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A FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERV
SZEMPONTJAINAK TELJESÍTÉSE

Az Európai Bizottság a 2013 decemberében kiadott Városi Mobilitási Csomagban [COM (2013) 913 végleges] határozta meg a várostervezőkkel szemben támasztott fenntartható mobilitási követelményeket. A Bizottság Európa-szerte a „Tervezés az emberekért” jelszóval támogatja a SUMP
eszméjét, ennek keretében támogatja az egyértelmű átállást az autó- és
forgalomközpontú várostervezésről a
közlekedési módok közötti egyensúly
megtermetésére, amivel végső soron
az életminőség javulását célozza.

értékeléshez. Ezen Bécs Városi Mobilitási Terve a maximális 100 pontból 82
pontot ért el, ami kiváló eredmény.

A teljesítmény valamennyi értékelési
területen 50% feletti pontszámot ért el.
Minden kötelező szempontot teljesített.
Bécs Városi Mobilitási Terve nagyralátó és színvonalas, megfelel az európai
SUMP-követelményeknek, és a fenntartható városi mobilitási tervezés példaképe.

Frank Wefering és Siegfried Rupprecht,

Bécs külső minőségbiztosítási csapatot vett igénybe a városi mobilitási terv
kidolgozásához és – Európában elsőként – a Fenntartható Városi Mobilitási Terv szemléletén alapuló strukturált

Rupprecht Consult – Forschung & Beratung
GmbH April 2015

A SUMP-szempontok hat területet érintenek. Külön meg kell említeni, hogy két terület is maximális pontszámot ért el: az integráció tekintetében – amely minden
SUMP vezérelve (az integrációhoz értve többek között a különböző közigazgatási szervezeti egységekből alkotott tervezési csoportokat, az ágazatokon átvelő
részvételt, a várostervezés és a koordinált regionális fejlesztés ötvözését, ...) – a
Bécsi Városi Mobilitási Terv teljesen megfelelt a nemzetközi követelményrendszernek. Ugyanez vonatkozik a kiterjedt és innovatív indikátorokat alkalmazó,
szofisztikált értékelési módszerre is. Mindez döntő a megvalósítás szempontjából, és garantálja a Terv rendszeres felülvizsgálatát és frissítését.
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Bécs Városfejlesztési Tervéből

Amennyiben érdemi környezet- és
éghajlatvédelmet szeretnénk, akkor
azon a területen kell kezdeni, ahol elmaradásunk van: Bécsben ez a közlekedés. 1995 és 2013 között ennek a területnek az energiafogyasztása 50%-kal növekedett, különösen a
személyautóforgalom miatt. Hasonló
mértékű növekedés semmilyen más területen nem mutatkozott. A problémát
tovább súlyosbítja, hogy a közlekedés üzemanyagfogyasztása 95%-ban
ásványolaj alapú, miközben Bécsben egyre inkább szembetűnővé válik az éghajlatváltozás. A Bécsi Városi Mobilitási Terv a Bécsi Városvezetés által meghatározott intézkedéscsomag, amely a levegőminőség javítását,
a zajszint csillapítását, a kipufogógáz
mennyiségének csökkentését és az elkövetkező évtizedben minél több zöldterület létrehozását tűzi ki célul.
Ebben a rövid jelentésben a Bécsi Városi Mobilitási Terv legfontosabb megoldásait mutatjuk be. Kapcsolódunk
az elmúlt öt év sikereihez, úgymint
az éves közösségi közlekedési bérletárak jelentős csökkentéséhez, a
parkolóterek kezelésének kiterjeszté-

séhez, forgalomcsillapító projektekhez,
a kerékpározás és a közösségi közlekedés jelentős támogatásához. A Bécsi Városi Mobilitási Terv erre alapozva, nagyralátó célok és a teljesítésükhöz szükséges intézkedések meghatározásával jelöli ki a jövőbeli mobilitási rendszerhez vezető utat. A múltban
már igazolódott, hogy nem elég csak
az infrastruktúrát bővíteni. Az „Együtt,
mozgásban” jelmondat égisze alatt különböző, koordinált megközelítések garantálják, hogy a bécsi közlekedés továbbra is megbízható legyen, a lehető
legkisebb mértékben legyen hatással a
városi életre és teljesítse a felmerülő,
sokrétű igényeket.

Maria Vassilakou
Alpolgármester
A várostervezésért, forgalomért és
közlekedésért, éghajlatvédelemért,
energetikáért és lakossági részvételért
felelős városi hivatalnok

ELŐSZÓ
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EGYÜTT,
MOZGÁSBAN
„A mobilitáshoz emberi léptékű és a környezettel összeegyeztethető közlekedésre van szükség. Bécs Városvezetése elkötelezett a közösségi közlekedés, a gyalogos és a kerékpáros közlekedés, mint leginkább környezetbarátabb mobilitási módok előtérbe helyezése iránt. „Bécs jövőorientált városi mobilitási szakpolitikája környezetileg, gazdaságilag és társadalmilag egyaránt elfogadható, vagyis fenntartható. Gazdaságilag azért fenntartható, mert a város és a térség
számára kifizetődő, hosszú távú befektetésen alapul. Társadalmilag azért fenntartható, mert célként tűzi ki a mobilitás
garantálását minden polgár számára – jövedelmi, társadalmi
és élethelyzettől függetlenül. Környezetvédelmi szempontból
azért fenntartható, mert segíti a természeti erőforrások megőrzését, és hozzájárul a Smart City Wien elnevezésű célkitűzés megvalósításához.”
Idézet a STEP 2025-ből, Bécs Városfejlesztési Tervéből

A Bécsi Városi Mobilitási Terv a város STEP 2025 elnevezésű Városfejlesztési Tervben lefektetett jövőképének következetes megvalósítását tükrözi: Bécs mobilitása legyen igazságos,
egészséges, kompakt, környezetbarát, robosztus és hatékony. A hívószó
az „Együtt, mozgásban”. A következő években a bécsi közlekedési szakpolitika a környezetbarát mobilitás támogatására összpontosít. Mindezt kifejezve a közlekedési módok közötti munkamegosztást leíró indikátorokkal: a STEP 2025 célja a „80:20” arány,
vagyis a bécsi lakosság utazásainak
80%-a teljesüljön közösségi közlekedéssel, kerékpározással vagy gyaloglással, az autózás részaránya pedig
csökkenjen a jelenlegi 28%-ról 20%-ra.
A gyaloglás és a kerékpározás egyben aktív mobilitási módozatok is, tehát
egészségesek. A környezetbarát mobilitás ebben a koncepcióban – a közlekedési módok optimalizált érintkezési pontjaival és a várossal kompatibilis
mobilitás kiegészítő szolgáltatásaival
(pl. mobilitási kártyák, kerékpármegosztó és autómegosztó rendszerek) –
integrált rendszernek tekinthető.
4

A város újabb városnegyedeiben megépíteni szükséges nagy kapacitású
utakat a várossal összeegyeztethető
módon tervezik: elegendő helyet hagynak a gyalogosoknak, kerékpárosoknak és a közösségi közlekedésnek, illetve ügyelnek az esztétikus kialakításra is. A cél a városi infrastruktúra mint
erőforrás fejlesztése, és a lehető leghatékonyabb használata.
A „Saját autó nélküli mobilitás” a közlekedési szakpolitika egyik központi feladata. Az elmúlt tíz évben a bécsi lakosság motorizációja – vagyis az egy
lakosra jutó gépjárművek száma – 1
000 lakosonként 381 darab személygépjárműre csökkent, vagyis a közlekedési módozatok igazodtak a lakossági igényekhez és körülményekhez,
megfelelően működik, továbbá vonzó és válságálló (azaz robosztus) alternatívát kínál. Mindehhez zártrendszerű városfejlesztés és a város kimagasló hatékonyságú közösségi közlekedési infrastruktúrájának további bővítése szükséges, hogy teljesülhessenek
a növekedő nagyváros igényei. A fejlesztések elsősorban az elővárosi vas-

útra és a metróhálózatra összpontosulnak, a vonalaktól távoli területeket
ugyanakkor villamos- és buszjáratokkal kell ellátni, hogy létrejöhessen a városon belüli, valamint a város és a környező régió közötti megfelelő kapcsolatot teremtő, sűrű közösségi közlekedési hálózat.
Bécs közlekedési szakpolitikájának sikeressége szempontjából döntő fontosságú a közlekedés és a területtervezés szoros koordinációja és együttműködése a teljes keleti régión belül. A
Bécsi Városi Mobilitási Terv ezért most
először tartalmazza a három tartomány
– Burgenland, Bécs és Alsó-Ausztria –
által kidolgozott és támogatott regionális mobilitási tervet is, amely az ös�szes helyi és regionális mobilitási intéz-

kedés alapját jelenti, ezáltal tartalommal tölti meg az „Együtt, mozgásban”
elképzelést.
A Bécsi Városi Mobilitási Terv számos
intézményt és több szervezet képviselőjét bevonó, széles körű egyeztetési folyamatban készült. A Lakossági Tanács által nyújtott inputokat szintén beépítették a tervbe. A Városvezetés 2014 decemberében, a STEP 2025
Városfejlesztési Terv részeként fogadta el a Bécsi Városi Mobilitási Tervet. A
STEP 2025 keretkében a Bécsi Városi
Mobilitási Terv részletes iránymutatást
ad a bécsi fenntartható mobilitáshoz. A
célok teljesülésének támogatásához a
felelősök célokat határoztak meg és 50
intézkedéscsomagot dolgoztak ki.
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A MOBILITÁS CSELEKVÉSI
TERÜLETEI BÉCSBEN...

Saját helyett megosztott

igazságos
Az utcafelület igazságosan
oszlik meg a különböző
felhasználók között, és
a fenntartható mobilitást
mindenki megengedheti
magának.

egészséges
A régióval közösen

Az aktív mobilitás terjed
a mindennapos életben;
a balesetben szerzett
személyi sérülések száma
csökken.

Mobilitás a
kompakt
A munka, otthon, ügyintézés és szabadidős
tevékenységek helyszínei
közötti távolságok a lehető
legrövidebbek.

Közlekedési infrastruktúra:
A város ütőere

A mobilitáshoz innováció kell

NAGYRATÖRŐ CÉLOK JELÖLIK KI AZ UTAT

A bécsi mobilitás jövőjét hat cél határozza meg, amelyeket egymással párhuzamosan kívánunk teljesíteni és azonos fontosságúnak tekintünk: igazságos – környezetbarát – robusztus – hatékony – kompakt – egészséges.
Ezen célok csak számos intézkedéssel teljesíthetők, amelyeket koordináltan kell
végrehajtani.
Ezeket az intézkedéseket és folyamatokat kilenc cselekvési területre csoportosítottuk.
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Hatékony mobilitás mobilitásmenedzsmenten keresztül

Közlekedésszervezés:
Intelligensebb mobilitásmenedzsment

hatékony
Hatékonyabb
erőforrásfelhasználás
innovatív technológiákkal
és folyamatokkal.

robusztus

Bécs...

A mobilitás maximálisan
megbízható és válságálló. A mobilitás saját közlekedési eszköz nélkül is lehetséges.

Az üzleti élet mozgása

Kormányzás: Felelősségi
körök és erőforrások

környezetbarát

A mobilitás a lehető legkevésbé szennyez, növekszik a környezetbarát mobilitás részaránya a
bécsi utazások körében.

Közterület: Az utca igazságos megosztása

AZ INDIKÁTOROKKAL NYOMON KÖVETHETŐ A MOBILITÁS
FEJLŐDÉSE

A Bécsi Városi Mobilitási Terv mind a hat célra külön indikátorokat határozott
meg; ezekkel nyomon követhető és ellenőrzés alatt tartható a fejlődés a következő években.
Az „igazságos mobilitás” célját teljesítve például minden átalakítási és felújítási
projektben növelni kell a kerékpározás, gyaloglás és közösségi közlekedés számára rendelkezésre bocsátott felület részarányát.
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KILENC CSELEKVÉSI
TERÜLET
A Bécsi Városi Mobilitási Tervben
felsorolt intézkedések a következő
kilenc cselekvési terület céljaihoz
járulnak hozzá:
– Közterületek:
Az utca igazságos megosztása
– Kormányzás: Felelősségi körök
és erőforrások
– Hatékony mobilitás a
mobilitásmenedzsmentnek
köszönhetően
– Saját helyett megosztott
– Közlekedésszervezés:
Intelligensebb
mobilitásmenedzsment
– Közlekedési infrastruktúra:
A város gerince
– Az üzleti élet mozgása
– A mobilitáshoz innováció kell
– A régióval közösen

A következő elvek valamennyi
intézkedésben és folyamatban
megjelennek:
– Forgalombiztonság: Az elmúlt
évtizedek intézkedései
folyamatosan javították a
bécsi forgalombiztonságot.
Forgalombiztonság szempontjából
a bécsi városvezetés az ún. „Vision
Zero” célt tűzte ki, vagyis ne legyen
több halálos közlekedési baleset a
városban.
– Akadálymentesség: Az elmúlt
években több lépést is tettek
az akadálymentes forgalmi
és közlekedési rendszer
megvalósítására. Az alacsonyabb
padkák, hangjelzéssel kiegészített
közlekedési lámpák és tapintható
útbaigazító rendszerek megkönnyítik
a mozgásukban tartósan vagy
ideiglenesen korlátozott emberek
városbéli mobilitását.
– A nemek közötti egyenlőség és
a sokféleség érvényesítése: A
javasolt intézkedéseket az egyes
felhasználói csoportokra gyakorolt
hatásuk szempontjából is vizsgálták,
és módosították őket a vizsgálati
eredményeknek megfelelően
(„Igazságossági Ellenőrzés”).
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KÖZTERÜLET:
AZ UTCÁK IGAZSÁGOS, KÖZÖS
HASZNÁLATA
TÖBB TERÜLET A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSNEK, KERÉKPÁROSOKNAK ÉS GYALOGOSOKNAK
A múltban az autózást szem előtt tartva alakították ki az utcákat. Jelenleg az
útfelület több mint 65%-át veszi igénybe a motorizált forgalom és a parkolás,
noha csupán az utazások 28%-át teszik meg autóval. Az elmúlt néhány évben egyre többen álltak át az autózásról a környezetbarát mobilitásra. A jövőben ezért kell több térhez juttatni a
gyalogosokat, a közösségi közlekedést
és a kerékpárosokat.
A gyalogosoknak és kerékpárosoknak
tetsző utca fontos, hiszen hatására többen döntenek a gyaloglás vagy kerékpározás mellett.
Be to, gatvės, kurios yra patrauklios
pėstiesiems ir dviratininkams, gali
pritraukti dar daugiau žmonių, norinčių
vaikščioti pėsčiomis ar važinėti
dviračiais.

EGYÜTTÉLÉS A FORGALOMBAN
Az úthasználók közötti konfliktusok jó
része az egyes közlekedési módozatoknak fixen fenntartott területre vezethető vissza, hiszen a különböző hasz-
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nálók ragaszkodnak a saját jogaikhoz,
amikor érdekeik egymásba ütköznek. A
jövőbeli cél az, hogy a gyalogosok, kerékpárosok, közösségi közlekedők, valamint az autóvezetők, robogóvezetők vagy motorosok egymást tisztelve és egymásra odafigyelve használják a rendelkezésre álló területet. Bécs
városvezetése ebben az összefüggésben támogatja a közös területhasználat kiterjesztését és az ideiglenes gyalogosövezeteket. Ezek az intézkedések
javítják a forgalmon belüli együttélést,
valamint a pihenés és a kikapcsolódás
minőségét.

A LEGFIATALABBAK AKTÍV ÉS
BIZTONSÁGOS MOBILITÁSA
A 6–14 évesek több mint 87%-a kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel
jár iskolába. Az iskolák előtti fogadótér
minőségén és biztonságán javítani kell,
hogy elegendő fogadótér álljon rendelkezésre a gyermekek biztonságos érkezéséhez és távozásához. Így egyszerre adható több tér a gyermekeknek és segíthető elő biztonságos iskolába járásuk.

Egyénekként igénybe vett területnagyság, közlekedési mód szerint
0.8 m2
3 m2
20 m2
5 fő, 40 km/h

60 m2
1 fő, 40 km/h

9.4 m2

Tele, 40 km/h

4.6 m2
Tele, 40 km/h

A növekvő városok lakói hajlamosak túlhasználni az infrastruktúra kapacitását, ezért tehát a lehető legjobban ki kell használni a rendelkezésre álló teret. A diagram közlekedési módokként bontva szemlélteti
a térhasználatot.
A következő felhasználásával: John Whitelegg (1993), Transport for a Sustainable Future: The Case for Europe [A fenntartható jövő közlekedése:
Európa], Bellhaven Press (1993).
Ábrázolás: Áramlás/Mobilitási lánc

PÉLDAINTÉZKEDÉSEK
A forgalomban megvalósított együttélés előtérbe helyezése
A bécsi városvezetés támogatja a „forgalmon belüli együttélés” javítására irányuló olyan intézkedéseket, amelyek
célként tűzik ki a kölcsönös tiszteleten
és odafigyelésen alapuló együttműködést, pl. a közös használatú terek létrehozását.
Az iskolai fogadóudvarok minőségi
és biztonsági színvonalának javítása
Az iskolák és óvódák/bölcsődék előtt
járműmentes vagy csillapított forgalmú
övezeteket alakítanak ki. A reggeli iskolakezdés elé időzített kísérleti projektként vizsgálják az iskolák előtti ideiglenesen járműmentes övezeteket.

Az utcák ideiglenes megnyitása az
aktív mobilitás részére
Az arra alkalmas utcaszakaszokat ideiglenesen gyalogosövezetté minősítik át,
pl. hétvégi játszóutcává – a sűrűn beépített belső kerületekben és az inkább
külvárosias területeken egyaránt.
Az utcafelület átalakítása
Ahol erre lehetőség kínálkozik, ott a jelenleg forgalmi sávként vagy forduló/
parkolóterületként használt területeket a gyalogosok, közösségi közlekedés és kerékpárosok rendelkezésére
bocsátják.
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KORMÁNYZÁS
FELELŐSSÉGI KÖRÖK ÉS
ERŐFORRÁSOK
ÚJ KÖZIGAZGATÁSI MEGKÖZELÍTÉS

A KÖZIGAZGATÁSI ÉS MAGÁNSZEREPLŐK KAPCSOLATA

A várost és a kerületeket érő újabb kihívások új közigazgatási szemléletet
igényelnek. A társadalmi feladatok és
problémák összetettebbé válnak, a különböző érintettek érdekei változatosabbak, mint valaha. A kihívások leküzdéséhez a közigazgatásnak újabb
együttműködési és irányítási formákra,
valamint a közigazgatáson kívüli érintettekkel való másféle együttműködési
modellre van szüksége.

A „kormányzás” (angolul: governance)
a döntéshozatal megfelelő együttműködési kultúráját jelenti, és így a közigazgatási és magánszektorbéli szereplők érintkezését hangsúlyozza. A projektek tervezésében és megvalósításában a közintézmények egyre inkább törekszenek az együttműködésre a többi érintettel, pl. a vállalkozásokkal, a lakossággal és érdekcsoportokkal. A városi mobilitási terv szempontjából különösen fontos a városi kerületek szintje:
A javasolt intézkedések jelentős része
az ő feladatkörükbe tartozik.

PÉLDAINTÉZKEDÉSEK

Újabb prioritások és követelmények a
közlekedési szakértői értékelésekhez
Az új utak vagy utcák építésére vonatkozó szakértői értékelések jelenleg főleg az egyéni motorizált közlekedést
veszik figyelembe. A közlekedési szakértői értékeléseknek a jövőben több figyelmet kell fordítaniuk a környezetbarát mobilitás közlekedési módjaira.

Helyi mobilitási tervek
A nagyobb városrészeket – vagyis a
kerületeket vagy városnegyedeket –
érintő kihívásokhoz a közlekedési módokon átívelő integrált megoldásokra
van szükség. Ez különösen a külvárosokra igaz. Gyakran különféle intézkedésekre és koordinált projektekre van
szükség, és ezeket a jövőben a kerületeken átívelő helyi mobilitási tervek formájában dolgozzák majd ki. Hasonlóképpen központi fontosságúak a környező területeket becsatornázó, városhatárokon átívelő regionális kapcsolatok.
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Az utcahálózat és útvonalhálózat
koordinálása és osztályozása
Az osztályozás célja az egyes utcák
funkcióinak és típusának megjelenítése. Ez adja az alapját a bécsi utcahálózat célzott kiterjesztésének és átalakításának, továbbá fontos előfeltétele a
későbbi tervezésnek, pl. annak felmérésében, hol van lehetőség és igény a
forgalomcsillapításra vagy a közösségi
közlekedés előtérbe helyezésére.

HATÉKONY MOBILITÁS MENEDZSMENTTEL
A hatékony mobilitásmenedzsment
a tájékoztatáson, tanácsadáson és a
megfelelően koordinált szolgáltatáskínálaton keresztül befolyásolja a forgalomban résztvevők mobilitási magatartását. A fenntartható mobilitás végső
soron ugyanis nem csupán az infrastruktúráról szól, hanem a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásáról is.

tájékoztatás formájában is. Trendformálók az olyan innovációk, mint a mobilitási kártya, amellyel gyorsabban
hozzáférhetők a különböző kínálati elemek, pl. az éves közösségi közlekedési bérlet, a beltéri parkolók és a kerékpárkölcsönző állomások. A tájékoztatópontoknak továbbra is hozzáférhetőnek kell lenniük a számítógépet vagy
okostelefont nem használók számára.

JOBB KAPCSOLATOK A KITERJEDT TÁJÉKOZTATÁSNAK
KÖSZÖNHETŐEN

MOBILITÁSI TANÁCSADÁS A
MEGFELELŐ IDŐBEN

Nap nap után sokan, sokféle közlekedési módot vesznek igénybe, és ez a
folyamat nem fog lassulni. Ezért is kell
a közlekedési módokról és a közöttük
lehetséges átszállásokról szóló tájékoztatást még inkább fejleszteni – a digitális és a hagyományos személyes

PÉLDAINTÉZKEDÉSEK
Multimodális mobilitási tanácsadás:
egyablakos ügyintézés
Az elmúlt években kibővült a mobilitási szolgáltatások köre, ezzel egyidőben
viszont a nyomon követésük is megnehezedett. A Bécsi Mobilitási Központnál a jövőben minden információ hozzáférhető lesz, és egyablakos tájékoztatópontként áll majd a végfelhasználók rendelkezésére, illetve nála futnak
össze az összes környezetbarát mobilitási módozattal kapcsolatos kezdeményezések.
Mobilitásmenedzsment az iskolákban és cégeknél
Az iskolák és vállalkozások az iskolába
vagy munkába járással összefüggő aktív mobilitás támogatásának fontos kiindulópontjai. Bécs városvezetése ezért

A mobilitással kapcsolatos tájékoztatás
és tanácsadás akkor a legsikeresebb,
ha az egyén életének fordulópontjain állnak rendelkezésre, amikor is az
egyén szokásait új körülményekhez
kell igazítani, pl. amikor a gyermekek
elkezdenek iskolába járni, költözéskor
vagy új munkahely esetén.

még jobban támogatja az iskolai és
munkahelyi mobilitásmenedzsmentet.
Mobilitásmenedzsment az új városnegyedekben
Költözéskor gyakran mobilitási igényeinket is újragondoljuk. A jövőben az újépítésű lakásokba beköltözők tájékoztatást kapnak a mobilitási lehetőségekről, illetve a rendelkezésükre álló lehetőségek köre is kibővül majd.
Magánjogi megállapodások a mobilitási kérdésekkel kapcsolatban
Meghatározott várostervezési célkitűzések végrehajtásakor ezek kiegészítik az övezetbeosztási és területhasználati tervet. A jövőben – közérdekből
– a magánjogi megállapodásokba is
beépülnek a mobilitási kérdések.
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SAJÁT HELYETT
KÖZÖS

A „saját helyett közös” elnevezésű kezdeményezés egy nemzetközi trend.
A lakásnak, bútornak, kertnek, felszerelésnek, de még az autónak és a kerékpárnak is lehet több használója.
A közös használatnak gyakorlati haszna
van, és a legfontosabb indítékai a hatékonyság, kényelem és költségcsökkentés.
Az európai nagyvárosokban élő fiatalok
egyértelműen nem tekintik már (státusz)
szimbólumnak az autót, és sokkal kevésbé szeretnének autótulajdonosok lenni.
Az autómegosztás és a kerékpármegosztás számos városban és régióban virágzik, mintegy kiegészítve a közösségi közlekedést.
Az állandó internethozzáféréssel még jobban igénybe vehetők ezek a szolgáltatások.
Kerékpárkölcsönző állomások

IDEIGLENES HASZNÁLATÚ
AUTÓK ÉS KERÉKPÁROK
A bécsi városvezetés az autó nélküli lakosok esetében a közösségi közlekedés vagy gyaloglás kiegészítéseként
tekint a kerékpármegosztásra és az
autómegosztásra.
Az autómegosztási rendszer egyetlen járműve nagyjából 4-8 személyautót vált ki.
2025-re a lakosság 50%-ának az
otthonától mért legfeljebb 500 méteres
sugárú körön belül rendelkezésre kell
állnia autókölcsönző állomásnak, és
40% esetében legfeljebb 300 méteres
sugárú körön belül kerékpárkölcsönző
állomásnak is lennie kell.
A kölcsönzött kerékpárokkal megtett utazások
száma állomásonként
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PÉLDAINTÉZKEDÉSEK
A kerékpármegosztó rendszerek továbbfejlesztése
A kerékpármegosztás környezetbarát
multimodális szolgáltatás;a városközponti és a külvárosi, valamint (regionális együttműködés keretében) a kelet-ausztriai rendszereket jelenleg is
bővítik.
Ezeken a helyeken könnyen át lehet
szállni a közösségi közlekedésre.

14

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Az autómegosztás és a közösségi
közlekedés átjárhatóságának javítása
Bécs közösségi közlekedési szolgáltatójával, a Wiener Liniennel közösen a bécsi városvezetés autómegosztási stratégiát és egyértelmű keretfeltételeket dolgozott ki a Bécsben üzleti tevékenységet
folytatni kívánó szolgáltatóknak.
Mobilitási pontok létrehozása
A mobilitási pontok egész nap egyszerű és gyors hozzáférési lehetőséget
nyújtanak az alacsony kibocsátású
mobilitáshoz.

KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS: INTELLIGENSEBB MobiliITÁS
MENEDZSMENT
A környezetbarát mobilitás helyzetének
megerősítésében kulcsfontosságú a közösségi közlekedés, gyaloglás és kerékpározás közötti hatékony átjárhatóság.
Az utcák átalakítása mellett közlekedésszervezési változásokra is szükség van
ebben a munkában. Ezen intézkedések
azért előnyösek, mert viszonylag gyorsan és alacsony költségszinten hajthatók végre. A kereszteződések rövidebb
átkelési ideje, a rövidebb és biztonságo-

sabb útvonalak, a buszok és villamosok
érkezési pontossága különösen vonzóvá teszi a gyaloglást, kerékpározást és
közösségi közlekedést.
Bécs összességében szabályozott városnak tekinthető. A jövőben viszont
csökkenteni kell a szabályok számát.
Az új közlekedésszervezési intézkedések hozzájárulhatnak a forgalmon belüli
jobb „együttélés”-hez.

Ausztria tartományi fővárosaiban található közlekedési lámpák az úthálózat hosszához viszonyítva (10 km úthosszra jutó szerelvények* száma)
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PÉLDAINTÉZKEDÉSEK
Gyalogosok és kerékpárosok rövidebb várakozási ideje
A közlekedési lámpák programozásakor
fontos célt jelent a gyalogosok és kerékpárosok maximális várakozási idejének
rövidítése. Ennek érdekében csökkenteni kell a jelzőlámpák ciklusidejét.
Növelni kell az egyszerűsített irányítású kereszteződések számát
Bécsben jelenleg nagyjából 1300 darab jelzőlámpa van. Ez a szám nemzetközi és hazai összevetésben is nagynak mondható. A jövőben – amennyiben ez nem megy a biztonság rovására – az gyengébb forgalmú kereszteződéseken közlekedési lámpák nélkül kell
irányítani a forgalmat.

A fő közösségi közlekedési járatok
menetidejének rövidítése
Nagyon fontos feladat a közösségi közlekedés menetidejének rövidítése – a
háztól–házig tartó felszíni közlekedés
tranzitidejének tényleges lerövidítése
érdekében –, valamint a menetrendet
tartó, megbízható, rendszeres járatok,
illetve a megállókat hozzáférhetővé
tevő, megfelelő útvonalak kialakítása.
A kerékpáros távolságok csökkentése
A bécsi belváros egyirányú utcáinak
kerékpározási szempontból kétirányúvá tétele még vonzóbbá teszi a kerékpározást.

15

KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA: A VÁROS
GERINCE
A működőképes közlekedési infrastruktúra az életminőség és a gazdasági tevékenységek központi feltétele, hiszen
lehetővé kell tennie az emberek és az
áruk célba jutását, illetve az ellátásbiztonságot.
Bécs már most is sokat tesz a
munkahely, iskola, mindennapos
bevásárlóhelyek, lakóhely és a kikapcsolódást szolgáló helyszínek közelségének megteremtéséért. A lakosság növekedése és a mobilitás fokozódása miatt erősebb forgalomra kell számítani.
Kívánatos tehát az elmozdulás a környezetbarát mobilitás irányába, hogy csökkenjen – vagy legalább ne növekedjen – az autóval megtett utazások száma, még növekvő lakosságszám mellett is. Ezzel párhuzamosan erősödni fog
a gyalogos- és kerékpárosforgalom. Az
ezzel összefüggő infrastrukturális beruházások ezért tehát különösen eredményesek és sürgősek.

A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
BŐVÜLÉSE
A város bővíti és vonzóbbá teszi a földalatti, elővárosi vasútat és villamosjáratokat. Ezen túlmenően továbbra is alkalmazza az új városnegyedek időszerű közösségi közlekedési fejlesztésének
elvét. A Bécsi Városi Mobilitási Terv to-

PÉLDAINTÉZKEDÉSEK
Multimodális megállóhelyek
A multimodális infrastruktúrák találkozásának és áttervezésének az elsődleges csomópontok és a legforgalmasabb
megállóhelyek jelentik a kiindulópontot.
A figyelem a megállóhelyek és közvetlen
környezetük kialakítására irányul, hogy
kényelmesen lehessen igénybe venni a
közösségi közlekedést és a kiegészítő
közlekedési lehetőségeket.
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vábbi 12 km földalatti vasútvonal és 18
km villamosvonal alapjait fekteti le.

GYALOGLÁS

Nemcsak szabadidőben és ügyintézéskor, hanem munkába járáskor és más,
hétköznapi helyzetekben is gyaloglása
ösztönözheti a lakosságot a megfelelő
szélességű járda (továbbra is legalább
2 méter), illetve a közvetlen és megnyerő útvonalak. A Bécsi Városi Úthálózat a jövőben akadálymentes és kényelmes kapcsolatot létesít a városrészek és kerületek, a közösségi közlekedési csomópontok és a város többi
sűrűn felkeresett része között.

MINDENNAPOS KERÉKPÁROZÁS
A jövőben tovább javul a bécsi kerékpárutak színvonala, illetve megszűntetik a hálózati hiányosságokat, hogy a
kerékpározás a lakosság többségének
természetessé váljon. Ezeket az intézkedéseket olyan szervezési intézkedések egészítik ki, mint például a kerékpárút kötelező használatának megszűntetése, a közlekedési lámpák hangolása módosítása, vagy az autóforgalomból kivont felületek átalakítása. Ebben a tekintetben zászlóshajó projektként kezelendők a különösen színvonalas, hosszú távú kerékpárutak.

Mindez hozzáadott értéket generál az
elővárosi és a tágabban értelmezett regionális közösségi közlekedésnek, ezáltal potenciális új felhasználókat vonz.
Sétálóutcák kialakítása
A gyalogosok kimagasló színvonallal
találkozhatnak majd a hét sétálóutcában. Az első két ilyen projektet 2018ban valósítják meg.

Nagytávolságú kerékpárutak kialakítása
A nagytávolságú kerékpározás – ideértve a kerékpáros munkába járást –
érdekében az első nagytávolságú utat
2013-ban építik meg, ezt pedig majd
továbbiak követik egészen 2025-ig.
Vasúti közlekedési szolgáltatások a
városban és a régióban
A „külvárosi vasúti csomag” – a járatsűrűség növelése miatt – továbbfejlesztett szolgáltatásokat, jobb minőséget
és koordinált marketinget kínál.
Az első elemek már rövid távon éreztetik hatásukat; a további fejlesztések az
ÖBB jövőbeli hálózatfejlesztési infrastrukturális projektjeitől függenek.
A metróhálózat bővítése
Az U1-vonal meghosszabbítása
Oberlaáig, az U4 és U6-vonal korszerűsítése, az U2 meghosszabbítása, il-

letve az új U5-vonal javítja a hálózatot
és szétoszlatja a jelenlegi járatok terhelését.
Optimális csatlakozások az új városfejlesztési területekhez
Sokszor villamos közlekedéssel lehet
a legjobban becsatlakoztatni a nagyméretű, újabb városfejlesztési területeket a város közlekedési hálózatába.
Ha közepes közlekedési kapacitásra van szükség, akkor a földalatti vonal
építési költségének a töredékét teszik
ki az villamosépítési és -üzemeltetési
költségek, illetve sokkal alkalmasabbak
nagyobb területek kiszolgálására.
Az új villamosvonalakat a földalatti és elővárosi vasúthálózat
ráhordójáratainak tervezik, ezenfelül
hasznos összekötő kapcsolatot is jelentenek.

A közösségi közlekedés bővítésének fókuszpontjai

Elővárosi vasút
Operatív fejlesztések
Infrastrukturális projektek
Kelet-nyugati tengely

Villamosvonalak
A 2014. június 27-i Közösségi Közlekedési
Beruházási Csomag szerinti villamosprojektek
A 2014. június 27-i Közösségi Közlekedési
Beruházási Csomag szerinti villamosprojektek
További villamosprojektek

A földalatti vasúthálózat bővítése
U1
U2
U5

A földalatti vasúthálózat korszerűsítése és
karbantartása
U4
U6
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AZ ÜZLETI ÉLET
MOZGÁSA

Bécs városvezetése központi kérdésként kezeli a hatékony közlekedési és
logisztikai rendszerek létrehozását és
megerősítését. A kedvező áruszállítási feltételek a vállalatoknak és a vevőknek is előnyösek, hiszen így gyorsan és
költséghatékonyan juthatnak az árucikkekhez, ami Bécset is üzleti szempontból is versenyképessé teszi.

FUNKCIONÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS EGY NÖVEKVŐ VÁROSBAN
Amennyiben az előre vetített lakosságszám-növekedés miatt a teljes forgalom
a várakozások szerint bővül, akkor Bécs
utcáin súlyos torlódások alakulnak ki –
hacsak nem változnak a szokások. A
közlekedési módoknak a környezetbarát mobilitás irányába történő elmozdulása így tehát továbbra is döntő fontos-

PÉLDAINTÉZKEDÉSEK
Az áruelosztó-központok továbbfejlesztése
A bécsi kikötőben és az inzersdorfi áruterminálon található két áruelosztó központot továbbfejlesztik.
Többfunkciós sávok és rakodóövezetek az egyéni és üzleti célú fuvarozáshoz
A többfunkciós sávokat az új városfejlesztési területeken és meglévő városnegyedekben használják majd, ahol kiválthatják a hagyományos útszéli parkolósávokat. A parkolási lehetőség
nem szűnik meg, de ezek a sávok más
célra is használhatók.
Közösségi feladó-kézbesítő rekeszek
A közösségi csomagrekeszek vagy
postaládák olyan zárható konténerek,
18

ságú az áruszállítás menetidejének azonos szinten tartása vagy javítása szempontjából.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS,
KEVESEBB KIBOCSÁTÁSSAL

Ha alacsony zajszennyezéssel és károsanyag-kibocsátással párosul, akkor
a logisztika jelentős mértékben hozzájárulhat Bécs életminőségének és környezeti állapotának javításához. Bécs városvezetése e-mobilitási potenciált azonosított a nagy távolságot megtevő járműparkok esetében. Az teherkerékpárok kifejezetten alkalmasak a városbéli
rövidebb fuvarokhoz. Parkoláskor csak
kevés helyet foglalnak el, üzemeltetési
költségük alacsony és forgalomcsillapított övezetekben is használhatók. Különösen hatékonyak, hiszen zaj és károsanyag-kibocsátás nélkül szállítják a különféle árucikkeket.

amelyekben csomagok helyezhetők el,
és amelyekből átvehetők a kiszállított
árucikkek. Elhelyezhetők akár az üres
földszinti üzlethelyiségekben vagy nagyobb közösségi közlekedési csomópontok közelében, ezáltal csökkentik a
meghiúsult kiszállítási kísérletek számát, továbbá a címzetthez közeli átvételt tesznek lehetővé.
A teherkerékpározás ideális feltételei
Bécs városvezetése megteremti a teherkerékpározás bevezetéséhez szükséges feltételeket, valamint növeli használatukat az önkormányzati szolgáltatások esetében.
Az e-mobilitás célzott finanszírozása
Bécs városvezetése támogatja az
elektromos járművek vásárlását, különösen céges járműparkok esetén.

A MOBILITÁSHOZ
INNOVÁCIÓ KELL

A kutatás és az innováció kulcsszerepet játszik Bécs nagyratörő mobilitási
céljainak elérésében. A kapcsolódó intézkedések ezért arra irányulnak, hogy
Bécs hozzájárulhasson a gyakorlatban
is hasznosítható, intenzív kutatási és
innovációs fejlesztésekhez.

BÉCSI MOBILITÁSI
INNOVÁCIÓK
Bécs már többször dolgozott ki nemzetközi jelentőségű városi és közösségi közlekedési innovációkat. A
„quando” és „AnachB I VOR” felhasználói portálok és más közlekedési tájékoztatási rendszerek, a 365,00 euróért megvásárolható éves bérlet és

más marketingmegközelítések vagy az
ULF-villamosok – amelyek világszerte
a legalacsonyabb ultraalacsony padlójú
villamosok – és a többi, járműtechnológiai újítás mind-mind hozzáadott értéket
jelent a felhasználóknak.
Bécs városvezetése továbbra is aktív
szerepet kíván játszani a kutatás és fejlesztés előmozdításában, különösen a
környezetbarát mobilitás helyzetét erősítő projektek és alkalmazások terén.
A multimodalitás, valamint a gyaloglás,
közterülethasználat és kerékpározás a
jövőben kiemeltebb szerepet játszanak
a fejlesztésekben.

PÉLDAINTÉZKEDÉSEK
A kutatási és innovációs finanszírozás célzott felhasználása
Finanszírozási ügynökségein keresztül
Bécs városvezetése jelentős finanszírozást nyújt a vállalkozásoknak. A felhívások készítésekor figyelembe veszik
a mobilitási vonatkozásokat is.
Szoros együttműködés a kutatókkal
és tanárokkal
A bécsi városvezetés és a felsőoktatásban dolgozó oktatók közötti közvetlen kétoldalú kapcsolatok mellett az
együttműködést a támogatott tanári katedrák, doktori iskolák, diplomamunka-platformok, kutatási együttműködés
és más eszközök is erősítik.

A jelenlegi innováció kiszélesítése
Fenntartani vagy bővíteni kell a SMILE
elnevezésű integrált mobilitási platform
prototípusát (amelyben egyesül az útvonaltervezés, a közösségi közlekedés rendelkezésre állásával és a jegyárakkal kapcsolatos tájékoztatás, valamint a különböző közlekedési módok
közvetlen foglalási és fizetési funkciói)
vagy a grafikus integrációs platformot
(a közlekedési hálózat digitális megjelenítése, mintegy alapként a forgalmi
tájékoztatási, útvonaltervezési és forgalommodellezési alkalmazásokhoz).
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A RÉGIÓVAL KÖZÖSEN

Az egész kelet-ausztriai régió szereplőivel folytatott szoros koordináció és
együttműködés alapvető fontosságú a
bécsi közlekedési szakpolitika sikeressége szempontjából. Bécs, Alsó-Ausztria és Burgenland tartományok ezért
most először közösen fektették le az
alapokat és dolgozták ki ennek az akcióterületnek az intézkedéseit.
A régiót érintő közös kihívások többek
között a lakosság növekedése – különösen Bécs környezetében, ahol a városba irányuló legtöbb utazást autóval teszik meg –, a növekvő áruszállítás és a főbb agglomerációs övezeteken kívüli közösségi közlekedés megszervezése.

A tartományok egyetértenek a közösségi közlekedés mint megoldás fontosságában. A területtervezésben és a területfejlesztésben ezt figyelembe kell
venni. Végsősoron kerülni kell a szétszórt településszerkezetet, az elsődleges közösségi közlekedésnek rendelkezésre kell állnia a fő útvonalakon, illetve rendelkezésre kell állnia a ritkábban lakott területeken is, pl. keresletre
reagáló közlekedési szolgáltatások formájában. A tartományok emellett állást
foglaltak a transznacionális kezdeményezésekről, pl. a Centrope régióbéli mobilitási projekteknek az északi és
keleti szomszédos régiókkal közös kidolgozásáról, illetve a Transz-Európai
Hálózatokról.

PÉLDAINTÉZKEDÉSEK
Regionális mobilitási partnerségek a
Nagy-Bécs területen
A közös céllal, intézkedésekkel és projektekkel rendelkező, úgynevezett „regionális mobilitási partnerségeket”
folyósók mentén kell kialakítani, hasonlóan a Schwechat – Bécsi Reptér Régió folyósóra vonatkozó regionális mobilitási koncepció kísérleti akciójához.
A város határain átnyúló és a régiókon belüli kerékpározás
A kerékpározás erősítése érdekében megállapodás született a PRintézkedésekről, valamint a városhatárokon átnyúló, mindennapos forgalmat bonyolító, fontosabb kerékpárutak
meghosszabbításáról.
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A vasúti közlekedés közös rendje
A hatályos vasúti közlekedési szerződések lejárta után a három tartomány
közös alapot kíván teremteni a vasúti
közlekedési renddel kapcsolatos tárgyalásokhoz.
Határon átnyúló, multimodális forgalmi tájékoztató rendszer
A teljes Centrope-régióban javítani kell
az utazók hozzáférését a mobilitással
kapcsolatos információkhoz. A hosszú
távú cél az AnachB.at járatok mentén
egy alkalmazás kidolgozása.
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AZ ÖSSZES INTÉZKEDÉS
Közterület: Az utca igazságos megosztása
A forgalomban megvalósított együttélés előtérbe helyezése
Az iskolai fogadóudvarok minőségi és biztonsági színvonalának javítása
Az utcák ideiglenes megnyitása az aktív mobilitás részére
Az utcák jobb minősége – Esztétikus kialakítás és kényelem
Az utcák újragondolása
A környezetbarát mobilitás kiemelt szerepe az új utcaterületeken
Kormányzás: Felelősségi körök és erőforrások
Több erőforrás az aktív mobilitásnak
A Városvezetés szolgáltatásai és együttműködése a kerületekkel
Helyi mobilitási tervek
A közösségi közlekedés jövőjére vonatkozó tervezési eszköz és folyamatok
Az utcahálózat és útvonalhálózat koordinálása és osztályozása
Újabb prioritások és követelmények a közlekedési szakértői értékelésekhez
Mobilitási adatmegosztási rendszer létrehozása
Hatékony mobilitás mobilitásmenedzsmenten keresztül
Egyeztetések a multimodális mobilitással kapcsolatban: egyablakos ügyintézés
Mobilitásmenedzsment az iskolákban és a cégeknél
Mobilitásmenedzsment új városnegyedekben
Online lakás- és mobilitáskalkulátor
Magánjogi megállapodások a mobilitási kérdésekről
Saját helyett megosztott
A kerékpármegosztó rendszerek továbbfejlesztése
A hagyományos autómegosztás és a közösségi közlekedés közötti átjárhatóság javítása
Az autómegosztás újabb rendszereinek támogatása
Mobilitási pontok létrehozása
Közlekedésszervezés: Intelligensebb mobilitásmenedzsment
A bécsi kereszteződések nyilvántartásának létrehozása
Gyalogosok és kerékpárosok rövidebb várakozási ideje
Növelni kell az egyszerűsített irányítású kereszteződések számát
A főbb közösségi közlekedési járatok menetidejének felgyorsítása
A kerékpáros távolságok csökkentése
Közlekedési infrastruktúra: A város gerince
Multimodális megállóhelyek – nem csupán egyszerű közösségi közlekedési megállók
Kerékpárparkolók létesítése magán- és köztulajdonú telkeken
A gyalogosok kényelmének javítása: a „Bécsi városi úthálózat”
A közösségi közlekedés elsődleges útvonalainak erősítése a földalatti hálózat kibővítésével
Optimális közösségi közlekedési szolgáltatások az új városfejlesztési területeken
Új utcák az új városkörnyékeken
Sétálóutcák kialakítása
A kerékpározási infrastruktúra hozzáférhetőségének és minőségének javítása
A hosszú távú kerékpárutak fejlesztése
A városi és regionális vasúti szolgáltatások javítása
Az üzleti élet mozgása
Bécs – nemzetközileg is könnyen elérhető
Az áruelosztó-központok továbbfejlesztése és koncepcióalkotás a kereskedelmi használatú területeknek
Többfunkciós sávok és rakodóterületek az egyéni és üzleti célú fuvarozáshoz
Közös rakodóterületek kialakítása
Közösségi feladó-kézbesítő rekeszek
A teherkerékpározás ideális feltételei
Az e-mobilitás célzott finanszírozása
Általános teherautó-útdíj bevezetése
A mobilitáshoz innováció kell
Az innovációhoz felmérés kell, a monitoringfolyamat keretében
Az innovációs folyamatok aktív irányítása
A kutatási és innovációs finanszírozás célzott felhasználása
Szoros együttműködés a kutatókkal és tanárokkal
A jelenlegi innováció kiszélesítése
A régióval közösen
Határon átnyúló, multimodális forgalmi tájékoztató rendszer
A határon átnyúló utasforgalom vonzó jegyrendszere
Projektek megvalósítása a TEN vasúti folyósó mentén
A dunai fuvarozási együttműködés elmélyítése
Információcsere és koordináció
Együttműködési folyamatok
Projektek
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A VÁROSI MOBILITÁSI
TERV KÉSZÍTÉSE
A városi mobilitási terv a közlekedéstervezésről, mint elsődlegesen műszaki-logisztikai feladatról a mobilitásra,
mint az egész társadalmat érintő interdiszciplináris kihívásra irányuló paradigmaváltás következetes leképezése.
Ez a következő általános gondolattal összefüggő munkaelveket eredményezett:

A VÁROSI MOBILITÁSI
TERV MINT A FOLYAMAT
VÉGTERMÉKE
A városi mobilitási terv moderált, a
kulcsszereplők bevonása érdekében
már a kezdetektől több szervezeti egységgel közösen zajló folyamatban készült. Külön meg kell említeni a különböző munkaformátumokat:
– A középpontban a mobilitási csapat
volt, amelyben a Városvezetés valamennyi, mobilitásban érintett szervezeti egysége képviseltette magát.
– Bécs 23 kerületét kétkörös kerületi
fórumokra hívták, hogy megvitassák
a mobilitási terv tartalmát.
– 2014 nyarának elején Bécs városvezetése a lakossághoz fordult és véletlenszerűen kiválasztott embereket
hívott meg a Városi Mobilitási Tervet
megvitató lakossági fórumra.
– A Városi Mobilitási Terv minden intézkedését megvizsgálták az igazságosság szempontjából, hogy a különleges igényű csoportok érdekeit is figyelembe vegyék.
A Bécsi Városi Mobilitási Tervvel kapcsolatos munka nem zárul le a terv befejezésével vagy a Városvezetés általi elfogadásával. A következő lépés a
megvalósítás, és ezt egyből meg kell
tenni. Az úgynevezett megvalósítási
partnerségek – amelyeket Bécs városvezetése és külső partnerek alkotnak –
fontos eszközt jelentenek. Ezeket mindig létrehozzák, ha az adott eset ös�szetettsége miatt a haladás több szereplő részvételét igényli.

A VÁROSI MOBILITÁSI TERV
BEÉPÜL A REGIONÁLIS STRATÉGIÁKBA
A nagy lehetőséget az jelentette, hogy
Alsó-Ausztria és Burgenland párhuzamosan dolgozott a saját mobilitási tervén. Fontos lépés volt a hangsúlyok,
intézkedések és projektek körének a
másik két tartománnyal közös beazonosítása, valamint különösen a stratégiai dokumentumoknak nagyjából azonos időben való elfogadása mindhárom
tartományban.

A VÁROSI MOBILITÁSI TERV
EGYSZERRE KERET ÉS
IRÁNYTŰ
A tervnek képesnek kell lennie a közlekedéstervezési igények változásainak
lekövetésére. Az egyes nyilatkozatok
ezért a konkrét helyszínek tekintetében nem is igazán „tervek”-ről szólnak.
A konkrét helyzetekben sokkal inkább
az elvek, szakpolitikák és a fontosabb
intézkedéseket felsoroló programok jelentik az iránymutatást. A megtett intézkedések rendszeres nyomon követésével és a központi mobilitási indikátorok
kidolgozásával már korán rögzíteni lehet a haladást és feltárható az intézkedések iránti igény.

FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERV
A Bécsi Városi Mobilitási Terv kidolgozása igazodott a Fenntartható Városi
Mobilitási Terv (angolul: Sustainable
Urban Mobility Plan – SUMP) uniós követelményrendszeréhez.
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Jogi nyilatkozat: A jelen kiadvány tartalmáért kizárólag a szerző felel. A
jelen kiadvány nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét. Az Európai
Bizottság nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban foglalt információk
bármilyen jellegű felhasználásáért. Minden képet (eltérő jelzés hiányában) a
megfelelő partnerek bocsátottak rendelkezésre, és engedélyezték reprodukálásukat a jelen kiadvány céljából.
A CIVITAS PROSPERITY-t az Európai Unió Horizont
2020 kutatási és innovációs programja finanszírozza a
690636 sz. támogatási szerződés keretében.

Jogi nyilatkozat
A Városi Tanács elfogadta 2014. december 19. napon
Vienna City Administration, Municipal Tulajdonos és kiadó: Bécsi
Városfejlesztés Bécsi Városvezetés, Önkormányzati Osztály 18 (MA
18) Városfejlesztés és Tervezé
Projektvezető: Gregory Telepak, MA 18
Tartalom és szerkesztés: Bécsi Városvezetés, Önkormányzati Osztály 18 (MA 18) Városfejlesztés és Tervezés PlanSinn GmbH TRAFFIX
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A tartalom a Bécsi Városvezetés személyi állományának, az igénybe
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