomobila
Ta pristop se osredotoča zlasti na nadaljnji nadzor dolgotrajnega parkiranja v mestnem
središču in načrtovanje za zmanjšanje števila zasebnih parkirnih mest za nestanovalce v na
novo zgrajenih soseskah. Ta točka tudi navaja, da mesto ne bo uvedlo dajatev za uporabo
cest in davkov na službena parkirna mesta, bo pa pozorno spremljalo rezultate nacionalnih
pilotnih programov na tem področju.

5 Ukrepi in cilji
To poglavje obravnava 25 ključnih komponent strategije za reševanje težav mestnega
prometa. Vsaka komponenta je razvrščena v enega od petih sklopov: prostor in okolje,
potovalni načini, cestno omrežje, upravljanje povpraševanja in zmanjšanje prometa. Pri vsaki
ključni komponenti so navedeni namen, komentar, ki opredeljuje obstoječo problematiko in
potekajoče ali nedavno končane programe in predloge, ter en ali dva cilja. Za ključne
komponente je skupaj določenih 42 ciljev. V nadaljevanju za vsako ključno komponento
strategije navajamo povzetek komentarja, namen in kot primer enega od ciljev.

5.1 Prostor in okolje
5.1.1 Prostorsko načrtovanje in razvoj
Ta komponenta želi z lokacijsko politiko zagotoviti, da bo razvoj potekal na lokacijah, ki
podpirajo trajnostni razvoj. Predvidoma bo zajemala uporabo maksimalnih parkirnih
standardov za opredeljene rabe, nadomestitev sistema za presojo vplivov prometa s širšim
sistemom presoje prometa za novogradnje ter uporabo potovalnih načrtov in urbanističnih
pogodb za spodbujanje trajnostnih potovalnih načinov.
Čeprav je nedavna stanovanjska novogradnja potekala predvsem na razvrednotenih
območjih, bi bilo treba nekaj novih stanovanjskih projektov zgraditi tudi na nepozidanih zelenih
površinah, da bi se povečala kakovost in ponudba lokalnega nepremičninskega trga. Podobno
velja tudi za lokacijo industrijskih in poslovnih novogradenj.
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Namen: Zmanjšati potrebe po potovanjih in, kjer so potovanja nujna, zagotoviti dostopnost z
vsemi potovalnimi načini.
Cilj: 1. Zagotoviti, da bo delež razvrednotenih območij v ponudbi zemljišč za stanovanjsko
gradnjo enak nacionalnemu povprečju v Združenem kraljestvu ali večji.

5.1.2 Grajeno okolje
Ta komponenta skuša čim bolj zmanjšati vpliv prometa in cestnih površin na okolje ter povečati
razpoložljivost varnih in primernih alternativnih oblik javnega prevoza ter infrastrukture za
pešce in kolesarje. Za projektiranje novogradenj se lahko standardi dostopnosti z
neavtomobilskimi potovalnimi načini določijo v lokalnem načrtu. Predlaga se program tako
imenovanih ambasadorskih cest (Ambassador Routes) za izboljšanje glavnih prometnic, s
čimer bi se izboljšala tudi podoba mesta.
Namen: Zmanjšati rabo zemljišč za potrebe prometa, zaščititi mestno stavbno dediščino in
omejiti moteč vpliv prometa na podobo mesta.
Cilj: 3. Do leta 2006 izvesti program »Ambassador Routes«.

5.1.3 Kakovost zraka, emisije in hrup
Komentar navaja, da je splošna kakovost zraka dobra, vendar so standardne vrednosti
presežene na tako imenovanih vročih točkah, zato je v pripravi Akcijski načrt za kakovost
zraka. Tudi pobuda Dundee21 se ukvarja z različnimi okoljskimi vprašanji. Vpliv prometnega
hrupa je obravnavan v povezavi z novogradnjami in predlogi za upravljanje prometa.
Namen: Ohraniti dobro kakovost zraka v mestu, zmanjšati moteče vplive prometnega hrupa in
dosegati vladne cilje glede zmanjšanja emisij CO2.
Cilj: 5. Do leta 2001 začeti izvajati Akcijski načrt za kakovost zraka.

5.1.4 Socialna vključenost
Opredeljena je problematika dostopa do ključne vsakdanje infrastrukture, zlasti za prebivalce
iz širše okolice, za katere je značilna nižja stopnja lastništva avtomobilov, ki se je reševala s
subvencioniranjem družbeno potrebnih avtobusnih storitev. Izražena je namera, da se opravi
pregled vseh avtobusnih storitev ter poiščejo rešitve z razvijanjem partnerstev za kakovostne
avtobusne storitve ter izboljšanjem razmer za kolesarjenje in hojo.
Namen: Zagotoviti, da promet zadovoljuje potrebe vseh prebivalcev.
Cilj: 6. Ohraniti sheme vozovnic s popusti na obstoječi ravni, tako glede uporabnikov kot višine
cen vozovnic.

5.2 Potovalni načini
5.2.1 Hoja
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Ta komentar opredeljuje okvir za hojo in poudarja, da vsako potovanje na neki točki vključuje
tudi hojo. Predlagajo se ureditev boljših prehodov za pešce, namestitev kamer CCTV ter (kjer
preoblikovanje ulic v cone za pešce ni možno) sprejem ukrepov za zmanjšanje nevarnosti za
pešce in spodbujanje ljudi k hoji. Za pešce so koristne tudi druge politike, denimo politika
umirjanja prometa. S pobudo »Poti za vse« so se začele urejati sprehajalne, kolesarske in
jahalne poti.
Namen: Zagotoviti, da bo hoja postala lažji in varnejši potovalni način v lokalnem okolju.
Cilj: 8. Do leta 2011 povečati delež ljudi, ki na delo v mestu hodijo peš, na 22 %.

5.2.2 Kolesarjenje
Komentar navaja nizko stopnjo uporabe koles v Dundeeju. Prevladujeta dve skupini
uporabnikov: rekreativni kolesarji in dnevni migranti. Za prvo skupino je bila urejena krožna
rekreativna kolesarska pot. Predlagani ukrepi vključujejo:
 ureditev omrežja kolesarskih pasov na vozišču, ki bo pokrivalo vse mesto;
 uvedbo presoje razmer za kolesarje ob gradbenih delih na glavnih cestah;
 pregled in nadgradnjo krožne rekreacijske kolesarske poti;
 pregled parkirišč za kolesa ter povečanje njihovega števila in lokacij, ko se za to ponudijo
priložnosti;
 spodbujanje varnejših poti v šolo.
Namen: Razviti varno, primerno in povezano infrastrukturo, ki spodbuja kolesarjenje in ga
olajšuje.
Cilj: 10. Do leta 2001 podvojiti delež kolesarjenja v razmerju potovalnih načinov in ga nato še
dodatno podvojiti do leta 2011.

5.2.3 Mopedi in motorna kolesa
Komentar ugotavlja, da so mopedi in motorna kolesa prostorsko učinkovitejši od avtomobilov
in da so motorji z manjšo močjo učinkovitejši tudi pri porabi goriva. Navaja tudi, da določitev
prednostnih nalog na tem področju ni potrebna, treba pa bo rešiti vprašanje prevelikega
povpraševanja po parkirnih mestih in neurejenega parkiranja avtomobilov. Prav tako bo treba
zmanjšati število žrtev prometnih nesreč z ustreznim projektiranjem cest in križišč.
Namen: Povečati varno uporabo mopedov in motornih koles.
Cilj: 11. Do leta 2002 podvojiti prostor, namenjen parkiranju motornih koles v središču mesta.

5.2.4 Avtobusni promet
V Dundeeju je avtobusni promet prevladujoča oblika JPP. S partnerskim pristopom se
nameravajo spodbujati ukrepi za izboljšanje dostopnosti, zanesljivosti in hitrosti avtobusnih
storitev in informacij. Zagotoviti je treba sodelovanje med prevozniki pri prodaji vozovnic ter
izboljšati avtobusni vozni park s povečanjem števila nizkopodnih vozil in vozil na čistejša
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goriva. Proučile se bodo tudi možnosti za ureditev parkirišč P+R na obrobju mestnega
območja.
Namen: Zagotoviti učinkovite, zanesljive in kakovostne avtobusne storitve, dostopne vsem.
Cilj: 13. Do leta 2011 povečati delež uporabe avtobusov za pot na delo na 33 %.

5.2.5 Taksiji in zasebna najemna vozila
Strategija navaja, da zagotavljajo taksiji in zasebna najemna vozila varno in individualizirano
obliko javnega prevoza. Taksiji lahko uporabljajo večino površin, prednostno namenjenih
avtobusom. Dovoljenja za taksije in zasebna najemna vozila izdaja mestni svet.
Namen: Zagotoviti, da so taksiji in zasebna najemna vozila varna, udobna, dostopna in na
voljo kadar koli in kjer koli so potrebna.
Cilj: 15. Zagotoviti upoštevanje Zakona o diskriminaciji zaradi invalidnosti, zlasti ko gre za taksi
storitve.

5.2.6

Prostovoljni in občinski prevozi

Prostovoljni prevozi in prevozi, ki jih organizira lokalna skupnost, imajo pomembno vlogo pri
zagotavljanju potovanj invalidnim osebam. V tem smislu se namerava ohraniti sistem taksi
kartic s popustom ter proučiti izvajanje storitev »Pokliči za prevoz« (ang. dial-a-ride) in možnost
uvedbe posredniških storitev prevoza z minibusi.
Namen: Zagotoviti nujno potreben prevoz osebam, ki bi bile sicer socialno izključene.
Cilj: 16. Delo s prostovoljnim sektorjem za promocijo pilotnega programa »Pokliči za prevoz«
do leta 2001.

5.2.7 Železniški promet
V Dundeeju je delež dnevnih migrantov, ki se na delo vozijo z vlakom, majhen. Predlagata se
gradnja nove postaje na letališču Dundee in izboljšanje dostopa do glavne železniške postaje
v središču mesta.
Namen: Zavzemati se za pogostejše in ustreznejše lokalne storitve ter zagotoviti njihovo
integracijo z vsemi potovalnimi načini.
Cilj: 19. Do leta 2001 ustanoviti forum, v katerem bodo sodelovali železniški operaterji, podjetje
RailTrack, gospodarska zbornica in drugi deležniki, da bi se na dostopnih postajah zagotovile
storitve ob pravem času.

5.2.8 Tovorni promet
Mesto želi spodbuditi distribucijske dejavnosti, obenem pa zaščititi okoljske in družbene vidike.
Ključni cilji na tem področju:
 upoštevati vplive novih sistemov za upravljanje prometa in projektiranja zgradb na
distribucijska omrežja;
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 proučiti metode za železniški prevoz blaga;
 spodbujati distribucijo blaga po morju in celinskih plovnih poteh;
 vzdrževati cestno omrežje zaradi zagotavljanja dostopnosti tovornim vozilom;
 spodbujati in razvijati vlogo letališča Dundee pri povečevanju zračnega tovornega prometa;
 spodbujati metode za izboljšanje učinkovitosti tovornega prometa.
Namen: Zagotoviti dobro dostopnost novozgrajenih območij z obstoječega cestnega omrežja
ob hkratnem zmanjševanju vpliva cestnega tovornega prometa ter spodbujanju uporabe
železniškega tovornega in obalnega ladijskega prometa.
Cilj: 21. Do leta 2002 objaviti kategorizacijo cest in vodnik za tovorni promet.

5.2.9 Zunanje povezave
Komentar obravnava varnost cestnega omrežja za dostop do Dundeeja, pa tudi izboljšave
nakladalnih profilov (največja višina in širina železniških vagonov) in signalizacije na
železniškem omrežju severno od Edinburga, ponovno oživitev železniškega tovornega
prometa, vzpostavitev trajektnih liniji ro-ro do celinske Evrope ter uvedbo novih in izboljšanih
storitev letališča Dundee.
Namen: Zagotoviti, da ima mesto dobre prometne povezave glede na svojo lokacijo in da je
dostopno za vse potovalne načine – za cestni, železniški, pomorski in zračni promet.
Cilj: 23. Nadaljevati razvoj storitev zračnega prometa in do leta 2005 dodati dve novi destinaciji.

5.3 Cestno omrežje
5.3.1 Glavne ceste
Zunanja obvoznica služi kot distribucijska cesta za Dundee, hkrati pa pomeni oviro za promet,
ki jo prečka. V tej točki so opredeljene tudi težave z zmogljivostjo na severovzhodni in
severozahodni vpadnici ter različni programi, namenjeni nemotoriziranemu prometu.
Namen: Zagotoviti učinkovito glavno cestno omrežje, ki omogoča dober dostop do mestnega
središča z vsemi potovalnimi načini.
Cilj: 24. Do leta 2004 izvesti programe za izboljšanje prometa na severovzhodni in
severozahodni vpadnici (odvisno od uspešnosti pridobivanja sredstev iz sklada za javni
promet).

5.3.2 Upravljanje prometa
Trenutno poteka pregled upravljanja obstoječega omrežja z namenom zagotovitve varnejšega
okolja ter dodatnih zmogljivosti za hojo, kolesarjenje in JPP. Mestni sistem za nadzor prometa
je bil nedavno posodobljen tako, da je avtobusom zagotovljena prednost, in opremljen s
kamerami CCTV za nadzor cestnega omrežja. Drugi ukrepi so uporaba spremenljive prometno
informativne signalizacije za obveščanje voznikov o zasedenosti parkirišč ter ukrepi,
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namenjeni kolesarjem in pešcem, kot so kolesarske steze, prečne ustavitvene črte pred
prometno signalizacijo, umirjanje prometa in cone 30 km/h.
Namen: Čim bolj povečati učinkovitost in varnost.
Cilj: 26. Začeti izvajati program, ki bo med letoma 2000 in 2005 vsako leto zagotovil prednost
avtobusov na najmanj 5 signaliziranih križiščih.

5.3.3 Varnost v cestnem prometu
Komentar obravnava nacionalne cilje zmanjšanja števila prometnih nesreč in nacionalno
strategijo za varnost v cestnem prometu. Izražena je namera o razvoju lokalne strategije za
varnost v cestnem prometu, ki bo dopolnjevala te cilje. Določeni so tudi cilji glede zmanjšanja
števila žrtev prometnih nesreč med pešci in kolesarji. Za povečanje prometne varnosti bodo
sprejeti ukrepi na področju prometnega inženirstva ter uveljavljanja prometnih predpisov in
izobraževanja, zlasti otrok, spodbujala pa se bo tudi uporaba otroških avtomobilskih sedežev,
kolesarskih čelad in svetlejših oblačil.
Namen: Izboljšati varnost vseh potnikov s posebnim poudarkom na varnosti ranljivih
udeležencev v cestnem prometu, predvsem otrok.
Cilj: 28. Zmanjšati število žrtev prometnih nesreč vsaj na raven, ki jo določajo nacionalni cilji.

5.3.4 Prometna vozlišča
Ključna cilja sta proučitev vzpostavitve prometnega vozlišča na letališču Dundee in razvoj
»neformalnih/potencialnih« prometnih vozlišč. Omenjena je nedavna posodobitev mestne
avtobusne postaje.
Namen: Zagotoviti brezhibna potovanja in JPP, ki bo deloval kot resnično omrežje.
Cilj: 29. Do leta 2001 izvesti raziskavo za določitev prometnih vozlišč.

5.3.5 Vzdrževanje
Opredeljene so tri vrste vzdrževanja cest: strukturno, redno in zimsko. Za strukturno
vzdrževanje je potreben uravnotežen pristop, da bi se v prihodnosti izognili dražjim prenovam.
Zaradi omejenih proračunskih sredstev se namesto proaktivnega ukrepanja vse bolj uveljavlja
odzivanje na nastale razmere. Poudarjene so nevarnosti, ki so jim izpostavljeni kolesarji in
pešci zaradi možnosti spotikanja, lukenj na cestah in udrtih ali manjkajočih pokrovov za
odtočne kanale. Redno vzdrževanje zajema ciklične dejavnosti, potrebne za varnost cest, kot
so čiščenje odtočnih kanalov, obnova cestnih oznak in vzdrževanje cestne razsvetljave,
zimsko vzdrževanje pa posipavanje s peskom in pluženje cestišč in pešpoti.
Namen: Vzdrževati obstoječe cestno omrežje na ravni, ki zagotavlja varen promet vozil in
pešcev.
Cilj: 31. Cestno omrežje: do leta 2002 zmanjšati število telesnih poškodb/škodnih dogodkov v
cestnem prometu za 10 % glede na podatke iz obdobja 1995/96.
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5.3.6 Vzdrževanje mostov
Izvajajo se pregledi stanja mostov zaradi zagotavljanja njihove varnosti v skladu z veljavnimi
omejitvami glede največje dovoljene mase tovornih vozil. Prednost ima utrjevanje konstrukcij
mostov na cestah, po katerih poteka tovorni promet.
Namen: Vzdrževati in utrjevati obstoječe mostove, pri čemer imajo prednost najpomembnejše
in najprometnejše ceste.
Cilj: 33. Do leta 2003 odpraviti zaostanke pri rednih vzdrževalnih delih na mostovih.

5.4 Ukrepi za upravljanje povpraševanja
5.4.1 Parkirna politika
Cilj parkirne politike je omejiti parkiranje dnevnih migrantov, da bi se zmanjšala uporaba
osebnih avtomobilov. To se namerava doseči z ukrepi, ki bodo zagotovili, da število parkirnih
mest za dolgotrajno parkiranje ne bo preseglo ravni iz leta 1991. Z lokalnim načrtovanjem pa
se bo zagotovilo, da se število zasebnih parkirnih mest za nestanovalce ne bo povečevalo.
Namen: Oblikovati uravnoteženo parkirno strategijo, ki bo omejevala uporabo osebnih
avtomobilov za dnevne migracije in spodbujala gospodarsko blaginjo mesta.
Cilj: 34. Omejiti število parkirnih mest za dolgotrajno parkiranje v središču mesta na približno
1800.

5.4.2 Dajatve za uporabo cest in davek na službena parkirna mesta
Izražena je namera vlade, da lokalnim oblastem podeli pristojnosti za uvedbo dajatev za
uporabo cest in davkov na službena parkirna mesta. Vendar se ugotavlja, da trenutno že sama
parkirna politika zagotavlja zadostno omejevanje rasti prometa. Obstaja namreč bojazen, da
bi zaračunavanje uporabe cest ali davka na službena parkirna mesta spodbudilo podjetja, da
svojo dejavnost preselijo na območja zunaj mestnih meja.
Namen: Dajatve za uporabo cest in davek na službena parkirna mesta zadržati kot možnost
za prihodnje upravljanje povpraševanja po uporabi avtomobilov, pri tem pa upoštevati rezultate
nacionalnih pilotnih projektov na tem področju.
Cilj: 36. Letno spremljati nacionalne pilotne projekte ter preverjati potrebo po uvedbi
zaračunavanja uporabe cest in davka na službena parkirna mesta.

5.4.3 Potovalna ozaveščenost
Komentar opozarja na nizko raven ozaveščenosti o negativnem vplivu življenjskega sloga,
odvisnega od avtomobila. Mestni svet se namerava pridružiti nacionalnemu združenju National
TravelWise Association in sodelovati pri projektu za informacije o avtobusnih voznih redih na
nacionalni ravni TransXchange. Podan je predlog, da se na enem koridorju namestijo
obvestilne table z informacijami za potnike v realnem času, kasneje pa se to lahko razširi še
na druge koridorje. Omenja se tudi akcija za obveščanje prebivalcev o novi infrastrukturi za
kolesarje in pešce.
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Namen: Povečati ozaveščenost ljudi o posledicah njihovih potovalnih odločitev in zagotoviti,
da bodo takšne odločitve lahko sprejemali na podlagi dobre obveščenosti.
Cilj: 37. Pripraviti vsaj eno kampanjo/en dogodek na leto za boljšo potovalno ozaveščenost.

5.4.4 Potovalni načrti
Za spodbujanje zaposlenih k uporabi alternativnih potovalnih načinov za dnevne migracije se
v podjetjih in drugih organizacijah uporabljajo potovalni načrti. Mestni svet bo spodbujal
organizacije k pripravi takšnih potovalnih načrtov.
Namen: Spodbujati velike delodajalce, naj sprejmejo zelene potovalne načrte za zaposlene.
Cilj: 40. Na leto spodbuditi vsaj enega velikega delodajalca, da pripravi tak potovalni načrt.

5.4.5 Potovanje v šolo
Komentar navaja, da veliko otrok potuje v 52 mestnih šol in da število tistih, ki jih v šolo vozijo,
narašča. Mestni svet je sprejel uredbo, ki policiji omogoča, da kaznuje voznike, ki se ustavijo
na površinah pred šolo, kjer je ustavljanje prepovedano. Prizadeval si bo za širjenje pobude
»Varnejša pot v šolo«, namenjene spodbujanju hoje in kolesarjenja, skupaj z zagotavljanjem
parkirišč za kolesa ter izvajanjem izobraževalnih in promocijskih dejavnosti.
Namen: Povečati število učencev, ki v šolo prihajajo peš ali s kolesom.
Cilj: 41. Pomagati vsaj eni šoli na leto pri izvajanju pobude »Varnejša pot v šolo«.

5.5 Zmanjšanje prometa
5.5.1 Zmanjšanje cestnega prometa
Komentar obravnava Zakon o zmanjšanju cestnega prometa in zakonsko zahtevo za pripravo
poročila, ki je vključeno v prilogo C. Poudarja, da številni ukrepi, predlagani v tej Lokalni
prometni strategiji, prispevajo k zmanjšanju prometa. Povzema tudi pristop, ki ga je mestni
svet uporabil pri določanju cilja glede zmanjšanja prometa.
Namen: Zmanjšati predvideno stopnjo rasti prometa v mestnem središču med prometnimi
konicami.
Cilj: 42. Zagotoviti, da se promet v mestnem središču med dopoldanskimi in popoldanskimi
prometnimi konicami do leta 2021 ne bo povečal za več kot 25 % glede na leto 1996.

6 Izvedbeni program
To poglavje predstavlja predlagane kratko- in dolgoročne načrte mestnega sveta na področju
investicij in tekočih odhodkov. Investicijski odhodki zajemajo naložbe v nakup in gradnjo ali
vzdrževanje osnovnih sredstev, kot so ceste, mostovi in oprema, pri čemer je vrednost
posameznega sredstva navadno 10.000 GBP ali več. Tekoči odhodki pa so kratkoročni izdatki
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za kritje operativnih stroškov, kot so redno vzdrževanje cest in subvencioniranje avtobusnih
storitev.
Prikazani sta dve preglednici. Prva je podroben prikaz triletnega načrta investicijskih odhodkov
po projektih ali vrstah odhodkov in fazah, ki vključujejo proračunska leta od 2000/01 do
2004/05 in poznejša leta.
Odhodki po fazah

Projekt/vrsta odhodka

2000

2001

2002

2003

2004

Poznej

/01

/02

/03

/04

/05

ša leta

Manjši programi
Umirjanje prometa/projekti za pešce/kolesarje

50

100

100

100

100

100

Prometna signalizacija – prehodi za pešce (zebre in

65

50

50

50

50

50

Avtobusna infrastruktura/informacije

25

25

25

25

25

25

Kaselski robniki in infrastrukturne izboljšave

30

30

30

30

30

30

50

175

25

250

550

500

25

150

440

375

200

250

50

otoki za pešce) ter semaforji
Javni prevoz

Koridorji
Izboljšave okolja ob SV/SZ koridorju
SV koridor (prometne izboljšave)
SZ koridor (prometne izboljšave)
+ SZ koridor – informacije v realnem času in
prednostni pasovi za avtobuse
Sprejete prakse
Obnova ulične razsvetljave

500

500

500

500

500

500

Obnova/reciklaža cest

250

250

250

250

250

250

51

45

50

50

50

50

100

100

100

100

100

100

1371

1975

2270

1755

1155

1105

Ocena mostov in program del
Načrtovane pešpoti
Skupaj

Načrt investicijskih odhodkov v skladu z LPS mesta Dundee.
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Druga preglednica prikazuje tekoče odhodke v proračunskem letu 2000/01 in predvidene
ocenjene tekoče odhodke v času od 2001/02 do 2003/04.

Projekt/vrsta odhodka

Tekoči

Predvideni

Predvideni

Predvideni

odhodki –

odhodki

odhodki

odhodki

končni

2001/02

2002/03

2003/04

proračun
2000/01
Prometni projekti

323

323

323

323

Subvencioniranje javnega prevoza

510

480

480

480

Vozovnice s popusti in taksi kartica

1,950

1,500

1,500

1,500

Cestno omrežje/vzdrževanje

1,937

1,937

1,937

1,937

Ulična razsvetljava

837

837

837

837

Zimsko vzdrževanje

603

603

603

603

6,160

5,680

5,680

5,680

Skupaj

Načrt tekočih odhodkov v skladu z LPS mesta Dundee

Na podlagi učinkov različno visokih investicijskih odhodkov na potrebe po dolgoročnem
financiranju je bila narejena analiza dveh scenarijev.
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Priloga A Analiza ciljev in metode spremljanja
Ta analiza za vsakega od 42 ciljev določi, ali ga je mogoče doseči kratko- in/ali srednjeročno
oziroma ali prispeva k dolgoročni viziji, ter metodo spremljanja njegovih učinkov. Spodnja
preglednica je izvleček iz analize, ki prikazuje tri primere ciljev.
Sredinski stolpci:
1 – Kratkoročni cilj
2 – Srednjeročni cilj
3 – Dolgoročna vizija
1

2

3

Prostorsko načrtovanje in razvoj
Zagotoviti, da bo delež razvrednotenih območij v celotni
ponudbi zemljišč za stanovanjsko gradnjo enak
nacionalnemu povprečju v Združenem kraljestvu ali večji.

•

•

•

Do leta 2001 proučiti možnost za nove maksimalne
parkirne standarde.

•

Grajeno okolje
Do leta 2006 izvesti program »Ambassador Routes«.

•

•

Letno poročanje o napredku

Kakovost zraka, emisije in hrup
Zagotoviti doseganje vseh nacionalnih standardov
kakovosti zraka v časovnem okviru, ki ga določa
nacionalna strategija o kakovosti zraka.

•

•

Nadaljevanje rednega
spremljanja kakovosti zraka
in priprava letnih poročil

Do leta 2001 začeti izvajati Akcijski načrt za kakovost
zraka.

•

Socialna vključenost
Ohraniti sheme vozovnic s popusti na obstoječi ravni,
tako glede števila potnikov kot cen vozovnic.

•

•

Zagotoviti, da bodo vsa vozila JPP v zahtevanem roku
izpolnjevala zahteve Zakona o diskriminaciji zaradi
invalidnosti iz leta 1995..

•

•

Hoja
Do leta 2011 povečati delež ljudi, ki na delo v mestu
hodijo peš, na 22 %.

•

•

Do leta 2002 urediti četrto prometno cono v središču
mesta in s tem zagotoviti več prostora za pešce.

•

Kolesarjenje
Do leta 2001 podvojiti delež kolesarjenja v razmerju
potovalnih načinov in ga nato še dodatno podvojiti do leta
2011.

•

Cilji

Metoda spremljanja
Letni pregled vseh
stanovanjskih novogradenj v
Dandeeju
Poročilo o doseganju cilja za
junij 2001

Junija 2001 preveriti, ali je
načrt pripravljen
•

Vračilo popusta odraslim s
strani avtobusnih
prevoznikov
Spremljanje napredka in
poročilo o stanju decembra
2000

•

Pridobiti in proučiti
nacionalne popisne podatke
za leti 2001 in 2011
Poročilo o napredku
decembra 2001

•

•

Pridobiti in proučiti podatke iz
nacionalni popisov za leti
2001 in 2011. Spremljati
število kolesarjev, ki
uporabljajo zeleno obvoznico
(s štetjem na 5 stalnih
točkah), in na tej podlagi
ugotoviti uporabo koles na
letni ravni
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Mopedi in motorna kolesa
Do leta 2002 podvojiti prostor, namenjen parkiranju
motornih koles v središču mesta.

•

Meriti prostor, namenjen
parkiranju motornih koles v
središču mesta, in decembra
2001 poročati o stanju

Avtobusi
Do leta 2001 morajo vsi ponudniki lokalnih avtobusnih
storitev formalno pristopiti k partnerstvu za kakovostni
avtobusni promet.

•

Spremljanje napredka in
poročilo o stanju decembra
2000

Do leta 2011 povečati stopnjo uporabe avtobusov za pot
na delo v Dundeeju na 33 %.

•

•

Taksiji in zasebna najemna vozila
Ohraniti število taksijev na 507 tako kot v študiji.

•

•

Letno preverjati register
dovoljenj za taksiste

Zagotoviti upoštevanje Zakona o diskriminaciji zaradi
invalidnosti, zlasti ko gre za taksi storitve.

•

•

Zagotoviti, da register
vsebuje podatke, potrebne
za preverjanje skladnosti z
Zakonom o diskriminaciji
zaradi invalidnosti

Prostovoljni in občinski prevozi
Do leta 2001 sodelovati s prostovoljnim sektorjem pri
promociji pilotnega programa »Pokliči za prevoz«.

•

Spremljanje napredka in
poročilo o stanju decembra
2000

Do leta 2003 ustanoviti posredniško agencijo za najem
minibusov in druge storitve za različne skupine
uporabnikov, vključno s tistimi z lastnim avtomobilom.

•

Poročilo o napredku julija
2002

Železnica
Do leta 2011 dvakrat več potovanj na delo z vlakom.

•

Do leta 2001 ustanoviti forum, v katerem bodo sodelovali
železniški operaterji, podjetje RailTrack, gospodarska
zbornica in drugi deležniki, da bi se na dostopnih postajah
zagotovile storitve ob pravem času.

•

Spremljanje napredka in
poročilo o stanju decembra
2000

Tovorni promet
Do leta 2001 ustanoviti partnerstvo za kakovost
tovornega prometa, v katerem bodo sodelovali
predstavniki mestnega sveta, lokalnih podjetij, cestno
prevozniškega sektorja, pristanišča mesta Dundee (Forth
Ports), združenja za tovorni promet in policijske uprave
regije Tayside.

•

Spremljanje napredka in
poročilo o stanju decembra
2000

Do leta 2002 objaviti kategorizacijo cest in vodnik za
tovorni promet.

•

Spremljanje napredka in
letno poročanje o stanju

Zunanje povezave
Do leta 2002 izvesti raziskavo o ekonomski upravičenosti
in primernosti tovorne železniške postaje za Dundee.

•

•

Poročilo o stanju decembra
2001

Še naprej zagotavljati zračne prevoze in si prizadevati za
dve novi destinaciji do leta 2005.

•

•

Poročilo o stanju decembra
2004

•

•

•

Pridobiti in proučiti podatke iz
nacionalnih popisov za leti
2001 in 2011

Pridobiti in proučiti podatke iz
nacionalnih popisov za leti
2001 in 2011
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Glavne ceste
Do leta 2004 izvesti programe izboljšav za
severovzhodno in severozahodno vpadnico (odvisno od
uspešnosti pridobivanja sredstev iz sklada za javni
promet).

•

•

Spremljanje napredka in
letno poročanje

Do julija 2001 pripraviti načrt za skrajšanje potovalnih
časov na glavni cesti Kingsway, da se bo mesto lahko
potegovalo za sredstva iz škotskega sklada za javni
promet.

•

Upravljanje prometa
Začeti izvajati program, ki bo med letoma 2000 in 2005
vsako leto zagotovil prednost avtobusov na najmanj 5
signaliziranih križiščih.

•

Do leta 2002 oceniti razmere za pešce in vozila z
namenom ureditve 6 prehodov za pešce na ustreznih
lokacijah.

•

Varnost v cestnem prometu
Zmanjšati število žrtev prometnih nesreč vsaj na raven, ki
jo določajo nacionalni cilji.

•

Prometna vozlišča
Do leta 2001 izvesti raziskavo za določitev prometnih
vozlišč.

•

Nadzor raziskave in poročilo
decembra 2001

Do julija 2001 pripraviti načrt za gradnjo prometnega
vozlišča za zračni/železniški/avtobusni promet na letališču
Dundee, da se bo mesto v prihodnje lahko potegovalo za
sredstva iz škotskega sklada za javni promet.

•

Poročilo o napredku januarja
2001

Vzdrževanje
Cestno omrežje
Do leta 2002 zmanjšati število telesnih poškodb/škodnih
dogodkov v cestnem prometu za 10 % glede na stanje iz
obdobja 1995/96.

•

Pregled podatkov o
odškodninskih zahtevkih in
poročilo decembra 2000

Zimsko vzdrževanje
Do leta 2002 zmanjšati število telesnih poškodb za 10 %
glede na stanje iz obdobja 1995/96.

•

Pregled podatkov o
odškodninskih zahtevkih in
poročilo decembra 2000

Vzdrževanje mostov
Do leta 2003 odpraviti zaostanke pri rednih vzdrževalnih
delih na mostovih.

•

Poročilo decembra 2001

Parkirna politika
Omejiti število parkirnih mest za dolgotrajno parkiranje v
središču mesta na okoli 1800.

•

Do leta 2002 zagotoviti, da bodo vsa parkirišča mestnega
sveta s parkomati ustrezala standardom varnih parkirišč
Združenja višjih policijskih uradnikov.

•

Spremljanje napredka in
poročilo o stanju januarja
2001

•

Spremljati napredek in
poročati o stanju decembra
2002

Spremljaje napredka in
poročilo o stanju decembra
2001

•

•

•

•

Uporaba računalniške baze
podatkov za spremljanje
resnosti in števila prometnih
nesreč ter letno poročanje

Letna raziskava razpoložljivih
parkirnih mest za dolgotrajno
parkiranje
Poročilo o napredku do
decembra 2001

24 / 32

Champion City - Dundee

01/10/17

Dajatve za uporabo cest in davek na službena
parkirna mesta
Letno spremljati nacionalne pilotne programe in preverjati
potrebo po uvedbi sistema za zaračunavanje uporabe
cest in davka na službena parkirna mesta.

•

•

•

Spremljanje nacionalnih
pilotnih programov in po
potrebi poročanje o njih junija
vsako leto

Potovalna ozaveščenost
Pripraviti vsaj eno kampanjo/en dogodek na leto boljšo
potovalno ozaveščenost.

•

•

•

Decembra vsako leto
poročati o letnih
kampanjah/dogodkih

Zagotoviti, da bo do leta 2001 30 % avtobusnih
postajališč opremljenih z obvestilnimi tablami z
informacijami za potnike.

•

Vzdrževati register
obvestilnih tabel na
avtobusnih
postajališčih/čakalnicah in
poročati o stanju decembra
vsako leto.

Potovalni načrti
Do junija 2001 pripraviti potovalni načrt mestnega sveta
mesta Dundee.

•

Spremljanje napredka in
poročilo o stanju decembra
2000

Spodbuditi vsaj enega velikega delodajalca na leto, da
sprejme potovalni načrt.

•

•

•

Spremljanje napredka in
letno poročilo

Potovanje v šolo
Pomagati vsaj eni šoli na leto pri izvajanju pobude
»Varnejša pot v šolo«.

•

•

•

Poročanje o napredku
decembra vsako leto

Zmanjšanje cestnega prometa
Zagotoviti, da se promet v mestnem središču med
dopoldanskimi in popoldanskimi prometnimi konicami do
leta 2021 ne bo povečal za več kot 25 % glede na leto
1996.

•

•

•

Letno poročanje o
avtomatskem štetju prometa
in celovito spremljanje vsakih
5 let

Priloga B Analiza komponent
S to analizo se za vsako ključno komponento določi namen oziroma cilj in presodi, kako ta
prispeva k doseganju ciljev na višji ravni. Ocena 1 pomeni velik prispevek, 2 pomemben
prispevek in 3 majhen prispevek. Ocene se nato združijo, skupni rezultat pa pokaže prispevek
k celotni strategiji – višje kot je število točk, večji je prispevek.

Priloga C Poročilo po Zakonu o zmanjšanju cestnega prometa
To poročilo je zakonsko predpisano z Zakonom o zmanjšanju cestnega prometa.
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Povzetek celostne
mesta Dundee

logistične

strategije

Celostna logistična strategija (CLS) mesta Dundee
ima pet poglavij in dodatek. Skupaj obsegajo 22
strani. Ogledate si jo lahko tukaj. V nadaljevanju so
navedeni kratki povzetki vsakega poglavja.

Določitev okvira
To poglavje predstavi projekt ENCLOSE, v okviru
katerega je bila pripravljena CLS. Navaja, da si CLS
prizadeva dopolniti obstoječe pobude in razširiti cilje
za doseganje energetsko učinkovitejše logistike ter s
tem zmanjšanja s tovornim prometom povezanih
emisij ogljika. Pri tem se sklicuje na nacionalne,
regionalne in lokalne zakone ter politike.

Ozadje in ključni problemi
V tem poglavju je najprej navedenih nekaj osnovnih informacij o mestu (prebivalstvo, fizične
značilnosti, gospodarstvo). Kakovost zraka je prepoznana kot največji izziv, poudarjena pa je
tudi pomembna vloga Regionalnega prometnega partnerstva (ang. Regional Transportation
Partnership – RTP) pri načrtovanju tovornega prometa.
Problematika, povezana z logistiko v
mestu Dundee, je predstavljena s
povzetkom sklepov prvega dogodka
za izboljšanje ozaveščenosti.
Predstavljene so informacije o
akcijskih načrtih mestnega sveta
glede kakovosti zraka in hrupa ter
pobude mestnega sveta in RTP za
tovorni promet. Slednje vključujejo
boljši dostop do pristanišča Dundee,
ustanovitev partnerstva za kakovost
tovornega prometa in proučitev
izvedljivosti
tovornega
konsolidacijskega centra.
Navedene so tudi podrobnosti o pristopu k upravljanju prometa v mestnem središču. Ta
vključuje nadzor dostopa do območja znotraj notranje mestne obvoznice, urejanje con za
pešce, omejevanje časa za dostop vozil do glavnih nakupovalnih ulic ter sprejetje uredb o
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obcestnih prostorih in njihovem nadzoru. Obravnava tudi mestne inteligentne prometne
sisteme za nadzor in upravljanje prometne signalizacije, spremenljivih obvestilnih znakov na
parkiriščih, kamer CCTV in informacij v realnem času za avtobusne potnike.
Predstavljen je tudi splošni logistični okvir, skupaj s posebnimi predpisi za promet komercialnih
in tovornih vozil ter pregledom glavnih logističnih tokov, ki temelji na štetju prometa in anketah
trgovcev na drobno.

Cilji
V tem poglavju so predstavljeni cilji CLS mesta
Dundee:
 energetsko učinkovitejša logistika v mestu,
 zmanjšanje
negativnih
okoljskih
vplivov
tovornega prometa v mestu,
 z zmanjševanjem okoljskega vpliva lastnega
voznega parka mora mestni svet biti vzor.

Načrt
Predstavljen je program ukrepov, ki se
delijo na kratko- (2014–2017), srednje(2018–2023) in dolgoročne (po letu
2023). Kratkoročni program odraža
trenutne finančne omejitve. Srednjeročni
program se lahko začne izvajati
predčasno,
če
bodo
možnosti
financiranja. Njegovo izvajanje bo treba
v letih 2018–2023 nadzirati in po potrebi
prilagajati. V uvodu je prikazano, kako je
časovni razpored izvajanja CLS usklajen
z drugimi strategijami, kot je regionalna
prometna strategija, in možnostmi
financiranja.
Kratkoročni program nadaljuje obstoječe pobude. Poleg nadzora upravljanja prometa, zlasti
na območju mestnega središča, so tudi posebne pobude za spodbujanje trajnostne logistike v
mestu. Te vključujejo uvedbo sistema ECOStars za kombije in tovornjake (za pomoč podjetjem
pri ustvarjanju okolju prijaznega voznega parka), razvoj spletnih informacij za usmerjanje
tovornjakov in uporabo električnih vozil
za potrebe mestnega sveta. Narejena bo
tudi študija izvedljivosti območja z
majhnimi emisijami v mestnem središču.
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Srednjeročni program zajema tri ukrepe: prevoz nakupov strank do parkirišč P+R (to bo
odvisno od napredka pri njihovem uvajanju), možen razvoj konsolidacijskega centra in
nadaljnji razvoj informacijskih storitev na podlagi spleta/aplikacij/satelitske navigacije za
potrebe izvajalcev tovornih/logističnih storitev v mestu.
Dolgoročni program vključuje dva projekta. Oba zahtevala znatne naložbe. Prvi je gradnja
tovornega tira v pristanišču Dundee za spodbujanje preusmerjanja tovora s cest na železnico,
drugi pa predvideva, odvisno od izvedljivosti, izboljšave ceste A90 skozi mesto Dundee ali
okrog njega. Te bi koristile logističnim tokovom v mestu in tudi cestnemu tovornemu prometu
na daljše razdalje, ki poteka skozenj .

Ocena pobud
V petem poglavju je prikaz razmer na področju mestne logistike, ki temelji na štetju in
klasifikaciji prometa na glavnih mestnih cestah ter številu komercialnih vozil, ki vstopajo v
središče mesta. Predstavljene so tudi meritve kakovosti zraka, opravljene na postajah za
spremljanje kakovosti zraka, ki so na »kritičnih točkah« po mestu. Na podlagi razpoložljivih
podatkov je narejena kratka ocena srednje-in dolgoročnih projektov.
Vozila na električni pogon mestnega sveta mesta Dundee
Vozni park mestnega sveta mesta Dundee je z več kot 600 vozili eden največjih v regiji
Tayside. Večina jih ima bencinske ali dizelske motorje z emisijami CO2, NO2 in delcev PM10.
Električna vozila pa pripomorejo k doseganju okoljskih ciljev mestnega sveta, saj ni škodljivih
emisij, manjši pa so tudi izpusti CO2. Območje, ki ga pokriva mestni svet, je zelo kompaktno,
zato so električna vozila še posebej primerna in uporabna, saj so potovalne razdalje v
primerjavi z območji drugih mestnih občin razmeroma kratke.
Električna vozila so dražja od vozil na bencinski ali dizelski pogon, toda izsledki kažejo, da so
glede na življenjsko dobo cenejša, ker so stroški goriva in vzdrževanja sorazmerno nižji.
Za obstoječih 39 električnih vozil mestnega sveta je bil narejen tudi izračun izpustov CO2.
Ugotovili so, da električna vozila znižajo izpuste CO2 v mestu za 66,1 t/leto, v samem središču
pa za 0,6 t/leto. Preskuša se tudi programska oprema za optimizacijo poti in izogibanje
mestnemu središču.
Prevoz nakupov strank do parkirišč P+R
Za zdaj ni mogoče oceniti stroškov prevoza nakupov strank do parkirišč P+R, ker podrobnih
podatkov o delovanju storitev P+R še ni. Predvidoma naj bi se zmanjšale potrebe po vožnji
do trgovin v središču mesta zaradi prevzema težjega ali voluminoznega blaga. Možno je tudi,
da bi se zmanjšale potrebe trgovcev na drobno po dostavi težjega in voluminoznega blaga na
domače naslove kupcev. S tem bi dosegli neto zmanjšanje števila prevoženih kilometrov
dostavnih vozil. Ni pa mogoče oceniti vpliva na razdalje, ki jih dostavna vozila prevozijo v
središču mesta, ker ni podrobnejših podatkov.
Podatki za oceno te pobude bodo morda na voljo po izvedbi pilotnega projekta Den Bosch, ki
je del projekta ENCLOSE.
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Konsolidacijski center
Rezultati študije izvedljivosti, opravljene v letih 2010 in 2011, so pokazali, da bi bili okvirni letni
stroški poslovanja konsolidacijskega centra v Perthu med 120.000 in 345.000 GBP. Ocena
temelji na predpostavkah, da bi bila uporabljena obstoječa logistična infrastruktura in eno samo
električno dostavno vozilo, ki bi na dan opravilo štiri dostave, in da bi zagotovitev novega
skladiščnega objekta pomenila znatno večje stroške investicijskega vzdrževanja. Te
predpostavke bi veljale tudi za konsolidacijski center v Dundeeju.
Študija je ocenila tudi učinke konsolidacijskega centra v Dundeeju in ugotovila, da bi se, če bi
center od trgovcev na drobno prevzel 20 % dostav, emisije lahko takole zmanjšale:
 CO2: 96,1 – 113,6 t/leto (zmanjšanje za 11,8–13, 9 %)
 NOx: 555 – 646 kg/leto (zmanjšanje za 12,5–13,2 %)
 PM10: 29,5 – 31,2 kg/leto (zmanjšanje za 13,3–13,4 %); vir: Sustainable Urban Logistics

Plan for Dundee – Draft
Nadaljnji razvoj informacijskih storitev na podlagi spleta/aplikacij/satelitske navigacije
za potrebe izvajalcev tovornih/logističnih storitev v mestu Dundee
Stroškov razširitve obstoječih spletnih informacijskih storitev ni mogoče oceniti. Učinki naj bi
bili pozitivni v smislu zmanjšanja po nepotrebnem prevoženih kilometrov in tega, da bi se
dostavna vozila izognila prometnim zamaškom, zamudam zaradi dela na cesti itd.
Gradnja tovornega tira v pristanišču Dundee
Popolni podatki za ugotavljanje pričakovanih učinkov poslovnega modela za tovorni tir niso na
voljo. Možne koristi bi bile zmanjšanje prometa težkih tovornih vozil, zlasti po zahodnem in
srednjem delu ceste Kingsway, pa tudi manjše onesnaževanje zraka in emisije CO2.
Upravljavci pristanišča si prizadevajo, da bi cestni tovorni promet obšel mestno središče, zato
ga usmerjajo proti vzhodu na cesto Stannergate ter nato na A92 in A90.
A90 skozi mesto Dundee ali okrog njega
Treba bo nadalje proučiti izvedljivosti obeh možnosti za izboljšanje ceste A90 bodisi skozi
mesto bodisi okrog njega.

Spremljanje
Predlaga se spremljanje prometa s štetjem gospodarskih vozil v mestnem središču, ki se bo
izvajalo ob koncu kratkoročnega obdobja leta 2017 in ponovno ob koncu srednjeročnega
obdobja leta 2023. Spremljanje kakovosti zraka se bo izvajalo letno na obstoječih postajah za
spremljanje kakovosti zraka.

Dodatek
Dodatek prikazuje lokacijo nakladalnih mest v mestnem središču Dundeeja.
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Prizadevanja mesta Dundee na področju
komunikacije in vključevanja deležnikov
Pri razvoju lokalne prometne strategije (oziroma CPS)
Mestni svet mesta Dundee je oktobra 2000 objavil svojo celostno prometno strategijo (CPS) z
naslovom Lokalna prometna strategija (LPS). LPS je bila oblikovana kot odgovor na belo knjigo
vlade Združenega kraljestva iz leta 1998 z naslovom Travel Choices for Scotland (Potovalne
izbire za Škotsko), ki je pozvala škotske lokalne oblasti, naj izdelajo svoje LPS, vendar tega
od njih ni zahtevala. V beli knjigi je vlada zapisala: »Lokalna prometna strategija bo določila
načrte in prednostne naloge lokalnih organov za razvoj celostne prometne politike na njihovem
območju, ki bo služila ljudem v skladu z našimi splošnimi cilji trajnostnega razvoja.« LPS torej
ni zakonsko predpisan dokument, vendar zakonodaja lokalnim oblastem nalaga, da pri
njegovem oblikovanju upoštevajo vladne smernice za pripravo lokalnih prometnih strategij.
Smernice so na voljo na http://www.gov.scot/Resource/Doc/37428/0026480.pdf.
LPS mesta Dundee je nastala v okviru omejenih kadrovskih zmogljivosti, ki jih je tedaj imel
mestni svet. Opravil je začetno notranje posvetovanje, na podlagi katerega je bil pripravljen
vmesni dokument o LPS. Ta je bil še posebej pomemben, saj je začrtal vizijo in splošno
usmeritev strategije, hkrati pa pripomogel k določitvi ciljev, prepoznavanju priložnosti ter
oblikovanju politik in pobud.
Vmesna LPS je bila 25. oktobra 1999 predstavljena Odboru za načrtovanje in promet
mestnega sveta s priporočilom članom odbora, da pripravijo obsežna posvetovanja. Dokument
je bil nato posredovan organizacijam, ki jih mestni promet zadeva, da dajo pripombe in
predloge. V posvetovanjih so sodelovali škotska vlada, nacionalne predstavniške organizacije,
zainteresirane za prostorski razvoj (kot so Škotska federacija lastnikov zemljišč, organizacija
Škotski domovi, Škotsko združenje stanovanjskih gradbenih podjetij), svetovalni organi na
področju oblikovanja (kot je Kraljevska komisija lepih umetnosti za Škotsko), mestni sveti
sosednjih občin, politične stranke, nacionalna interesna združenja na področju prometa (kot
sta Kolesarski potovalni klub in Združenje za tovorni promet), lokalna podjetja za opremljanje
zemljišč, okoljske organizacije, prevozniki in sveti skupnosti (svet skupnosti je prostovoljni
organ, ki ga ustanovijo lokalni prebivalci za delovanje v imenu svojega območja). Prejete
pripombe so bile uporabljene pri oblikovanju dokončne strategije, ki je bila nato znova poslana
omenjenim organizacijam v presojo. Končne pripombe so bile skupaj s spremenjeno končno
različico LPS 30. oktobra 2000 predložene Odboru za načrtovanje in promet v odobritev.

Pri razvoju regionalne prometne strategije (regionalne CPS)
Predvideno je bilo, da bo pregled LPS opravljen leta 2003. Toda je v tem času je vlada
Združenega kraljestva prenesla pristojnosti na novo ustanovljeni škotski parlament, ki je
uvedel nov sistem regionalnega prometnega načrtovanja. Z zakonom je bila predpisana
priprava regionalne prometne strategije (RPS). Dundee je bil skupaj z okrožji Angus, Perth in
Kinross ter Stirling vključen v regijo Tayside in Osrednja Škotska. Škotski parlament je
zagotovil finančna sredstva za posvetovanja in razvoj scenarija za novo RPS. Pri njenem
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oblikovanju je bilo treba upoštevati smernice škotske vlade. Vsako PRS so morali odobriti
vladni ministri, saj je bilo od tega odvisno financiranje velikih projektov.
Ker ima RPS, ki pokriva Dundee, zelo podoben okvir prometne politike, je Dundee obdržal
svojo LPS, ki določa podrobnejše lokalne programe in politike. Nadaljnji razvoj posameznih
elementov, programov oziroma ukrepov LPS je potekal glede na potrebe po odzivanju na
spreminjajoče se okoliščine. Ključna med njimi je bila priprava celostne logistične strategije
(CLS), ki podrobno opredeljuje strategijo razvoja mestne logistike. LPS kot celota pa ni bila
posodobljena v LPS druge generacije.

Pri razvoju celostne logistične strategije (CLS)
Razvoj CLS je potekal v okviru projekta ENCLOSE (ang. Energy Efficiency in City Logistics
Services for Small and Mid-Sized European Historic Towns), ki ga je financirala IEE. Eden
njegovih glavnih ciljev je bil razvoj smernic za izdelavo CLS, zato je sodelovanje z deležniki
potekalo po predlogi, razviti v okviru tega projekta.
V začetni fazi je mesto uporabilo raziskavo, izvedeno med trgovci v mestnem središču, ki je
bila sicer narejena za potrebe neke druge pobude, vendar je povsem ustrezala zahtevam za
razvoj CLS. Vključevala je vprašalnik o naravi in pogostosti dostav, pa tudi o kritičnem mnenju
trgovcev o težavah z dostopom pri dostavah.
Deležniki so sodelovali predvsem pri dveh dogodkih za izboljšanje ozaveščenosti (ang.
Awareness Raising Events – ARE). Prvi je potekal junija 2013. Na njem so bile predstavljene
nacionalne, regionalne in lokalne prednostne naloge ter pobude, pogledi izvajalcev storitev in
vprašanja v zvezi s kakovostjo zraka. Sledila je delavnica, ki jo je vodilo podjetje neodvisnih
svetovalcev. Vabila za udeležbo so bila poslana škotski vladi, regionalnim prometnim
partnerstvom, drugim oddelkom mestnega sveta mesta Dundee, mestnim svetnikom,
nacionalnim predstavniškim organizacijam na področju prometa (kot sta Združenje za tovorni
promet in Združenje za cestni tovorni promet), prevoznikom v tovornem prometu ter
trgovinskim, maloprodajnim in gospodarskim predstavniškim organizacijam v Dundeeju.
Dogodek je skušal opredeliti problematiko, povezano z mestno logistiko, kot so težave pri
dostavi ter družbeni in okoljski problemi, ki so posledica logistične dejavnosti, ter izboljšave ali
rešitve, ki bi jih bilo mogoče sprejeti. Sklepi tega dogodka so služili kot pomoč pri pripravi
osnutka CLS.
Drugi dogodek za izboljšanje ozaveščenosti
je potekal leto kasneje. Vabilu je bil priložen
osnutek CLS. Tudi ta dogodek je vključeval
delavnico, ki so jo tokrat vodili uradniki
mestnega sveta. Želeli so pridobiti mnenja o
osnutku CLS. Obravnavali so vsako poglavje
posebej. Sklepi tega dogodka so bili vneseni
v končno različico CLS, ki so jo oktobra 2014
predložili Odboru za razvoj mesta v
odobritev.
Oba dogodka za izboljšanje ozaveščenosti
sta uspešno vključila deležnike v proces razvoja CLS. Večji izziv pa je bilo vključevanje
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deležnikov, ki niso neposredno odgovorni za logistiko, zlasti trgovcev na drobno. To se
morda kaže v enem od zaključkov CLS, da so imeli izvajalci logističnih storitev na splošno le
omejene težave pri dostopu do prostorov in objektov.

32 / 32

