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Introducere
Prezentul document rezumă Strategia
Locală de Transport a orașului Dundee
(SLT, 2000), cunoscută în Europa
continentală sub denumirea de Plan de
Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), și
modul în care a fost elaborată, prin
implicarea părților interesate în acest
proces. Versiunea completă a PMUD-ului
poate fi consultată aici.
În Scoția, PMUD-urile nu sunt documentații
obligatorii. Cu toate acestea, orice consiliu
local (din cele 31 existente în Scoția) care
decide să elaboreze un astfel de PMUD
trebuie să urmeze orientările Guvernului
scoțian cu privire la strategiile locale de transport (PMUD-uri).
Acest document rezumă, de asemenea, acțiunile întreprinse de
Consiliul Local al Dundee în domeniul logisticii urbane durabile. Planul
de Logistică Urbană Durabilă (Sustainable Urban Logistics Plan SULP) reprezintă una din inițiativele formulate în cadrul PMUD-ului,
care a fost adoptată în vederea promovării logisticii urbane, cu luarea
în calcul a aspectelor sociale și de mediu ale operațiunilor logistice.
SULP poate fi consultat aici.
Documentul de față cuprinde trei capitole. Capitolul 1 prezintă un
rezumat al PMUD-ului, capitolul 2 rezumatul SULP-ului, iar capitolul 3
rezumatul procesului de elaborare a PMUD-ului și a SULP-ului, din
perspectiva comunicării cu părțile interesate și a implicării acestora în
proces.
PMUD-ul a fost elaborat în perioada 1999 - 2000, în vreme ce SULPul a fost conceput aproximativ 13-14 ani mai târziu. În acest interval de
timp, au fost dezvoltate și îmbunătățite tehnicile de implicare a părților interesate, iar volumul
resurselor alocate acestui domeniu al planificării a crescut.
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Rezumatul PMUD-ului orașului Dundee
(Strategia Locală de Transport - SLT)
Strategia Locală de Transport a
orașului Dundee (SLT) cuprinde
șase capitole, precedate de o
prefață și însoțite de trei anexe.
Următoarele pagini rezumă fiecare
parte din cadrul Strategiei. Este
inclus și un Cuprins care oferă
informații privind volumul Strategiei
și ponderea diferitelor sale secțiuni.
Imaginile
colorate
inserate
ilustrează
unele
dintre
amplasamentele menționate în
text. SLT poate fi consultată aici.

Prefață
„Prefața" este semnată de către inițiatorul și coordonatorul secțiunii Planificare și Transport
din cadrul Consiliului Local al Dundee. Aceasta prezintă un rezumat succint al procesului de
elaborare a Strategiei și al consultărilor efectuate pe această temă, menționând faptul că
dezbaterea privind mobilitatea urbană va continua și vor fi realizate revizuirile necesare pentru
a răspunde noilor provocări.
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1 Introducere
În introducere sunt menționate Cărțile Albe ale Guvernului britanic „A New Deal for Transport”
(Un nou acord privind transporturile) și „Travel Choices for Scotland” (Opțiuni de deplasare în
Scoția), fiind semnalată intenția de a implementa un sistem de transport mai integrat, pentru
reducerea nevoii de a călători și creșterea mobilității pentru toată lumea. Prin Cărțile Albe a
fost recunoscut rolul esențial al autorităților locale, acestea fiind încurajate să elaboreze SLT.
SLT a Dundee reflectă politicile și obiectivele stabilite de Consiliu și prin Planurile locale, fiind
strâns legată de planificarea spațială.
Este recunoscut faptul că SLT este importantă din perspectiva nevoilor economice și sociale,
și a accesului la facilități, reducând necesitatea de a călători, minimizând efectele negative
asupra mediului și conferind un rol fiecărui mod de transport, inclusiv automobilului personal.
De asemenea, se admite că parteneriatele sunt esențiale.
Este inclusă deopotrivă o scurtă declarație referitoare la varianta intermediată a strategiei, la
consultările ulterioare și la faptul că se va realiza o monitorizare continuă și că, în 2003, va
începe revizuirea integrală a Strategiei.

2 Cadrul politic
Acest capitol rezumă principalele aspecte identificate în urma examinării documentelor
strategice de la nivel național, regional și local. Documentele luate în considerare sunt:
La nivel național
▪
▪
▪

Cartea Albă „Travel Choices for Scotland” (Opțiuni de deplasare în Scoția)
National Planning Policy Guidance 17 – Transport and Planning (Orientări privind politica
națională de amenajare a teritoriului – Transport și Urbanism)
Road Traffic Reduction Act 1997 (Legea din 1997 pentru reducerea traficului rutier)

Legea pentru reducerea traficului rutier a impus întocmirea, până la sfârșitul lunii octombrie
2000, a unui raport referitor la nivelul actual și viitor al traficului și, după caz, privind obiectivele
(specifice) de reducere a ratei de creștere a traficului local. Acest raport este inclus într-o
anexă a SLT.
La nivel regional
▪ Tayside Structure Plan 1993 (Planul structural din 1993 pentru regiunea Tayside)
La nivel local
▪ Dundee Local Plan (Planul local de urbanism al Dundee)
▪ Corporate Plan for Dundee (Planul corporativ pentru orașul Dundee)
▪ Dundee LA21 Strategy (Strategia LA21 a Dundee)
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3 Dundee
–
aspecte
transporturilor

din

sectorul

Acest capitol este împărțit în două secțiuni, una referitoare la obiceiurile de deplasare, cealaltă
la calitatea serviciilor în domeniu. Sunt examinați factorii determinanți pentru formarea
obiceiurilor de deplasare și, respectiv, pentru calitatea serviciilor. La finalul fiecărui subcapitol
este inserată o casetă care conține o listă cu oportunitățile identificate. Listele sunt reproduse
integral mai jos.

3.1 Obiceiurile de deplasare
Aici sunt identificați factorii care contribuie la formarea obiceiurilor de deplasare în Dundee:
(1) Topografia
Este evidențiată localizarea orașului în estuarul râului Tay și pe dealul Law, situat în partea
interioară a continentului față de râu.
(2) Date demografice
Dundee este un centru regional care deservește o populație de două ori mai mare decât cea
a orașului în sine. Alți factori sunt: migrația exterioară spre zonele învecinate; creșterea
distanțelor pe care se fac călătoriile; îmbătrânirea populației; rata ridicată a șomajului; numărul
redus de automobile proprietate personală.
(3) Utilizarea solului și dezvoltarea urbană
Factorii-cheie sunt: diversificarea bazei tradiționale de producție, cu noi dezvoltări concentrate
în vestul orașului Dundee; menținerea rolului centrului orașului; schimbări în privința
locuințelor, prin demolarea locuințelor sociale din zonele cu o densitate mare și regenerarea
zonelor industriale dezafectate din jurul centrului; și construirea unui număr semnificativ de
locuințe noi în Angus, în estul orașului Dundee.
(4) Rețeaua rutieră principală
Sunt identificate inelele rutiere interioare și exterioare și principalele artere care converg către
centrul orașului, fiind semnalate probleme legate de capacitatea circulațiilor din nord-est și
nord-vest. Există o hartă care prezintă volumele de trafic din Rețeaua de drumuri strategice.
(5) Obiceiurile de deplasare
Factorii-cheie identificați includ: numărul scăzut de automobile proprietate personală; o rată
de creștere a traficului mai mică decât cea medie națională; deplasarea elevilor, studenților și
a personalului instituțiilor de învățământ influențează temporar traficul la anumite ore; în zonele
din vecinătatea orașului se înregistrează mai multe automobile proprietate personală și, prin
urmare, un procent mai ridicat al deplasărilor cu automobilul personal către locul de muncă;
continuarea migrației în afara orașului va duce la o scădere a utilizării serviciilor de transport
public; traficul de tranzit pe axa est-vest a orașului, la orele de vârf; scăderea numărului copiilor
care merg pe jos la/de la școală și creșterea numărului celor conduși cu mașina.
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Obiceiuri de deplasare
Oportunități
- Amplasarea locuințelor și a locurilor de muncă astfel încât să fie redusă tranzitarea
orașului pe axa est-vest.
- Proiectarea ansamblurilor rezidențiale astfel încât să poată fi bine deservite de
autobuze și să ofere condiții optime pentru mersul pe jos și cu bicicleta.
- Amplasarea spațiilor de agrement, a celor de vânzare en gros și cu amănuntul,
precum și a locurilor de muncă, în zone bine deservite de transportul public și
amenajarea de facilități adecvate pentru a le face ușor accesibile pe jos și cu
bicicleta.
- Promovarea inițiativei Planului Local de a transforma orașul Dundee într-un loc
atrăgător pentru a locui și a munci, stopând astfel migrația către zonele vecine și
reducând traficul rutier în Dundee.
- Dezvoltarea suburbiilor ca zone autonome echilibrate, cu accent pe facilitățile locale.
- Continuarea inițiativei „Să îi redăm orașului sufletul", cu accent pe reconversia
zonelor industriale dezafectate.
- Îmbunătățirea stării arterelor rutiere, inclusiv a celor care se intersectează cu drumul
național Kingsway, pentru toate modurile de transport, acordând prioritate
transportului public, mersului pe jos și cu bicicleta.
- Promovarea inițiativei „Drumuri mai sigure spre școală” pentru a crește numărul
copiilor care merg cu bicicleta și pe jos.
- Încurajarea organizațiilor să elaboreze Planuri pentru Transport „Verde”, pentru a
reduce ponderea călătoriilor cu automobilul, în special la orele de vârf.

3.2 Nivelul serviciilor furnizate
Această secțiune se referă la calitatea rețelei de transport.
(1) Automobilele personale și vehiculele comerciale
Se subliniază faptul că Dundee are o rețea rutieră bine dezvoltată, asigurând un nivel adecvat
de deservire a utilizatorilor de automobile personale și vehicule comerciale. Se observă că, în
general, congestionarea traficului este prezentă la orele de vârf, dar, în unele zone, încep să
apară dificultăți de preluare a fluxului auto și la alte ore. Arterele rutiere de pe axele N-E și NV și șoseaua de centură prezintă probleme privind capacitatea rutieră. Se menționează că
există o politică de restricționare a parcării de lungă durată în centrul orașului și că standardele
minime referitoare la numărul locurilor de parcare în noile ansambluri rezidențiale au
determinat un excedent al acestora. De asemenea, se evidențiază, fără alte comentarii, că,
pentru a limita utilizarea autovehiculelor, prin Cartea albă a Guvernului sunt promovate taxele
de drum și cele pentru locurile de parcare de la locul de muncă.

9 / 37

Champion City - Dundee

(2) Utilizatorii transportului public
Se remarcă faptul că zonele rezidențiale sunt bine deservite de autobuze (servicii regulate și,
în plus, au fost amenajate o serie de benzi dedicate autobuzelor). Taxiurile au, de asemenea,
permisiunea de a utiliza benzile pentru autobuze. Apar probleme în cazul în care pasagerii
trebuie să schimbe mijloacele de transport în zona centrală a orașului, întrucât nu există un
sistem integrat de taxare, care să asocieze diverșii operatori. Sunt menționate investițiile
recente în achiziționarea de autobuze noi, care au îmbunătățit imaginea și accesibilitatea
serviciilor de transport public, precum și renovarea stațiilor de autobuz. Este identificată nevoia
de a analiza posibilitățile de creare a unor parcări de tip Park & Ride pentru persoanele care
locuiesc în afara orașului Dundee. Deși Dundee oferă conexiuni cu rețeaua feroviară, au fost
identificate probleme referitoare la legătura dintre gara din Dundee și centrul orașului. Se face
referire la Aeroportul din Dundee și la rolul acestuia în dezvoltarea comerțului și industriei
locale.
(3) Pietonii
Se constată că o zonă extinsă a centrului orașului este pietonizată, legătura cu zonele
înconjurătoare realizându-se prin intermediul inelului rutier interior. În situațiile în care nu a fost
posibilă pietonalizarea, au fost instituite măsuri de îmbunătățire a siguranței rutiere, iar
sistemul CCTV contribuie la reducerea temerilor în ceea ce privește infracțiunile.
(4) Bicicliștii
Se remarcă ponderea scăzută a utilizării bicicletei în Dundee, dar și faptul că, recent, au fost
aduse îmbunătățiri infrastructurii pentru biciclete, incluzând un traseu circular pentru ciclismul
de agrement, piste pentru biciclete în jurul școlilor din zona Whitfield, piste pentru biciclete pe
traseul arterei N-E, o parcare pentru biciclete în centrul orașului și traseul din cadrul Rețelei
naționale de piste pentru biciclete (National Cycling Network), care străbate orașul Dundee.
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Nivelul serviciilor
Oportunități
·

Asigurarea, prin sistemul de planificare, că numărul locurilor de parcare private nerezidențiale se
reduce sau, în cel mai rău caz, nu crește.

·

Revizuirea standardelor de parcare pentru noile ansambluri rezidențiale și stabilirea numărului
maxim de niveluri de parcare, cu scopul de a limita utilizarea automobilelor personale.

·

Analizarea taxelor de drum și a celor pentru locurile de parcare de la locul de muncă ca o potențială
opțiune în gestionarea folosirii autovehiculelor.

·

Promovarea măsurilor de îmbunătățire a accesibilității, a fiabilității și vitezei autobuzelor, precum și
a informațiilor disponibile, printr-o abordare bazată pe un parteneriat pentru servicii de calitate.

·

Analizarea posibilității de creare a unor parcări de tip Park & Ride, pentru a încuraja persoanele care
trăiesc în afara orașului Dundee să adopte practici de deplasare mai ecologice.

·

Analizarea, în colaborare cu Railtrack și cu operatorii de transport feroviar de călători, a posibilităților
de a spori rata de utilizare a transportului feroviar, prin furnizarea unor servicii la ore adecvate ale
zilei, către gări accesibile.

·

Analizarea posibilității de a realiza un nod de transport intermodal, adiacent Aeroportului Dundee,
care să asigure conexiunea între transportul aerian și cel cu trenul și cu autobuzul.

·

Continuarea furnizării de servicii aeriene, având în vedere creșterea numărului destinațiilor
disponibile.

·

Extinderea zonelor pietonale și a celor destinate bicicliștilor din centrul orașului.

·

Eliminarea traficului secundar din centrul cartierelor, acolo unde este posibil, și adaptarea cadrului
urban pentru mersul pe jos și cu bicicleta.

·

Continuarea îmbunătățirii condițiilor pentru pietoni, prin amenajarea de noi traversări pentru pietoni,
măsuri de calmare a traficului, sisteme CCTV, precum și prin măsuri de îmbunătățire a calității
mediului.

·

Completarea centurii rutiere verzi a orașului.

·

Realocarea spațiului rutier pentru amenajarea unor piste pentru biciclete, în special pe arterele care
fac legătura cu centrul orașului, și înființarea de parcări pentru biciclete, unde este necesar.

4 Strategia pe termen lung
4.1 Viziune
Această secțiune prezintă viziunea pe termen lung, aferentă strategiei pentru un transport
durabil pentru orașul Dundee. Aceasta cuprinde patru elemente, care se referă la: alegerea
unor modalități de deplasare care să reducă dependența de automobile; reducerea excluziunii
sociale; asigurarea unui mediu atractiv pentru pietoni, atât în centrul orașului cât și în centrele
de cartier; și asigurarea unei informări mai bune privind opțiunile de transport.
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4.2 Transportul integrat durabil
În acest subcapitol este definită noțiunea de sustenabilitate din perspectiva transportului,
făcându-se referire la Comisia Bruntland și la Cartea albă a Guvernului Regatului Unit „A New
Deal for Transport” (Un nou acord privind transporturile). Se evidențiază faptul că definiția din
Cartea albă a transportului integrat corespunde celor cinci obiective ale guvernului în sectorul
transporturilor (economie, accesibilitate, mediu, siguranță și integrare).

4.3 Obiective de nivel superior
Sunt enumerate cele cinci obiective-cheie adoptate de Consiliul municipal, în funcție de care
sunt stabilite prioritățile transportului local. Acestea sunt:
▪ Promovarea integrării tuturor formelor de transport și a planificării spațial-funcționale, pentru
a obține un sistem de transport mai bun și mai eficient.
▪ Promovarea accesibilității dotărilor curente pentru toți cetățenii, în special pentru cei care
nu dețin un automobil.
▪ Contribuirea la o economie eficientă și susținerea unei creșteri economice durabile.
▪ Protejarea și valorizarea mediului natural și celui construit.
▪ Creșterea siguranței pentru toți călătorii.
Fiecare din ideile de mai sus este însoțită de un scurt comentariu al situației actuale, care
evidențiază aspecte precum: existența unor servicii de transport fragmentate, dificultăți legate
de accesul la diverse dotări în alt mod decât cu automobilul, probleme de mediu generate de
transport, printre care calitatea aerului și vulnerabilitatea persoanelor în vârstă și a copiilor în
ceea ce privește accidentele rutiere.

4.4 Priorități
Această secțiune include un scurt comentariu asupra fiecăruia din cele cinci obiective-cheie,
identificându-se ca principală prioritate accesibilitatea și acordându-se în egală măsură atenție
economiei și mediului. Se menționează ideea potrivit căreia integrarea facilitează realizarea
celorlalte obiective și se evidențiază importanța deosebită a siguranței.

4.5 Evaluare
Este oferită o scurtă explicație a procesului de evaluare a celor 25 componente-cheie ale
Strategiei, ținând cont de prioritățile enumerate în secțiunea 4.4. Este evaluată contribuția
fiecărei componente-cheie la atingerea celor cinci obiective-cheie avute în vedere în scopul
soluționării problemelor de transport din Dundee.

4.6 Sinteza strategiei
În această secțiune este descrisă abordarea tridimensională adoptată de Strategie, după cum
urmează:

4.6.1 Reducerea nevoii de a călători
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Cele două componente principale promovează elaborarea Planurilor de deplasare și utilizarea
organizării funcționale, cum ar fi promovarea amenajării unor zone cu funcțiuni mixte,
înființarea unor dotări locale de proximitate cu dimensiuni mici și promovarea opoziției
împotriva înființării de noi centre comerciale cu amănuntul la periferia orașului, limitând
construcția de clădiri rezidențiale și industriale pe terenurile virane („greenfield sites”) și
promovând în schimb reconversia zonelor industriale dezafectate.

4.6.2 Promovarea modalităților alternative de deplasare
Se urmărește să se garanteze că măsurile propuse sprijină modurile de transport mai
ecologice, acordă prioritate transportului public și încurajează mersul pe jos și cu bicicleta, prin
creșterea siguranței rutiere. Alte aspecte luate în considerare sunt: îmbunătățirea facilităților
și serviciilor feroviare locale; organizarea unor campanii de sensibilizare a populației cu privire
la modurile de transport, elaborarea unor Planuri de deplasare, asigurarea unor trasee mai
sigure către/de la școală și informarea privind transportul public.

4.6.3 Restricționarea utilizării automobilelor personale
Abordarea avută în vedere vizează, în principal, continuarea controlării parcărilor din centrul
orașului destinate staționării de lungă durată și a utilizării sistemului de planificare pentru a
reduce staționarea automobilelor private nerezidențiale în zona noilor dezvoltări imobiliare. Se
precizează faptul că nu va fi adoptat sistemul de taxe de drum și taxe pentru locurile de parcare
de la locul de muncă, dar că se va ține seama de rezultatele programelor-pilot naționale în
această privință.

5 Acțiuni și obiective specifice
Acest capitol enumeră cele 25 de componente-cheie identificate în vederea abordării
problemelor de transport ale orașului. Fiecare componentă este abordată în cadrul unuia din
cele cinci subcapitole, și anume: Urbanism și Mediu; Moduri de transport; Rețeaua rutieră;
Măsuri de management al cererii; și Reducerea traficului. Fiecărei componente-cheie îi
corespund: un obiectiv general, un comentariu în cadrul căruia sunt prezentate problemele
actuale, sistemele în curs de implementare sau care au fost recent finalizate, propunerile și
unul sau două obiective specifice. În total, au fost stabilite 42 de obiective specifice pentru
componentele-cheie. În continuare sunt prezentate, pentru fiecare componentă-cheie, un
rezumat al comentariului, obiectivul general și un obiectiv specific, cu titlu de exemplu.

5.1 Urbanism și mediu
5.1.1 Planificarea funcțională și dezvoltarea urbană
Această componentă vizează utilizarea politicii localizării pentru a asigura amenajarea unor
zone care susțin dezvoltarea durabilă. Se anticipează că aceasta va cuprinde: utilizarea unor
standarde referitoare la numărul maxim de locuri de parcare aferent fiecărei funcțiuni;
înlocuirea sistemului de evaluare a impactului traficului cu evaluări mai ample privind
transportul aferent noilor dezvoltări imobiliare; precum și folosirea Planurilor de deplasare și a
acordurilor privind planificarea spațială pentru a promova transportul sustenabil.
Se remarcă faptul că, deși noile complexe rezidențiale au fost dezvoltate în mare parte pe
terenuri (industriale) dezafectate ce au făcut obiectul unei conversii funcționale, pentru a
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îmbunătăți calitatea și opțiunile de pe piața locală, ar fi necesară construirea de locuințe noi
pe terenurile neexploatate încă, o abordare similară fiind adoptată și în cazul zonelor
industriale și de activități.
Obiectivul general: Reducerea nevoii de transport și, în cazul în care este necesară
deplasarea, asigurarea disponibilității tuturor modurilor de transport.
Obiectivul specific nr. 1: Asigurarea faptului că proporția terenurilor industriale dezafectate,
reabilitate pentru construcția de locuințe, este egală ori superioară mediei naționale a
Regatului Unit în raport cu suprafața totală a terenurilor utilizate în acest scop.

5.1.2 Cadrul construit
Această componentă vizează minimizarea efectelor negative ale traficului și ale carosabilului
asupra mediului și încurajarea punerii la dispoziție a unor mijloace alternative de transport
public, sigure și convenabile, precum și a unor amenajări adecvate pentru mersul pe jos și cu
bicicleta. În Planul local pot fi definite standarde de acces cu alte moduri de transport în afară
de automobile (transport în comun, mersul pe jos și cu bicicleta), în cadrul proiectării noilor
dezvoltări. Este propusă punerea în aplicare a programului „Ambassador Routes” (Rețeaua
de drumuri principale, „trasee reprezentative”, dinspre nord, sud, est și vest către centrul
orașului), al cărui scop este dezvoltarea celor mai importante artere din oraș, contribuind astfel
la îmbunătățirea imaginii acestuia (și, astfel, la atragerea de turiști și investitori).
Obiectivul general: minimizarea gradului de ocupare a spațiilor urbane de către (infrastructura
și mijloacele de) transport, protejarea patrimoniului construit al orașului și limitarea impactului
vizual negativ al transportului.
Obiectivul specific nr. 3: implementarea programului Ambassador Routes până în 2006.

5.1.3 Calitatea aerului, emisiile și zgomotul
Se remarcă faptul că, în general, calitatea aerului este bună, dar standardele sunt depășite în
„zonele fierbinți” și că, în prezent, se elaborează un Plan de acțiune privind calitatea aerului
pentru soluționarea acestei situații. Și în cadrul inițiativei Dundee21 sunt analizate diverse
probleme de mediu. La analiza propunerilor de management al traficului și în cazul noilor
dezvoltări, se ține seama de impactul zgomotului cauzat de trafic.
Obiectivul general: menținerea calității aerului din Dundee, minimizarea disconfortului provocat
de zgomotul traficului și identificarea de soluții pentru îndeplinirea angajamentului guvernului
de reducere a emisiilor de CO2.
Obiectivul specific nr. 5: implementarea unui Plan de acțiune privind calitatea aerului până în
2001.

5.1.4 Incluziunea socială
Sunt identificate probleme legate de accesul locuitorilor la facilitățile esențiale, în special
pentru cei din zona periurbană îndepărtată, unde sunt puține automobile proprietate
personală. Această chestiune este abordată prin subvenționarea serviciilor de transport cu
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autobuzul considerate necesare din punct de vedere social. Se intenționează regândirea și
îmbunătățirea tuturor serviciilor de acest gen, prin dezvoltarea de Acorduri de parteneriat
pentru asigurarea calității transportului cu autobuzul și îmbunătățirea condițiilor pentru mers
pe jos și cu bicicleta.
Obiectivul general: asigurarea unor condiții de transport care să răspundă nevoilor tuturor
categoriilor sociale.
Obiectivul specific nr. 6: menținerea tuturor sistemelor de tarifare preferențială și a reducerilor
la nivelurile actuale, pentru utilizatorii vizați în prezent.

5.2 Moduri de transport
5.2.1 Mersul pe jos
Se stabilește contextul deplasării pietonale, fiecare călătorie implicând mersul pe jos la un
moment dat. Se sugerează instalarea unor treceri de pietoni îmbunătățite și a unor sisteme
CCTV și, în cazurile în care nu este posibilă pietonalizarea străzilor, adoptarea de măsuri
pentru reducerea pericolelor pentru pietoni și încurajarea mersului pe jos. Se observă că au
fost instituite și alte politici în favoarea pietonilor, precum măsurile de calmare a traficului. Prin
inițiativa „Un drum pentru toți” („A path for all”), s-a pus la dispoziția populației o rețea de
drumuri pietonale, de piste pentru biciclete și de trasee pentru echitație.
Obiectivul general: Facilitarea și sporirea siguranței deplasării pietonale la nivel local.
Obiectiv specific nr. 8: Creșterea cu 22% a cotei modale a deplasării urbane pietonale la/de la
locul de muncă, în Dundee, până în 2011.

5.2.2 Mersul cu bicicleta
Ponderea modală a mersului cu bicicleta este redusă în Dundee și există două grupuri distincte
de utilizatori, și anume bicicliștii de agrement și navetiștii. Se constată că, pentru prima
categorie, a fost amenajată o pistă circulară de agrement. Măsurile propuse includ:
▪ Crearea unei rețele de benzi pentru biciclete pe carosabil, care să irige tot orașul
▪ Efectuarea sistematică a unui audit privind condițiile pentru ciclism, în cazul lucrărilor de
infrastructură pentru transport
▪ Reconsiderarea și modernizarea pistei circulare de agrement
▪ Analizarea situației parcărilor actuale pentru biciclete, și creșterea numărului acestora și a
locurilor disponibile în fiecare zonă, pe măsură ce apar oportunități în acest sens
▪ Încurajarea asigurării unor drumuri mai sigure către școală.
Obiectivul general: Dezvoltarea unei infrastructuri sigure, convenabile și coerente, care
încurajează și facilitează mersul cu bicicleta.
Obiectivul specific nr. 10: Dublarea cotei modale de utilizare a bicicletei până în 2001 și
dublarea în continuare a acesteia din urmă până în 2011.
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5.2.3 Deplasarea cu motoreta și motocicleta
Se recunoaște faptul că motoretele și motocicletele permit o utilizare mai eficientă a spațiului
în comparație cu automobilele și că, cu cât motorul unui autovehicul are o putere mai mică, cu
atât acesta este mai eficient din punct de vedere al consumului de combustibil. Se afirmă că
nu este necesară stabilirea unor priorități, ci soluționarea problemei numărului excedentar de
locuri de parcare, precum și a problemei parcării necorespunzătoare a autovehiculelor. În plus,
se dorește reducerea numărului de victime, prin proiectarea corespunzătoare a drumurilor și
a intersecțiilor.
Obiectivul general: Sporirea siguranței utilizatorilor de motorete și motociclete.
Obiectivul specific nr. 11: Dublarea până în 2002 a spațiului alocat locurilor de parcare pentru
motociclete în centrul orașului.

5.2.4 Transportul cu autobuzul
Se remarcă faptul că autobuzul constituie mijlocul de transport public predominant în Dundee.
Se intenționează, prin intermediul unei abordări bazate pe acțiuni în parteneriat, să se
promoveze măsuri de îmbunătățire a accesibilității, fiabilității și vitezei serviciilor de transport
cu autobuzul, precum și a informării aferente. Se are în vedere instituirea unui sistem integrat,
(cu bilete care pot fi utilizate pentru serviciile de transport furnizate de diverși operatori) și
îmbunătățirea parcului de autobuze, prin introducerea unor vehicule cu podea joasă și
utilizarea unor combustibili mai puțin poluanți. De asemenea, se intenționează analizarea
posibilității înființării unor parcări de tip Park & Ride la periferia orașului.
Obiectivul general: Furnizarea unor servicii de transport de calitate, eficient, fiabil și accesibil
tuturor.
Obiectivul specific nr. 13: Creșterea până la 33% a cotei modale de utilizare a autobuzelor
pentru deplasarea la/de la locul de muncă în Dundee, până în 2011.

5.2.5 Serviciile de taxi și închiriere de mașini private cu șofer
În Strategie se recunoaște faptul că serviciile de taxi și închiriere de mașini cu șofer oferă o
modalitate sigură și personalizată de transport public. Taxiurile pot beneficia de majoritatea
măsurilor de prioritizare destinate autobuzelor. Consiliul are un rol-cheie în calitate de
autoritate care acordă licențele pentru taxiuri și pentru închirierea de automobile private cu
șofer.
Obiectivul general: Garantarea că taxiurile și automobilele private de închiriat sunt mijloace
sigure, confortabile, accesibile și disponibile atunci când și acolo unde este necesar.
Obiectivul specific nr. 15: asigurarea respectării, în special de către taximetriști, a Legii privind
discriminarea persoanelor cu dizabilități.

5.2.6 Servicii de transport comunitar și pe bază de voluntariat (destinate în
special persoanelor cu dizabilități)
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Se evidențiază faptul că transportul comunitar și pe bază de voluntariat are rolul de a furniza
oportunități de transport pentru persoanele cu dizabilități. Se intenționează să se mențină
regimul tarifar preferențial „Taxicard” (destinat persoanelor cu dizabilități sau care au dificultăți
în utilizarea serviciilor obișnuite de transport public urban) și să se analizeze posibilitatea
introducerii serviciului de transport „Dial-a-ride” (curse la cerere „Sună pentru o cursă” transport de tip door-to-door pentru persoane cu mobilitate redusă, care nu pot beneficia de
serviciile curente ale mijloacelor de transport public) și a înființării unui serviciu de brokeraj
pentru microbuze (închirierea la prețuri accesibile și partajarea microbuzelor de către grupuri
comunitare sau organizații non-profit).
Obiectivul general: furnizarea unor servicii de transport vitale pentru persoanele care, altfel, ar
fi excluse din societate.
Obiectivul specific nr. 16: colaborarea cu sectorul voluntariatului, pentru a promova
introducerea sistemului de transport „Dial-a-ride”, până în 2001.

5.2.7 Transportul cu trenul
Se remarcă faptul că există un număr redus de persoane care fac naveta cu trenul la Dundee.
Există propuneri de construire a unei noi gări în zona Aeroportului Dundee și de a îmbunătăți
accesul la gara principală din centrul orașului.
Obiectivul general: susținerea furnizării de servicii locale mai frecvente și mai convenabile, și
asigurarea integrării corespunzătoare a tuturor modurilor de transport.
Obiectivul specific nr: 19: înființarea până în 2001 a unui forum alcătuit din operatori de
transport feroviar din cadrul RailTrack, Camera de Comerț și alte părți interesate, cu scopul de
a asigura servicii de transport la ore potrivite ale zilei, din/în gări accesibile.

5.2.8 Transportul de marfă
Se urmărește încurajarea activităților de distribuție din Dundee, acordându-se totodată atenție
aspectelor sociale și de mediu. Obiectivele-cheie sunt:
▪ Luarea în considerare a impactului noilor planuri de management al traficului și al
configurării clădirilor asupra rețelelor de distribuție.
▪ Analizarea posibilelor modalități de transport feroviar de marfă.
▪ Încurajarea distribuției maritime și pe căile navigabile interioare.
▪ Întreținerea rețelei rutiere, pentru a asigura accesibilitatea vehiculelor de transport de
mărfuri.
▪ Încurajarea și dezvoltarea rolului pe care îl joacă aeroportul Dundee în multiplicarea
oportunităților de transport aerian de mărfuri.
▪ Încurajarea metodelor de îmbunătățire a eficienței distribuției de mărfuri.
Obiectivul general: continuarea asigurării unei bune accesibilități a dezvoltărilor imobiliare noi,
prin intermediul rețelei rutiere existente, minimizând în același timp impactul transportului rutier
de marfă și încurajând utilizarea transportului feroviar de marfă și a transportului de coastă.
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Obiectivul specific nr. 21: publicarea până în 2002 a unui ghid privind clasificarea rețelei de
drumuri și distribuția mărfurilor.

5.2.9 Legături externe
Această secțiune privește siguranța sistemului rutier care asigură accesul în Dundee, precum
și promovarea îmbunătățirii gabaritului de încărcare (înălțimea maximă și lățimea maximă a
vehiculelor feroviare) și a sistemului de semnalizare al rețelei feroviare din partea de nord a
orașului Edinburgh, reintroducerea transportului feroviar de marfă, urmărirea înființării unui
serviciu de transport cu feriboturi de pasageri de tip Ro-Ro către Europa continentală și
urmărirea asigurării unor servicii de transport noi și îmbunătățite de la Aeroportul Dundee.
Obiectivul general: asigurarea unei acces corespunzător în Dundee și a unor legături de
transport bune în raport cu amplasamentul său, pentru toate modurile de transport: rutier,
feroviar, maritim și aerian.
Obiectivul specific nr. 23: urmărirea îmbunătățirii serviciilor de transport aerian, cu scopul de
a asigura transportul către două destinații noi până în 2005.

5.3 Rețeaua rutieră
5.3.1 Drumurile principale
Se admite faptul că centura exterioară servește drept drum de distribuție pentru Dundee și că
scopul său este să devieze traficul de tranzit. Sunt identificate problemele privind capacitatea
de trafic care afectează arterele rutiere de pe axa N-E și respectiv N-V și sunt menționate
sistemele dezvoltate în favoarea utilizatorilor nemotorizați.
Obiectivul general: asigurarea unei rețele eficiente de drumuri principale, care să faciliteze
accesul către centrul orașului, prin intermediul tuturor modurilor de transport.
Obiectivul specific nr. 24: implementarea până în 2004 a unor sisteme destinate îmbunătățirii
arterelor de pe axa rutieră N-E și respectiv N-V (sub rezerva câștigării licitației organizate
pentru obținerea finanțării din Fondul pentru transportul public).

5.3.2 Managementul traficului
Se remarcă faptul că, în prezent, se revizuiește modul de gestionare a rețelei rutiere existente,
în vederea asigurării unui mediu mai sigur și a unei capacități suplimentare pentru mersul pe
jos, cu bicicleta și transportul public. Se menționează că sistemul de Control al Traficului Urban
al orașului a fost recent modernizat pentru a acorda prioritate autobuzelor, măsură completată
de utilizarea camerelor CCTV pentru monitorizarea rețelei rutiere. Alte măsuri evidențiate sunt:
utilizarea panourilor cu mesaje variabile, prin care șoferii autovehiculelor sunt informați cu
privire la locurile de parcare libere și măsurile prioritare destinate bicicliștilor și pietonilor,
inclusiv benzi pentru biciclete, marcaje rutiere avansate („advanced stop lines”) în intersecțiile
semaforizate (care permit anumitor tipuri de vehicule să pornească primele când semaforul se
face verde), calmarea traficului și crearea zonelor cu limită de viteză de 30-35 km/h (20 mile
pe oră).
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Obiectivul general: maximizarea eficienței și siguranței
Obiectivul specific nr. 26: inițierea unui program pentru introducerea unui sistem de prioritizare
a autobuzelor pentru cel puțin 5 intersecții semaforizate pe an, în perioada 2000-2005.

5.3.3 Siguranța rutieră
Această secțiune se referă la obiectivul național de reducere a numărului victimelor
accidentelor rutiere și la strategia națională privind siguranța rutieră. Se intenționează
completarea acestora cu o strategie locală privind siguranța rutieră. Se ia în considerare, de
asemenea, stabilirea unor obiective specifice de reducere a numărului de accidente în care
sunt implicați pietoni și bicicliști. Siguranța rutieră este promovată prin instituirea unor măsuri
de inginerie a traficului, punerea în aplicare a legilor privind circulația, programe de educație
rutieră, destinate în special copiilor, împreună cu încurajarea utilizării scaunelor pentru copii în
mașină, a căștilor de protecție și a articolelor de îmbrăcăminte reflectorizante pentru bicicliști.
Obiectivul general: creșterea gradului de siguranță a tuturor călătorilor, cu accent pe siguranța
utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, în special a copiilor.
Obiectivul specific nr. 28: obținerea unei reduceri a numărului de victime cel puțin la nivelul
prevăzut de obiectivele naționale.

5.3.4 Transportul intermodal
Se urmărește cu prioritate analizarea posibilității de a crea un terminal intermodal în zona
aeroportului Dundee și dezvoltarea unor terminale intermodale „neoficiale/potențiale”. Se
evidențiază recenta modernizare a autogării.
Obiectivul general: asigurarea unor călătorii „fluide” și a unor mijloace de transport public
interconectate, ce funcționează ca o veritabilă rețea.
Obiectivul specific nr. 29: realizarea până în 2001 a unui studiu de identificare a soluțiilor
intermodale.

5.3.5 Întreținerea drumurilor
În această secțiune sunt identificate trei tipuri de lucrări de întreținere a drumurilor: întreținerea
structurii rutiere, lucrări curente (de rutină) și întreținerea pe timp de iarnă. Pentru întreținerea
structurii rutiere sunt necesare intervenții periodice, eșalonate echilibrat în timp pentru a evita
investițiile de reconstrucție mai costisitoare. Se recunoaște că restricțiile bugetare favorizează
activitățile reactive în detrimentul celor proactive. Se subliniază faptul că obstacolele care
prezintă un risc de accidente (împiedicare) și gropile, precum și lipsa capacelor gurilor de
canale reprezintă adevărate pericole pentru bicicliști și pietoni. Întreținerea de rutină se referă
la activitățile ciclice necesare pentru asigurarea siguranței rutiere, cum ar fi golirea periodică
a gurilor de scurgere, refacerea marcajelor rutiere și mentenanța sistemului de iluminat stradal.
Întreținerea pe timp de iarnă presupune tratarea cu materiale antiderapante (nisip/sare) și
deszăpezirea carosabilului și a drumurilor pietonale (alei pietonale, trotuare, căi de acces).
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Obiectivul general: menținerea sistemului rutier existent la un standard care să asigure
desfășurarea în siguranță a circulației vehiculelor și a pietonilor
Obiectivul specific nr. 31: Rețeaua rutieră – reducerea cu 10% a numărului de accidente rutiere
soldate cu vătămare corporală/pagube materiale, pe baza cifrelor 1995/96, până în 2002.

5.3.6 Întreținerea podurilor
Se remarcă faptul că sunt realizate evaluări ale stării podurilor, pentru a se asigura că
structurile acestora pot face față greutății maxime admise în prezent pentru camioane. Se
acordă prioritate consolidării structurii podurilor pe traseele destinate camioanelor.
Obiectivul general: întreținerea și consolidarea podurilor existente, acordând prioritate celor
mai aglomerate și mai importante rute.
Obiectivul specific nr. 33: eliminarea până în 2003 a întârzierilor în ceea ce privește lucrările
de rutină pentru întreținerea podurilor.

5.4 Măsuri de management al cererii
5.4.1 Politica privind parcarea
Politica de parcare are ca scop reducerea numărului de locuri de parcare pentru navetiști,
limitând astfel utilizarea automobilelor și garantând că numărul locurilor de parcare de lungă
durată nu va crește peste nivelul din 1991. Este necesară utilizarea sistemului de planificare
locală pentru a se asigura că nu va crește numărul locurilor de parcare private nerezidențiale.
Obiectivul general: implementarea unei strategii echilibrate de parcare, care să limiteze
utilizarea automobilelor personale de către navetiști și să promoveze prosperitatea economică
a orașului.
Obiectivul specific nr. 34: limitarea numărului de locuri de parcare de lungă durată din centrul
orașului la aproximativ 1800 de locuri.

5.4.2 Sistemul de percepere a taxelor de drum și a celor pentru parcarea la locul
de muncă
Se subliniază că Guvernul intenționează să acorde autorităților locale competențe pentru
introducerea unui sistem de taxare pentru utilizarea infrastructurii rutiere și a locurilor de
parcare de la locul de muncă. Cu toate acestea, se consideră că actualele politici de parcare
impun suficiente restricții destinate să limiteze intensificarea traficului. Există temeri legate de
faptul că sistemul de taxare rutieră sau impunerea unor taxe de drum/de parcare ar putea
încuraja întreprinderile să se mute în afara orașului.
Obiectivul general: menținerea sistemului de taxare rutieră și a taxelor pentru locurile de
parcare de la locul de muncă – ca o viitoare opțiune de gestionare a cererii legate de utilizarea
automobilelor–, în funcție de proiectele-pilot naționale.
Obiectivul specific nr. 36: monitorizarea schemelor-pilot naționale și evaluarea anuală a
necesității taxelor de drum și a celor pentru locurile de parcare de la locul de muncă.
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5.4.3 Informarea cu privire la modurile de deplasare
Se remarcă faptul că, în prezent, există un nivel scăzut de conștientizare a impactului negativ
pe care îl are dependența de automobile. Consiliul intenționează să se alăture Asociației
Naționale TravelWise și să contribuie la proiectul TransXchange de înființare a unui serviciu
național de informare privind orarele autobuzelor. Acest proiect propune instalarea unui sistem
de informare a pasagerilor în timp real („Real Time Passenger Information”, disponibil în stațiile
de autobuz), în primă fază pe un singur coridor urban (deservit de transportul public) și ulterior
pe mai multe coridoare. Se menționează crearea de materiale publicitare care să crească
nivelul de informare cu privire la noua infrastructură pentru mersul pe jos și cu bicicleta.
Obiectivul general: sensibilizarea cetățenilor cu privire la consecințele opțiunilor în materie de
transport și asigurarea că aceștia adoptă decizii informate.
Obiectivul specific nr. 37: promovarea anuală a cel puțin unei campanii/unui eveniment de
sensibilizare cu privire la modalitățile de deplasare.

5.4.4 Planurile de deplasare
Planurile de deplasare (la/de la locul de muncă) sunt utilizate de companii pentru a-și încuraja
angajații să folosească modalități de transport alternative automobilului. Consiliul local va
elabora un plan de deplasare pentru proprii angajați și va încuraja organizațiile să urmeze
exemplul în acest domeniu.
Obiectivul general: încurajarea adoptării planurilor de transport ecologic de către toți marii
angajatori.
Obiectivul specific nr. 40: încurajarea a cel puțin unui angajator important pe an să-și elaboreze
Planul de deplasare.

5.4.5 Deplasarea la școală
Se evidențiază faptul că un număr mare de copii se deplasează către cele 52 de școli din oraș
și că tot mai mulți dintre aceștia sunt conduși cu mașina. Consiliul a introdus un regulament
privind traficul rutier pentru a-i permite Poliției să amendeze șoferii automobilelor staționate în
perimetrul școlilor, unde sunt marcaje care interzic acest lucru. Se intenționează promovarea
inițiativelor „Drumuri mai sigure spre școală” pentru a promova mersul pe jos și cu bicicleta,
inclusiv prin asigurarea de locuri de parcare pentru biciclete și organizarea de campanii de
informare și educare.
Obiectivul general: creșterea numărului de elevi care merg pe jos și cu bicicleta la școală.
Obiectivul specific nr. 41: consilierea cel puțin a unei școli pe an să dezvolte o inițiativă
„Drumuri mai sigure spre școală”.

5.5 Reducerea traficului
5.5.1 Reducerea traficului rutier
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Această secțiune se referă la Legea privind reducerea traficului rutier și la cerința legală de a
întocmi un raport, care este inclus în anexa C. Se observă că multe dintre măsurile propuse
în SLT vin în complementarea măsurilor de reducere a traficului. Este rezumată abordarea
adoptată de Consiliul Local al orașului Dundee în ceea ce privește stabilirea unui obiectiv de
reducere a traficului.
Obiectivul general: reducerea ratei prognozate de creștere a traficului la orele de vârf în centrul
orașului Dundee.
Obiectivul specific nr. 42: asigurarea faptului că, până în 2021, traficul nu va crește cu mai
mult de 25%, comparativ cu nivelurile înregistrate în 1996, în zona centrală a orașului Dundee,
în timpul orelor de vârf de dimineața și după amiaza/seara.

6 Programul de implementare
În acest capitol sunt prezentate programele propuse de Consiliul local pe termen scurt și lung
privind cheltuielile de capital și veniturile estimate. Cheltuielile de capital includ investiții în
achiziționarea sau întreținerea mijloacelor fixe, cum ar fi drumurile, podurile și echipamentele,
un activ individual având, de regulă, o valoare de până la 10 000 de lire sterline sau mai mult.
Cele aferente veniturilor sunt cheltuieli efectuate pe termen scurt pentru a acoperi costurile
curente de funcționare, cum ar fi serviciile de întreținere curentă a drumurilor și subvenționarea
serviciilor de transport cu autobuzul.
Sunt incluse două tabele, prezentate mai jos. Primul detaliază un plan trienal de cheltuieli de
capital, evidențiind, pe coloana „tip de proiect” sau „natura cheltuielilor”, eșalonarea
cheltuielilor pentru exercițiile financiare din perioada 2000/01 - 2004/05 și din anii următori.

Eșalonarea cheltuielilor

Tipul de proiect / Natura cheltuielilor

2000

2001

2002

2003

2004

Anii

/01

/02

/03

/04

/05

următori

Măsuri minore
Calmarea traficului/Amenajări pentru pietoni/bicicliști

50

100

100

100

100

100

Semnalizare rutieră – Treceri de pietoni (Zebre și

65

50

50

50

50

50

Infrastructura pentru autobuze/Informare

25

25

25

25

25

25

Montarea de borduri concave de tip Kassel &

30

30

30

30

30

30

refugii pentru pietoni) și semafoare
Transport

îmbunătățirea infrastructurii
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Traseele coridoarelor de transport
Măsuri de îmbunătățire a mediului pe traseele

50

175

25

250

550

500

25

150

440

375

200

250

50

coridoarelor N-E/N-V
(Măsuri de îmbunătățire a transportului) - traseul
coridorului N-E
(Măsuri de îmbunătățire a transportului) - traseul
coridorului N-V
Implementarea unui sistem de Informare în timp real
& Măsuri de prioritizare a autobuzelor pe axa N-V
Practici admise
Modernizarea sistemului de iluminat stradal

500

500

500

500

500

500

Lucrări de reabilitare a drumurilor prin reciclare

250

250

250

250

250

250

51

45

50

50

50

50

100

100

100

100

100

100

1371

1975

2270

1755

1155

1105

Evaluarea podurilor și Programul de lucrări
Alei pietonale adaptate
Total

Planul pentru orașul Dundee privind cheltuielile de capital (din cadrul SLT)

Al doilea tabel prezintă cheltuielile aferente liniei bugetare de venituri pe anii 2000/01 și cele
estimate pentru perioada 2001/02 - 2003/04, după cum urmează:

Tipul de proiect / Natura cheltuielilor

Bugetul

Cheltuieli

Cheltuieli

Cheltuieli

de venituri

estimative

estimative

estimative

final

prevăzute

prevăzute

prevăzute

2000/01

pentru

pentru

pentru

perioada

perioada

perioada

2001/02

2002/03

2003/04

Proiecte în sectorul transporturilor

323

323

323

323

Subvenții pentru transportul public

510

480

480

480

1950

1500

1500

1500

1937

1937

1937

1937

Tarife preferențiale/reduse și sistemul
TaxiCard
Lucrări de întreținere a rețelei rutiere
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Iluminat stradal

837

837

837

837

Lucrări de întreținere a drumurilor pe

603

603

603

603

6160

5680

5680

5680

timp de iarnă
Total

Balanța privind cheltuielile și investițiile în domeniul mobilității urbane în orașul Dundee (din
cadrul SLT)
Se efectuează o analiză a două scenarii, pe baza impactului diferitelor niveluri ale cheltuielilor
de capital asupra cerințelor de finanțare pe termen lung.
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Anexa A Centralizarea (și compararea) obiectivelor specifice și
metode de monitorizare
Analiza celor 42 de obiective specifice indică, pentru fiecare obiectiv în parte, dacă se obțin
rezultate pe termen scurt și/sau mediu sau dacă acestea contribuie la viziunea pe termen lung,
precum și metoda de monitorizare a impactului său. Tabelul de mai jos este un extras din
analiză și include trei exemple de obiective specifice.
Coloanele centrale
1 – Obiectiv specific pe termen scurt
2 – Obiectiv specific pe termen mediu
3 – Viziunea pe termen lung
Obiective specifice

1

2

3

Planificare și dezvoltare spațială
Se asigură că procentul terenurilor industriale dezafectate
care sunt utilizate pentru construcția de locuințe este egal
ori mai mare decât media națională din Marea Britanie
Analizarea posibilității adoptării până în 2001 a unor norme
noi privind numărul maxim de locuri de parcare pentru
automobile
Mediul construit
Implementarea programului „Ambassador routes” până în
2006

•

•

•

•

•

Întocmirea unui raport anual
privind progresele realizate

Calitatea aerului, emisii și zgomot
Se asigură respectarea tuturor standardelor naționale de
calitate a aerului în termenele stabilite în Strategia
națională privind calitatea aerului
Implementarea unui plan de acțiune privind calitatea
aerului până în anul 2001
Incluziunea socială
Menținerea actualelor sisteme de tarifare preferențială și
reduceri la nivelul și pentru categoriile de utilizatori cărora
le sunt acordate în prezent
Asigurarea îndeplinirii cerințelor prevăzute de Legea din
1995 privind discriminarea persoanelor cu dizabilități, de
către toate vehiculele de transport public în termenul
stabilit.
Mersul pe jos
Creșterea la 22%, până în 2011, a cotei modale a
persoanelor care merg pe jos la serviciu, în interiorul
orașului
Crearea celei de-a patra zone de trafic în centrul orașului
Dundee până în anul 2002, obținându-se astfel mai mult
spațiu pentru pietoni

•

•

Continuarea
monitorizării
regulate a calității aerului și
întocmirea unui raport anual
în acest sens
Existența Planului în iunie
2001
Rambursări preferențiale ale
biletelor adulților de către
operatorii de servicii de
transport cu autobuzul
Monitorizarea
progreselor
înregistrate și întocmirea unui
raport
privind
situația
existentă în decembrie 2000
Extragerea și analizarea
datelor
recensământului
național pentru 2001 și 2011

Mersul cu bicicleta
Dublarea cotei modale aferente mersului cu bicicleta până
în 2001 și, ulterior, dublarea acesteia din urmă până în
2011

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Metoda de monitorizare
Realizarea unei evaluări
anuale a tuturor dezvoltărilor
imobiliare rezidențiale din
Dundee
Întocmirea unui raport dedicat
până în iunie 2001

Consemnarea
opiniilor
exprimate cu privire la
progresele realizate până în
decembrie 2001
Extragerea și analizarea
datelor
recensământului
național pentru 2001 și 2011.
De asemenea, numărul de
bicicliști care folosesc pista
circulară
verde
este
monitorizat prin intermediul
celor 5 stații de contorizare
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permanentă (automată) a
numărului de bicicliști, fiind
astfel
monitorizată
rata
anuală
de
utilizare
a
bicicletelor.
Măsurarea spațiului alocat
parcărilor pentru motociclete
în centrul orașului până în
decembrie 2001 și întocmirea
unui raport în acest sens
Monitorizarea
progreselor
înregistrate
până
în
decembrie 2000 și întocmirea
unui raport în acest sens

Motociclete și motorete
Dublarea până în 2002 a spațiului alocat parcărilor pentru
motociclete în centrul orașului

•

Autobuzele
Se va asigura semnarea, până în 2001, a unor contracte
oficiale de către toți operatorii de servicii locale de transport
cu autobuzul în cadrul „Parteneriatului pentru asigurarea
calității serviciilor de transport cu autobuzul”
Creșterea cu 33% a ratei de utilizare a autobuzelor pentru
deplasarea la/de la locul de muncă în Dundee, până în
2011

•

•

•

Taxiuri și mașini private de închiriat cu șofer
Menținerea numărului actual de 507 de taxiuri

•

•

Analizarea
anuală
a
registrului de licențe de taxi

Asigurarea respectării de către taximetriști a Legii privind
discriminarea persoanelor cu dizabilități

•

•

Transportul comunitar și pe bază de voluntariat
Colaborarea cu sectorul voluntariatului pentru a promova
introducerea, până în 2001, a sistemului-pilot de transport
„Dial-a-ride”
Înființarea până în 2003 a unei agenții de microbuze care
să furnizeze servicii de brokeraj (pentru închirierea de
vehicule) și alte tipuri de servicii grupurilor de utilizatori ai
microbuzelor, dar și celor care dețin automobile proprii
Transportul feroviar
Dublarea numărului de călătorii cu trenul la/de la locul de
muncă până în 2011
Înființarea până în 2001 a unui forum alcătuit din operatori
de transport feroviar din cadrul RailTrack, Camera de
Comerț și alte părți interesate, cu scopul de a asigura
servicii de transport la ore potrivite ale zilei, din/în gări
accesibile
Transportul de mărfuri
Încheierea până în 2001 a unui parteneriat pentru
asigurarea calității transportului de mărfuri, la care
participă reprezentanți ai Consiliului local, ai rețelei locale
de întreprinderi publice (Local enterprise companies LEC), ai industriei transportului (rutier și feroviar) de
mărfuri, ai companiei Forth Ports (care deține Portul din
Dundee), ai Camerei de Comerț, ai Asociației pentru
Transportul de Mărfuri și ai Poliției din Tayside
Publicarea de norme de clasificare a rețelei de drumuri și
a unui ghid privind distribuția mărfurilor până în 2002

•

Asigurarea
faptului
că
registrul conține detalii legate
de
Legea
privind
discriminarea persoanelor cu
dizabilități, pentru a permite
monitorizarea
respectării
dispozițiilor acesteia.
Monitorizarea
progreselor
înregistrate
până
în
decembrie 2000 și întocmirea
unui raport în acest sens

•

•

•
•

Extragerea și analizarea
datelor
recensământului
național pentru 2001 și 2011

Întocmirea unui raport privind
progresele înregistrate până
în iulie 2002
•

•

Extragerea și analizarea
datelor
recensământului
național pentru 2001 și 2011
Monitorizarea
progreselor
înregistrate
până
în
decembrie 2000 și întocmirea
unui raport în acest sens

•

Monitorizarea
progreselor
înregistrate
până
în
decembrie 2000 și întocmirea
unui raport în acest sens

•

Monitorizarea
progreselor
înregistrate și întocmirea unui
raport anual
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Legături externe
Realizarea unui studiu privind viabilitatea și oportunitatea
înființării în Dundee a unui terminal pentru transportul
feroviar de mărfuri și întocmirea unui raport în acest sens
până în 2002
Urmărirea îmbunătățirii serviciilor de transport aerian, cu
scopul de a asigura legătura către două destinații noi până
în 2005
Arterele rutiere principale
Implementarea până în 2004 a unui sistem destinat
îmbunătățirii arterelor de pe axele N-E și N-V (sub rezerva
câștigării licitației organizate pentru obținerea finanțării din
Fondul pentru transportul public)
Elaborarea și pregătirea pentru implementare, până în iulie
2001, a unui sistem de optimizare a timpilor de călătorie
aferenți transportului public pe drumul național Kingsway,
permițând astfel obținerea unei finanțări din Fondul pentru
transportul public din Scoția
Managementul traficului
Inițierea unui program care să permită anual prioritizarea
autobuzelor în cel puțin 5 intersecții semaforizate, în
perioada 2000-2005

•

•

Întocmirea unui raport privind
situația
existentă
în
decembrie 2001

•

•

Întocmirea unui raport privind
situația
existentă
în
decembrie 2004

•

•

Monitorizarea
progreselor
înregistrate și întocmirea unui
raport anual

Evaluarea condițiilor de desfășurare a traficului pietonal și
auto în vederea înființării, până în 2002, a șase treceri de
pietoni în locuri adecvate.

•

Siguranța rutieră
Obținerea unei reduceri a numărului de victime cel puțin
egală cu cea prevăzută de obiectivele naționale

•

Transportul intermodal
Realizarea unui studiu pentru a identifica posibilitățile
creării de terminale intermodale până în 2001

•

Elaborarea și pregătirea pentru implementare, până în iulie
2001, a unui proiect de creare a unui terminal intermodal
de transport aerian/feroviar/cu autobuzul, adiacent
aeroportului Dundee, pentru a permite luarea în
considerare a obținerii unei finanțări din Fondul pentru
transportul public din Scoția
Lucrări de întreținere
Lucrări de întreținere a rețelei rutiere
Reducerea cu 10%, până în 2002, a numărului de
accidente rutiere soldate cu vătămare corporală/pagube
materiale, pe baza cifrelor din 1995/96

•

•

Analizarea
cererilor
de
despăgubire
(aferente
accidentelor) și întocmirea
unui raport privind situația
existentă în decembrie 2000

Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă
Reducerea cu 10%, până în 2002, a numărului de
accidente soldate cu vătămare corporală, pe baza cifrelor
din 1995/1996

•

Întreținerea podurilor
Eliminarea până în 2003 a întârzierilor în lucrările de rutină
restante de întreținere a podurilor

•

Analizarea
cererilor
de
despăgubire
(aferente
accidentelor) și întocmirea
unui raport privind situația
existentă în decembrie 2000
Întocmirea unui raport privind
situația
existentă
în
decembrie 2001

•

•

Monitorizarea
progreselor
înregistrate până în ianuarie
2001 și întocmirea unui raport
în acest sens
•

•

Monitorizarea
progreselor
înregistrate
până
în
decembrie 2002 și întocmirea
unui raport în acest sens

•

Evaluarea
progreselor
înregistrate
până
în
decembrie 2001 și întocmirea
unui raport în acest sens
Utilizarea bazei de date
electronice
privind
accidentele rutiere, pentru a
monitoriza
gravitatea
și
numărul
acestora,
și
întocmirea unui raport anual
referitor la situația existentă
Monitorizarea studiului și
întocmirea unui raport privind
studiul până în decembrie
2001
Întocmirea unui raport privind
progresele înregistrate până
în ianuarie 2001
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Politica privind parcarea
Limitarea numărului de locuri de parcare de lungă durată
din centrul orașului la aproximativ 1800 de locuri

•

Obținerea până în 2002, în privința tuturor parcărilor
Consiliului local care sunt dotate cu sisteme inteligente de
plată și monitorizare (de tip „Plătește și Afișează” - „Pay
and Display”), a standardului „parcări sigure (securizate)”
acordat de Asociația Șefilor de Poliție
Sistemul de taxare pentru utilizarea infrastructurii
rutiere și a locurilor de parcare de la locul de muncă
Monitorizarea sistemelor-pilot naționale și evaluarea
anuală a necesității perceperii taxelor de drum și a celor
pentru locurile de parcare de la locul de muncă
Sensibilizarea privind modalitățile de deplasare
Organizarea anuală a cel puțin unei campanii de informare
a publicului cu privire la modalitățile de deplasare
disponibile
Introducerea până în 2001 a unui sistem de informare
privind orarul mijloacelor de transport public în 30% din
totalul stațiilor de autobuz

•

Planuri de deplasare
Elaborarea unui plan de deplasare pentru Consiliul
orașului Dundee până în iunie 2001

•

Susținerea, în fiecare an, a cel puțin unui angajator
important la elaborarea unui Plan de deplasare
Deplasarea la/de la școală
Asistarea cel puțin a unei școli pe an la elaborarea unei
inițiative „Drumuri mai sigure spre școală”
Reducerea traficului rutier
Asigurarea faptului că până în 2021, creșterea traficului nu
va depăși 25%, comparativ cu nivelurile înregistrate în
1996, în zona centrală a orașului Dundee, în timpul orelor
de vârf de dimineața și după amiaza/seara

Anexa B

•

•

Efectuarea unui sondaj anual
cu privire la spațiul disponibil
pentru parcarea de lungă
durată
Întocmirea unui raport privind
progresele înregistrate până
în decembrie 2001

•

•

•

Respectarea sistemelor-pilot
naționale și întocmirea de
rapoarte, dacă este necesar,
în luna iunie a fiecărui an

•

•

•

Întocmirea, în luna decembrie
a fiecărui an, a unui raport
privind activitățile efectuate în
domeniu
Păstrarea unui registru cu
informațiile afișate în stațiile
de autobuz (cu sau fără
refugii pentru călători) și
întocmirea unui raport privind
situația existentă în luna
decembrie a fiecărui an
Monitorizarea
progreselor
înregistrate și întocmirea unui
raport
privind
situația
existentă în decembrie 2002

•

•

•

Monitorizarea
progreselor
înregistrate și întocmirea unui
raport anual

•

•

•

•

•

•

Întocmirea, în luna decembrie
a fiecărui an, a unui raport
privind progresele realizate
Întocmirea unui raport anual
de monitorizare indicativă, pe
baza datelor furnizate de
stațiile
de
contorizare
automată a traficului și, la
fiecare 5 ani, a unui raport de
monitorizare completă

•

Analiza componentelor

Această analiză precizează, pentru fiecare componentă-cheie în parte, obiectivul acesteia și
evaluează modul în care aceasta contribuie la atingerea obiectivelor de nivel superior, fiind
făcută următoarea clasificare: 1 - contribuție majoră, 2 - contribuție semnificativă sau 3 contribuție redusă. Punctajele obținute sunt adunate și se obține un scor total ce reprezintă
beneficiul adus, un punctaj mai mare indicând o contribuție globală mai importantă la Strategia
globală.
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Anexa C Raportul obligatoriu prevăzut de Legea privind reducerea
traficului rutier
Acesta este un raport întocmit pentru a îndeplini cerințele unei legi specifice, și anume Legea
privind reducerea traficului rutier.
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Rezumatul Planului de Logistică Urbană
Durabilă al orașului Dundee
Planul de Logistică Urbană Durabilă (Sustainable
Urban Logistics Plan - SULP) al orașului Dundee
cuprinde cinci capitole și o anexă. SULP are 22 de
pagini și poate fi consultat aici. În continuare este
prezentat un rezumat al fiecărui capitol.

Prezentarea contextului
Acest capitol se referă la proiectul ENCLOSE și
precizează că se intenționează ca, pornind de la
inițiativele actuale, SULP să extindă obiectivele
pentru a obține un sistem logistic mai eficient din
punct de vedere energetic și, în consecință, să se
obțină o reducere a emisiilor de dioxid carbon cauzate
de transportul de marfă. Se face trimitere la legislația
și politicile naționale, regionale și locale relevante.

Istoric și aspecte-cheie
Sunt furnizate informații generale despre oraș (populație, caracteristici fizice și economie), se
menționează că problema calității aerului reprezintă un aspect foarte important și se subliniază
rolul pe care îl joacă Parteneriatul pentru Transportul Regional (Regional Transport
Partnership - RTP) în planificarea transportului de mărfuri.
Se analizează problemele cu care
se confruntă Dundee în materie de
logistică și se prezintă o sinteză a
concluziilor primului Eveniment de
sensibilizare (a publicului).
Sunt oferite informații despre
planurile de acțiune ale Consiliului
în ceea ce privește calitatea
aerului și zgomotul și despre
inițiativele actuale ale Consiliului și
ale RTP dedicate transportului de
marfă. Acestea din urmă au ca
scop îmbunătățirea accesului la
portul din Dundee, dezvoltarea
unui parteneriat pentru asigurarea calității transportului de mărfuri și analizarea fezabilității
unui centru de consolidare și optimizare a transportului de mărfuri.
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Sunt furnizate detalii cu privire la abordarea managementului traficului din centrul orașului,
care include: controlul accesului și al deplasărilor în zona aferentă inelului rutier interior;
pietonalizarea și reducerea intervalelor orare de acces al autovehiculelor pe principalele străzi
comerciale; reglementarea parcărilor pe stradă de-a lungul trotuarului și aplicarea strictă a
prevederilor aferente. De asemenea, se face referire la Sistemele Inteligente de Transport ale
orașului, care controlează echipamentele de semnalizare a traficului rutier, panourile cu
mesaje variabile din parcări, sistemele de televiziune cu circuit închis (CCTV) și sistemele de
informare în timp real a pasagerilor cu privire la circulația autobuzelor.
Există deopotrivă o secțiune referitoare la contextul logistic general, care cuprinde
reglementări specifice pentru circulația vehiculelor comerciale și a celor de transport de
mărfuri, și o prezentare sumară a principalelor tipuri de fluxuri logistice, bazată pe datele
obținute în urma contorizării traficului (clasificate pe categorii) și pe sondajul realizat în rândul
comercianților cu amănuntul.

Obiective
În acest capitol sunt enumerate obiectivele SULP,
după cum urmează:
▪ sisteme logistice mai eficiente din punct de
vedere energetic în Dundee
▪ reducerea impactului negativ pe care îl au
asupra mediului operațiunile de transport de
marfă din Dundee.
▪ recunoașterea Consiliului local drept model,
prin reducerea impactului asupra mediului a
propriei flote de autovehicule

Planul
Cuprinde un program de măsuri
împărțite în 3 categorii: pe termen
scurt (perioada 2014-2017), pe
termen mediu (perioada 2018-2023) și
pe termen lung (după 2023).
Programul pe termen scurt reflectă
situația actuală, caracterizată de
constrângeri financiare. Se precizează
că este posibilă implementarea
anticipată a programului pe termen
mediu, întrucât se întrevăd oportunități
de finanțare. Aplicarea programului pe
termen mediu va face obiectul unei
revizuiri în perioada 2018-2023. În
introducere se indică modul în care
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calendarul SULP este sincronizat cu cel al altor strategii, cum ar fi Strategia pentru transportul
regional, și cu oportunitățile de finanțare.
Programul pe termen scurt urmărește continuarea inițiativelor actuale. Pe lângă controalele
de management al traficului, în special în zona centrală, au fost puse în aplicare inițiative
specifice pentru promovarea logisticii urbane durabile. Acestea cuprind: introducerea
Sistemului ECOStars1 de recunoaștere a flotelor de vehicule ecologice (prin acordarea unui
anumit număr de stele) pentru furgonete
și camioane; dezvoltarea unei sistem
online de informare privind itinerariile
camioanelor; și utilizarea vehiculelor
electrice din flota Consiliului. Se
precizează, de asemenea, că va fi
analizată fezabilitatea transformării zonei
centrale a orașului în Zonă cu emisii reduse.
Programul pe termen mediu cuprinde trei acțiuni: crearea unui sistem de transportare a
cumpărăturilor clienților cu autobuze care să deservească parcările de tip Park & Ride, ceea
ce va depinde, în mod evident, de progresele realizate în privința implementării programului
de parcări Park & Ride; potențiala dezvoltare a unui centru de consolidare a transportului de
mărfuri; și dezvoltarea ulterioară a unor platforme online de informare prin intermediul unor
aplicații bazate pe un sistem de navigație prin satelit, pentru operatorii din sectorul logistic din
Dundee.
Programul pe termen lung cuprinde două proiecte, ambele necesitând investiții
semnificative. Acestea sunt: înființarea unui terminal feroviar de marfă în portul Dundee, pentru
a încuraja transferul de la transportul rutier de mărfuri la cel feroviar; și, dacă se constată că
este fezabilă, îmbunătățirea tronsonului autostrăzii A90 care trece prin/ocolește Dundee, ceea
ce ar aduce beneficii atât fluxurilor logistice din Dundee, cât și vehiculelor de transport rutier
de mărfuri pe distanțe lungi, care tranzitează orașul.

Evaluarea Inițiativelor
Capitolul 5 furnizează informații logistice de bază: cifrele obținute în urma contorizării traficului
(clasificate pe categorii) pe drumurile principale ale orașului, numărul de vehicule comerciale
care intră în centrul orașului Dundee și măsurătorile efectuate de stațiile existente de
monitorizare a calității aerului, amplasate în „punctele fierbinți" ale orașului. Este prezentată o
evaluare succintă a proiectelor pe termen mediu și lung, pentru care sunt utilizate datele
disponibile.
Utilizarea vehiculelor electrice din flota Consiliului local
Consiliul local al Dundee deține una dintre cele mai mari flote auto din regiunea Tayside, care
cuprinde peste 600 de vehicule. Marea majoritate a acestor vehicule sunt dotate cu motoare

Sistemul ECO Stars (ECO - Efficient Cleaner Operations - activități de transport mai eficiente și mai
ecologice) încurajează operatorii de vehicule comerciale să reducă consumul de combustibil, ceea ce
va avea ca rezultat diminuarea emisiilor de dioxid de carbon, oxizi de azot și particule PM10. Acesta
recunoaște bunele practici prin acordarea unui număr de stele și încurajează continuarea reducerii
emisiilor. Le oferă operatorilor sprijin și consiliere personalizată pentru a-i ajuta să progreseze și să
obțină un număr tot mai mare de stele.
1
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pe benzină sau motorină (diesel), care emit CO2, dioxid de azot (NO2) și particule PM10. Există
însă și vehicule electrice, care sprijină Consiliul în îndeplinirea obiectivelor sale de mediu,
întrucât acestea nu emit substanțe nocive. Zona în care este situat Consiliul local este foarte
compactă, iar vehiculele electrice sunt deosebit de utile, mai ales că distanțele de deplasare
sunt relativ mici în comparație cu alte autorități locale.
Prețul de achiziție al vehiculelor electrice este mai mare decât cel al vehiculelor echivalente
cu motorizare pe benzină și motorină. Informațiile cunoscute până în prezent sugerează că,
pe parcursul duratei lor de viață, vehiculele electrice sunt mai puțin costisitoare, deoarece
cheltuielile cu combustibilul și întreținerea lor sunt proporțional mai reduse.
S-a efectuat un calcul al impactului flotei existente de 39 de vehicule electrice, conform căruia
aceste vehicule generează o reducere de 66,1 de tone a emisiilor anuale de CO2, la nivelul
întregului oraș Dundee, și de 0,6 tone pe an în zona centrală. Este în curs de testare un
program (software) pentru optimizarea itinerariilor vehiculelor, prin planificarea unor trasee în
afara zonelor centrale.
Transportul cumpărăturilor clienților cu autobuze (care deservesc parcările de tip) Park
& Ride
Nu este posibil să se aprecieze costul furnizării unui serviciu de transport al cumpărăturilor cu
autobuze (care deservesc parcările de tip) Park & Ride, deoarece, în prezent, nu se cunosc
detalii privind modul de funcționare a serviciilor de transport aferente parcărilor de tip Park &
Ride. Impactul preconizat al acestui serviciu este reducerea nevoii de a merge cu mașina în
centrul orașului pentru ridicarea unor bunuri grele și voluminoase din magazinele din centrul
orașului, ceea ce ar putea avea ca efect și reducerea nevoii comercianților cu amănuntul de a
efectua livrări de bunuri grele și voluminoase din magazinele lor situate în centrul orașului la
domiciliul clienților, înregistrându-se astfel o reducere netă a numărului de kilometri parcurși
de vehiculele de livrare. Dar, în absența unei evaluări mai detaliate, nu este posibil să se
aprecieze impactul serviciului asupra distanțelor parcurse în zona centrală a orașului de către
vehiculele de livrare.
Informațiile necesare pentru evaluarea acestei inițiative ar putea fi obținute prin acțiunea-pilot
Den Bosch, care face parte din proiectul ENCLOSE.
Centrul de consolidare
Un studiu de fezabilitate realizat în perioada 2010-2011 a indicat un cost orientativ pentru
funcționarea unui centru de consolidare în Perth, care se ridică între 120 000 și 345 000 £ pe
an. Acesta se bazează pe ipoteza utilizării spațiilor de logistică existente și a unui singur
vehicul electric de livrare, care să efectueze patru curse de livrare de mărfuri pe zi. Utilizarea
unui depozit nou-construit ar implica costuri de capital semnificative. Aceste ipoteze s-ar aplica
în egală măsură în cazul unui centru de consolidare din Dundee.
Studiul a modelat impactul unui centru de consolidare care ar deservi Dundee și a concluzionat
că, la o rată de utilizare a centrului de către 20% din comercianții cu amănuntul, ar fi posibilă
reducerea emisiilor până la următoarele niveluri:
− CO2 96,1 - 113,6 tone/an (o reducere de 11,8 – 13,9%)
− NOx 555 - 646 kg/an (o reducere de 12,5 – 13,2%)
− PM10 29,5 – 31,2 kg/an (o reducere de 13,3 – 13,4%)

Sursă: Planul de Logistică Urbană Durabilă pentru orașul Dundee – proiect
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Continuarea dezvoltării platformelor online de informare prin intermediul unor aplicații
bazate pe un sistem de navigație prin satelit, pentru operatorii din sectorul logistic din
Dundee.
Nu este posibil să se aprecieze costul extinderii platformelor web de informare existente, dar
ar trebui să existe un impact pozitiv în ceea ce privește reducerea numărului de kilometri
parcurși inutil de vehicule și permiterea evitării de către vehiculele de livrare a condițiilor dificile
ale traficului congestionat, a întârzierilor din cauza lucrărilor de infrastructură rutieră, etc.
Înființarea unui terminal feroviar de marfă în portul Dundee
Nu sunt disponibile datele suficiente pentru a stabili rentabilitatea înființării unui terminal
feroviar. Posibilele beneficii ale unui astfel de terminal ar fi reducerea fluxurilor de vehicule
grele pentru transportul de mărfuri, în special de-a lungul secțiunilor vestice și centrale ale
centurii ocolitoare Kingsway, cu un impact implicit de reducere a emisiilor de poluanți
atmosferici, inclusiv de CO2.
În prezent, operatorii portuari încearcă să direcționeze traficul de camioane în afara zonei
centrale, concentrându-l pe drumul de acces din partea de est către șoseaua Stannergate și,
de acolo, către A92 și A90.
Segmentul autostrăzii A90 care trece prin/ocolește Dundee
Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a stabili fezabilitatea opțiunilor de îmbunătățire a
tronsonului autostrăzii A90 care tranzitează Dundee și a celui care îl ocolește.

Monitorizare
Se propune o monitorizare care să includă repetarea acțiunilor de contorizare a fluxului de
vehicule comerciale care pătrund în zona centrală, la sfârșitul programului pe termen scurt, în
2017, și din nou, la încheierea programului pe termen mediu, în 2023. Monitorizarea calității
aerului va fi efectuată în fiecare an, utilizând stațiile existente de monitorizare a calității aerului.

Apendice
În apendice este indicat amplasamentul stațiilor de încărcare din centrul orașului Dundee.

34 / 37

Champion City - Dundee

Acțiunile întreprinse de Consiliul local al
Dundee pentru comunicarea cu părțile
interesate și implicarea acestora
Implicarea în elaborarea Strategiei Locale de Transport (PMUD)
În octombrie 2000, Consiliul local al orașului Dundee a publicat un Plan de Mobilitate Urbană
Durabilă (PMUD), cu titlul Strategia Locală de Transport (SLT). SLT a fost elaborată ca
răspuns la Cartea albă din 1998 a Guvernului britanic „Travel Choices for Scotland" (Opțiuni
de deplasare în Scoția), prin care toate autoritățile locale din Scoția au fost invitate să
elaboreze o SLT, fără însă a li se impune acest lucru. Guvernul dorea ca „Strategia Locală de
Transport să stabilească planurile și prioritățile autorității pentru dezvoltarea la nivel local a
unei politici de transport integrat, menită să servească populația din raza teritorială a autorității
locale respective, în concordanță cu obiectivele generale de dezvoltare durabilă". Așadar, SLT
nu a fost obligatorie, dar legislația le-a impus autorităților locale să urmeze orientările privind
elaborarea
unei
SLT,
care
pot
fi
consultate
la
adresa
http://www.gov.scot/Resource/Doc/37428/0026480.pdf.
SLT a fost elaborată utilizând resursele de personal limitate care erau disponibile în cadrul
Consiliului în acel moment. La început, fost inițiată o consultare internă în cadrul Consiliului,
în vederea elaborării unei Strategii intermediare. Această etapă a fost deosebit de importantă
întrucât a permis crearea unei viziuni asupra direcției generale a Strategiei, precum și stabilirea
obiectivelor, identificarea oportunităților și formularea politicilor și inițiativelor.
Varianta intermediară a SLT a fost prezentată Comitetului de Planificare și Transport al
Consiliului Local al Dundee, pe 25 octombrie 1999, consilierilor din cadrul comitetului fiindu-le
adresată recomandarea de a organiza consultări pe scară largă. Documentul a fost apoi
transmis pentru observații și contribuții organizațiilor interesate de transportul din oraș.
Organizațiile consultate au fost: Guvernul scoțian; organizațiile naționale reprezentative cu
interese în domeniul amenajării spațiale – cum ar fi Federația Proprietarilor de terenuri din
Scoția (Scottish Landowners Federation), Agenția Națională pentru Locuințe „Scottish
Homes”, Asociația Constructorilor de Case din Scoția (Scottish House Builders Association);
organismele consultative în domeniul proiectării (cum ar fi Comisia Regală de Arte Frumoase
a Scoției - Royal Fine Arts Commission for Scotland); consiliile locale vecine; partidele politice;
organismele naționale cu interese în domeniul transporturilor, cum ar fi Clubul pentru ciclismul
de agrement (Cyclists Touring Club) și Asociația transportatorilor de marfă (Freight Transport
Association); dezvoltatorii imobiliari locali; organizațiile de mediu; operatorii de transport; și
consilii comunitare (consultative) (un Consiliu comunitar este un organism benevol înființat de
membrii unei comunități pentru a o reprezenta și a acționa în numele acesteia). Observațiile
primite au fost folosite la elaborarea Strategiei finale, care a fost ulterior retransmisă părților
interesate, pentru formularea de comentarii finale. Aceste contribuții, împreună cu SLT, în
forma sa finală modificată, au fost prezentate spre aprobare Comitetului de Planificare și
Transport, la 30 octombrie 2000.
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Implicarea în elaborarea Strategiei Regionale de Transport (PMUD-ul
Regional)
S-a intenționat revizuirea SLT în 2003. Cu toate acestea, Guvernul Regatului Unit a delegat
unele responsabilități Parlamentului scoțian, care a instituit un nou sistem de planificare
regională a transporturilor. S-a introdus o cerință legală de elaborare a unei Strategii Regionale
de Transport (SRT); Dundee a fost inclus, împreună cu Angus, Perth & Kinross și Stirling, în
regiunea Tayside și Scoția Centrală. Parlamentul scoțian a asigurat finanțare pentru a permite
o consultare extinsă și dezvoltarea unor scenarii pentru noua SRT. S-a impus ca, la elaborarea
SRT, să fie urmate orientările Guvernului scoțian și fiecare SRT a fost supusă aprobării de
către miniștrii Guvernului scoțian, având în vedere implicațiile finanțării unor proiecte de
anvergură.
SRT care include orașul Dundee oferă un context politic similar și, prin urmare, Consiliul Local
al orașului Dundee și-a păstrat Strategia Locală de Transport (SLT), care include politici și
programe locale mai detaliate. S-a continuat dezvoltarea elementelor/programelor/acțiunilor
din cadrul SLT, în funcție de necesități, pentru a răspunde modificării circumstanțelor. Un
element-cheie a fost elaborarea Planului de Logistică Urbană Durabilă (SULP), care oferă o
strategie mai detaliată pentru logistica urbană. Cu toate acestea, SLT, în ansamblul său, nu a
fost actualizată și deci nu există o a doua generație a SLT.

Implicarea în elaborarea Planului de Logistică Urbană Durabilă
(SULP)
SULP a fost elaborat în cadrul Proiectului ENCLOSE (Energy Efficiency in City Logistics
Services for Small and Mid-Sized European Historic Towns - Eficiență energetică în serviciile
de logistică din orașele istorice europene mici și mijlocii) finanțat în cadrul Programului IEE
(Intelligent Energy Europe – Energie inteligentă pentru Europa). Unul dintre obiectivele-cheie
ale acestui proiect a fost formularea unor orientări pentru elaborarea unui SULP și, în
consecință, procesul de implicare a părților interesate a urmat modelul dezvoltat în cadrul
proiectului.
În primele etape ale elaborării SULP-ului orașului Dundee, s-a utilizat un sondaj efectuat în
rândul comercianților cu amănuntul din centrul orașului în cadrul altei inițiative, dar care a
îndeplinit toate cerințele necesare pentru dezvoltarea SULP-ului. Sondajul a cuprins un
chestionar distribuit în toate magazinele din centrul orașului. Acesta solicita informații privind
natura și frecvența livrărilor, precum și exprimarea unor opinii critice privind problemele de
acces întâmpinate la livrări.
Procesul de implicare a părților interesate a avut în centru două „Evenimente de
sensibilizare” (Awareness Raising Events - ARE). Primul a avut loc în iunie 2013 și a inclus
prezentări privind prioritățile și inițiativele naționale, regionale și locale, opiniile operatorilor și
aspecte legate de calitatea aerului. Acesta a fost urmat de un atelier de lucru facilitat de o
firmă de consultanți independenți. Au fost invitați să participe: Guvernul scoțian, Parteneriatele
Regionale de Transport; departamente ale Consiliului Local al orașului Dundee; consilieri;
organisme naționale reprezentative din sectorul transporturilor (cum ar fi Asociația
Transportatorilor de Mărfuri și Asociația pentru transportul rutier de mărfuri); operatori de
transport de marfă; precum și reprezentanții organismelor comerciale și ale asociațiilor de
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comercianți cu amănuntul din Dundee. Prin organizarea evenimentelor ARE, s-a urmărit
identificarea problemelor asociate cu logistica urbană (cum ar fi dificultățile întâmpinate la
efectuarea livrărilor, precum și problemele sociale și de mediu generate de operațiunile
logistice), dar și a posibilităților de ameliorare și a unor soluții de adoptat. Concluziile acestui
eveniment ARE au fost utilizate la elaborarea unui proiect de SULP.
Un al doilea eveniment ARE a avut loc 12 luni mai târziu. O copie a proiectului de SULP a fost
atașată invitațiilor la eveniment. Evenimentul a inclus din nou un atelier, de data aceasta
facilitat de oficiali ai Consiliului local. S-a dorit colectarea opiniilor privind proiectul de SULP,
care a fost analizat în întregime (fiecare capitol și subcapitol). Concluziile acestui eveniment
au fost folosite pentru actualizarea proiectului de SULP și elaborarea unei variante finale, care
a fost ulterior înaintată spre aprobare Comitetului pentru Dezvoltare Urbană, în octombrie
2014.
Evenimentele ARE au reușit să implice părțile interesate în elaborarea SULP. Implicarea
părților interesate care nu sunt direct responsabile pentru logistică, în special a comercianților
cu amănuntul, s-a dovedit a fi o provocare. Acest aspect a fost reflectat în una din concluziile
SULP, potrivit căreia, în general, operatorii de logistică au întâmpinat doar probleme minore
în ceea ce privește accesul la punctele de livrare.
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