Sint Niklasas, Belgija
Darnaus judumo plano santrauka (LT)
ir
Suinteresuotų šalių įtraukimo ir viešinimo procesas mažų ir
vidutinio dydžio miestų DJMP kūrimo metu

Kontaktai:
Jurgen Goeminne (Planavimo departamentas)
jurgen.goeminne@sint-niklaas.be
ir
Carl Hanssens (Miesto tarybos narys, atsakingas už judumo, vietos ekonomikos
ir užimtumo sritis) Carl.Hanssens@sint-niklaas.be

Susisiekite su CIVITAS PROSPERITY

contact@sump-network.eu

Daugiau informacijos rasite

www.sump-network.eu
ir

eltis.org/mobility-plans
PROSPERITY projekto koordinatorius Robert PRESSL | Austrijos judumo tyrimų centras FGM-AMOR |
pressl@fgm.at

CIVITAS PROSPERITY yra Europos darnaus judumo mieste planų
platformos narys.

CIVITAS PROSPERITY yra finansuojama iš
Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų
programos „Horizontas 2020“ pagal dotacijos
susitarimą Nr. 690636
Autorinės teisės: Autoriai yra tiesiogiai atsakingi už visą šiame leidinyje pateiktą informaciją. Leidinys nebūtinai
atitinka Europos Sąjungos institucijų nuomonę. Europos Komisija neatsako už čia pateiktos informacijos
panaudojimą. Grafinė medžiaga buvo pateikta projekto partnerių (nebent yra nurodyta kitaip) ir yra gautas
leidimas ją spausdinti šiame leidinyje.

Pavyzdinis miestas – Sint Niklasas

Turinys
Turinys...................................................................................................... 3
1. Įvadas ................................................................................................... 4
1. 1. Tikslas: nustatyti politikos kryptį .................................................................................... 4
1.2. Dalyvavimas .................................................................................................................. 4

2. Problemos ir strateginiai tikslai ............................................................. 6
2.1. Pagrindinės judumo problemos ..................................................................................... 6
2. 2. Judumo politikos tikslai ................................................................................................. 8

3. Sąsajos su vietos politikos planais ir politikos scenarijų aprašymas .. 12
3.1. Sąsajos su vietos politikos planais .............................................................................. 12
3.2. Darnios politikos scenarijaus įgyvendinimas ............................................................... 14

4. Politikos scenarijus ............................................................................. 18
4.1. Erdvinė plėtra ir jos poveikis judumui .......................................................................... 18
4.2. Eismo tinklų išdėstymas .............................................................................................. 19
4.3. Papildomos priemonės ................................................................................................ 30

6. Organizavimas, dalyvavimas ir įvertinimas......................................... 34
6.1. Organizavimas ir dalyvavimas ..................................................................................... 34
6.2. Įvertinimas ................................................................................................................... 34

7. Išvados ............................................................................................... 37

3 / 37

Pavyzdinis miestas – Sint Niklasas

1. Įvadas
1. 1. Tikslas: nustatyti politikos kryptį
Šiame dokumente, parengtame pagal 2002 m. balandžio 15 d. priimtą pirmosios kartos judumo
planą, laikomasi Darnaus judumo mieste planams keliamų principų. Pirmasis savivaldybės
judumo planas 2008 m. vasario 5 d. buvo aptartas miesto savivaldybės patariamajame
komitete (SPK), o 2008 m. balandžio 21 d. buvo teigiamai įvertintas vidinio audito metu. Todėl,
pritariant Sint Niklaso savivaldybei ir SPK, buvo nutarta pirmąjį planą „išplėsti ir sustiprinti“.
2011 m. spalio17 d. tam pritarė ir provincijos audito komitetas (PAK). 2014 m. naujojo judumo
plano kūrimo procesas paspartėjo. Įvairios plane esančios temos praplėstos ir detaliau
išnagrinėtos. Šis politikos dokumentas – tai sutrumpinta judumo plano, kuriam buvo pritarta
2014 m. birželio 5 d., versija. Jame esančios darnios politikos priemonės buvo patobulintos
planavimo proceso metu. Be to, pasikeitus politiniam kontekstui, politikos priemonių
atnaujinimas ir darnumo kriterijaus įvykdymas tapo privalomi įstatymu.
Judumo planavimo procesas buvo baigtas, kuomet buvo sukurtos Sint Niklaso miesto judumo
plano politikos priemonės. Šio DJMP tikslas – tai, visų pirma, Sint Niklaso judumo struktūros
aprašymas ir detalizavimas makro lygmenyje. Sukūrus bendrą judumo politikos principų
sistemą, ateityje bus galima ją detalizuoti žemesniame lygmenyje. Čia pristatomas
dokumentas – tai strateginis politikos dokumentas, kuris nustato bendrus reikalavimus jau
patvirtintiems „skilčių sistemos modeliui“, bendrajam viešųjų erdvių planui ir miesto
klimato planui.
Per trumpą laikotarpį Sint Niklase buvo sukurta, priimta ir pradėta įgyvendinti nemažai planų.
Prieš DJMP, miesto taryboje buvo patvirtintas Bendrasis viešųjų erdvių planas (angl.
Masterplan Public Space) ir „skilčių sistemos modelis“ (angl. Lobes-city model, oland. de
Lobbenstad). Kartu su judumo planu, taip pat buvo detalizuotas miesto klimato planas. Šių
naujų politikos planų sukūrimas žymi svarbų pokytį Sint Niklaso istorijoje, per ateinantį
dešimtmetį reikšmingai pakeisiantį judumo politiką mieste.
Miesto transporto eismo srautai ir eismo saugumo priemonės buvo planuojamos pagal „skilčių
sistemos modelio“ planą. Tuo tarpu, riboto ploto miesto centras, kur beveik visas keliones buvo
galima įvykdyti per mažiau nei 10 minučių, buvo itin palankus dviračių transporto paskatinimui.
Siekiant užtikrinti neutralų poveikį aplinkai, saugų eismą keliuose ir paskatinti dviračių eismą
mieste, buvo nutarta sustiprinti dviračių transporto politiką.

1.2. Dalyvavimas
Siūlomas planas buvo parengtas atsižvelgiant į įvairių miesto paslaugų teikėjų, Rytų Flandrijos
regiono ir Flamandų parlamento atstovų nuomonę, kurią jie išsakė nuolatinių darbo grupių
metu. Be to, planas buvo detaliai aptartas su įvairiomis suinteresuotomis šalimis,
patariamosiomis komisijomis ir gyventojais, kuriems buvo suteikta galimybė išsakyti savo
pastabas ir pasiūlymus.
Politinė parama:
o 2014 m. lapkričio 17 d. Miesto tarybos komiteto posėdis: bendrųjų naujos politikos

principų aptarimas
o 2015 m. vasario 16 d. Miesto tarybos komiteto posėdis: politikos plano aptarimas
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o 2015 m. vasario 27 d. Miesto tarybos posėdis: preliminaraus DJMP svarstymas
o 2015 m. balandžio 24 d. Miesto tarybos posėdis: judumo plano patvirtinimas

Visuomenės parama:
o 20 įtakingiausių generalinių direktorių susirinkimas: 2014 m. spalio 10 d. aptarti

bendrieji naujosios politikos principai
o Vadovų taryba: 2014 m. spalio 22 d. aptarti bendrieji naujosios politikos principai
o Miesto teritorijų planavimo komitetas: 2014 m. lapkričio 4 d. aptarti bendrieji naujosios

politikos principai
o Sinaai kaimo taryba: 2014 m. lapkričio 4 d. aptarti bendrieji naujosios politikos principai,

pagrindinis dėmesys - Sinaai kaimui
o Nieuwkerken kaimo taryba: 2014 m. lapkričio 5 d. aptarti bendrieji naujosios politikos

principai, pagrindinis dėmesys - Nieuwkerken kaimui
o Belsele kaimo taryba: 2014 m. lapkričio 10 d. aptarti bendrieji naujosios politikos

principai, pagrindinis dėmesys - Belsele kaimui
o Mokyklų taryba: 2014 m. lapkričio 14 d.
o Miesto aplinkos ir gamtos patariamoji taryba: 2014 m. lapkričio 18 d. aptarti bendrieji

naujosios politikos principai
o Pradinių mokyklų taryba: 2014 m. lapkričio 25 d., 2015 m. sausio 6 d. ir 2015 m. sausio

16 d.
o Žemės ūkio taryba: 2014 m. lapkričio 26 d. aptarti bendrieji naujosios politikos principai
o Jaunimo taryba: 2014 m. lapkričio 27 d. aptarti bendrieji naujosios politikos principai
o Pasitarimas su policija ir teisininkais: 2014 m. spalio 30 d.
o Miesto centro valdžia: 2014 gruodžio 9 d. aptarti bendrieji naujosios politikos principai,

pagrindinis dėmesys – miesto centrui
o Vieši pristatymai: 2014 m. gruodžio 2 d., 4 d., 10 d., 11 d. ir 17 d.
o Konsultacijos policijai: 2014 m. gruodžio 2 d.
o Konsultacijos su maisto pramonės atstovais: 2014 m. gruodžio 2 d.

Visų šių konsultacijų rezultatai buvo apibendrintai pateikti „Pasiūlymų politikos plane“ (oland.
“Adviezen beleidsplan”), kuris tapo neatsiejama galutinio judumo plano dalimi. Į DJMP buvo
įtraukti visi pasiūlymai, kurie padeda siekti jame nustatytų tikslų. Atitinkamai, tie pasiūlymai,
kurie prieštarauja pagrindiniams DJMP principams, į planą nebuvo įtraukti. Visiems siūlymams,
kurie nebuvo įtraukti į planą, buvo pateiktas motyvuotas atsakymas.
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2. Problemos ir strateginiai tikslai
2.1. Pagrindinės judumo problemos
Sint Niklase ir jo apylinkėse į darbą vykstantys žmonės kiekvieną dieną susiduria su įvairiomis
problemomis. Tai tokios problemos kaip valstybinių N70 ir N16 kelių neprieinamumas ir
intensyvūs eismo srautai juose, laisvų automobilių stovėjimo vietų paieška, ne visur patogūs
dviračių takai ir panašiai. Nemaža dalis šių problemų taip pat neigiamai veikia bendras šių
vietovių gyvenimo sąlygas.
Didelė dalis judumo problemų yra susiję su kelių tinklo aplink Sint Niklasą trūkumais.
Trūkstant jungiančių kelių ir eismą nukreipiančių priemonių, gyvenamieji rajonai yra perpildyti
dideliais nereikalingo transporto srautais. Be to, nereikalingas transportas taip pat
fiksuojamas Sint Niklaso miesto centre.
Pagrindinės šių problemų priežastys:
▪

Per miesto centrą einančios Parklaan, Grote Markt ir Plezantstraat gatvės sujungia N16
ir N403 valstybinius kelius, todėl eismas šiaurės ir/ar pietų kryptimis vyksta per
pagrindinę miesto aikštę.

▪

Pilnai neužbaigus aplinkkelio rytinėje miesto dalyje, eismas Koningin Astridlaan ir Prins
Bouwdewijnlaan gatvėmis yra itin intensyvus. Tai sukelia nemažai problemų
Elisabethwijk, Fabriekswijk ir Priesteragiewijk rajonų gyventojams.

▪

Nebuvo imtasi ar imtasi labai mažai priemonių, kurios nukreiptų eismą iš gyvenamųjų
rajonų.

Be šių eismo problemų, taip pat pabrėžiama neigiama motorizuoto transporto įtaka aplinkinių
gyvenamųjų rajonų gyvenimo sąlygoms. Šios problemos sprendimui būtina ne tik erdvinė
rajonų analizė, bet ir eismo ekspertų įvertinimas. Didžiausi trikdžiai šiuose rajonuose kyla dėl
per didelio automobilių eismo. Nepaisant to, Sint Niklaso mieste itin sunku pasiūlyti
alternatyvius šių problemų sprendimo būdus.
Kita vertus, krovininės transporto priemonės keliose vietovėse naudojasi ne pagrindiniais
keliais, nors tai nėra būtina. Šis eismas itin kenkia aplinkinių rajonų gyvenimo sąlygoms ir taip
pat riboja kitų eismo dalyvių, pavyzdžiui, dviratininkų ar pėsčiųjų, naudojimąsi šiais keliais.
Sprendžiant pavojingų eismo taškų problemas, paskutinįjį dešimtmetį jau buvo sukurti jų
sprendimų planai ir daugelis šiuose taškuose kylančių eismo problemų jau buvo išspręstos.
Visgi, tai nereiškia, kad dabartinė eismo sistema yra visiškai saugi. Norint paskatinti žmones
rečiau naudotis automobiliais, jiems turi būti pasiūlytos kokybiškos alternatyvos. Dviračiai gali
būti itin palankiai vertinama trumpų atstumų kelionių transporto priemonė. Nepaisant to,
daugelyje vietovių dviračių takų tinklas yra nekokybiškas, o dviračių transporto infrastruktūra
nėra saugi. Gyvenamuosiuose rajonuose, kuriuose leidžiamos mišrios transporto priemonės,
motorizuoto transporto perteklius yra itin žymus.
Suprantamai ir aiškiai pažymėta kelių sistema pozityviai veikia eismo saugumą. Tačiau
nustatomos greičio zonos turi būti pritaikytos prie kelių konstrukcijos. Mieste buvo numatyta
įrengti 30 km/val zonas, bet jų galimybės šiuo metu yra pilnai neišnaudojamos. Be to, sunkusis
transportas mieste važinėja ne jiems pritaikytais keliais.
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Dar 2013 m. Flandrijos transporto kompanija De Lijn padarė išvadą, kad miesto kelių tinklas
turi būti pertvarkytas. Šiuo metu, dėl eismo srautų Grote Markt, Driekoningen ir kitose
mažesnėse gatvėse, kelionių laikas per miestą žymiai pailgėja. Be to, dalis ateityje planuojamų
statybos projektų nebuvo tinkamai prijungti prie miesto gatvių tinklo. Dar daugiau, miesto
centre viešojo transporto tinklas buvo itin tankus, daug stotelių buvo labai arti viena kitos, o jo
diapazonas toliau nuo miesto centro buvo gana ribotas.
Miesto automobilių stovėjimo politikoje šiuo metu yra vadovaujamasi automobilių stovėjimo
aikštelių suskirstymu į skirtingas zonas. Mieste iš viso yra 6-ios skirtingos tarifų zonos, kuriose
taikomi 3 skirtingi mokėjimo būdai, tad gana dažnai juose yra sunku susigaudyti ar apie juos
tinkamai informuoti gyventojus. Tuo pačiu, skirtumai tarp šiuo metu galiojančių tarifų nėra labai
dideli. Todėl mieste dažnai kyla įvairių konfliktų tarp ilgą laiką ir trumpą laiką automobilius
paliekančių vairuotojų, be to, vairuotojai nuolat ieško stovėjimo vietų miesto centre, nors kai
kurios automobilių stovėjimo aikštelės, pavyzdžiui centrinėje stotyje, nebūna pilnai užpildytos.
Be to, ilgalaikis automobilių stovėjimas kelia nemažai problemų už mokamo automobilių
stovėjimo zonų ribų ar aplink populiarias lankytinas vietas, pavyzdžiui miesto ligoninę. Ši
situacija yra ypač nepalanki vietos gyventojams ir prekybininkams. Be to, vietovėse sunku rasti
prekių pakrovimui ir iškrovimui tinkamas sustojimo vietas, o tai kelia dar daugiau konfliktų su
pažeidžiamiausiais eismo dalyviais, pavyzdžiui, pėsčiaisiais.
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2. 2. Judumo politikos tikslai
2.2.1. Aukštesniojo lygio vyriausybių tikslai
Planuojant ir taikant darnaus judumo politiką, turi būti atsižvelgta į jau esančius aukštesnio
lygio politikos dokumentus. Šiame kontekste, itin svarbus Flandrijos DJMP. Šis dokumentas
numato Flandrijos judumo viziją ir konkrečius judumo politikos tikslus. Penki Flandrijos
DJMP nurodyti strateginiai tikslai – pasiekiamumas, prieinamumas, saugumas,
tinkamumas gyventi, gamtos ir aplinkos tausojimas – yra detaliau aptariami žemiau.
Pirmuoju strateginiu tikslu siekiama užtikrinti ekonominių jungčių ir kanalų, kuriuose susikerta
socialinės ir ekonominės funkcijos, pasiekiamumą. Šis pasiekiamumas turi būti selektyvus. Tai
reiškia, kad pasiekiamumas turi būti garantuotas, tačiau nevienodai visoms tikslinėms
grupėms, individualiems vartotojams, transporto priemonėms, vietovėms ar laikotarpiams.
Siekiant pagerinti pasiekiamumą, buvo pasiūlyta siekti patikimos ir pastovios kelionės trukmės,
pagrįstos kelionės kainos ir aukšto kelionių komforto lygio rezultatų.
Antruoju tikslu siekiama pagerinti transporto naudojimo sąlygas pažeidžiamiausioms
visuomenės grupėms. Taikant įvairias priemones, norima užtikrinti sklandų, saugų ir visiems
prieinamą judumą mieste. Norint užkirsti kelią transporto sistemos sukeliamai socialinei
atskirčiai, nuspręsta pagerinti žemiausias pajamas turinčių asmenų judumą ir patobulinti
savarankišką žmonių su negalia judėjimą.
Trečiasis strateginis tikslas siekia pagerinti eismo saugumą ir sumažinti aukų skaičių keliuose.
Užsibrėžta sumažinti mirčių keliuose, taip pat sunkių ir lengvų kūno sužalojimų skaičių ir
pasiekti, kad į kelių eismo įvykius patektų kuo mažiau pažeidžiamiausių grupių atstovų.
Ketvirtuoju strateginiu tikslu norima sumažinti neigiamą transporto įtaką žmonių aplinkai ir
gerovei. Šiuo tikslu, be judumo tobulinimo, siekiama pagerinti transporto sąlygas miestuose ir
kaimuose. Todėl norima garantuoti mažesnę transporto sukeliamą oro taršą ir mažesnius
pavojus sveikatai, mažiau eismo trukdžių, didesnę visuomeninių patogumų vertę ir
naudingesnį transportą.
Penktuoju strateginiu tikslu, be judumo tobulinimo, siekiama sumažinti aplinkai ir gamtai
daromą žalą. Siūloma sumažinti su transportu susijusių šiltnamio efektą sukeliančių dujų
išmetimą, sąžiningai naudotis erdve, įterpti žaliuosius plotus į viešąsias erdves, infrastruktūrą
tinkamai priderinti prie kraštovaizdžio ir riboti iškastinio kuro naudojimą bei remtis kitais
natūraliais gamtiniais ištekliais.
Struktūriniame provincijos erdvių plane, be kitų tikslų, Rytų Flandrijos provincija taip pat
apibrėžė siektiną judumo ir infrastruktūros viziją.
Struktūriniame Rytų Flandrijos provincijos erdvių plane yra numatyti šie keturi tikslai: skatinti
kelių eismui alternatyvius transporto būdus, optimizuoti kelių tinklo suskirstymą į kategorijas,
judumo politiką pagrįsti judumo valdymu ir taikyti skirtingus pasiekiamumo kriterijus
skirtingoms vietovėms ir transporto priemonėms („selektyvus pasiekiamumas“, angl. „selective
accessibility“)
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2.2.2. Sint Niklaso ambicijos ir DJMP pagrindas
Sint Niklaso miestas remia strateginius aukštesnio lygio vyriausybės tikslus, tačiau savo
strategijoje taip pat prideda papildomus siekius. Planuojant pirmąjį DJMP, vietos strateginiai
tikslai nebuvo įtraukti. Todėl naujajame plane Sint Niklasas įvardina dvi bendrąsias
ambicijas, kurios yra glaudžiai susiję su skirtingais eismo tinklais ir numato keturis
pagrindinius tikslus. Kiekviena šių ambicijų ir tikslų, savo ruožtu, prisideda prie Flandrijos
vyriausybės ir regiono judumo vizijos įgyvendinimo.

Šio judumo plano pagrindas – geresnės gyvenimo sąlygos ir eismo saugumas.
▪

Geresnės gyvenimo sąlygos gyvenamuosiuose rajonuose turėtų pagerinti gyvenimo
kokybę mieste. Šio tikslo siekiama nukreipiant sunkųjį transportą iš gyvenamųjų rajonų
ir įvedant saugaus eismo zonas. Nepageidaujamas transportas uždraudžiamas ir
nukreipiamas per naujai nutiestas pagrindinių kelių jungtis.

▪

Eismo saugumas pagerinamas skirtingose greičio zonose vienodai ir matomai
paženklinus kelius. Todėl kelių suskirstymas į kategorijas yra itin svarbus įgyvendinant
šį tikslą, o šios priemonės įgyvendinimas bus vykdomas pagal Bendrąjį viešųjų erdvių
planą.
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Įgyvendinant kelių tinklų ambiciją, sukurtas stiprus atskirų priemonių paketas, suteikiantis
pirmenybę pėstiesiems, dviratininkams, viešajam transportui ir automobilių eismui. Keturios
veiklos kryptys yra:
▪

Sint Niklaso miesto centre įvedama sulėtinto transporto eismo zona. Aplinkkelis,
sudarytas iš R42, N70 ir kitų atsišakojančių kelių, turėtų paskatinti judėjimą aplink miestą,
o ne per jį. Įgyvendinus šias eismo srautų nukreipimo priemones, per miestą važiuojantis
tranzitinis transportas bus uždraustas, o gyvenamuosiuose rajonuose turėtų pagerėti oro
kokybė.

▪

Mieste įgyvendinama integruota dviračių transporto politika, kuria siekiama paskatinti
trumpoms ir vidutinio ilgumo kelionėms mieste rinktis dviračius.

▪

Nustačius svarbiausias viešojo transporto ašis, sukuriamas stipresnis (prie)miestinio
viešojo transporto tinklas. Viešojo transporto pasiūla (dažnumas) padidinama iki tokio
lygio, kuris atitiktų besiplečiančio miesto poreikius.

▪

Selektyvaus pasiekiamumo kriterijus mieste bus reguliuojamas automobilių stovėjimo
politikos pagalba. Ja siekiama pagerinti gyvenimo ir smulkaus verslo veiklos sąlygas
mieste.

Sint Niklaso darnaus judumo ambicijos ir numatytos priemonės pilnai atitinka Flandrijos
vyriausybės ir regiono tikslus.
Tikslai
Pasiekiamas

Prieinamas

Saugus

Tinkamas

Saugantis
aplinką

Pagrindiniai principai

1. Aukštesnė gyvenimo kokybė
ir gerovė gyvenamuosiuose
rajonuose
2. Aiškiai suprantamais ir
atpažįstamais ženklais
pažymėti eismo tinklai, kuriuose
eismas yra saugus
3. Integruota dviračių transporto
politika
4 Viešasis transportas
svarbiausiose miesto ašyse
5. Tinkama automobilių
stovėjimo politika
6. Miesto centras be
automobilių
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Tikslai
Alternatyvos
kelių eismui

Kelių
kategorijų
optimizacija

Eismo
valdymas

Selektyvus
pasiekiamumas

Pagrindiniai principai

1. Aukštesnė gyvenimo
kokybė ir gerovė
gyvenamuosiuose rajonuose
2. Aiškiai suprantamais ir
atpažįstamais ženklais
pažymėti eismo tinklai,
kuriuose eismas yra saugus
3. Integruota dviračių
transporto politika
4 Viešasis transportas
svarbiausiose miesto ašyse
5. Tinkama automobilių
stovėjimo politika
6. Miesto centras be
automobilių

2.2.3. Veiklos tikslai
Veiklos tikslai – tai konkretūs aukščiau aprašytų Sint Niklaso ambicijų ir veiklos krypčių
aprašymai. Jie yra konkretūs, išmatuojami, priimtini, realistiški ir apriboti laike. Kadangi
išankstinis situacijos įvertinimas yra atliktas ne visoms Sint Niklaso plane numatytoms
priemonėms, remiantis Kopenhagos „dviračių ataskaitos“ (angl. Bicycle Account) pavyzdžiu,
siūloma pradėti vesti judumo barometrą, kuris padėtų siekti numatytų veiklos tikslų. Šiuo
judumo barometru, vedamu pagal Kopenhagos modelį, būtų sekamos keturios nustatytos
veiklos kryptys Sint Niklase. Barometro rezultatų pagalba bus sukurta nauja viešinimo
priemonė, padedanti tiek išmatuoti, tiek pademonstruoti politikos įgyvendinimo įtaką.
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3. Sąsajos su vietos politikos planais ir
politikos scenarijų aprašymas
3.1. Sąsajos su vietos politikos planais
Po pirmojo DJMP buvo pradėti nauji procesai, kurie stipriai įtakojo darnaus judumo scenarijaus
sukūrimą naujajame judumo plane. Svarbiausi jų – tai klimato planas, „skilčių sistemos
modelis“ ir bendrasis viešųjų erdvių planas. Kiekvienas šių planų vienokiu ar kitokiu būdu
prisideda prie judumo plane numatytų tikslų. Tolesniuose skyriuose šie trys politikos planai
aprašomi detaliau.

Sint Niklasas oficialiai prisijungė prie Europos „Merų pakto“ iniciatyvos. Todėl miestas
įsipareigojo sukurti klimato planą, kuriuo, be kitų tikslų, iki 2020 m. taip pat sieks 20%
sumažinti anglies dioksido išmetimą miesto teritorijoje. Be to, miesto ambicija tebėra iki
2050 m. tapti klimatui poveikio nedarančiu miestu.
Privatus ir komercinis transportas, kartu sudėjus, išmeta 33% viso išmetamo anglies dioksido
kiekio Sint Niklaso mieste. Todėl Sint Niklasas skatina šias su judumu susijusias priemones:
perėjimą prie naudojimosi dviračiais ar viešuoju transportu, o ne automobiliu; krovininio
transporto optimizavimą ir darnumo skatinimą; tvaraus judumo miesto organizacijose
užtikrinimą. Be anglies dioksido išmetimo sumažinimo, klimato planas taip pat siekia užtikrinti
miesto gyvybingumą. Todėl klimato planas apima papildomas priemones, kurių įtaka anglies
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dioksido kiekiui yra sunkiai išmatuojama, pavyzdžiui, papildomų žaliųjų teritorijų sukūrimas,
mitybos pokyčiai, dalijimosi ekonomikos skatinimas ir panašiai.
Sint Niklaso mieste pradėtas taikyti „skilčių sistemos modelis“ turėtų padėti pasiekti, kad miesto
centre būtų kuo mažiau automobilių. „Skilčių sistemos modelio“ įvedimui miesto taryba pritarė
2014 m. rugsėjo mėnesį. Ilgainiui, šis modelis buvo integruotas į savivaldybės detaliuosius
teritorijų planus.
Sint Niklaso „skilčių sistemos modelis“
pradėtas įgyvendinti nuo 7 istorinių
spindulinių pagrindinių kelių, kurie yra
išsidėstę ratu aplink miesto centrą.
Šiais keliais automobiliai gali patekti į
žiedinę kelių sistemą aplink miestą, o
viešasis transportas ir dviračiai gali
patekti tiesiai į miesto centrą.
Norint pasiekti, kad miesto centre nebūtų
automobilių eismo, „skilčių sistema“ siūlo
sukurti rytinį ir vakarinį išvažiavimą, kuris
leistų pasiekti 3 dideles lankytojams
skirtas
automobilių
stovėjimo
aikšteles miesto pakraščiuose.
Šalia šių automobilių stovėjimo aikštelių būtų galima įrengti įvairiarūšio transporto sustojimus,
kuriuose žmonės pasirinktų tvaresnius keliavimo į miestą būdus.

Įvažiavimą į miesto gyvenamuosius
rajonus siūloma reguliuoti kilpų (angl. loops)
ar/ir vartų pagalba ir taip sumažinti
automobilių
eismą
miesto
centre
(palyginimui, Houten – dviratininkų miestas
Olandijoje). Tokiu būdu gyvenamieji rajonai ir
miesto centras bus lengvai pasiekiami ir
pravažiuojami
dviračiu
ar
pereinami
pėsčiomis, o gyventojų automobilių stovėjimo
vietų skaičius – padidinamas. Gyvenamieji
rajonai ir kiti miesto rajonai vienas nuo kito
atskiriami motorizuoto transporto eismui
skirtomis gatvėmis. Tai reiškia, kad
automobiliai turi visuomet grįžti į pagrindinį
kelių tinklą, šiuo atveju, ratu aplink miestą
einančią N41 – N70 – R42 kelių sistemą.
Bendrasis viešųjų erdvių planas – tai miesto tarybos patvirtintas politikos priemonių planas,
apimantis bendrąją Sint Niklaso viešųjų erdvių viziją. Šiame plane nustatomi planavimo
principai ir pageidaujamos statybų medžiagos mieste, kurie turėtų padidinti Sint Niklaso
viešųjų erdvių panašumą ir nuoseklumą.
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3.2. Darnios politikos scenarijaus įgyvendinimas
3.2.1. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai erdviniai elementai
3.2.1.1. Infrastruktūros projektai
Darnios politikos scenarijuje, pagrindinis šiaurės ir pietų kryptimis (tarp geležinkelio stoties,
Grote Markt ir Waasland prekybos centro) išsidėstęs miesto koridorius yra naudojamas kaip
atspirties taškas. Svarbios funkcinės erdvės ir viešosios paslaugos yra išdėstomos palei šį
koridorių.
Be to, darnios politikos scenarijuje taip pat naudojamas „skilčių sistemos modelis“. Šie 7
istoriniai spinduliniai pagrindiniai keliai yra išsidėstę ratu. Šiais keliais automobiliai gali
pasiekti žiedinę kelių sistemą aplink miestą. Ši struktūra, sudaryta iš N70, N41 ir R42 kelių,
turėtų sumažinti per miesto centrą važiuojančių automobilių skaičių ir turėtų būti pagrindine
motorizuoto transporto eismo prieiga į miestą.
Judumas Sint Niklaso mieste taip pat turėtų būti nukreiptas žiedinės kelių sistemos link.
Judėjimas šių kelių link turėtų būti skatinamas ir netgi priverstinai įgyvendinamas eismo srautų
valdymo priemonėmis, kurios turėtų būti įvedamos palaipsniui. Ilgainiui, bus įrengtos 3 didelės
lankytojams skirtos automobilių stovėjimo aikštelės miesto pakraščiuose, kuriose miesto
svečiai galės pasirinkti kitus tvarius transporto būdus.
Norint įgyvendinti šiuos planus, būtini trumpalaikiai ir ilgalaikiai infrastruktūros projektai.
Trumpuoju laikotarpiu, planuojama sutvarkyti įvažiavimus į miestą rytinėje aplinkkelio dalyje
(rytinė tiesioji). Ilgainiui, aplinkkelis turėtų sumažinti eismą Hoge Bokstraat gatvėje, o
pravažiavimas per Doornpark turėtų sumažinti per Nieuwekerken važiuojančio transporto
skaičių. Be to, pabaigus tvarkyti rytinę aplinkkelio tiesiąją, N70 kelias gali būti pertvarkytas ir
perkeltas į vietinių kelių kategoriją.
Darnios politikos scenarijuje numatytos 5
pagrindinės jungtys, kurios yra šiose vietovėse:
1. Geležinkelio stotis – įvairiarūšio transporto
jungtis, tarpmiestinių (IC) ir regioninių (IR) traukinių
jungtis.
2. Fabiola aikštė – miesto vartai su Park & Ride
stotele.
3. Jungtis miesto rytuose – rekreacinė jungtis,
kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas dviračių
eismui.
4. Jungtis miesto vakaruose netoli naujo traukos
centro (ligoninės), kurioje siūlomos aukštos kokybės
viešojo transporto paslaugos ir kuriamas dviračių
transporto tinklas.
5. Automobilių stovėjimo aikštelė, kuri pagal „skilčių sistemos modelį“ yra numatyta
priemiestyje netoli SVK įmonės. Kol kas nėra sutarta dėl tikslios šios aikštelės vietos.
Be to, nėra ištirta ar naujos AZ Nikolaas ligoninės teritorijoje esančios automobilių
stovėjimo aikštelės nebūtų galima pritaikyti priemiesčio aikštelės funkcijoms.
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Be to, trys nauji miesto plėtros projektai turėtų atsižvelgti į plane numatytus gyvenimo
kokybės, žaliųjų teritorijų ir veiklos (aktyvumo) tikslus. Šie projektai – tai Clement, De
Winningen ir Bellestraat-Zonneken rajonų plėtra.
Be šių miesto plėtros projektų, ilgalaikėje perspektyvoje taip pat planuojama perkelti AZ
Nikolaas ligoninę. Šiuo metu, naująją ligoninę yra numatyta statyti N70 ir R42 kelių
sankirtoje.

3.2.2. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai eismo inžinerijos elementai
3.2.2.1. Atnaujinus eismo srautų planą gyvenamuosiuose rajonuose, miesto
centras atlaisvinamas nuo automobilių.
„Skilčių sistemos modelyje“ buvo numatyti 7 pagrindiniai spinduliu išsidėstę įvažiavimo į miestą
keliai, kuriais eismas nukreipiamas į miestą ir gyvenamuosius rajonus. Šie istoriniai spinduliniai
keliai bus naudojami patekimui į vieną miesto dalį ar rajoną. Norint tai įgyvendinti, įvesti 2
galimi principai, kurie pristatomi žemiau. Priklausomai nuo kelio tipo ir konkrečių tam tikros
miesto dalies ar rajono savybių, pasirenkamas vienas iš šių principų.
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Kilpų principas miesto centre

Kilpų principas gyvenamuosiuose rajonuose

Skirtingos teritorijos pasiekiamos per
gyvenamąjį rajoną einančiais pagrindiniais
keliais. Miesto centre pervažiavimas iš vieno
pagrindinio kelio į kitą yra draudžiamas.

Teritorijos yra atskiriamos viena nuo kitos
motorizuotam eismui pritaikytais keliais.
Įvažiavimas į gyvenamąjį rajoną yra
kontroliuojamas vartų sistema.

Abiem šiais atvejais, gyvenamieji rajonai yra atskiriami vienas nuo kito motorizuotam
transportui pritaikytais keliais. Tai reiškia, kad automobiliai kiekvieną kartą yra priverčiami
grįžti į pagrindinius kelius ir miesto aplinkkelį, kuris Sint Niklase yra vadinamas „žiediniu keliu“
(oland. rondweg). Šį žiedinį kelią sudaro R42, N70 ir nuo jų atsišakojantys keliai.

3.2.2.2. Pagrindinės viešojo transporto ašys
Viešojo transporto sistemos atnaujinimas turi būti vykdomas kartu su eismo tvarkos
pakeitimais gyvenamųjų rajonų gatvėse. Šiame DJMP pristatoma tik keletas pagrindinių eismo
srautų gyvenamuosiuose rajonuose principų. Detalus gyvenamųjų rajonų eismo planas bus
pateiktas po konsultacijų su De Lijn transporto kompanija. Galimi optimizavimo būdai:
ankstyvas kai kurių priemiestinių linijų, numatytų judumo vizijoje, įgyvendinimas; viešojo
transporto linijos į galimus naujus traukos centrus; sujungus kelias priemiestinio viešojo
transporto linijas į vieną, galima sukurti stipresnes transporto ašis mieste.
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3.2.2.3. Dviračių tinklo struktūra
Šiuo metu esantį dviračių takų tinklą sudaro spinduliu
aplink miestą išdėstyti takai, leidžiantys lengvai pasiekti
miesto centrą dviračiu. Ši takų struktūra bus išlaikyta
ateityje, tačiau ją planuojama sustiprinti.
Ateityje spinduliu aplink Sint Niklaso centrą išdėstyti
dviračių takai bus papildyti vidiniu ir regioniniu žiediniais
dviračių eismo takais. Šie 2 žiediniai keliai turi sujungti
skirtingas miesto galis (kilpas) ir tam tikrus priemiesčius ar
aplink miestą esančius traukos centrus, pavyzdžiui, De Ster
rekreacinę zoną.
Šalia pateiktos schemos pristato dviračių takų struktūrą.
Žalios spalvos rodyklėmis pavaizduotas vidinis žiedinis
miesto tinklas, oranžinės spalvos rodyklėmis – regioninis
žiedinis takas ir mėlynos – ratu aplink miesto centrą
išdėstyti dviračių takai.

3.2.2.4. Automobilių stovėjimo politika
Trumpuoju laikotarpiu, mieste bus supaprastinta automobilių stovėjimo politika. Atsižvelgiant į
pasirinktą automobilių stovėjimo režimą, bus sukurtos automobilių stovėjimo gairės.
Automobilių stovėjimas kainuos pigiausiai priemiesčiuose esančiose aikštelėse, kuriose bus
skatinamas ilgalaikis automobilių stovėjimas. Centre esančiose automobilių stovėjimo
aikštelėse taip pat bus leidžiamas ilgalaikis stovėjimas, tačiau jis kainuos brangiau.
Automobilių statymas gatvėse kainuos brangiausiai. Šios automobilių stovėjimo vietos bus
rezervuotos vietos gyventojams ir trumpiems komercinių automobilių sustojimams. Tuo pačiu
metu, mieste įvedamas trumpalaikio automobilių stovėjimo režimas ir gyventojų automobilių
stovėjimo režimas. Komercinės veiklos gatvėse bus įrengtos ypač trumpiems pirkėjų
sustojimams skirtos automobilių stovėjimo vietos.
Ilgainiui, miesto centre padidinus teritoriją be automobilių, turėtų įvykti ir kiti pokyčiai. Šiuo metu
centre esančias automobilių stovėjimo aikšteles bus galima paversti vietos gyventojų
automobiliams skirtomis aikštelėmis. Miesto lankytojai, tuo tarpu, galės statyti automobilius
įvairiarūšio transporto susikirtimo vietose įrengtose aikštelėse priemiesčiuose ir toliau tęsti
kelionę į miesto centrą viešuoju transportu.
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Kryptį nustatanti dalis

4. Politikos scenarijus
4.1. Erdvinė plėtra ir jos poveikis judumui
4.1.1. Kelių kategorijos
4.1.1.1. Vizija
Pradinis judumo plano atspirties taškas – kelių suskirstymas į kategorijas. Pagal tai bus
detalizuojamos kitos plano temos ir planuojamas numatytų eismo tinklų išdėstymas.
Kadangi iki 2050 metų Sint Niklase numatyta užtikrinti neutralų poveikį klimatui, kelių
suskirstymas į kategorijas yra pirmasis žingsnis, siekiant šio tikslo. Miesto centras be
automobilių yra svarbi šio plano dalis. Ją įgyvendinus, kompaktiškai išdėstytame miesto
centre tuo pačiu įvedamas ir „skilčių sistemos modelis“. Pagal šį modelį, gyvenamieji miesto
rajonai, eismo kilpų ir/ar vartų pagalba, bus pasiekiami istoriniais įvažiavimo į miestą keliais.
Automobilių eismas iš vieno gyvenamojo rajono į kitą įmanomas tik grįžus ir vėl išvažiavus iš
miesto aplinkkelio. Tokiu būdu, remiantis naujais eismo principais gyvenamuosiuose
rajonuose, pervažiuoti per miestą bus nebeįmanoma, o kelionės automobiliais taps kur kas
ilgesnės lyginant su tvariomis transporto priemonėmis nuvažiuojamomis kelionėmis.
Papildomu privalumu yra tai, kad miesto centrą bus galima lengviau pasiekti ir pervažiuoti
dviračiais, viešuoju transportu ar pėsčiomis.
Be to, analizuojant esamą situaciją paaiškėjo, kad yra būtina iš naujo įvertinti toliau už
miesto aplinkkelio (R42-N70-N41) esančių kelių kategorijas. Kai kurių kelių priskyrimas
naujoms kategorijoms bus neįmanomas dėl biudžeto apribojimų arba jų kategorijai bus
taikomos tam tikros išlygos. Tai priklausys nuo kitų numatytų projektų įgyvendinimo,
pavyzdžiui, rytinės aplinkkelio atšakos nutiesimo. Todėl kelių skirstymo į kategorijas
procesas bus padalintas į trumpojo laikotarpio ir ilgojo laikotarpio planus (žiūrėkite žemiau
pateiktus paveikslus).
Numatytos kelių kategorijos suplanuotos atsižvelgiant į Flandrijos erdvinės struktūros kūrimo
planą. Flandrijos erdvinės struktūros plane ir provincijos erdvinėje struktūroje numatytos šios
kelių kategorijos: magistraliniai keliai, 1 kategorijos pagrindiniai keliai, 2 kategorijos pagrindiniai
keliai, antraeiliai keliai ir vietiniai keliai.
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4.2. Eismo tinklų išdėstymas
4.2.1. Eismo srautai gyvenamuosiuose rajonuose
Sint Niklasas siekia pagerinti gyvenimo kokybę ir miesto centro gyventojų savijautą bei, tuo
pačiu, padidinti eismo saugumą mieste. Tai reiškia, jog, optimizuojant eismo struktūrą ir kitomis
būtinomis priemonėmis, siekiama sumažinti automobilių eismą miesto centre.
Mažinant automobilių eismą miesto centre, itin svarbus „skilčių sistemos modelis“. Šiuo metu
kai kurias prekybos gatves dar tik ruošiamasi paversti pėsčiųjų zonomis. Šios pėsčiųjų zonos
– tai Stationstraat gatvė ir Sint Niklaso aikštė. Siekiama ne tik padidinti pėstiesiems skirtą
gatvių plotą, bet ir, taip pat pakeitus eismo srautus gyvenamuosiuose rajonuose, padidinti
viešojo transporto keleivių, dviratininkų ir pėsčiųjų eismo saugumą.
Trumpuoju laikotarpiu eismą galima sumažinti uždraudžiant per miestą pravažiuojantį
transportą. Įvedus kelis eismo srautų pakeitimus Grote Markt aikštėje, tai yra uždraudus
eismo judėjimą šiaurės ir pietų kryptimis, sumažėtų šiomis kryptimis važiuojančio transporto
srautas. Šios priemonės pagerintų Grote Markt aikštės funkcionalumą ir pėsčiųjų, dviračių bei
viešojo transporto eismą joje.
Rytinės miesto aplinkkelio dalies užbaigimas būtų svarbi papildoma priemonė, leidžianti pilnai
įgyvendinti numatytą eismo struktūrą ir optimizuoti dviejų pagrindinių įvažiavimo į miestą kelių
eismą.
Ilguoju laikotarpiu, miesto centro dalis, kurioje nebus automobilių eismo, bus padidinta ir
bus vengiama netgi „vidinių“ važinėjimų automobiliu per miesto centrą. Vidinius važinėjimus
galima sumažinti toliau įgyvendinant numatytas eismo srautų valdymo priemones.
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4.2.2. Integruota dviračių transporto politika
4.2.2.1. Kas tai yra integruota dviračių transporto politika?
Norint užtikrinti naujai kuriamo dviračių plano kokybę, būtinas integruotas dviračių transporto
politikos požiūris. Siekiant integruotos dviračių transporto politikos, įvardijami 4 pagrindiniai
ramsčiai: politika, eismo tinklas, paslaugos ir kultūra. Kiekvienas ramstis yra sudarytas iš
daugelio įvairių sudedamųjų dalių, kurias galima konkrečiai apibūdinti rodikliais. Pavyzdžiui,
geras dviračių eismo tinklas turi būti susietas, patrauklus, saugus ir patogus. Taip išskirstant
kiekvieną ramstį, gauname šią schemą:
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4.2.2.2. Sint Niklaso dviračių transporto politikos ambicijos
Pirmajame 2002-ųjų metų Sint Niklaso DJMP buvo numatyta įvertinti dviračių eismą mieste.
Tuomet buvo nustatyta, jog miesto teritorija, kuri yra išsidėsčiusi nuo 3 iki 5 kilometrų spinduliu,
yra itin tinkama dviračių eismo skatinimui, nes jais galima greitai pasiekti beveik visas
pagrindines miesto vietoves.
Klimato plano ir „skilčių sistemos modelio“ dėka naudojimasis
dviračiais mieste nuolat didėja. Vadovaujantis „dviratis... tai
kažkas tokio“ (oland. „de fiets… heeft iets“) šūkiu siekiama
sukurti autentišką dviračių kultūrą Sint Niklaso mieste.
Integruotos dviračių transporto politikos įgyvendinimas yra
viena svarbiausių ir, todėl, viena pagrindinių judumo plano dalių.
Dviratis turi tapti pagrindine trumpų ir vidutinių atstumų
susisiekimo priemone mieste. Dviračių eismo veiksmų planas
ir „dviratis... tai kažkas tokio“ kampanija yra pirmieji žingsniai
integruotos miesto dviračių transporto politikos link. Tokiu būdu
Sint Niklasas tikisi tapti tikru dviračių miestu ateityje.

4.2.2.3. Integruotos dviračių transporto politikos priemonės:
politika
Norint koordinuoti dviračių transporto politiką, kurią šiuo metu sudaro
daugiau kaip 20 skirtingų paslaugų mieste, bus paskirtas už dviračių
transporto politiką atsakingas miesto savivaldybės tarnautojas. Jis
turėtų būti pagrindiniu kontaktiniu asmeniu miesto dviračių politikos
klausimais ir turėtų būti atsakingas už dviračių eismo veiksmų plano
įgyvendinimą bei stebėseną.
Galutinis tikslas – sukurti tokią dviračių transporto politiką, kuri, iš vartotojo
pozicijų, būtų vertikaliai ir horizontaliai integruota keliuose politikos
lygmenyse ir ypač derėtų su bendrąja miesto judumo politika. Saugumas,
darnumas ir gyvenimo kokybė turi būti pagrindinėmis tiek dviračių
transporto politikos, tiek miesto judumo politikos ašimis. Norint pasiekti,
kad dviračių eismo politikoje būtų pasiektas balansas tarp norimų rezultatų
ir turimų išteklių, būtina nustatyti aiškius prioritetus ir politikos tikslus.
Vietiniai ir regioniniai dviračių eismo projektai turi būti planuojami taip, kad juos būtų galima
įgyvendinti tuo pačiu metu, o kur tai įmanoma, netgi būtina juos suderinti vieną su kitu. Todėl
būtinas atviras ir skaidrus bendradarbiavimas įvairiuose politikos lygmenyse. Dviračių
transporto politika neapsiriboja vien tik Sint Niklaso miestu. Numatomas glaudus
bendradarbiavimas su kaimyninėmis savivaldybėmis, todėl turėtų būti vykdomos atitinkamos
politinės diskusijos ar savivaldybės tarnautojų konsultacijos. Dviračių transporto politikos
kūrime taip pat dalyvauja ir miesto gyventojai, kurie kviečiami dalyvauti kasmetinėse
dviračių konferencijose.
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4.2.2.4. Integruotos dviračių transporto politikos priemonės: eismo tinklas
Kokybiškas dviračių eismo tinklas yra susietas, greitas, saugus, patogus ir patrauklus. Norint
užtikrinti tokį kokybišką eismo tinklą, judumo biudžetui būtina skirti pakankamai finansinių
išteklių, o viešųjų darbų biudžete turi būti skiriama pakankamai lėšų dviračių takų statybai
ir priežiūrai.
Be to, bus siekiama sukurti kiek įmanoma labiau panašią ir kuo labiau estetiškai patrauklią
dviračių infrastruktūrą visame mieste ir ją tinkamai integruoti į miesto viešąsias erdves.
Dviračių eismo tinklo principai
Dviračių eismo tinklą sudaro spinduliu išdėstyti
dviračių takai, kurių pagrindinis tikslas –
užtikrinti, kad miesto centrą būtų galima
lengvai pasiekti dviračiu.
Ši spindulinė dviračių takų struktūra aplink Sint
Niklaso centrą yra sustiprinama vidiniu ir
regioniniu žiediniais miesto dviračių takais.
Šie 2 žiediniai keliai turi sujungti skirtingas
miesto galis (kilpas) ir tam tikrus priemiesčius
ar aplink miestą esančius traukos centrus,
pavyzdžiui, De Ster rekreacinę zoną.
Šalia pateiktas paveikslas iliustruoja šią dviračių takų struktūrą, kur mėlynos spalvos
rodyklėmis pavaizduoti spinduliu aplink miesto centrą išdėstyti dviračių takai, žalios spalvos
rodyklėmis pavaizduotas vidinis žiedinis miesto tinklas, o oranžinės spalvos rodyklėmis –
regioninis žiedinis takas.
Tinklo struktūra
Sint Niklase iš viso yra 7 regioniniai miesto dviračių maršrutai. Tai pagrindiniai miesto dviračių
eismo takai, garantuojantys sklandų, greitą ir saugų susisiekimą bei atitinkantys visus dviračių
takų kokybei keliamus – saugumo, nekonfliktiškumo, ypatingo dėmesio perėjoms ir susikirtimui
su keliais – reikalavimus.
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4.2.2.4. Integruotos dviračių transporto politikos priemonės:
paslaugos
Siekiant sukurti kokybišką dviračių transporto infrastruktūrą
pagrindiniuose dviračių maršrutuose, būtina tinkamai juos paženklinti
visoje miesto teritorijoje. Pagrindiniai dviračių maršrutai yra šie:
regioninis dviračių tinklas (BFF), ilgosios dviračių trasos (LAF) ir vietinis
miesto dviračių takų tinklas. 2013 metų lapkričio mėnesį 97-ios
nutrūkstančios kelių atkarpos buvo sujungtos į nepertraukiamą
pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą. Norint geriau nurodyti, jog tam tikri keliai
yra tinkami pėsčiųjų ir dviračių eismui, bet yra nepravažiuojami
automobiliais, visoje Sint Niklaso teritorijoje buvo pradėtas naudoti
naujas kelio ženklas. Šis ženklas turėtų padėti paskatinti pėsčiųjų ir
dviračių eismą bei darnesnį, alternatyvų automobiliams, naudojimąsi
keliais.
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4.2.2.4. Integruotos dviračių transporto politikos priemonės:
kultūra
Pradėjus „dviratis... tai kažkas tokio“ kampaniją, Sint Niklaso mieste
siekiama sukurti dviračių eismo kultūrą. Norint Sint Niklaso gyventojus
paskatinti dažniau naudotis dviračiais, bus organizuojamos kelios
viešinimo kampanijos. Visų dviračių transporto skatinimo iniciatyvų
pagrindas bus „dviratis... tai kažkas tokio“ kampanija.
Viešinimas dviračių transporto politikos temomis bus maksimaliai
padidintas. Pirmiausia, bus išanalizuota viešinimui ar visuomenės
dalyvavimo skatinimui naudojamų internetinio puslapio ar internetinės
platformos sukūrimo nauda. Be to, taip pat bus naudojami socialiniai
tinklai, o kiekviename miesto laikraščio numeryje bus spausdinamas bent
vienas straipsnis dviračių transporto politikos tema.
Dviračių transporto politikos raida ir gyventojų pasitenkinimas bus struktūruotai stebimi ir bus
kiek įmanoma labiau skatinamas gyventojų dalyvavimas. Visa tai bus integruota šiuo būdu:
•
•

•

Metinės dviračių konferencijos metu siekiama sužinoti miesto gyventojų nuomonę apie
bendrą dviračių transporto politiką ar konkrečias jos temas.
Sukuriama bent kartą metuose susirenkanti judumo taryba, kuri aptaria bei įvertina
miesto judumo ir dviračių transporto politikos planų įgyvendinimą. Siekiant sužinoti
gyventojų nuomonę apie dviračių transporto politiką, bus naudojama kiek įmanoma
daugiau apklausų bei tyrimų mieste.
Dviračiais besinaudojantys gyventojai bus kviečiami dalyvauti naujų infrastruktūros
projektų kūrimo procese.

4.2.3. Viešojo ir kolektyvinio transporto tinklas
Sint Niklaso klimato planas, kartu su „skilčių sistemos modelio“ planu, stipriai pakeitė
dabartinius eismo srautus miesto centre. Remiantis šiuose planuose išdėstytomis idėjomis,
sukurtas naujas gyvenamųjų rajonų eismo srautų planas, kuriame siūlomų vidutinio ilgumo ir
ilgalaikių priemonių pagalba bus pilnai pakeistas viešojo eismo tinklas Sint Niklaso miesto
gatvėse. Iš vienos pusės, kai kurie įvažiavimo į miestą keliai, kuriuose šiuo metu yra ribotas
eismo pralaidumas, bus pertvarkyti į vienpusio eismo gatves. Šiuo metu De Lijn kompanijos
viešasis transportas šiuose keliuose važinėja abejomis kryptimis. Iš kitos pusės, 7 istoriniai
ratu aplink miestą išdėstyti keliai yra naudojami tiek įvažiavimui į miestą privačiais
automobiliais, tiek tiesioginiams viešojo transporto ar dviračių maršrutams miesto centro link.
Esama situacija trukdo De Lijn kompanijai teikti sklandžias viešojo transporto paslaugas. Dėl
šių dviejų priežasčių, buvo analizuota kaip atskirti viešojo transporto ir privačių automobilių
įvažiavimo į miestą maršrutus. Ten, kur toks atskyrimas nėra įmanomas, būtina taikyti tokias
eismo reguliavimo priemones, kurios užtikrintų atskiros viešojo transporto eismui skirtos eismo
juostos sukūrimą. To galima pasiekti pakviečiant De Lijn kompanijos atstovus įsitraukti į
gyvenamųjų rajonų eismo cirkuliacijos plano detalizavimo procesą. Pirmųjų konsultacijų su De
Lijn kompanija metu buvo aptarti galimi viešojo transporto tinklo optimizavimo variantai. Galimi
būdai yra šie:
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•

•
•

Miesto judumo vizijoje numatytų priemiestinių viešojo transporto maršrutų
įgyvendinimas. Autobusai juose važinėtų kas 20, o ne kas 30 minučių, kaip yra šiuo
metu.
Galimi maršrutai į naujas lankytinas vietas ar traukos centrus.
Kelių priemiestinių maršrutų sujungimas leistų sukurti stipresnes viešojo transporto ašis
ar koridorius.

Žemiau esančiame paveiksle pavaizduota galimo viešojo transporto optimizavimo koncepcija
ir šiuo metu esanti viešojo transporto situacija gatvių lygmenyje. Pilka spalva nurodyti esantys
traukos centrai mieste ir galutinės viešojo transporto maršrutų stotelės. Juoda spalva
pažymėtos kai kurios planuojamos lankytinos vietos, kurias ilgainiui būtų galima sujunti viešojo
transporto tinklu.

4.2.4. Eismo saugumas, gyvenimo kokybė ir kelių pertvarkymas
Viena pagrindinių judumo plano temų – didėjantis eismo saugumas mieste. Eismo saugumo
padidinimas yra glaudžiai susijęs su 4-iomis kitomis temomis, kurios kartu padeda pagerinti
eismo saugumą mieste:
•
•

•

Kelių pertvarkymas: panaikinami avaringi kelio ruožai ir, atsižvelgiant į kelių
kategoriją ir bendrąjį viešųjų erdvių planą, aiškiai pažymimos eismo juostos.
Mieste įvedama nuosekli leistino važiavimo greičio politika. Leistinas greitis yra
lengvai suprantamas ir pastebimas, nes gatvės, atsižvelgiant į jose galiojantį greičio
režimą, yra paženklinamos vienodai.
Sukuriamas krovininio transporto maršrutų tinklas. Krovininio transporto eismas
ne šiais maršrutais ar gatvėmis, kurios nėra numatytos prekių pristatymui miesto viduje,
uždraudžiamas. Be to, taip pat turi būti išspręstos krovininio transporto stovėjimo vietų
problemos.
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•

Policijos departamento sukurtas zoninis saugumo planas turi užtikrinti eismo
saugumą ir pagerinti gyvenimo kokybę (transporto sąlygas) Sint Niklase.
Pagrindinėmis plano priemonėmis yra infrastruktūros gerinimas, švietimas, informacija
ir viešinimas.

4.2.4.1. Eismo greičio planas
Kuriant norimą eismo greičio planą, atsižvelgiama į numatytas kelių kategorijas. Greičio
režimai turi atitikti šias kategorijas, nes tik tokiu būdu visi keliai galės pilnai įvykdyti jiems
numatytas funkcijas.
Be to, kuriant eismo greičio planą taip pat turi būti atsižvelgta į esamą dviračių takų tinklą,
gyvenamuosius rajonus ir ateityje planuojamas kai kurių kelių rekonstrukcijas. Užstatytų
teritorijų ribos Sint Niklase neturėtų keistis, nes jų planai buvo atnaujinti praėjusiais metais.
Planuojant eismo greičio režimus, buvo vadovaujamasi šiais principais:
70 km/val greičio režimas
Neužstatytose miesto teritorijose – visuose antraeiliuose keliuose, 1 kategorijos ir 2a
kategorijos vietiniuose keliuose – siūloma įvesti 70 km/val greičio režimą. Vietiniuose 2b
kategorijos keliuose šį greičio režimą galima taikyti tik tuo atveju, jei juose yra įrengta saugų
dviračių eismą užtikrinanti infrastruktūra.
50 km/val greičio režimas
•
•
•

Visuose užstatytų teritorijų keliuose
Visuose įvairiarūšio transporto 2b kategorijos vietiniuose keliuose.
Visuose 3 kategorijos vietiniuose keliuose, kurie neatlieka jokios aiškios eismo
funkcijos. Kur tai įmanoma ar/ir pertvarkius šiuos kelius, jie turėtų įgauti kaimo kelių
pavidalą (žiūrėkite bendrąjį viešųjų erdvių planą).

30 km/val greičio režimas
•
•

Visose mokyklų prieigose: 30 km/val greičio zonos jau yra įvestos visuose mokyklų
prieigose.
„Gyvosiose gatvėse“ ir tuose gyvenamuosiuose rajonuose, kuriuose gyventojų
veikloms, o ne transportui, yra skiriama pirmenybė. Siekiant užtikrinti, kad 30 km/val
greičio būtų laikomasi, šias gatves siūloma aiškiai pažymėti ir įrengti įspėjamuosius
ženklus prieš įvažiuojant į 30 km/val greičio zoną.
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4.2.4.2. Sunkiojo transporto maršrutai
Norint kaip įmanoma greičiau nukreipti krovininį transportą į aukštesnės kategorijos
kelius, pirmiausia būtina sukurti krovininio transporto maršrutų tinklą Sint Niklaso mieste. Pats
paprasčiausias sprendimas, šiuo atveju, būtų kaip įmanoma greičiau nukreipti krovininį
transportą į artimiausią – E17 – pagrindinį kelią. Norint palengvinti įvažiavimą į E17 kelią, yra
būtina užtikrinti, kad nustatytų kelių kategorijų būtų laikomasi visame Sint Niklaso mieste.
Norint pagerinti eismo saugumą ir eismo sąlygas, visoje Sint Niklaso teritorijoje yra įvedamos
4 didelės zonos, kuriose uždraudžiamas sunkesnio nei 3,5 tonos transporto eismas (išskyrus
vietinio pristatymo transportą). Be to, sunkesniam nei 3,5 tonos transportui draudžiama
įvažiuoti į miesto centrą Parklaan ir Plezantstraat gatvėmis. Nepaisant to, šie draudimai
negarantuos visiškai uždarų teritorijų miesto viduje. Norint apsaugoti už numatytų krovininio
transporto maršrutų esančias teritorijas, 4 zonos, kuriose uždraudžiamas sunkesnio nei 3,5
tonos transporto eismas, gali būti toliau išplečiamos. Tokiu būdu į miestą galėtų įvažiuoti tik tie
krovininiai automobiliai, kurie pristato prekes miesto viduje. Be to, turi būti pilnai uždraustas
per miesto centrą pravažiuojančio transporto eismas.
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4.2.5. Automobilių stovėjimo politika
4.2.5.1. Trumpalaikio automobilių stovėjimo politika
Šiuo metu Sint Niklaso miesto centre yra 8 automobilių stovėjimo aikštelės: Grote Markt,
geležinkelio stotyje, stoties aikštėje, Schouwburg aikštėje, Zwijgershoek, Heymanplein,
Kokkelbeekplein ir Kroonmolenplein. Automobilius bus galima palikti ilgalaikiam stovėjimui tik
vienoje iš šių automobilių stovėjimo aikštelių. Tokiu būdu gatvėje esančios automobilių
stovėjimo vietos atlaisvinamos trumpalaikiams sustojimams ar gyventojų automobiliams.
Norint užtikrinti, kad automobiliai bus paliekami ilgalaikiam stovėjimui tik tam numatytose
aikštelėse, įvedami palaipsniui mažėjantys stovėjimo tarifai – jie bus mažesni, palyginus su
gatvėse esančiomis automobilių stovėjimo vietomis. Ilgainiui, bus įvedamos mokamo
automobilių stovėjimo zonos. Prekybos gatvėse, priklausomai nuo parduotuvių skaičiaus ir jų
pobūdžio, bus kuriami individualūs automobilių stovėjimo sprendimai. Kai kuriose vietovėse
bus įrengtos „sustok ir apsipirk“ (angl. „stop and shop“) automobilių stovėjimo vietos, kur
automobilį bus galima palikti 30 minučių nemokamai. Jose nebebus leidžiama palikti
automobilį ilgesniam laikui. Be to, esant būtinybei, parduotuvių darbo laiku prekybos gatvėse
galima neleisti statyti automobilių vietos gyventojams. Norint pasiekti, kad gyvenamuosiuose
rajonuose automobiliai nebūtų paliekami ilgam, galima išplėsti mėlynosios automobilių
stovėjimo zonos teritoriją tiek, kad ji apimtų visą kvartalą ar rajoną. Kai kurie gyvenamieji
rajonai, kuriuose šio metu nekyla automobilių stovėjimo problemų, bus neįtraukti į planuojamą
mėlynąją zoną. Situacija šiose teritorijose bus nuolat stebima ir įvertinama ar nėra būtina jose
įvesti mėlynosios zonos režimą.
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4.2.5.2. Ilgalaikio automobilių stovėjimo politika
Ilgainiui, kuo labiau bus ribojamas eismas miesto centre, tuo labiau jis keisis. Vietos gyventojų
automobiliai ir automobiliai trumpiems laikotarpiams dažniausiai bus statomi dabartinėse
automobilių stovėjimo aikštelėse. Miesto lankytojų automobiliai ir ilgalaikiam stovėjimui
paliekami automobiliai bus nukreipiami į įvairiarūšio transporto stoteles, išdėstytas aplink
miestą, arba naujas automobilių stovėjimo aikšteles miesto priemiesčiuose. Kadangi vietos
gyventojų automobiliai ir trumpalaikis stovėjimas nukreipiami į dabartines automobilių
stovėjimo aikšteles miesto centre, atlaisvinamos automobilių stovėjimo vietos miesto gatvėse.
Gatvėse esančių automobilių stovėjimo vietų dizainą galima atnaujinti ir priderinti prie bendro
miesto viešųjų erdvių įvaizdžio. Už miesto centro ribų bus įvestos mėlynosios automobilių
stovėjimo zonos, kuriose galios vietos gyventojų automobilių stovėjimo leidimai. Manoma, jog
leidimų sistemos įvedimas padės sustabdyti automobilių statymą už mokamo automobilių
stovėjimo zonos ribų esančiuose gyvenamuosiuose rajonuose.
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4.3. Papildomos priemonės
4.3.1. Konkrečių tikslinių grupių parama
Miesto taryba itin didelį dėmesį skiria eismo saugumo užtikrinimui mokyklų prieigose bei
pagrindiniuose keliuose į mokyklas. Sint Niklaso miesto taryba siekia bendradarbiauti su
visomis savivaldybės teritorijoje esančiomis mokyklomis. Su visais darželiais ir pradinėmis
mokyklomis yra pasirašomas saugaus eismo susitarimas. Jame mokyklos, mokiniai ir jų tėvai,
miesto taryba bei policijos departamentas pasižada kartu sukurti saugaus eismo veiklų planą,
pritaikytą konkrečiai mokyklai ar darželiui. Šis veiksmų planas, dar kitaip vadinamas transporto
į mokyklą planu, apima šiuos įvairių temų aspektus: informavimą, sąmoningumą, švietimą,
transporto būdų pasirinkimą, infrastruktūrą, maršrutus į mokyklą ir pan. Miesto taryba pasirašė
susitarimą su „Voetgangersbeweging vzw“ (taip vadinamas „Aštuonkojų planas“, angl.
Octopus plan), kuriuo stengiamasi padėti sukurti transporto į mokyklą planus visose pradinėse
mokyklose ir darželiuose. Ši iniciatyva buvo pradėta 2014 m. ir tęsis iki 2017 m. Kiekvienais
metais įvertinama maždaug dešimt mokyklų mieste. Bendras mokyklų susitarimas pasiektas
detaliai išnagrinėjus situaciją ir remiantis:
•
•
•

Individualiomis mokinių ir jų tėvų apklausomis, kuriose buvo domimasi apie eismą ir
judumą namai-mokykla kryptimis.
Klasėse atliekamomis apklausomis, kurių metu teirautasi apie judumo namai-mokykla
kryptimis transportą.
Apsilankymais mokyklose kartu su policijos departamento ir judumo paslaugų teikėjų
atstovais, mokyklos tarybų ir tėvų komitetų nariais.
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Pasirašius susitarimą dėl saugaus transporto į mokyklą, mokyklai yra įteikiamas saugaus
eismo pažymėjimas. Šis pažymėjimas gali būti trijų spalvų:
•
•
•

Bronzinis: Transporto į mokyklą planas buvo sukurtas, joje pasirašytas saugaus eismo
susitarimas.
Sidabrinis: Mokyklos sukurtame transporto į mokyklą plane buvo iškelti konkretūs ir
detalūs saugaus eismo tikslai.
Auksinis: Buvo įgyvendinti visi transporto į mokyklą planuose numatyti veiksmai.

Šie pažymėjimai bus įteikiami kiekvienų mokslo metų pabaigoje.
Vidurinės mokyklos konkrečius su mokyklos aplinka susijusius klausimus gali pateikti miesto
judumo paslaugas nagrinėjantiems savivaldybės padaliniams. Be to, mokyklos gali prisijungti
prie eismo švietimo iniciatyvos – eismo savaitės – renginių, organizuojamų visame mieste.
Eismo saugumo pakeliui į mokyklą ir mokyklos prieigose temas nagrinėjantys metodai turi būti
tinkamai integruoti ir apimti bent jau šias sritis: informavimą, sąmoningumą, švietimą,
transporto būdų pasirinkimą, infrastruktūrą, maršrutus į mokyklą ir panašiai. Tokiu būdu miesto
taryba nori spręsti mokyklų prieigose ir pakeliui į mokyklą kylančius eismo saugumo klausimus
sistemingai – struktūruotu ir paprastu būdu. Visa tai galima pasiekti pasirašius saugaus eismo
susitarimus pradinėse mokyklose. Tokiu būdu skirtingų veikėjų – miesto, mokyklos ir policijos
departamento – veiksmai papildys vienas kitą ir garantuos saugų eismą mokyklų prieigose ar
pakeliui į jas.

4.3.2.

Sąmoningumo ugdymas, rinkodara,
konkrečioms tikslinėms grupėms

informavimas

ir

viešinimas

4.3.2.1. Sint Niklasas rodo gerą pavyzdį
Sint Niklasas siekia tapti pavyzdiniu judumo plano įgyvendinimo miestu. Todėl mieste siekiama
demonstruoti gerą pavyzdį vietos gyventojams. Tai bus daroma remiantis šiomis
pagrindinėmis iniciatyvomis:
•

•
•

•

Kokybiškų saugojimo patalpų įrengimas visose viešųjų paslaugų teikimo vietose,
pasiekiamose pagal STOP-principą (Stappen = pėsčiomis, Trappen = dviračiu,
Openbaar Vervoer = viešuoju transportu, Privé vervoer = privačiu transportu).
Geležinkelio stotyje papildomai bus teikiamos „mėlynųjų dviračių“ paslaugos.
Miesto savivaldybės darbuotojai bus apmokomi specialiuose ekologiško vairavimo
kursuose.
Visos viešosios miesto paslaugos bus teikiamos trijose pagrindinėse vietovėse.
Kiekvienoje vietovėje trumpuoju laikotarpiu bus sukurtos galimybės naudotis
viešaisiais dviračiais, kuriais bus nuvažiuojamos visos darbo metu vykdomos kelionės
miesto centre. Darbuotojai turi būti iš anksto informuoti apie patį geriausią kelionės tarp
trijų savivaldybės vietovių maršrutą.
Savivaldybės automobilių parkas bus nuolatos atnaujinamas ir formuojamas
atsižvelgiant į aplinkos reikalavimus. Savivaldybės paslaugų automobiliai taip pat bus
prijungti prie Cambio kompanijos automobilių parko.
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4.3.2.2. “Dviratis … tai kažkas tokio”
„Dviratis... tai kažkas tokio“ (tiesioginis vertimas iš olandų kalbos –
„dviratis... turi kažką“) viešinimo ir skatinimo kampanijos pagalba
siekiama sukurti tikrą važiavimo dviračiu kultūrą mieste. Todėl būtina
sukurti integruotą dviračių transporto politiką, kuri turi būti viena
pagrindinių miesto judumo plano dalių. Dviratis turi tapti viena
svarbiausių susisiekimo priemonių trumpiems ar vidutinio ilgumo
atstumams mieste. Šiame DJMP sukurta integruota dviračių transporto
politika ir „dviratis... tai kažkas tokio“ kampanija – tai pirmieji miesto žingsniai tikros važiavimo
dviračiu kultūros link. Tokiu būdu ilgalaikėje perspektyvoje Sint Niklasas turėtų tapti tikru
dviratininkų miestu.

4.3.2.3. Sekmadienis be automobilio
2014 m. rugsėjo 21 dieną, sekmadienį, Sint Niklasas pirmą kartą
dalyvavo „Sekmadienis be automobilio“ kampanijoje. Tą dieną, nuo 12
valandos dienos, didelėje miesto centro dalyje buvo draudžiamas
automobilių eismas. Šią dieną mieste buvo organizuota daugybė kitų
veiklų, kampanija buvo aktyviai reklamuojama ir įvairiai didinamas jos
žinomumas. Išskirtinis dėmesys buvo skiriamas dviračių eismui – dalinami
dviračių maršrutų žemėlapiai, skirtingi dviračiai, dviračių priedai, įvairios
dviračių vagysčių prevencijos ir dviračių dekoravimo priemonės.
Planuojama „Sekmadienis be automobilio“ kampaniją paversti
kasmetiniu miesto renginiu. Be to, kitų miesto renginių metu Sint
Niklase taip pat bus skatinamas aktyvus judumas.

4.3.2.4. Dalijimasis automobiliais
Sint Niklaso mieste veikia tiek Cambio, tiek Autopia dalijimosi automobiliais kompanijos. Šiuo
metu mieste galima naudotis 4-iais Cambio automobiliais, kuriuos galima rasti ir palikti trijose
miesto centre esančiose stovėjimo vietose. Miesto savivaldybė perdavė vieną paslaugų
transporto priemonę Cambro kompanijai, kuri, savo ruožtu, išnuomoja ją miesto gyventojams.
Ateityje Sint Niklaso savivaldybė nori paskatinti aktyviau naudotis dalijimosi automobiliais
paslaugomis. Be to, remiantis miesto klimato planu, planuojama paskatinti Cambio kompaniją
nuomoti daugiau elektrinių transporto priemonių. Tokiu būdu miesto gyventojus bus galima
supažindinti su elektrinėmis transporto priemonėmis.

4.3.2.5. Skaitmeninis viešinimas
Norint tinkamai viešinti judumo temas, joms būtina sukurti naują ir modernų miesto internetinį
puslapį. Šiame puslapyje taip pat bus ir internetinė parduotuvė, kurioje gyventojai galės
nusipirkti gyventojų automobilių stovėjimo leidimus ir sumokėti už kitas judumo paslaugas.
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5. Veiksmų programa
DJMP veiksmų programa pateikiama lentelėje, kurioje nurodomas įgyvendinimo laikotarpis,
sąmata ir veiksmo iniciatorius.
10 pagrindinių politikos plano veiksmų
1

Judumo barometro sukūrimas

2

Eismo greičio plano įgyvendinimas

3

Krovininio transporto maršrutų plano įgyvendinimas

4

Driekoningen sankryžos renovacija

5

Rytinis aplinkkelis

6

Pravažiuojančio transporto nukreipimas nuo miesto centro bei detalus gyvenamųjų
rajonų eismo srautų planas

7

Funkcionalaus dviračių maršrutų tinklo sukūrimas

8

Miesto viešojo transporto tinklo reorganizavimas

9

Integruotos automobilių stovėjimo politikos išplėtojimas

10

Dalyvaujančios judumo politikos plėtra bei judumo tarybos sukūrimas
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6. Organizavimas, dalyvavimas ir
įvertinimas
6.1. Organizavimas ir dalyvavimas
Norint tinkamai įgyvendinti bei stebėti DJMP siūlomą judumo politiką, šiame skyriuje
pateikiama daugybė organizacinių priemonių.
Įgyvendinant DJMP ir numatytą veiksmų programą, siūlomos tokios organizacinės priemonės:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

DJMP pristatymas ir vaizdo klipo apie miesto judumo planą sukūrimas.
Kuomet DJMP bus patvirtintas, su galutine jo versija bus aktyviai supažindinami visi
miesto gyventojai.
Įkuriama Judumo taryba.
Judumo taryba susirinks bent kartą metuose ir aptars bei įvertins judumo plano ir
dviračių plano įgyvendinimo procesą.
Metinė dviračių konferencija.
Organizuojama kasmetinė dviračių konferencija, kurios metu tiriama vietos gyventojų
nuomonė.
Įgyvendinama integruota automobilių stovėjimo politika.
Šito pasiekiama įvedus naują (vartotojui priimtinesnę ir modernesnę) mokėjimo už
automobilių stovėjimą technologiją, sukūrus internetinę automobilių stovėjimo
parduotuvę ir skaitmeninio apmokėjimo už automobilių stovėjimą būdus bei įdarbinus
daugiau automobilių stovėjimo kontrolierių.
Konsultuojantis su atskirais gyvenamaisiais rajonais, miesto gatvėse bus įgyvendinami
jau sukurti eismo srautų planai. Šiuo tikslu bus sudarytas konsultacijų su skirtingais
miestų rajonais tvarkaraštis.
Konsultuojantis su kitų miestų (teritorijų) administracijomis bei politikais, bus
įgyvendinami skirtingi vietos ir regioniniai dviračių transporto projektai, kurie bus
tinkamai suderinti tarpusavyje.

6.2. Įvertinimas
Veiklos tikslais siekiama sukonkretinti aukščiau aprašytus bendruosius Sint Niklaso miesto
vizijos principus. Šie tikslai yra konkretūs, išmatuojami, priimtini, realistiški ir apriboti laike.
Kadangi ne visi bendrieji principai buvo iš anksto įvertinti, Sint Niklase bus pradėtas taikyti
judumo barometras, kurio pagalba bus vertinamas veiklos tikslų įgyvendinimas.
Judumo barometras remsis Kopenhagos dviračių ataskaitos pavyzdžiu, tačiau taip pat bus
išplėstas ir pritaikytas kitiems Sint Niklaso bendriesiems principams. Išplėtus judumo
barometrą, į jį bus įtraukti sveikatos (oro ir triukšmo) indikatoriai. Tokiu būdu bus sukurtas
naujas politikos poveikio matavimo ir viešinimo instrumentas.
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Kiekvienam konkrečiam bendrajam principui bus sukurti skirtingi indikatoriai, kurie bus
stebimi judumo barometru. Žemiau pateikiamoje lentelėje nurodoma keletas atskiriems
bendriesiems principams siūlomų indikatorių. Pradėjus taikyti judumo barometrą, šiuos
indikatorius bus galima toliau tobulinti.
Išvysčius judumo barometrą, pirmiausia bus išmatuota visų siūlomų indikatorių pradinė
situacija. Atlikus šį matavimą, kiekvienam indikatoriui bus nustatytas siektinas pokyčių lygis.
Judumo barometras – tai svarbus darbo instrumentas, kurio pagalba bus stebima
įgyvendinamos politikos įtaka. Tuo pačiu metu tai bus ir svarbi ateities judumo politikos
viešinimo priemonė. Būtent todėl jam suteikiama itin didelė svarba ir pirmenybė veiklos
tikslų lentelėje.
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Principas

Indikatorius

Dviračių transporto politika

Nutiestų dviračių takų kilometrų skaičius
Naudojimasis dviračiu pagal kelionės tipą (namai-darbas,
namai-mokykla ir panašiai)
Dviračių eismas pagrindiniuose eismo tinklo keliuose
Dviračių infrastruktūros kokybė, nustatoma bandomuoju
dviračiu
Esamų dviračių stovėjimo vietų skaičius ir jų užimtumas

Eismo saugumas

Avarijų, kuriuose buvo nukentėjusių asmenų, skaičius pagal
policijos departamento duomenis
Kasmetinis avaringų ruožų (pagal vietos apibrėžimą)
stebėjimas

Miesto centras be
automobilių

Per miesto centrą pravažiuojančio eismo stebėsena bei
kelionės pradžios-kelionės tikslo tyrimai
Dviratininkų ir pėsčiųjų miesto centre skaičius

Pagerėjusios gyvenimo
sąlygos ir savijauta

Miesto gyventojų apklausa apie jų gyvenimo sąlygas ir
bendrą savijautą

Viešasis transportas
pagrindinėmis kryptimis

Padidėjęs viešojo transporto greitis Waasland prekybos
centro-Geležinkelio stoties eismo koridoriuje

Automobilių stovėjimas

Automobilių stovėjimo vietų gatvėje ir viešose ar
gyvenamuosiuose rajonuose esančiose aikštelėse santykis
Gatvių ir automobilių stovėjimo vietų užpildymas tam tikrais
atskaitos momentais
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7. Išvados
DJMP buvo sukurtas po intensyvių konsultacijų su įvairiais vidaus paslaugas teikiančiais
padaliniais, savivaldybės orientaciniu komitetu ir visomis miesto tarybos frakcijomis.
Pasikeitimas idėjomis ir išsakyti pagrindiniai punktai buvo itin konstruktyvūs ir buvo teigiamai
įvertinti savivaldybės orientaciniam komitetui vadovaujančių ekspertų. DJMP buvo pristatytas
net 23 kartus gyventojų taryboms, patariamosioms taryboms, interesų grupėms ir kitoms
suinteresuotoms šalims. Į planą nebuvo įtrauktos visos pasiūlytos idėjos, nes, visų pirma, kai
kurios jų prieštaravo plano tikslams, antra, dalis jų buvo plano įgyvendinimo pasiūlymai, arba,
trečia, jų įgyvendinimui buvo būtini papildomi tyrimai. Paskutiniuoju atveju, idėja buvo įtraukta
į veiklų lentelę kaip ateityje numatoma veikla. Gauti pasiūlymai dažniausiai buvo itin kokybiški
ir juos buvo verta įtraukti į planuojamų veiklų sąrašą. Todėl miesto taryba nusprendė prie
politikos plano pridėti ir atsiliepimus apie dalyvaujamąjį procesą, tarsi priminimą apie tai, kokius
pasiūlymus pateikė miesto gyventojai ir įvairios patariamosios tarybos.
Kodėl šis DJMP toks svarbus miestui? Pirmiausiai – taip yra dėl sukurtų politikos pagrindų. Be
to, be DJMP taip pat buvo sukurti būsimos erdvinės struktūros pagrindai ir viešųjų erdvių
dizainas. Šis planas – tai stiprus instrumentas, kurio pagalba miesto savivaldybė gali lengvai
paaiškinti gyventojams greičio režimų pasirinkimą, krovininio transporto maršrutus, dviračių
takų planus ir jų svarbą miestui. Antra, dėl aiškių ir tinkamai aprašytų principų, mieste
užtikrintas didesnis eismo saugumas ir aukštesnė gyvenimo kokybė. Tinkamai pažymėtuose
keliuose vykstantis eismas – tai pirmasis žingsnis nuosekliai suprojektuotų ir visiems
suprantamų kelio išdėstymų link.
Trečia, sukurta stipri tvaraus transporto alternatyva mieste, pavyzdžiui viešasis transportas,
nors pagrindinis dėmesys tenka dviračiui – greičiausiai ir patogiausiai transporto priemonei
pagal naująjį eismo srautų planą. Tokiu būdu bus užtikrintas geresnis pasiekiamumas, nes iš
miesto centro bus panaikintas nereikalingas pravažiuojantis eismas. Pritaikius STOP principą,
bus užtikrintas teigiamas poveikis aplinkai, o pasitelkus bendrąjį viešųjų erdvių planą bus
garantuotas geresnis pasiekiamumas. Kartu su pagerėjusiomis eismo sąlygomis mieste ir
padidėjusiu saugumu, šis planas patenkina 5 strateginius Flandrijos DJMP tikslus. Galiausiai,
šis planas – tai realaus ir ekonomiškai perspektyvaus praktinio įgyvendinimo gairės.
Identifikuojamos pačios svarbiausios progreso trumpuoju laikotarpiu sąlygos, suplanuoti būtini
veiksmai ir suformuotas miesto biudžetas. Nors planas nustato pagrindinius principus, jame
taip pat paliekama vietos interpretacijai ir galimam pritaikymui skirtingiems gyvenamiesiems
rajonams ar atskiroms gatvėms bei visiems suteikiama galimybė prisidėti dalyvaujamojo
proceso metu.
Pilną DJMP versiją rasite: https://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/p1_0050_mp_sintniklaas_beleidsplan_volledigebundel.pdf
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