THEMATIC
CONCEPT

Vienos miesto
judumo planas

TRUMPA ATASKAITA

Fulfilling the Sustainable Urban Mobility Plan
Criteria

2013 m. gruodžio mėnesį Europos
Komisijos išleistame Judumo mieste
priemonių pakete [COM (2013) 913 f]
apibrėžti darnaus judumo reikalavimai,
kuriais turi vadovautis visi miestų
planuotojai. Remdamasi „Planavimas
– žmonėms“ devizu, Komisija ragina
visoje Europoje įgyvendinti DJMP idėją,
kuri skatina pagrindinį dėmesį miesto
planavime skirti ne automobiliams
ir eismui, o subalansuotam visų
transporto rūšių naudojimui,
gerinančiam gyvenimo kokybę mieste.
Pradinį Vienos miesto transporto
struktūros įvertinimą atliko išorės
kokybės užtikrinimo komanda, kuri taip
pat padėjo parengti miesto judumo
planą, remiantis Europoje imtu taikyti
Darnaus miesto judumo požiūriu.

Iš 100 pasiūlytų galimų sprendimų,
Vienos darnaus judumo plane buvo
įgyvendinti 82, o tai įrodo aukštą plano
kokybę.
Visose vertintose srityse įvykdyta virš
50% numatytų tikslų. Taip pat buvo
įgyvendinti visi privalomi kriterijai.
Vienos darnaus judumo planas – tai
ambicingas ir itin kokybiškai parengtas
dokumentas, atitinkantis visus
Europos darnaus judumo planams
keliamus reikalavimus, todėl gali būti
naudojamas kaip puikus darnaus
miesto judumo planavimo pavyzdys.
Frank Wefering and Siegfried Rupprecht,
Rupprecht Consult – Forschung & Beratung
GmbH, 2015 m. balandis

DJMP vertinimo kriterijai apima šešias pagrindines sritis. Vienos planas gavo
aukščiausius įvertinimus dviejose iš jų: DJMP svarbiausio – integracijos –
principo įgyvendinime (tame tarpe, tarpžinybinių planavimo grupių sukūrime,
įvairių sektorių įtraukime, miesto planavimo derinime su koordinuotu regioniniu
planavimu ir pan.) Vienos miesto judumo planas pilnai pasiekė tarptautiniams
projektams keliamus reikalavimus. Tą patį galima pasakyti apie detaliai parengtus
vertinimo metodus bei išsamius ir naujoviškus indikatorius, kurie yra itin svarbūs
įgyvendinimo metu ir padeda užtikrinti, kad planas būtų nuolatos peržiūrimas ir
atnaujinamas.
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Nuotrauka: Lukas Beck

Norėdami užtikrinti aplinkos ir klimato
apsaugą, turime pradėti nuo tų
sričių, kuriose smarkiai atsiliekame.
Vienoje tai galima pasakyti apie eismo
situaciją. Nuo 1995 iki 2013 metų,
ypač dėl automobilių eismo, energijos
sunaudojimas Vienoje padidėjo 50%.
Toks aukštas augimo tempas nebuvo
užfiksuotas nei vienoje kitoje srityje.
Problemą pasunkina tai, kad 95% visų
suvartojamų degalų yra mineralinės
kilmės, o klimato pokyčiai Vienos
mieste yra vis labiau pastebimi. Vienos
darnaus judumo planas – tai Vienos
miesto savivaldybės sukurtų priemonių
paketas, kuriuo per ateinančius dešimt
metų siekiama pagerinti oro kokybę,
sumažinti triukšmą ir kenksmingų dujų
išmetimą, bei padidinti žaliųjų teritorijų
plotą.
Šioje trumpoje Vienos darnaus
judumo plano ataskaitoje pristatomi
patys svarbiausi sprendimai. Taip
pat aprašomi pastarųjų penkių metų
sėkmingos veiklos pavyzdžiai: žymus
metinio viešojo transporto bilieto kainos
sumažinimas, automobilių stovėjimo

valdymo plėtra, eismo sulėtinimo
projektai, ir didelė parama dviračių ir
viešojo transporto eismui. Galima teigti,
kad Vienos miesto darnaus judumo
planas – pirmaujanti ateities judumo
sistema, turinti ambicingus tikslus ir
tinkamas priemones jų įgyvendinimui.
Per didelis dėmesys infrastruktūros
plėtrai praeityje jau parodė, kad tokie
sprendimai yra nepakankami. Todėl
ateityje, remiantis „Judėkime kartu“
devizu, tik įvairūs ir puikiai suderinti
metodai gali padėti pakeisti eismo
situaciją Vienoje, kad patikimas
transportas miesto gyvenimą veiktų
kiek galima mažiau ir tenkintų kuo
įvairesnius poreikius.

Maria Vassilakou
Mero pavaduotoja
Vykdomosios tarybos narė,
atsakinga už miesto planavimą,
eismą, klimato apsaugą, energiją
ir visuomenės įtraukimą

PRATARMĖ
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JUDĖKIME
KARTU
“Judumui yra būtinas ekologiškas ir žmonių poreikius tenkinantis
transportas. Viešasis transportas, keliavimas dviračiais ar pėsčiomis
yra patys ekologiškiausi judumo būdai, todėl Vienos miestas
įsipareigoja jiems skirti pirmenybę“. „Vienoje įgyvendinamas į ateitį
orientuotas judumo mieste planas yra ne tik ekologiškai, bet taip
pat ekonomiškai ir socialiai tvarus. Jis yra ekonomiškai tvarus, nes
remiasi ilgalaikėmis investicijomis, kurios ilgainiui pasiteisina. Jis yra
socialiai tvarus, nes skatina visų gyventojų, nepriklausomai nuo jų
pajamų, socialinės padėties ar gyvenimo situacijos, judumą. Jis yra
ekologiškai tvarus, nes padeda išsaugoti gamtinius išteklius ir siekia
Vienos miestą paversti Išmaniuoju miestu”.
Citatos iš STEP 2025

Vienos miesto judumo planas siekia
įgyvendinti Miesto plėtros plane STEP
2025 numatytą miesto viziją: judumas
Vienos mieste turėtų būti sąžiningas,
ekologiškas, patikimas, efektyvus,
glaustas ir naudingas. „Judėkime kartu“
– tai skambus šūkis. Per ateinančius
metus, Vienos transporto politika
neabejotinai skatins darnų judumą.
STEP 2025 tikslas, matuojamas
modalinio kelionių pasiskirstymo
indikatoriumi, yra 80:20, tai reiškia, kad
80% visų kelionių Vienos gyventojai
įgyvendins viešuoju transportu,
dviračiais ar pėsčiomis, o naudojimosi
automobiliais procentas sumažės nuo
28% iki 20%. Vaikščiojimas pėsčiomis
ir važinėjimas dviračiu yra aktyvūs
judumo būdai, o tai reiškia, kad jie yra
naudingi sveikatai. Darnus judumas
- tai integruota sistema, kurioje visų
transporto būdų funkcijos yra optimaliai
suderintos su papildomomis judumą
skatinančiomis paslaugomis (pvz.
mobilumo kortelių, viešųjų dviračių,
dalijimosi automobiliais paslaugomis).
Naujai planuojami keliai naujuose
miesto rajonuose turėtų visuomet
atitikti miesto nustatytus reikalavimus
– skirti
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pakankamai vietos pėsčiųjų, dviračių
ir viešojo transporto eismui, bei būti
vaizdiškai patrauklaus dizaino, kuris
skatintų žmones užsibūti vietovėje.
Tokiu būdu siekiama sukurti miesto
infrastruktūrą, kurią būtų galima
panaudoti kuo efektyviau.
Pagrindinis transporto politikos
interesas – kaip paskatinti judumą be
automobilio. Vienos motorizacijos lygis,
tai yra, automobilių, tenkančių vienam
gyventojui, skaičius per pastaruosius
dešimt metų sumažėjo iki 381 lengvųjų
automobilių 1000 gyventojų. Tai rodo,
kad esamas lankstus transporto būdų
derinimas pagal žmonių poreikius ir
aplinkybes puikiai veikia kaip patraukli
bei krizėms atspari (taigi, patikima)
alternatyva. Ateityje, siekiant patenkinti
augančios metropolijos poreikius,
miestas turėtų būti planuojamas
glausčiau, o itin efektyvus miesto
viešojo transporto tinklas – nuolat
plečiamas. Priemiesčiuose esančių
geležinkelio ir metro tinklų pagerinimas
išlieka miesto pirmenybe, tačiau tuo
pačiu turi būti sukurtas išsišakojantis
tramvajų ir autobusų maršrutų tinklas,
siūlantis tinkamas jungtis tiek miesto
viduje, tiek su miesto priemiesčiais.

Norint, kad Vienos transporto politika
būtų sėkminga, būtinas glaudus
Rytų regiono bendradarbiavimas ir
transporto bei teritorijų planavimo
politikos koordinacija. Todėl, pirmą
kartą istorijoje, be Vienos miesto
judumo plano sukurtas ir regioninis
judumo planas, kurį remia trys žemės
– Burgenlandas, Viena ir Žemutinė
Austrija. Planas apjungia visas vietines
ir regionines judumo srityje taikomas
priemones ir išties įvykdo „Judėkime
kartu“ šūkio idėją.

Vienos miesto judumo plano kūrimo
procese dalyvavo daug institucijų ir
organizacijų atstovų, todėl galima
teigti, kad jis pagrįstas plataus masto
diskusijomis. Į jį taip pat įtraukti
Gyventojų tarybos pasiūlymai. 2014 m.
gruodžio mėnesį Vienos miesto judumo
planas, kaip Miesto plėtros plano STEP
2025 dalis, buvo patvirtintas miesto
taryboje. Kartu su STEP 2025, Vienos
miesto judumo planas numato detalią
darnaus judumo Vienoje viziją. Buvo
apibrėžti aiškūs tikslai ir sukurta 50
rodiklių rinkinių, kurie padės šią viziją
įgyvendinti.
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JUDUMO VIENOJE
VEIKLOS SRITYS …

Dalintis, o ne turėti tik sau

sąžiningas
Gatvių plotas tolygiai paskirstomas visiems eismo
dalyviams, todėl visi gali
judėti darniai

naudingas
Regione – kartu

Kiekvieną dieną aktyviai
judančių žmonių skaičius
didėja, o avarijose
nukenčiančių žmonių –
mažėja

Judumas
glaustas
Kelionių atstumai iki
darbo, namų, paslaugų ir
laisvalaikio vietų yra kiek
įmanoma trumpesni.

Transporto infrastruktūra miesto pagrindas

Judumui būtinos inovacijos

KELIAMI AMBICINGI TIKSLAI

Judumo Vienos mieste ateitis yra nusakoma šešiais lygiaverčiais tikslais, kurių
yra siekiama tuo pačiu metu: sąžiningumas, ekologiškumas, patikimumas,
efektyvumas, glaustumas ir naudingumas. Visiems šiems tikslams yra numatytos
atitinkamos priemonės, kurios yra įgyvendinamos koordinuotai. Šios priemonės ir
procesai yra suskirstyti į devynias veiklos sritis.
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Vieša erdvė:
tolygiai dalintis gatvėmis

Valdymas: atsakomybė
ir ištekliai

ekologiškas
Kiek įmanoma mažiau
teršiantis judumas,
ekologiškai Vienoje
keliaujančių žmonių
skaičius nuolat auga

patikimas

Vienoje

Judumas yra kiek
įmanoma labiau patikimas
ir atsparus krizėms. Judėti
galima ir neturint transporto priemonės

Verslo judėjimas

Transporto organizavimas:
išmanesnis judumo valdymo būdas

efektyvus
Padedant naujoviškoms
technologijoms ir procesams, ištekliai yra naudojami efektyviau

Judumo valdymas –
veiksmingam judumui

JUDUMO PLĖTROS PROCESĄ GALIMA SEKTI
PASITELKIANT INDIKATORIUS

Kiekvienam Vienos miesto darnaus judumo plano tikslui buvo parinkti indikatoriai.
Jų pagalba galima sekti ir kontroliuoti plano vykdymą per ateinančius kelis
metus. Pavyzdžiui, siekiant „sąžiningo judumo“ tikslo, dviračių, pėsčiųjų ir
viešojo transporto eismui skirtą plotą siekiama padidinti visuose planuojamų
rekonstrukcijų ir atnaujinimų projektuose.
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DEVYNIOS
VEIKSMŲ SRITYS
Vienos miesto judumo plane numatytos
priemonės suskirstytos pagal devynias
veiklos sritis:
– Viešoji erdvė:
tolygiai dalintis gatvėmis
– Valdymas: atsakomybė ir ištekliai
– Judumo valdymas – veiksmingam
judumui
– Dalintis, o ne turėti tik sau
– Transporto organizavimas:
išmanesnis judumo valdymo būdas
– Transporto infrastruktūra:
miesto pagrindas
– Verslo judėjimas
– Judumui būtinos inovacijos
– Regione – kartu

Visos priemonės ir procesai remiasi
šiais principais:
– Eismo saugumas: per pastaruosius
dešimtmečius, taikant įvairias
priemones, eismo saugumas Vienoje
nuolatos gerėja.
Eismo saugumo srityje keliamas
„nulinės vizijos“ tikslas, tai yra, kad
Vienos mieste nebūtų nei vieno
mirtimi pasibaigiančio eismo įvykio.
– Miestas be barjerų: pastaraisiais
metais imtasi nemažai priemonių,
miesto eismą ir transportą siekiant
pritaikyti sistemai „be barjerų“.
Pažeminti borteliai bei garsiniai
šviesoforai ir lytėjimu pagristos
orientavimo sistemos turėtų
palengvinti žmonių su negalia
mobilumą Vienos mieste.
– Lyčių lygybė ir įvairovė: įvertinama
siūlomų priemonių įtaka įvairių
žmonių grupių judumui („nešališkumo
patikrinimas“, angl. “Fairness
Check”) ir, remiantis šios analizės
rezultatais, atliekami reikiami
pakeitimai
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VIEŠOJI ERDVĖ:
TOLYGIAI DALINTIS
GATVĖMIS
DAUGIAU ERDVĖS
VIEŠAJAM TRANSPORTUI,
DVIRATININKAMS IR
PĖSTIESIEMS
Praeityje, didžiausia gatvių ploto
dalis buvo skiriama automobiliams.
Šiuo metu, daugiau kaip 65% gatvių
ploto yra skirta motorizuotam eismui
ir automobilių stovėjimui, nors tik
28% visų kelionių yra nuvažiuojamos
automobiliais. Pastaraisiais metais,
vis didesnė žmonių dalis nebenaudoja
automobilio ir keliauja ekologiškesniais
būdais. Būtent todėl, pėstiesiems,
dviratininkams ir viešajam transportui
ateityje turi būti skiriama daugiau
erdvės.
Be to, gatvės, kurios yra patrauklios
pėstiesiems ir dviratininkams, gali
pritraukti dar daugiau žmonių, norinčių
vaikščioti pėsčiomis ar važinėti
dviračiais.

EISMO SAMBŪVIS
Kadangi šiuo metu gatvių erdvė aiškiai
suskirstoma atskiroms transporto
priemonėms, kyla nemažai konfliktų tarp skirtingų eismo dalyvių, nes,
susikertant skirtingiems interesams,
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kiekvienas primygtinai bando apginti
savo teises.
Todėl ateityje norima užtikrinti, kad
pėstieji, dviratininkai, viešojo transporto
keleiviai bei automobilių, mopedų ir
motociklų vairuotojai gatvių erdve dalintųsi sąžiningu ir konstruktyviu būdu.
Dėl to, Vienos miestas remia bendrų
erdvių ir laikinų pėsčiųjų zonų įkūrimą.
Šiomis priemonėmis siekiama pagerinti
eismo sambūvį ir pagerinti poilsio ir
laisvalaikio leidimą mieste.

AKTYVUS IR SAUGUS
JUDUMAS JAUNIAUSIEMS
Daugiau nei 87% 6-14 metų vaikų į
mokyklą eina pėsčiomis, važiuoja dviračiais ar keliauja viešuoju transportu.
Todėl būtina pagerinti mokyklų prieigų
kokybę ir saugumą, nes tai suteiktų
pakankamai atviros erdvės saugiam
vaikų atvykimui į mokyklas ir kelionėms
iš jų. Šiuo reikalavimu siekiama ne tik
suteikti daugiau ploto vaikams, bet ir
padidinti kelionių į mokyklą ir į namus,
kuomet vaikai dažniausiai būna vieni,
saugumą.

Vienam žmogui tenkantis plotas pagal transporto priemones
0.8 m2
3 m2
20 m2
5 persons, 40 km/h

60 m2
1 person, 40 km/h

9.4 m2

Full, 40 km/h

4.6 m2
Full, 40 km/h

Augančiame mieste keliai dažniausiai yra perpildyti, todėl itin svarbu juos naudoti geriausiu įmanomu
būdu. Diagramoje pavaizduotas kiekvienos transporto priemonės užimamas plotas.
Adaptuota iš: John Whitelegg (1993), Transport for a Sustainable Future: The Case for Europe, Bellhaven Press (1993).
Vaizdinis pateikimas: Flow(n)/Mobility in Chain

PAVYZDINĖS PRIEMONĖS
Dėmesys eismo sambūviui
Siekiant sąžiningo ir konstruktyvaus
bendradarbiavimo, Vienos miestas
remia tas priemones, kurios skatina
eismo sambūvį, tai yra, kuomet sukuriamos bendros erdvės.
Kokybiškesnės ir saugesnės
mokyklų prieigos
Mokyklų ir darželių prieigose eismas
uždraudžiamas ar įvedamos riboto
eismo zonos. Laikinas eismo draudimas prieš prasidedant pamokoms yra
išbandomas bandomuosiuose projektuose.

Laikinas gatvių pritaikymas
aktyviam judumui
Tam tikros gatvių atkarpos laikinai
paverčiamos pėsčiųjų zonomis, pvz.
žaidimams skirtomis gatvėmis savaitgaliais tiek tankiai apstatytame miesto centre, tiek priemiesčių rajonuose.
Gatvių pritaikymas kitoms reikmėms
Kur tai yra įmanoma, eismui ar
automobilių stovėjimui naudojamas
gatvės plotas pritaikomas pėstiesiems,
dviratininkams, viešajam transportui ar
tiesiog laiko praleidimui.
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VALDYMAS:
ATSAKOMYBĖ
IR IŠTEKLIAI
NAUJI ADMINISTRAVIMO METODAI
Miestui susiduriant su naujais iššūkiais,
būtina ieškoti ir naujų administravimo
metodų. Socialinės problemos ir
užduotys tampa vis sudėtingesnės,
o suinteresuotų šalių interesai – vis
skirtingesni. Siekiant išspręsti šiuos
klausimus, ieškoma naujų valdymo ir
bendradarbiavimo būdų tiek institucijų
viduje, tiek su išorės suinteresuotomis
šalimis.

PAVYZDINĖS PRIEMONĖS
Vietos judumo planai
Kadangi didelės miesto dalys (rajonai
ar kaimynystės) susiduria su panašiais
iššūkiais, būtina ieškoti integruotų
sprendimų, tinkančių visoms transporto
priemonėms. Tai pirmiausia pasakytina
apie miesto priemiesčius. Todėl,
siekiant taikomų priemonių įvairovės
ir tinkamai suderintų projektų, ateityje
planuojama parengti vietos judumo
planus visuose miesto rajonuose.
Šiuose planuose itin svarbus
tarprajoninis bendradarbiavimas tiek
miesto viduje, tiek su aplink jį esančiais
priemiesčiais.
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VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲJŲ
SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMAS
„Valdymas“ šiame kontekste – tai
tinkama viešųjų ir privačiųjų subjektų
bendradarbiavimo kultūra sprendimų
priėmimo procese. Projektų planavimo ir įgyvendinimo metu, viešosios
institucijos nuolat konsultuojasi su
suinteresuotomis grupėmis: privačiomis įmonėmis, gyventojais ir kitomis
interesų grupėmis. Didelė dalis miesto
judumo plane siūlomų priemonių yra
įgyvendinamos miesto rajonuose, todėl
bendradarbiavimas su ten esančiais
privačiai subjektais yra itin svarbus.

Nauji prioritetai ir reikalavimai
ekspertų vertinimui
Šiuo metu, vertindami naujų kelių
statybos ar gatvių rekonstrukcijos
projektus, ekspertai daugiausiai
nagrinėdavo privataus motorizuoto
transporto eismą. Ateityje, ekspertų
vertinimas turėtų skirti daugiau
dėmesio ekologiškiems judumo
būdams.
Gatvių ir maršrutų tinklo suderinimas ir klasifikacija
Šios klasifikacijos tikslas – nustatyti
ir vaizdiškai perteikti kiekvienos
gatvės funkcijas. Šis procesas padės
tinkamiau planuoti Vienos gatvių tinklą
ateityje, tai yra, įvertinti kur galima
ir būtina įrengti eismo sulėtinimo
priemones arba suteikti pirmenybę
viešajam transportui.

JUDUMO VALDYMAS –
VEIKSMINGAM
JUDUMUI
Eismo dalyvių pasirinkimus galima
pakeisti efektyviai valdant judumą:
suteikiant informaciją, konsultacijas ir
įvairias bei gerai tarpusavyje suderintas paslaugas. Kaip bebūtų, darnus
judumas priklauso ne tik nuo to, kokia
bus infrastruktūra, bet ir kaip efektyviai
ji bus naudojama.

naujovės, tokios kaip judumokortelės,
leidžia greičiau rasti įvairius pasiūlymus, pavyzdžiui, metinius viešojo
transporto bilietus, stovėjimo aikšteles,
dalijimosi dviračiais stoteles. Taip pat
turėtų išlikti ir Informacijos centrai, nes
ne visi žmonės naudojasi kompiuteriais
ar išmaniaisiais telefonais.

IŠSAMI INFORMACIJA, GERINANTI SUSISIEKIMĄ

JUDUMO KONSULTACIJOS
TINKAMU METU

Kasdieniame gyvenime žmonės
naudojasi įvairiomis transporto rūšimis
ir nepanašu, kad tai pasikeis ateityje.
Būtent todėl, informaciją apie transporto būdus itin svarbu suteikti tiek
elektroniniu būdu, tiek asmeniškai ir
palengvinti perėjimą nuo vienos transporto priemonės prie kitos. Populiarios

Judumą skatinanti informacija ir konsultacijos itin reikalingos tuomet, kai
žmonės patiria pokyčius gyvenime ir,
norėdami prie jų prisitaikyti, turi pakeisti
nusistovėjusius įpročius, pavyzdžiui,
kai vaikai pradeda eiti į mokyklą, kuomet pakeičiama gyvenamoji vieta ar
pradedama dirbti naujoje darbovietėje.

PAVYZDINĖS PRIEMONĖS
Įvairiarūšio transporto judumo informacija vienoje vietoje
Pastaraisiais metais judumo paslaugų
diapazonas smarkiai išsiplėtė, tačiau
tuo pačiu yra vis sunkiau sekti
informaciją apie jas. Todėl, Vienos
„judumo centras“ ateityje sieks teikti
apibendrintą informaciją apie visus,
ypač ekologiškus, transporto būdus
vienoje vietoje.

Judumo valdymas naujuose rajonuose
Į naują gyvenamąją vietą persikeliantys
žmonės itin dažnai iš naujo įvertina
savo judumo poreikius.
Siekiama, kad persikeldami į naują
būstą, žmonės kartu gautų ir naudingą
informaciją apie judumo galimybes toje
vietovėje. Be to, jiems norima suteikti
kuo daugiau galimybių judėti.

Judumo valdymas mokyklose ir
organizacijose
Mokyklos ir organizacijos – tai tos
įstaigos, kuriose galima pradėti skatinti
aktyvaus judumo būdus. Todėl, judumo
valdymas Vienos miesto mokyklose ir
organizacijose yra itin svarbus ir tam
numatyta daug priemonių.

Privatinės teisės susitarimai
judumo klausimais
Privatinės teisės susitarimai, jei jie
padeda pasiekti miesto planavimui
keliamus tikslus, galėtų papildyti
transporto zonų ir žemės panaudojimo
planus. Ateityje, tenkinant viešuosius
poreikius, tokiais susitarimais būtų
galima spręsti judumo klausimus.
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DALINTIS, O NE
TURĖTI TIK SAU

AUTOMOBILIAI IR DVIRAČIAI
LAIKINAM NAUDOJIMUI

„Dalintis, o ne turėti tik sau“ – tai
tarptautinė tendencija. Būstu, baldais,
daržais, įranga ir netgi automobiliais ar
dviračiais gali naudotis keletas žmonių.
Dalijimasis yra gana praktiškas, nes
jis yra veiksmingas, patogus ir pigus.
Didžiuosiuose Europos miestuose
gyvenantys jauni žmonės nebemano,
kad automobilio turėjimas simbolizuoja
aukštą padėtį, todėl vis dažniau jo
atsisako. Daugelyje miestų ar regionų
dalijimasis automobiliu ar dviračiu
klesti ir yra svarbi viešojo transporto
dalis. Pastovi prieiga prie šių paslaugų
išmaniuoju telefonu itin palengvina jų
naudojimą.

Dalijimasis automobiliu ar dviračiu
Vienos mieste – tai papildomos
alternatyvos, be viešojo transporto ar
vaikščiojimo, tiems žmonėms, kurie
neturi automobilio. Vienas automobilis
dalijimosi automobiliu sistemoje gali
pakeisti 4-8 lengvuosius automobilius.
Siekiama, kad iki 2025 m. 50%
gyventojų galėtų rasti dalijimosi
automobiliu stotelę 500 metrų nuo namų
spinduliu, ir 40% galėtų rasti dalijimosi
dviračiais stotelę 300 metrų nuo namų
spinduliu.

Viešųjų dviračių stotelės

Vienai stotelei tenkantis kelionių skaičius
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PAVYZDINĖS PRIEMONĖS
Dalijimosi dviračiais sistemos plėtra
Dalijimasis dviračiais – tai ekologiško
įvairiarūšio transporto paslauga,
kurią miesto centre, priemiesčiuose
bei (regioninio bendradarbiavimo
projektuose) rytiniame Austrijos
regione planuojama tobulinti ir plėsti.
Taip pat vertinamos sąsajų su viešuoju
transportu galimybės.
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Glaustesnis dalijimosi automobiliais
ir viešojo transporto ryšys
Bendradarbiaujant su viešojo
transporto operatoriumi Wiener Linien,
Vienos miestas parengė dalijimosi
automobiliais strategiją, kuri šias
paslaugas norinčioms teikti verslo
organizacijoms padės įvertinti verslo
galimybes.
Judumo centrų įkūrimas
Judumo centruose visą parą teikiama
informacija apie lengvą ir greitą
perėjimą prie mažos taršos judumo.

TRANSPORTO
ORGANIZAVIMAS:
IŠMANESNIS JUDUMO VALDYMO
BŪDAS
laiku atvykstantys autobusai ar
tramvajai ypač paskatina žmones
naudotis viešuoju transportu, vaikščioti
ar važinėti dviračiais.

Vienas veiksmingiausių ekologiško
judumo skatinimo būdų – gerinti
viešojo transporto, pėsčiųjų eismo ir
dviračių eismo sąsajas. Šiuo tikslu,
be fizinio gatvių pertvarkymo, taip pat
reikia pakeisti transporto sistemos
veikimo būdus. Pagrindinis tokių
pokyčių privalumas yra tas, kad jų
įgyvendinimas yra palyginus greitas
ir nebrangus. Greičiau pereinamos
perėjos, trumpi ir saugūs maršrutai,

Šiuo metu, Vienos mieste galioja daug
įvairių taisyklių ir reikalavimų. Ateityje
jų turėtų sumažėti. Naujos transporto
organizavimo priemonės gali ženkliai
pagerinti visų transportų priemonių
sambūvį.

Šviesoforų įrengimas Austrijos žemių sostinėse pagal gatvių tinklo ilgumą
(Įrengimų skaičius* 10-iai km. gatvės)
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Wien

Gracas

Insbrukas

Lincas
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Zalcburgas BrėgencasKlagenfurtas

*Šviesoforais reguliuojamų sankryžų, įskaitant pėsčiųjų perėjas ir dviračių takų pervažas, skaičius

PAVYZDINĖS PRIEMONĖS
Greičiau kertamos gatvės
pėstiesiems ir dviratininkams
Laukimo laikas prie pėsčiųjų perėjų ar
dviračių pervažų gali būti sutrumpintas
tinkamai sureguliavus šviesoforus. Šiuo
tikslu, šviesoforų persijungimo laikas
mieste turi būti sutrumpintas.
Daugiau lengviau valdomų sankryžų
Šiuo metu Vienoje yra apie 1300
šviesoforais reguliuojamų sankryžų.
Palyginus su užsienio šalimis ar kitais
miestais Austrijoje, tai yra itin daug.
Ateityje, tose sankryžose, kur eismas
nėra intensyvus, šviesoforai turėtų
būti panaikinti, jei tai nekenkia eismo
saugumui.

1.5

0.9

Sankt Eizenštatas
Peltenas
Duomenų šaltinis: VCÖ 2014

Greitesnis viešasis transportas
pagrindiniuose maršrutuose
Siekiant sutrumpinti važiavimui „nuo
durų iki durų“ reikalingą laiką, būtina
pagretinti viešąjį antžeminį transportą,
užtikrinti patikimas ir pastovias esamus
tvarkaraščius atitinkančias paslaugas,
bei tinkamai suprojektuoti prieigas prie
stotelių.
Sutrumpinti dviračiais nuvažiuojami
atstumai
Norint kad daugiau žmonių važinėtų
dviračiais, vienpusio eismo gatvėse,
kur tik įmanoma, siūloma įrengti
dvipusio dviračių eismo takus.
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TRANSPORTO
INFRASTRUKTŪRA – MIESTO
PAGRINDAS
Tinkamai veikianti transporto
infrastruktūra, kuomet žmonės ir prekės
sėkmingai pasiekia kelionės tikslą,
užtikrina prekių tiekimą ir pagerina gyvenimo kokybę bei verslo veiklą mieste.
Vienos mieste yra nemažai nuveikta,
siekiant sutrumpinti kelionių atstumus į
darbą, mokyklą, iki kasdienių paslaugų,
gyvenamosios vietos ar laisvalaikio leidimo vietų. Nepaisant to, manoma, jog
didėjant gyventojų skaičiui ir judumui,
eismo apimtys mieste tik didės. Todėl
mieste yra skatinamas perėjimas prie
ekologiškų transporto būdų, kurie, nepaisant didėjančio gyventojų skaičiaus,
mažina ar bent jau nedidina automobiliais nuvažiuojamų kelionių skaičiaus.
Tuo pačiu, turėtų didėti dviračių ir
pėsčiųjų eismas. Būtent todėl, veiksmingos infrastruktūros kūrimui reikalingos skubios investicijos.

VIEŠOJO TRANSPORTO
PLĖTRA
Plečiamos ir tobulinamos požeminio,
priemiestinio ir tramvajaus geležinkelio
linijos. Tuo pačiu tęsiama pastovi
viešojo transporto plėtra naujuose
gyvenamuosiuose rajonuose. Vienos
miesto judumo plane numatyta 12 km.
naujų požeminių ir 18 km. tramvajaus
linijų.

PAVYZDINĖS PRIEMONĖS
Įvairiarūšio transporto stotelės
Pagrindines stotis ir populiarias viešojo
transporto stoteles, sujungiant daugelį
transporto rūšių, būtų galima paversti
įvairiarūšio transporto centrais. Šių
sustojimų dizainui turi būti skiriamas
pagrindinis dėmesys, nes jos turi būti
patogios visų transporto rūšių
vartotojams. Tokiu būdu bus galima
16

MIESTE – PĖSČIOMIS

Pakankamai platūs šaligatviai (šiuo
metu mažiausias numatytas plotis yra
2 m.), tiesūs ir patrauklūs pėsčiųjų
takai turėtų paskatinti žmones
vaikščioti daugiau ne tik laisvalaikiu
ar apsipirkinėjant, bet ir į darbą ar
kitose kasdienėse situacijose. Ateityje,
Vienos miesto maršrutų tinklas pasiūlys
patogias jungtis „be barjerų“ tarp
miesto rajonų, viešojo transporto centrų
ir kitų svarbių taškų visame mieste.

DVIRAČIU – KIEKVIENĄ DIENĄ
Norint, kad daugumai miesto gyventojų
važinėjimas dviračiais taptų savaime
suprantamu dalyku, Vienos dviračių
takai ateityje bus dar labiau pagerinti,
o esamos spragos takų tinkle –
užpildytos. Be to, bus taikomos kitos
organizacinės priemonės, pavyzdžiui,
panaikintas reikalavimas važinėti tik
dviračių takais, sutrumpinti šviesoforų
veikimo laikai, ir dviračiams pritaikomas
automobilių eismui nebenaudojamas
gatvių plotas. Šiame kontekste, ilgųjų
dviračių trasų, kurioms keliami itin
aukšti reikalavimai, projektai yra
laikomi pavyzdiniais

pritraukti daugiau vartotojų ir suteikti
papildomą vertę viešajam transportui
priemiesčiuose ar visame regione.

Pasivaikščiojimo takų įrengimas
Visame mieste yra numatyta įrengti
septynis aukštos kokybės takus.
Pirmieji du projektai bus įgyvendinti iki
2018 m.

Ilgųjų dviračių takų įrengimas
Norint paskatinti tolimų atstumų, tame
tarpe ir į darbą, nuvažiavimą dviračiais,
pirmasis ilgas dviračių takas bus
įrengtas iki 2013 m., o iki 2025 m. jų
bus įrengta daugiau.

Požeminio tinklo plėtra
U1 liniją pratęsus iki Oberlaa,
atnaujinus U4 ir U6, pratęsus U2 ir
nutiesus naują U5 liniją, požeminis
tinklas pagerėtų, o esamų linijų
apkrovimas tolygiai pasiskirstytų.

Geležinkelio paslaugų pagerinimas
mieste ir regione
Naujame „priemiestinių traukinių
pakete“ paslaugas siūloma pagerinti:
sutrumpinant tarpus tarp traukinių,
pagerinant paslaugų kokybę ir tinkamai
koordinuojant rinkodarą. Pirmuosius
paketo rezultatus bus galima pamatyti
gana greitai, tačiau tolimesni pakeitimai
priklausys nuo Austrijos geležinkelių
federacijos geležinkelių tinklo projektų.

Palankiausios jungtys naujai planuojamose miesto teritorijose
Daugeliu atvejų, norint sujungti
dideles naujai planuojamas teritorijas,
tramvajaus linijos yra geriausias
galimas sprendimas. Vietovėse, kur
eismo atstumai yra vidutinio ilgumo, jų
įrengimas ir priežiūra kainuoja kur kas
mažiau nei požeminės linijos, todėl jos
gali būti nutiestos į kur kas didesnes
teritorijas. Planuojama nutiesti naujas
išsišakojančias tramvajų linijas,
kurios sujungtų su požeminėmis ir
priemiesčiuose esančiomis geležinkelio
linijomis.

Pagrindinės viešojo transporto plėtros sritys

Priemiesčių
geležinkelio veiklos
tobulinimas
Infrastruktūros projektai
East-west axis
Rytų-vakarų kryptis

Tramvajų linijos
Tramvajų projekto, finansuojamo iš 2014 m.
birželio 27 d. Viešojo transporto investicinio
paketo, teritorija
Tramvajų projektas, finansuojamas iš
2014 m. birželio 27 d. Viešojo transporto
investicinio paketo
Vėlesni tramvajų projektai

Požeminio
tinklo plėtra
U1
U2
U5

Požeminio tinklo
modernizavimas ir
priežiūra
U4
U6
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VERSLO
JUDĖJIMAS

Vienas pagrindinių Vienos miesto prioritetų – efektyvaus transporto ir logistikos
sistemų sukūrimas bei stiprinimas. Pagerėjusio komercinio transporto naudą
pajustų ne tik individualios įmonės ar
vartotojai, laiku ir neberangiai gaunantys prekes, bet ir Vienos miestas, kuris
taptų konkurencinga ir verslui palankia
vietove.

FUNKCIONALUS KOMERCINIS
TRANSPORTAS AUGANČIAME
MIESTE
Jei esamos transporto augimo
prognozės pasitvirtintų, daugėjant
gyventojų ir nekeičiant esamų įpročių,
Vienos gatvės būtų stipriai perpildytos.
Todėl, norint išlaikyti pastovų komercinio
transporto funkcionavimą ar jį pagerinti,
būtina pereiti prie ekologiškesnių
judumo būdų.

DAUGIAU EFEKTYVUMO,
MAŽIAU IŠMETAMŲJŲ
TERŠALŲ

Mažiau triukšminga ir kenksmingų
medžiagų išskirianti logistika smarkiai
prisidėtų prie gyvenimo kokybės ir
aplinkos apsaugos gerinimo Vienos
mieste. Paskaičiuota, kad didelius
atstumus važinėjančius automobilius
būtų galima pakeisti elektriniais. Be
to, ten, kur atstumai nedideli, krovinius
galima pervežti krovininiais dviračiais.
Jų stovėjimo vietoms nereikia daug
vietos, eksploatacijos kaina yra maža,
be to, juos galima naudoti sulėtinto
eismo zonose. Tokiu būdu, prekes būtų
galima pristatyti nekeliant triukšmo ir
neišskiriant kenksmingų dujų, todėl tai
būtų ypač veiksminga mieste.

PAVYZDINĖS PRIEMONĖS
Daugiafunkcės juostos ir pakrovimo
zonos privačiam ir komerciniam
transportui
Daugiafunkcės eismo juostos, kurios
pakeis tradicines gatves su lygiagretaus automobilių stovėjimo vietomis,
yra suplanuotos tiek naujai vystomose
teritorijose, tiek jau esančiuose rajonuose. Automobilius statyti jose bus
leidžiama ir toliau, tačiau jos taip pat
bus naudojamos kitais tikslais.
Tinkamos sąlygos krovininiams
dviračiams
Planuojama sukurti tinkamas
sąlygas krovininių dviračių eismui ir
juos dažniau naudoti savivaldybės
paslaugoms.
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Bendruomenių pristatymo taškai
Bendruomenių siuntinių ar pašto dėžutės – tai rakinamos talpyklos, kuriose
galima palikti ar iš jų pasiimti pristatytas prekes. Šie taškai, kuriuos galima
įrengti pirmųjų aukštų parduotuvėse
ar netoli pagrindinių transporto stočių,
sumažintų nepavykusių pristatymų
skaičių ir padėtų išvengti tolimų kelionių į surinkimo punktus
Toliau vystomi prekių paskirstymo
centrai
Toliau vystomi du jau esantys prekių
paskirstymo centrai Vienos uoste ir
Inzersdorfe.
Tikslinis elektrinių transporto
priemonių finansavimas
Vienos miestas siūlo finansinę paramą,
ypač komercinėms įmonėms, elektrinių
automobilių įsigijimui.

JUDUMUI BŪTINOS
INOVACIJOS

Norint pasiekti ambicingų tikslų,
kuriuos sau išsikėlė Vienos miestas,
būtina investuoti į mokslinius tyrimus
ir inovacijų kūrimą. Šiuo tikslu, plane
buvo numatytos priemonės, padedančios prisidėti prie mokslinių tyrimų ir
inovacijų kūrimo, o jų rezultatus pritaikyti praktikoje Vienos mieste.

INOVACIJOS JUDUMUI
VIENOS MIESTE
Vienoje jau buvo sukurta keletas
tarptautiniu mastu žinomų inovacijų
miesto ar viešojo transporto srityse.
Transporto informacijos sistemos, kaip
kad portalai

vartotojams “qando” ir “AnachB I
VOR”; rinkodaros metodai, pavyzdžiui,
365 eurus kainuojantis metinis
sezoninis bilietas; ar tokios transporto
technologijos kaip ULF (angl. Ultra Low
Floor) tramvajai – žemiausių grindų
tramvajai pasaulyje, sukuria papildomą
naudą transporto vartotojams.
Vienos miestas ir toliau aktyviai
rems tyrimus ir inovacijas, ypatingą
dėmesį skiriant tiems projektams ar
programoms, kurios skatina ekologišką
judumą. Ateityje vis didesnis dėmesys
bus skiriamas įvairiarūšiam transportui,
vaikščiojimui pėsčiomis, viešosioms
erdvėms ir važinėjimui dviračiais.

PAVYZDINĖS PRIEMONĖS
Tikslinis inovacijų ir tyrimų
finansavimas
Per atskiras finansavimo agentūras
Vienos savivaldybė skiria nemažai
lėšų verslo rėmimui. Ateityje, ruošiant
kvietimus teikti paraiškas, turėtų būti
įtraukiami ir judumo klausimus nagrinėjantys projektai.
Glaudus bendradarbiavimas su
mokslininkais ir mokytojais
Be tiesioginių dvišalių ryšių su aukštojo
mokslo institucijomis, Vienos miestas
taip pat skiria apdovanojimus profesoriams, remia doktorantūros studijas,
mokslinių disertacijų platformas ir bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje.

Esamų inovacijų plėtra
Esamos inovacijos, pavyzdžiui,
integruota judumo platforma “SMILE“, apjungianti maršrutų planavimą,
informaciją apie viešojo transporto
prieinamumą ir kelionės bilietų kainas,
tiesioginio užsakymo ir apmokėjimo už
įvairias transporto paslaugas funkcijas
arba integruotos vaizdinės medžiagos
platforma, skaitmeniniu būdu pristatanti
transporto tinklą, kuris vėliau naudojamas eismo informacijos, maršrutų
planavimo ar eismo modeliavimo
programose, turėtų būti palaikomos ir
plečiamos.
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REGIONE – KARTU

Norint, kad transporto politika Vienos
mieste būtų sėkminga, būtinas glaudus
bendradarbiavimas ir visų Rytinės Austrijos regione esančių veikėjų veiklos
koordinavimas. Šiuo tikslu, pirmą kartą
istorijoje, Vienos, Žemutinės Austrijos ir
Burgenlando žemės parengė pagrįstas ir gerai išplėtotas bendrų veiksmų
priemones.
Bendros regione pastebimos problemos: gyventojų skaičiaus augimas,
ypač aplink Vieną esančiose vietovėse iš kurių į miestą yra dažniausiai
važiuojama automobiliu, krovininio
transporto daugėjimas ir viešojo transporto organizavimas pagrindinių miestų
priemiesčiuose.

Bendrai sutariama, kad viešasis
transportas gali būti visų šių problemų sprendimu. Skatinamas deramas
teritorijų planavimas ir regioninė plėtra:
gyvenvietės neturėtų būti toli viena nuo
kitos, viešasis transportas turėtų veikti
pagrindiniais maršrutais, o mažiau
apgyvendintose vietovėse turėtų būti
teikiamos užsakomosios transporto
paslaugos. Taip pat buvo nutarta imtis
tarptautinių iniciatyvų, pavyzdžiui, bendradarbiaujant su šiaurėje ir rytuose
esančiomis žemėmis vystyti judumo
projektus Centrinėje Europoje arba plėtoti transeuropinius transporto tinklus.

PAVYZDINĖS PRIEMONĖS
Regioninė partnerystė judumui
Vienos teritorijoje pagerinti
Siūloma ir toliau plėsti bendrus tikslus,
priemones ir projektus nustatančias
„regionines judumo partnerystes“,
sprendžiančias transporto koridorių
judumo problemas ir klausimus.
Panašių susitarimų buvo pasiekta
bandomajame regioninio judumo
projekte, sujungiančiame Švechato
miestelį su Vienos oro uostu.
Važinėjimas dviračiu už miesto ribų
ir regionuose
Siekiant paskatinti važinėjimą dviračiu,
buvo sutarta dėl bendrų visuomenės
informavimo priemonių ir nuspręsta
pagrindinius, kasdieniam susisiekimui
naudojamus dviračių takus pratęsti už
miestų ribų.
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Bendri nutarimai dėl geležinkelių
transporto
Pasibaigus šiuo metu galiojančioms
geležinkelio paslaugų sutartims, trys
žemės planuoja kartu derėtis dėl
geležinkelių transporto paslaugų ir
priimti bendrus nutarimus.
Tarprajoninė įvairiarūšio transporto
informacijos sistema
Judumo informacijos pasiekiamumas
keliautojams turėtų būti pagerintas
visame Centrinės Europos regione.
Ilgalaikis tikslas – sukurti į AnachB.at
panašią informacinę programą.
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ALL MEASURES
Viešoji erdvė: tolygiai dalintis gatvėmis
Dėmesys eismo sambūviui
Kokybiškesnės ir saugesnės mokyklų prieigos
Laikinas gatvių pritaikymas aktyviam judumui
Kokybiškesnės gatvių erdvės – patrauklus dizainas ir įrengimai
Gatvių pritaikymas kitoms reikmėms
Naujose gatvių erdvėse – didelis dėmesys ekologiškam judumui
Valdymas: atsakomybė ir ištekliai
Daugiau resursų aktyviam judumui
Bendradarbiavimas ir miesto administracijos paslaugos miesto rajonams
Vietos judumo planai
Planavimo priemonės ir procesai viešojo transporto ateičiai
Gatvių ir maršrutų tinklo suderinimas ir klasifikacija
Nauji prioritetai ir reikalavimai ekspertų vertinimui
Informacijos apie judumą dalijimosi sistemos sukūrimas
Judumo valdymas – veiksmingam judumui
Įvairiarūšio transporto judumo informacija vienoje vietoje
Judumo valdymas mokyklose ir organizacijose
Judumo valdymas naujuose rajonuose
Internetinė skaičiuoklė – judumas pagal gyvenamąją vietą
Privatinės teisės susitarimai judumo klausimais
Dalintis, o ne turėti tik sau
Dalijimosi dviračiais sistemos plėtra
Glaustesnis dalijimosi automobiliais ir viešojo transporto ryšys
Parama naujoms dalijimosi automobiliu sistemoms
Judumo centrų įkūrimas
Transporto organizavimas - išmanesnis judumo valdymo būdas
Sankryžų Vienos mieste registro sudarymas
Greičiau kertamos gatvės pėstiesiems ir dviratininkams
Daugiau lengviau valdomų sankryžų
Greitesnis viešasis transportas pagrindiniuose maršrutuose
Sutrumpinti dviračiais nuvažiuojami atstumai
Transporto infrastruktūra – miesto pagrindas
Įvairiarūšio transporto stotelės – daugiau nei paprastos viešojo transporto stotelės
Dviračių stovėjimo aikštelių plėtra privačiose ir viešose teritorijose
Patogesnis susisiekimas pėsčiomis: „Vienos miesto maršrutų tinklas“
Pasivaikščiojimo takų įrengimas
Dviračių eismo infrastruktūros plėtra ir tobulinimas
Ilgųjų dviračių takų įrengimas
Geležinkelio paslaugų pagerinimas mieste ir regione
Plečiant požeminį tinklą stiprinami pagrindiniai viešojo transporto maršrutai
Palankiausios jungtys naujai planuojamose miesto teritorijose
Naujos gatvės naujose miesto teritorijose
Verslo judėjimas
Viena – iš kitų valstybių lengvai pasiekiamas miestas
Toliau vystomi prekių paskirstymo centrai ir komercinio panaudojimo plotų sąvoka
Daugiafunkcės juostos ir pakrovimo zonos privačiam ir komerciniam transportui
Bendro naudojimo krovos stočių sukūrimas
Bendruomenių pristatymo taškai
Tinkamos sąlygos krovininiams dviračiams
Tikslinis elektrinių transporto priemonių finansavimas
Visuotinės rinkliavos už sunkvežimius įvedimas
Judumui būtinos inovacijos
Inovacijoms būtinas įvertinimas stebėsenos proceso metu
Aktyvus inovacijų projektų valdymas
Tikslinis inovacijų ir tyrimų finansavimas
Glaudus bendradarbiavimas su mokslininkais ir mokytojais
Esamų inovacijų plėtra
Regione - kartu
Tarprajoninė įvairiarūšio transporto informacijos sistema
Tarp rajonų keliaujantiems žmonėms patrauklūs bilietai
Europos transporto tinklo (TEN-T) geležinkelių projektai
Sustiprėjęs bendradarbiavimas transporto Dunojumi srityje
Dalijimasis informacija ir jos derinimas
Bendradarbiavimo procesas
Projektai
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MIESTO JUDUMO
PLANO LINK
Miesto judumo planas nuosekliai
atspindi šiuo metu vykstantį perėjimą
nuo į techniką ir logistiką orientuoto
transporto planavimo prie suvokimo,
kad judumas – tai tarpdisciplininis
iššūkis, kylantis plačiajai visuomenei.
Miesto judumo planavimo principai
glaudžiai siejasi su šia bendra idėja.

MIESTO JUDUMO PLANAS –
TAI PROCESO REZULTATAS
Miesto judumo planas buvo sukurtas
moderuojamo tarpžinybinio proceso
metu, į kurį nuo pat pradžių buvo
įtraukti visi svarbiausi veikėjai. Verta
paminėti keletą svarbiausių darbo
metodų:
– Judumo komanda, susidedanti iš
visų Vienos miesto administracijos
departamentų atstovų, buvo
planavimo proceso branduolys.
– 23 Vienos miesto rajonai buvo
pakviesti į du rajonų forumus,
kuriuose buvo aptartas judumo plano
turinys.
– 2014 m. vasaros pradžioje,
norėdama išgirsti visuomenės
nuomonę apie miesto judumo
planą, Vienos miesto administracija
atsitiktinai atrinko gyventojus ir juos
pakvietė į Gyventojų tarybą.
– Siekiant užtikrinti specialiųjų poreikių
interesų grupių poreikius, visos
miesto judumo plane siūlomos
priemonės buvo nešališkai įvertintos.
Sukūrus ir miesto Taryboje priėmus
Vienos miesto judumo planą, darbas
nesibaigia. Sekantis žingsnis –
pradėti įgyvendinimo procesą.
Jame itin svarbios „įgyvendinimo
partnerystės“ arba miesto valdžios
susitarimai su išoriniais partneriais.
Jos yra sudaromos visuomet, kai yra
sprendžiamos sudėtingos problemos,
įtraukiančios daugybę svarbių veikėjų.

MIESTO JUDMO PLANAS –
REGIONINIŲ STRATEGIJŲ
DALIS
Kuriant planą, didelė parama buvo tai,
kad tuo pačiu metu savo mobilumo
planus kūrė ir Žemutinė Austrija bei
Burgenlandas. Buvo itin naudinga
identifikuoti pagrindinius akcentus,
priemones ir projektus bei parengti
strateginius dokumentus kartu su
šiomis žemėmis.

MIESTO JUDUMO PLANAS
– TAI BENDRA SISTEMA IR
GAIRĖS
Planas turi būti lankstus ir prisitaikyti
prie transporto planavime vykstančių
pokyčių. Būtent todėl, čia pateikti
pasiūlymai nėra aiškiai suformuoti
planai atskiroms vietovėms. Bendri
principai, strategijos ir programos,
nurodančios svarbiausias priemones,
pateikia kur kas geresnes nuorodas
specifinėse situacijose. Nuolat stebint
atliekamus žingsnius ir pagrindinių
judumo indikatorių įgyvendinimą,
galima puikiai įvertinti įgyvendinimo
procesą ir, esant reikalui, imtis
neatidėliotinų reikiamų veiksmų.

DARNUS MIESTO JUDUMO
PLANAS
Vienos miesto judumo planas atitinka
ES Darnaus miesto judumo planams
(DMJP) keliamus reikalavimus.
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AUTORINĖS TEISĖS: Autoriai yra tiesiogiai atsakingi už visą šiame leidinyje
pateiktą informaciją. leidinys nebūtinai atitinka Europos Sąjungos institucijų
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yra gautas leidimas ją spausdinti šiame leidinyje.
CIVITAS PROSPERITY yra finansuojama iš Europos
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ pagal dotacijos susitarimą Nr. 690636.
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