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1 Povzetek celostne prometne strategije
mesta Vitoria-Gasteiz
Pred 15 leti, na začetku 21. stoletja, so novi izzivi ogrozili ugled, ki si ga je
mesto Vitoria-Gasteiz ustvarilo z uravnoteženo rastjo, skrbnim urbanističnim
načrtovanjem ter posluhom za okoljske in socialne vidike razvoja. Pospešena
rast mesta je spreminjala njegov obseg in strukturo, s tem pa povzročala tudi
pritisk na način gibanja ljudi v mestu, ki je bil tedaj pretežno hoja. Mestni
sistem mobilnosti in dostopnosti se je znašel v razmerah, ki so pri ljudeh in tudi
javnih upravnih organih vzbujale vse večjo zaskrbljenost glede stanja v mestu
in njegovega prihodnjega razvoja. To je sprožilo razmišljanje o sistemu in
delovanju, usmerjeno v oblikovanje okvira za usklajene cilje, strategije in
ukrepe, ki bi mestu omogočili, da se spopade z že zaznanimi in predvidenimi
težavami.
Kot odgovor na te težave se je mesto Vitoria-Gasteiz marca 2006 lotilo
izdelave celostne prometne strategije (CPS), imenovane »Načrt za trajnostno
mobilnost in javni prostor«. Cilj načrta je bil zmanjšati vpliv prometa na
okolje in hrup ter povečati dostopnost javnih površin. Mesto je želelo okrepiti
svoja prizadevanja za preobrazbo javnih prostorov v prijetna okolja, kjer bi se
ljudje ponovno srečevali, ali, z drugimi besedami, javni prostor je želelo vrniti
ljudem.
Tako se je začel posvetovalni proces, ki ga je sprožila ustanovitev Foruma
meščanov za trajnostno mobilnost mesta Vitoria-Gasteiz. Ta je združeval
skupino družbenih akterjev, politikov in tehničnih strokovnjakov, katerih prva
naloga je bila sporazumno določiti scenarij za razvoj modela trajnostne
mobilnosti in želenega javnega prostora za mesto.
Kot rezultat tega participativnega procesa je bil spomladi leta 2007 podpisan
Pakt meščanov za trajnostno mobilnost – dokument, ki je odražal ta
sporazumni scenarij in privedel do oblikovanja smernic, na podlagi katerih je
bilo treba odtlej usklajevati zadano strategijo pri načrtovanju preobrazbe
sistema mobilnosti v Vitoria-Gasteizu.

1.1 Opis
Celostna prometna strategija mesta Vitoria-Gasteiz (»Plan de Movilidad Sostenible y
Espacio Público de Vitoria-Gasteiz«; Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2007) temelji na
stanju, ugotovljenem na podlagi participativnega procesa, ki ga je opravil Forum meščanov
za trajnostno mobilnost. Ta je opredelil 14 ciljev, razvrščenih na tri področja:

1.1.1 Trajnost


Okrepiti koncept trajnostnega razvoja Vitoria-Gasteiza in se pri tem ne omejevati le
na okolje.
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1.1.2 Trajnostna mobilnost









Ustvariti novo hierarhijo pri uporabi mesta, v kateri ima glavno vlogo pešec, sledijo pa
mu nemotorizirane oblike prevoza, javni potniški promet (JPP) in nazadnje osebno
vozilo.
Zagotoviti soobstoj različnih potovalnih načinov in njihovo interoperabilnost, zlasti
nemotoriziranih potovalnih načinov.
Spodbujati in podpirati uporabo JPP ter odvračati meščane od uporabe osebnega
vozila.
Krepiti in spodbujati nemotorizirane potovalne načine.
Doseči energetsko učinkovit in uspešen prometni sistem.
Spodbujati univerzalno dostopnost do različnih načinov prevoza.
Osveščati in obveščati meščane o različnih potovalnih načinih.

1.1.3 Model mesta








Prizadevati si za varno in dostopno mesto.
Zagotoviti mesto z manj hrupa in onesnaženosti.
Poiskati mobilnostne rešitve brez potrebe po zemljiščih.
Vključiti mobilnost v mestne politike.
Zagotoviti dovolj javnega prostora za meščane in omejiti prostor za motorna vozila,
pri čemer se daje prednost meščanom namesto osebnim vozilom, dobre povezave za
pešce in kolesarje ter za hiter in pogost JPP z drugimi oddaljenimi območji.
Zagotoviti javni prostor, ki je odprt za družbeno in gospodarsko življenje ter vključuje
poslovne subjekte in prostor za prosti čas in storitve, javni prostor, ki je naklonjen
pogostim skupnim dejavnostim majhnih skupin.

Ti cilji so povezani s težavami, povzetimi v preglednici:

Cilj

Povezana težava

Področje: Trajnost
1. Trajnost vključuje promet



Znižana stopnja primernosti bivanja v mestu kljub
prizadevanjem za kakovost okolja

Področje: Trajnostna mobilnost
2. Nova hierarhija
3. Soobstoj potovalnih
načinov in njihova
interoperabilnost
4. Več JPP in manj
avtomobilov








Večja dolžina potovanj
Več potovanj v metropolitanskem območju
Večje število potovanj na srednje in dolge razdalje
Konsolidacija »lastništva« in uporabe avtomobila
Neuravnoteženost in negativni trendi v deležih
potovalnih načinov
Slaba konkurenčnost JPP

5. Več pešcev in kolesarjev
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6. Energetska učinkovitost



Negativni vplivi uporabe avtomobila

7. Univerzalna dostopnost



Večji oviralni učinek infrastruktur

8. Osveščanje in
obveščanje



Neuravnoteženost in
potovalnih načinov



Negativni vplivi uporabe avtomobila






Večja dolžina potovanj
Nižja stopnja primernosti bivanja v mestu kljub
prizadevanjem za kakovost okolja
Zmanjšanje razpoložljivosti javnega prostora za
meščane
Slaba konkurenčnost JPP



Izguba »bližine« kot urbane vrednote

negativni

trendi

v

deležih

Področje: Model mesta
9. Večja varnost
10. Manj hrupa in
onesnaženosti
11. Brez potrebe po
zemljiščih
12. Prometna in ozemeljska
integracija
13. Več javnega prostora za
trajnostne potovalne načine
14. Kakovost in
kompleksnost javnega
prostora



Preglednica 1: Cilji in z njimi povezane težave CPS mesta Vitoria-Gasteiz

CPS in ugotovitve participativnega procesa, ki so podlaga zanjo, izrecno ne določajo
strategij, ki jih je treba izvajati. Vendar pa CPS mesta Vitoria-Gasteiz določa ukrepe, ki jih je
treba izvajati. V Načrtu za trajnostno mobilnost in javni prostor je 81 posebnih ukrepov, ki so
bili opredeljeni v participativnem procesu, združenih v 27 ukrepov in razvrščenih na 6
tematskih področij:
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Tematsko
področje

Ukrepi

(1) Razvoj nove urbane celice, imenovane »superkare« (~ 400 × 400 m; gl.
naslednje poglavje), ki je namenjena motoriziranemu prometu in obdana
z glavnimi cestami. Z združevanjem takšnih celic se ustvari omrežje
osnovnih cest, po katerih poteka ves motorizirani promet, zlasti tranzitnih
vozil.
(2) Na ulicah znotraj takšne urbane celice je promet tranzitnih vozil omejen,
promet drugih vozil pa dovoljen: vozila stanovalcev, dostava in odvoz,
intervencijska vozila, storitve itd.
Promet vozil
(3) Kot splošno merilo za mestne ceste velja, da naj bodo pasovi za vozila
široki 2,5 m, da bi se zmanjšala hitrost in povečala pretočnost prometa,
preostali prostor (večina pasov je danes širokih več kot 3 m) pa se
uporabi, kjer je to ustrezno, za kolesarske steze in avtobusne pasove.
(4) Nov sistem semaforizacije s krajšimi intervali.
(5) Predlog, da se za osnovno podzemno omrežje uporabi trasa sedanje
železniške povezave med ulicama Av. Gasteiz in Los Herrán.
(6) Ustanovitev Mestne parkirne družbe.
(7) Gradnja 13.544 podzemnih parkirnih mest za stanovalce, ki so rotacijska,
na parkiriščih okoli celega mesta.
(8) V začetni fazi ureditev »zelenih« parkirišč (to pomeni, da bodo brezplačna
le za stanovalce) znotraj superkarejev. Na osnovnih cestah uvedba
sistema za rotacijsko parkiranje (sistem OTA).
(9) V drugi fazi odstranitev uličnih parkirišč z območij znotraj superkarejev in
Parkiranje
ohranitev sistema OTA na osnovnih cestah, dokler je ta združljiv z
ureditvijo kolesarskih stez in avtobusnih pasov.
(10) Gradnja 6 logističnih platform velikosti 35 × 35 m in 2 velikosti 20 × 25
m vzporedno z gradnjo omrežja parkirišč.
(11) Predlog za 5 perifernih parkirišč (parkiraj in se pelji), da se prepreči
vstop večjega števila tujih vozil v mesto. Ta parkirišča so povezana z
omrežjem JPP.
(12) Vzpostavitev novega avtobusnega omrežja zaradi povečanja
pogostosti storitev in umestitve nove tramvajske proge ob hkratnem
zmanjšanju števila sedanjih linij z 18 na 7.
(13) Ureditev 68,3 km ločenega avtobusnega pasu.
(14) Umestitev dveh zelo zmogljivih avtobusnih linij (BRT), od katerih ena
prečka mesto od vzhoda poti zahodu vzdolž sedanje železniške proge,
druga pa je v funkciji distributerja in sledi zunanji obvoznici.
(15) Povezava mestnega avtobusnega omrežja z regionalnimi avtobusi z
JPP
ureditvijo prestopnih postajališč na vpadnih in strateških točkah (nova
postaja itd.) druge mestne obvoznice.
(16) Ureditev avtobusno-kolesarskih prestopnih postajališč s sistemom
izposoje koles, zlasti v industrijskih conah.
(17) Preobrazba avtobusnih postajališč v funkcionalna mestna vozlišča,
spodbujanje zamenljivosti trajnostnih potovalnih načinov in zagotavljanje
informacij o okolju (zbiranje energije, ločevanje odpadkov itd.) in mestu
na lokalnih spletnih straneh.
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(18) Uvedba kolesarske pisarne za upravljanje novega kolesarskega
omrežja (vzdrževanje, infrastruktura, signalizacija itd.), službe za izposojo
koles in službe za izobraževanje, komunikacijo in sodelovanje, da se
spodbudi ta oblika prevoza.
(19) Dokončanje obstoječega glavnega omrežja kolesarskih stez, da bi
Kolesa
postalo stalno in varno omrežje v službi celotnega mesta.
(20) Razvoj sekundarnega omrežja kolesarskih stez, ki kapilarno pokriva
vse soseske.
(21) Dokončanje postajališč za izposojo koles, ki obratujejo vse leto.
(22) Ureditev omrežja stalnih in zelo kakovostnih mestnih poti za pešce, ki
pokriva vse mesto. Zaradi večjega udobja in varnosti se je treba čim bolj
izogniti njihovemu prekrivanju z omrežjem osnovnih cest.
(23) Preoblikovanje ulic znotraj superkareja v enopasovne, da bodo
postale splošno dostopne vsem, tudi osebam z zmanjšano mobilnostjo, in
da se bo hitrost motornih vozil (stanovalci, dostava in odvoz,
intervencijska vozila itd.) prilagodila hitrosti pešcev. Superkareji so tako
Mestne poti
imenovane »cone 10« (omejitev hitrosti na 10 km/h). Splošna umestitev
superkarejev bo potekala po fazah (več informacij v naslednjem
poglavju).
(24) Predlogi glede posebnih poti se nanašajo predvsem na podaljšanje
sedanje poti, ki vodi do parka Armentia in se začne v naselju/soseski
Abetxuco, ter na pravočasno ureditev poti, ki povezuje zeleni obroč od
vzhoda proti zahodu in prečka mesto vzdolž sedanje železniške proge.
(25) Povečati količino zelenja v mestu, zlasti na ulicah, kjer njihova
ureditev to dopušča. S preureditvijo ulic znotraj superkarejev v
enopasovne ulice je možno povečati število dreves.
(26) Ureditev pešpoti, privlačnih zaradi zelenja in spreminjanja barv v
Mestne
različnih letnih časih. Izdelane so bile karte trenutnih zelenih površin in
zelene
predlagane spremembe, s ciljem ureditve privlačnih sprehajalnih poti
površine
zaradi spreminjanja barv v različnih letnih časih.
(27) Ustvariti zelen mestni prehod, ki povezuje zeleni pas od vzhoda proti
zahodu vzdolž sedanje železniške proge.
Preglednica 2: Seznam ukrepov, ki jih predlaga CPS, glede na tematska področja

Glavno konceptualno orodje, ki ga predlaga Načrt za trajnostno mobilnost in javni prostor za
doseglo svojih ciljev, je tako imenovani »superkare«. Kot je razvidno iz drugega poglavja
(slika 1), je bistvo superkareja nova opredelitev prednostnih funkcij ceste in mestnih
superkarejev, v katerih se ulice delijo na dve vrsti, odvisno od njihove funkcije. Po eni strani
del ceste tvori mrežo osnovnih cest in služi mobilnosti tranzitnega motoriziranega prometa
(JPP in promet osebnih vozil), po drugi strani pa ta mreža zajema sklope uličnih karejev ali
superkareje, katerih notranje ulice dajejo prednost pešcem in kolesarjem, javni prostor pa je
namenjen predvsem družbeni interakciji namesto mobilnosti.
Po zaslugi razporeditve superkarejev je promet vozil znotraj posameznih superkarejev
zmanjšan, reorganizacija linij JPP pa omogoča neposrednejše in učinkovitejše povezave.
Tako se pridobi prostor za bolj trajnostne potovalne načine, hkrati pa je to tudi priložnost za
spodbujanje drugih načinov uporabe javnega prostora poleg mobilnosti.

9 / 28

2 Shema superkarejev v Vitoria-Gasteizu
Superkareji so inovativna urbanistična shema, katere namen je ponovno
pridobiti javni prostor, ki so ga zasedli osebni avtomobili na ulicah, in ga vrniti
ljudem. Spodbujajo družbeno življenje v soseskah, saj omogočajo uporabo
javnega prostora za različne namene, ne le za mobilnost.

Slika 1: Koncept superkareja (vir: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona)

2.1 Opis problema
Pred najnovejšo fazo rasti in razvoja mesta Vitoria-Gasteiz (Baskija, Španija), ki se je začela
v začetku 21. stoletja, je bila za mesto značilna močno razvita kultura hoje kot načina
mobilnosti. Relativno majhno, kompaktno in plosko mestno tkivo je bilo idealno za
nemotorizirani promet. Toda kulturo hoje sedaj ogroža povečan delež avtomobilov v
razmerju med različnimi potovalnimi načini, ki je posledica takšne rasti mesta, da hoja ni več
najbolj konkurenčen potovalni način.
Zato je glavnina javnega prostora v mestu trenutno namenjena osebnim avtomobilom (vozni
pasovi, parkirna mesta itd.). Ko je bila končana prva analiza javnega prostora kot predhodna
faza k oblikovanju Načrta za trajnostno mobilnost in javni prostor, se je pokazalo, da je bilo
več kot 70 % javnega prostora rezerviranega izključno za osebna vozila, čeprav je bilo v
Vitoria-Gasteizu skoraj 70 % potovanj na običajni delovni dan opravljenih peš. Zato je bil
Načrt za trajnostno mobilnost in javni prostor zasnovan tako, da se izrazito poveča prostor,
namenjen pešcem.
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Ugotovili so tudi, da je bila več kot tretjina prebivalcev izpostavljena stopnji hrupa, ki je
presegala tiste, ki jih priporoča Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), poglavitni razlog
za to pa so bili osebni avtomobili. Ti so bili tudi eden glavnih virov emisij plinov, izmerjenih v
mestu.

2.2 Kako deluje
Model superkarejev je daleč najpomembnejši element Načrta za trajnostno mobilnost in javni
prostor mesta Vitoria-Gasteiz, ki je bil razvit leta 2009. Superkare je geografski prostor, ki
pokriva več uličnih karejev (prejšnja slika). Pri tem modelu je prostor znotraj superkareja
rezerviran za pešce in kolesarje. Osebni avtomobili in JPP so omejeni na ulice, ki obkrožajo
te kareje (tako imenovane glavne ceste).
Na podlagi te sheme je mesto določilo nov okvir za mobilnost in urbani prostor. Zajema 77
superkarejev, ki se bodo postopoma urejali v skladu s to shemo. Ta preliminarna študija
zagotavlja orodja za oceno in načrtovanje končne oblike ter izvedbe vsakega superkareja, pri
tem pa dopušča integracijo z drugimi predlaganimi ukrepi za izboljšanje mobilnosti v mestu,
kot so novo omrežje JPP, omejitev dostopa do središča mesta, nova ureditev semaforizacije
za novo omrežje JPP, izvedba novega omrežja pešpoti in kolesarskih stez, logistika
mestnega tovornega prometa itd.
V tem pogledu je vsaka prenova ulic, izvedena v zadnjih letih, potekala v skladu z omenjenim
okvirom.

Slika 2: Primer izvedbe superkareja v Vitoria-Gasteizu – ulica Prado
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2.2.1 Koristi in komu so namenjene
Glavni cilji modela superkarejev so bili ponovna pridobitev javnega prostora za pešce
(zmanjšati njegovo zasedenost z osebnimi avtomobili), zmanjšanje onesnaženosti s hrupom
in izpusti škodljivih plinov, omogočanje večje raznolikosti dejavnosti in boljše dostopnosti na
območju, kjer so bili izvedeni ti posegi, spodbujanje JPP in tudi izboljšanje prometne
varnosti.
Površina za pešce v pilotnem superkareju, ki je zahteval obsežna javna dela, se je povečala
s 45 % celotne površine pred posegom na 74 % po njem. Raven hrupa, izmerjena na
demonstracijskem območju, se je znižala s 66,50 dBA na 61,00 dBA. Ti rezultati so
neposredno povezani z manjšim številom motornih vozil na tem območju. Zmanjšale pa so
se tudi raven CO2 (za 42 %), raven NOx (za 42 %) in raven delcev PM10 (za 38 %).

Slika 3: Primer izvedbe superkareja v Vitoria-Gasteizu – ulica Sancho el Sabio

2.2.2 Slabosti, nevarnosti
Visoki stroški izvedbe zahtevanih sprememb bi bili lahko ovira, ki bi jo bilo treba premagati.
Vsekakor je dela v skladu s to shemo mogoče izvesti v več fazah. V našem primeru je
mestna oblast po finančni krizi leta 2008, pa tudi zaradi lokalne gospodarske krize,
prilagodila načrte tako, da so bila javna dela v vseh superkarejih v središču mesta izvedena
brez večjih finančnih vložkov in večjih sprememb v strukturi ulic. Načrt je temeljil na določitvi
ulic z nizkimi omejitvami hitrosti in postavitvijo prometne signalizacije, ki motorizirana vozila
prisili, da prilagodijo hitrost hitrosti pešcev in kolesarjev. Podobno bi postavitev različnih
elementov na pločnik (cvetlična korita ipd.) prispevala k želenemu zmanjšanju hitrosti
avtomobilov. Načrtovani posegi za skupaj 47 ulic so bili spremenjeni v skladu s temi merili.
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2.2.3 Analiza deležnikov – kdo so gonilci sprememb in kdo nasprotniki
Od septembra 2008 se je stalna delovna skupina enkrat na teden sestajala s tehničnimi
strokovnjaki in politiki, da bi zagotovila čim enotnejše soglasje glede ukrepov, ki jih je bilo
treba izvesti.
Razvoj povsem novega omrežja JPP v skladu z modelom superkarejev je vzbudil precej
zaskrbljenosti med prebivalci, ki jih je ta sprememba neposredno zadevala. Zato je mestna
oblast vzdrževala stalne stike z združenji meščanov.
Precej zaskrbljenosti je povzročila tudi namera mesta, da zmanjša število uličnih parkirnih
mest in razširi urejena plačljiva parkirišča v središču mesta. Kritiki teh ukrepov so bili
meščani in nekatera združenja trgovcev.
Da bi se med prebivalci ustvarilo mnenje, ki bi bilo bolj naklonjeno novi kulturi mobilnosti, je
mesto pripravilo vsesplošno kampanjo obveščanja in osveščanja v zvezi z Načrtom za
trajnostno mobilnost in javni prostor. Kampanja je vključevala oglaševanje v časopisih, na
avtobusnih postajališčih, na prostem, po radiju in na spletu itd.
Na nekaj nasprotovanja konceptu so naleteli tudi pri mestnih tehničnih strokovnjakih in
političnih deležnikih. Vendar se je po intenzivnih delovnih sestankih večina akterjev,
vključenih v projekt urbane mobilnosti v Vitoria-Gasteizu, strinjala z modelom superkarejev
in v njegovo podporo podpisala Pakt meščanov za trajnostno mobilnost.

Slika 4: Primer izvedbe superkareja v Vitoria-Gasteizu – ulica Sancho el Sabio
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2.3 Pravni okvir
Model superkarejev je glavni element Načrta za trajnostno mobilnost in javni prostor mesta
Vitoria-Gasteiz in bo vključen v glavni urbanistični načrt mesta, zato ga podpira tudi lokalna
zakonodaja.
Zaradi zapletene delitve pristojnosti v Baskiji je treba nekatere vidike uskladiti tudi z drugimi
upravnimi oblastmi. Natančneje, ceste in mobilnost zunaj mestnega jedra upravljajo
provincialne oblasti, tramvajske storitve so v rokah regionalne vlade, velike infrastrukturne
sisteme, kot je medkrajevna železniška infrastruktura, pa nadzoruje španska vlada.

Slika 5: Izvedba superkareja v Vitoria-Gasteizu – ulica Sancho el Sabio, prej in potem

2.3.1 Možne politike za mesta
Tak model zmanjša prostor za osebne avtomobile in bistveno spremeni strukturo javnega
prostora, hkrati pa pomeni velik proračunski preobrat, zato je v veliki meri odvisen od
političnih odločitev.
Najprej se mora lokalna politična oblast strinjati z modelom in pridobiti podporo drugih
političnih strank, da bi se doseglo soglasje za njegovo izvedbo.
Model se lahko prilagodi trenutnemu stanju: oblikovalci politik se lahko odločijo za radikalne
spremembe, toda če je opozicija močna, proračun pa skop, se lahko uporabi prehodna
metodologija in izvedejo lažji, manjši in cenejši ukrepi (na primer s signalizacijo in
barvanjem), ne da bi pri tem pozabili na glavni cilj.
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2.3.2 Kdo (v mestni upravi) se mora ukvarjati s tem
Mesto ima stalno delovno skupino, sestavljeno iz tehničnega osebja iz različnih oddelkov
mestne uprave, ki imajo vpliv na mobilnost v mestu. Koordinira jo Center za okoljske študije
(CEA) mesta Vitoria-Gasteiz, ki je del mestne strukture, vendar ima lastne pristojnosti.
V delovni skupini sodelujejo oddelek za urbanizem, oddelek za okolje, prometna služba,
lokalna policija in lokalno javno prevozno podjetje (TUVISA). Na sestankih sodelujejo tudi
politični predstavniki teh mestnih upravljavskih struktur.
O vidikih, ki presegajo pristojnosti lokalnih organov, se ne razpravlja na mestni ravni, temveč
v okviru forumov na provincialni ali regionalni ravni.

Slika 6: Primera izvedbe superkarejev v Vitoria-Gasteizu – prej in potem

2.4 Dobre/slabe prakse (kratki primeri)
Vključevanje kolesarjenja v shemo superkarejev (ločene kolesarske steze na zunanjih
glavnih ulicah, integracija in umirjanje prometa na notranjih ulicah) povečuje uporabo koles in
pripomore, da se kolesarji umaknejo s pločnikov. Ker pa infrastrukturne spremembe same po
sebi ne rešujejo navzkrižja med pešci in kolesarji, so potrebni tudi prisilni (policija) in
izobraževalni ukrepi.
Novo omrežje JPP, nastalo na podlagi sheme superkarejev, je bilo optimizirano. Število linij
se je zmanjšalo, hkrati pa so se uvedle pogostejše in bolj direktne linje, zato se število
potnikov še vedno povečuje. Še vedno pa ni rešen problem mobilnosti na relaciji do
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nekaterih industrijskih con na obrobju mesta (kjer je osebni avtomobil še vedno prevladujoč
potovalni način).

2.5 Časovni okvir
Razvoj sheme superkarejev zahteva dolgoročna prizadevanja. Integrirana mora biti v CPS,
njeno uresničevanje pa bo trajalo več let. V Vitoria-Gasteizu se je začelo izvajanje leta 2008,
trajalo pa bo najmanj do leta 2023.

Slika 7: Primer izvedbe superkareja v Vitoria-Gasteizu – ulica Fermin Lasuen
Če se uporabi radikalen pristop, so stroški zelo visoki, ker ukrepi vplivajo na vso mestno
strukturo. Popolnoma je treba preurediti ulice, preoblikovati omrežje JPP, zgraditi podzemna
parkirišča itd.
V Vitoria-Gasteizu zaradi krize v zadnjih nekaj letih takšnih ukrepov ni bilo mogoče izvajati v
enakem obsegu kot na začetku uresničevanja Načrta za trajnostno mobilnost in javni prostor.
Nadaljnja dela v okviru superkarejev bo treba izvesti z lažjimi (in cenejšimi) ukrepi.

2.6 Odprta vprašanja
S širitvijo mesta in daljšanjem povprečnih potovanj so mestne oblasti pred izzivom, kako
uporabiti model superkarejev v novih soseskah na obrobju mesta.
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Potrebe po mobilnosti so posledica težav z dostopnostjo (ljudje se morajo premikati in izbrati
določen potovalni način glede na to, kje delajo, se družijo, nakupujejo itd.), zato postane
očitno, da ločenost dejavnosti v prostoru deluje v nasprotju z želenim spodbujanjem aktivne
mobilnosti in prispeva k ohranjanju osebnega avtomobila kot glavnega potovalnega načina.
Zato je urbanistično načrtovanje, ko gre za mobilnost, ključno področje, ki se ga je treba
lotiti.

2.7 Možen prihodnji razvoj
Superkareji bi morali bito jedro celostnih prometnih strategij mest, zato je njihov razvoj
odvisen od politične volje za trajnostno izboljšanje mobilnosti v mestih.

2.8 Kako se model superkarejev umešča v CPS
Model superkarejev je glavni koncept (ogrodje) celostne prometne strategije mesta VitoriaGasteiz.
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3 Spremljanje in vrednotenje
Pričujoči dokument opisuje tri izmed orodij, uporabljenih v celostni prometni
strategiji mesta Vitoria-Gasteiz, ki so lahko dragocen vir informacij za katero
koli mesto, ki se je pripravljeno naučiti, kako ocenjevati svojo CPS:
(1) poročilo o vrednotenju CPS,
(2) vrednotenje evropskega projekta CIVITAS MODERN,
(3) panelna anketa TRANSBICI.

3.1 Poročilo o vrednotenju CPS
Glavni rezultati spremljanja in vrednotenja CPS mesta Vitoria-Gasteiz so strnjeni v
dokumentu z naslovom »Poročilo o vrednotenju Načrta za trajnostno mobilnost in javni
prostor in Glavnega načrta kolesarske mobilnosti v Vitoria-Gasteizu« (“Informe de
Evaluación del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público y del Plan Director de
Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz”; Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2017). Kmalu bo na
voljo tudi angleška različica.
Ta dokument naj bi postal sredstvo za spodbujanje razmišljanja o spremembah, ki jih je
mesto naredilo na področju mobilnosti v zadnjem desetletju. Pomeni vajo v vrednotenju, ki
bo pomagala pri pripravi nove faze CPS mesta in na splošno izboljšala prihodnjo mobilnost v
njem. Vmesno vrednotenje CPS je bilo opravljeno z namenom, da se oceni doseženi
napredek ter opredelijo potrebne prilagoditve njenih ciljev in ukrepov ter tako zagotovi nov
zagon za naslednjo fazo načrtovanja do leta 2023. Vrednotenje Kolesarskega načrta po
koncu obdobja njegove veljavnosti pa je bilo opravljeno zato, da se preide k pripravi novega
načrta.
Postopek vrednotenja omenjenih načrtovalskih orodij je bil izveden v skladu z metodologijo,
predlagano v nedavno izdanem vodniku z naslovom »CH4LLENGE – Priročnik za
spremljanje in vrednotenje: Ocenjevanje vpliva ukrepov in vrednotenje procesov
načrtovanja mobilnosti« (Gühnemann, 2016). V priročniku so informacije v zvezi z
načrtom, ki se vrednoti, razdeljene v štiri sklope: cilji, strategije, instrumenti/ukrepi in
sredstva. Ti sklopi ustrezajo različnim vidikom izvajanja načrta, vsak sklop pa je povezan z
določeno kategorijo kazalnikov.





Kazalniki izida: merijo dejanske vplive glede na zastavljene cilje.
Kazalniki prometne aktivnosti ali kazalniki vmesnih rezultatov: opisujejo
spremembe v prometnem sistemu, ki bi lahko bile povezane z uspešnostjo strategij.
Kazalniki učinka: merijo stopnjo, do katere so bili instrumenti ali ukrepi izvedeni, in
stopnjo izboljšanja storitev.
Kazalniki vložka: zagotavljajo informacije o količini sredstev, potrebnih za izvajanje
načrta, skupaj s stroški, ter tako zagotavljajo transparentnost izvajanja načrta in
omogočajo vrednotenje učinkovitosti porabe sredstev.
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Slika 8: Logični okvir CPS v skladu s projektom CH4LLENGE

Za namene vrednotenja se zbirata dve vrsti podatkov. Na eni strani se po omenjeni
metodologiji uporablja podroben seznam kazalnikov, ki so razvrščeni v kategorije (izid,
prometna aktivnost, učinek in vložek) glede na njihovo povezanost z različnimi sklopi
informacij ter ki pomagajo meriti in vrednotiti različne vidike izvajanja vsakega načrta. Na
drugi strani pa se izvede vrsta intervjujev z različnimi ljudmi, povezanimi z mobilnostjo v
mestu, ki pomagajo opredeliti kontekst in zbrane podatke kvalitativno primerjati z različnimi
kazalniki ter tako ustvariti diagnostično osnovo za prihodnje faze načrtovanja.
Rezultati kvantitativne analize kazalnikov so predstavljeni z aproksimativnim postopkom
na podlagi kontrolnih seznamov, s katerim se je njihov razvoj skozi čas primerjal z želenimi
smermi sprememb in/ali ugotovljenim doseganjem pragov. Rezultati za vsakega od načrtov
so predstavljeni glede na »napredek v mobilnosti« po cilju (rezultati kazalnikov izida in
kazalnikov prometne aktivnosti) ter glede na »napredek pri izvajanju« (rezultati kazalnikov
učinka in vložka).
Rezultati kvalitativne analize na podlagi intervjujev so prikazani kot sinteza tem, zajetih v
intervjujih in organiziranih glede na merila ustreznosti in pomembnosti v razmerju do ciljev
vrednotenja.
Obe analizi omogočata izvedbo diagnoze trenutnega stanja sistema mobilnosti in
dostopnosti ter opredelitev ključnih elementov za naslednjo fazo CPS.
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3.1.1 Metodologija vrednotenja
Kazalniki, izbrani za oceno načrtov, so bili glede na cilje razvrščeni v te kategorije: kazalniki
izida, kazalniki prometne aktivnosti (vmesni kazalniki) ter kazalniki vložka in učinka. Izbiro
kazalnikov so narekovali cilji, strategije, ukrepi in sredstva.
Dolg seznam kazalnikov je bil prevzet iz več projektov, vključno z DISTILLATE (Marsden
et al., 2005), ADVANCE / QUEST (Duportail & Meerschaert, 2013; Barham et al., 2012),
PROPOLIS (Lautso et al., 2004), Cost Action 356 `Towards the definition of a measurable
environmentally sustainable transport (EST)´ (Jourmard & Gudmundsson, 2010), CityMobil
(Marsden et al., 2007), in nedavno objavljene strokovne literature (Gudmundsson &
Sørenson, 2013; Haghshenas & Vaziri, 2012; Litman, 2011; Litman, 2016; Castillo & Pitfield,
2010; Marsden et al., 2006). Iz te baze smo izbrali tiste kazalnike, ki bolj ustrezajo ciljem,
strategijam, ukrepom in sredstvom, vsebovanim v načrtih. Izbor je temeljil na dveh glavnih
merilih: ustreznost/primernost in razpoložljivost/lahkota izračunavanja.
Oštevilčenje kazalnikov sledi strukturi, ki jo predlaga metodologija CH4LLENGE. To smo
dopolnili še z nekaj kazalniki v vseh kategorijah, tako da je imel na koncu vsak element
načrta pripadajoči nabor kazalnikov:





Cilj: od kazalnika 0 do kazalnika 38
Strategije: od kazalnika 39 do kazalnika 55
Ukrepi: od kazalnika 56 do kazalnika 69
Sredstva: od kazalnika 70 do kazalnika 78

Poleg tega smo dodali še specifične kazalnike za vsak potovalni način in jih označili s
črkami, vključenimi v številko kazalnika, po naslednji shemi:





Motorizirani potovalni načini: a
JPP: b
Kolo: c
Pešec: d

Seznam kazalnikov CPS smo zaključili z nekaterimi kazalniki, vzetimi iz Načrta kazalnikov
trajnostnega razvoja mest 2009 (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2010) in poročil
lokalne Agende 21. Za vrednotenje Kolesarskega načrta smo uporabili tudi 26 od 28
kazalnikov, ki so bili prvotno predlagani v tem načrtu (2 kazalnika izida, 6 kazalnikov
prometne aktivnosti in 18 kazalnikov učinka). Nekateri od njih so bili nekoliko preoblikovani v
skladu z razpoložljivimi podatki.
Kazalniki izida so bili razvrščeni v dve podskupini: v ključne kazalnike in dodatne kazalnike.
Izdelano je bilo nekaj preglednic, v katerih so za vsak kazalnik podani njegovo ime in opis,
opredelitev (ali način njegovega izračunavanja, če se ne more meriti neposredno), področje
uporabe, izvor podatkov, želena smer spremembe, referenčno leto in regularnost. Druge
preglednice prikazujejo kazalnike prometne aktivnosti za ocenjevanje učinka izvajanja
strategij in določanje možnih vzrokov, ki vodijo do želenih rezultatov. Tudi v teh preglednicah
so za vsak kazalnik podani njegovo ime in opis, opredelitev (ali način njegovega
izračunavanja, če se ne more meriti neposredno), področje uporabe, izvor podatkov, želena
smer spremembe, referenčno leto in regularnost. Na tretjem mestu so preglednice s kazalniki
učinka, ki se uporabljajo za spremljanje napredka pri izvajanju ukrepov. Te preglednice
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omogočajo celovit pregled nad napredkom v tem naboru kazalnikov. Nazadnje – le za
Kolesarski načrt – sta tu še dve preglednici, ki vsebujeta kazalnike vložka, ki se nanašajo na
sredstva, porabljena za razvoj Kolesarskega načrta (saj je imel ta načrt sredstva, namenjena
za razvoj vsakega od ukrepov). Za CPS ni bilo na voljo posebnih sredstev, povezanih z
ukrepi, zato se nam je zdelo primernejše, da kazalnikov vložka ne vključimo. Namesto tega
smo vključili skupne izdatke za ukrepe, povezane z vsakim ciljem.
Dva cilja CPS – cilj št. 1 »Trajnost vključuje promet« in cilj št. 12 »Prometna in ozemeljska
integracija« (gl. 1. poglavje tega dokumenta) – nista bila vključena v opise in/ali numerično
analizo, ker načrt ni določal ukrepov, ki bi se nanašali na ta dva cilja, zato z njima ni povezan
noben kazalnik. Kljub temu sta bila ocenjena kvalitativno.
Za oceno kazalnikov smo uporabili približke na podlagi kontrolnih seznamov. Ta metoda
primerja časovni razvoj kazalnikov z želenimi smermi sprememb ali ugotovljenim
doseganjem pragov. Koristno je ovrednotiti, ali sprememba ali razvoj poteka v želeno smer.
Večina kazalnikov CPS se je spreminjala v želene smeri, niso pa dosegali pragov. Zato v teh
primerih z vrednotenjem ni bilo mogoče oceniti »doseganja« cilja/ukrepa, temveč je bilo
mogoče ugotavljati le »trend« kazalnikov.

Vrednotenje je bilo opravljeno z dveh vidikov:



Napredek v smeri načrtovanega scenarija mobilnosti z vrednotenjem kazalnikov
napredka glede na cilje in vrednotenjem kazalnikov prometne aktivnosti.
Napredek pri uresničevanju načrtov s kazalniki učinka in tudi s kazalniki vložka,
kjer so bili ti na voljo.

Vsaka skupina kazalnikov je dobila vrednost celotne ocene iz dveh parametrov: iz odstotka
uspeha na podlagi trendov (uporabljenega pri kazalnikih brez doseganja praga) in iz odstotka
uspeha na podlagi dosežkov (uporabljenega pri kazalnikih z doseganjem praga). V zvezi s
kazalniki vložka/učinka smo izračunali tudi stopnjo uresničevanja ukrepov (v odstotkih).
Hkrati je vrednotenje vključevalo tudi intervjuje s ključnimi akterji na področju lokalne
mobilnosti. To so bili lokalni tehnični strokovnjaki in druge osebe, ki delujejo na področjih,
povezanih z mobilnostjo v mestu, v organih javne uprave kakor tudi v zasebnih podjetjih in
združenjih. Intervjuji so imeli dva cilja. Prvi cilj je bil opredeliti kontekst in kvalitativno podpreti
podatke iz kazalnikov. Takšna kvalitativna analiza pripomore k boljšemu razumevanju in
razlagi sprememb, ugotovljenih v kvantitativnem delu. Hkrati pa intervjuji pomagajo postaviti
preliminarno diagnozo, ki bo uporabljena v nadaljnjih fazah načrtovanja.
Kvalitativna analiza je bila podlaga za pridobitev dokazov in sledi o »zgodbah, ki se skrivajo
za številkami, in za učenje iz njih« (Dziekan et al., 2013, p. 80). Resničnost je kompleksna in
je lahko različna za vsakega deležnika na področju mobilnosti. Obstajajo številni izzivi,
vštevši kulturne vidike, časovne omejitve, pomanjkanje politične podpore, tehnične težave,
težave s pridobivanjem pomembnih podatkov, skeptično javnost, pomanjkanje komunikacije
itd. Pogovori s ključnimi akterji so pomagali prepoznati težave, do katerih je prišlo pri
načrtovanju in izvedbi, ter verjetne vzroke zanje. Hkrati so bili predlagani nekateri možni
ukrepi za odpravo neskladnosti pri prihodnjem načrtovanju in spremembo težišča ciljev.
Intervjuvanci so bili izbrani glede na njihovo povezanost z nedavnim razvojem in dogajanji v
sistemu mobilnosti ter vektorji prihodnjih sprememb. Med možnimi kandidati za intervjuje

21 / 28

smo izbrali tiste, za katere smo menili, da so bistveni za analizo, čeprav se z nekaterim od
njih nismo mogli sestati iz logističnih razlogov.
Na koncu smo naredili 13 intervjujev. Večina jih je bila opravljena med 20. in 22. junijem
2016 neposredno »iz oči v oči«. Nekateri so potekali telefonsko ali kot videokonferenca. Da
bi pokrili vse cilje, zajete v analizo, se je uporabil polstrukturirani intervju. Trajali so 1 do 2 uri,
odvisno od števila vprašanj. Včasih so bili zaradi pojasnitve določenih vidikov potrebni
nadaljnji stiki (telefonski ali po pošti). Vsebina intervjujev se je gibala okoli teh točk:

1. Cilji politik trajnostne mobilnosti
 Kaj je v času od začetka sprememb na področju mobilnosti v Vitoria-Gasteizu (2006)

privedlo do CPS leta 2008 in Kolesarskega načrta v letu 2010?
 Kateri cilji so bili doseženi in v kolikšni meri?
 Kateri cilji še vedno niso doseženi ali niso doseženi v celoti?
 Ali so vaša pričakovanja izpolnjena? V kolikšni meri?

2. Rezultati izvedenih politik
 Katere, če sploh, so bile koristi (z vidika meščanov, ustanov in z vašega osebnega

vidika)?
 Ali ste opazili kakršne koli negativne rezultate?

3. Vrednotenje procesa izvajanja
 Kakšna je bila pri izvajanju koordinacija med ustanovami in v okviru lokalne oblasti ter z

drugimi načrtovalskimi orodji?
 Na kakšne ovire ste naleteli pri izvajanju predvidenih ukrepov?
 Česa ste se naučili med procesom?

4. Izzivi in nevarnosti
 Katere izzive je treba rešiti za prihodnja načrtovalska orodja?
 Ali obstajajo tveganja ali nevarnosti, ki bi lahko ogrozili uspeh ali učinkovitost predvidenih

ukrepov?
5. Splošna ocena izvedenih politik
 Prosti komentarji o politikah trajnostne mobilnosti, ki so bile oblikovane v zadnjih 10 letih

(2006-2016).

3.2 Vrednotenje evropskega projekta CIVITAS MODERN
Mesto Vitoria-Gasteiz je v letih 2008-2012 sodelovalo pri projektu CIVITAS MODERN. V tem
obdobju je bilo razvitih 10 ukrepov mobilnosti, od katerih je bil eden neposredno povezan z
oblikovanjem več superkarejev (poglavitni element CPS mesta Vitoria-Gasteiz).

Glavni rezultati tega ukrepa:




Priprava podrobnih načrtov za razvoj 15 superkarejev v središču mesta, poleg tega
pa še za demonstracijski (pilotni) superkare in centralni superkare. Teh 17
superkarejev je bilo dokončanih in delujočih do konca projekta MODERN.
Izdelava podrobnega načrta za razvoj pilotnega superkareja v središču mesta.
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Celovit razvoj pilotnega superkareja; razvoj centralnega superkareja.
Površina za pešce v pilotnem superkareju se je povečala s 45 % celotne površine
pred ukrepom na 74 % po njem.
Raven hrupa, izmerjena v pilotnem superkareju pred ukrepom je bila 66,50 dBA in po
ukrepu 61,00 dBA. Ti rezultati so neposredno povezani z zmanjšanim številom
motornih vozil na tem območju.
42-odstotno zmanjšanje CO2; 42-odstotno zmanjšanje NOx; 38-odstotno zmanjšanje
delcev v zraku (v pilotnem superkareju).

Vplivi izvedbe tega ukrepa so bili ocenjeni s štetjem prometa vozil, koles in pešcev v
pilotnem superkareju. Poleg tega sta bili z merilnikom hitrosti in merilnikom zvoka izmerjeni
povprečna hitrost vozil in raven hrupa. Na koncu smo s telefonsko anketo ovrednotili
odstotek prebivalcev, ki so se strinjali z ukrepom.
Skratka, ustvarili smo nabor kazalnikov za merjenje razvoja ukrepa. Določili smo
izhodišče – začetno stanje, ki je pomenilo začetno časovno točko vrednotenja. Za izhodišče
smo vzeli stanje leta 2009, ko se večina ukrepov še ni izvajala. Določili smo tudi scenarij
brez ukrepanja, na podlagi katerega smo lahko pričakovani razvoj ob neizvajanju ukrepa
primerjali z dejanskim razvojem. Da bi ugotovili stanje kazalnikov pred začetkom izvajanja
ukrepa, smo izvedli več vrst štetja prometa v glavnem superkareju. Za štetje motoriziranega
prometa smo uporabili več avtomatskih števcev, nameščenih na ulicah. Štetja so se izvajala
na različnih delih ulice, v različnih smereh in ob različnem času. Podatke za pešce in
kolesarje smo pridobili z ročnim štetjem, ki je potekalo v enem križišču v obdobju 12 ur (od 8.
do 20. ure).
Naknadne podatke smo pridobili z ročnim štetjem avtomobilov, pešcev in koles po izvedbi
ukrepa. Ročno štetje smo ponovili še maja 2011, da bi dobili dodatne naknadne rezultate za
potrditev vpliva ukrepa. Glede emisij smo iz poročila Evropske komisije COPERT (COmputer
Programme to calculate Emissions from Road Transport) uporabili predpostavko o povprečni
vrednosti emisij na vozilo/km. Ta velja za standardno porazdelitev obstoječih tipov vozil v
Madridu. Menili smo, da imata mesti Madrid in Vitoria-Gasteiz podobne značilnosti glede na
družbeno in gospodarsko raven, zato smo lahko predpostavili, da je struktura vozil v VitoriaGasteizu podobna tisti iz Madrida. Emisije CO2, NOx in delcev smo izračunali na podlagi
gostote prometa, hrup pa se je ugotavljal z merilnikom zvoka na več lokacijah v superkareju.
Kazalnik o stopnji sprejemanja ukrepa pri meščanih se je izračunal na podlagi ankete,
narejene po izvedbi ukrepa. Nismo pa imeli izhodiščnih vrednosti za primerjavo, ker ni bilo
možnosti za predhodno anketo.
Spremembe v porazdelitvi javnega prostora so bile izmerjene s kartografskimi orodji. Izmerili
smo, koliko javnega prostora je bilo namenjenega posameznemu potovalnemu načinu
(avtomobili, kolesa, pešci) pred ukrepom in po njem.
Na koncu smo merili še hitrost prometa v več ulicah znotraj superkarejev. Predhodni in
naknadni podatki so pokazali, da se je hitrost zmanjšala na skoraj vseh ulicah.

3.2.1 Ugotovitve vrednotenja
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V okviru projekta CIVITAS MODERN smo ovrednotili tudi sam postopek vrednotenja. Glavne
točke v zvezi s kakovostjo vrednotenja so bile:





Zanimivo bi bilo analizirati druge manjše vplive, ki so prav tako povezani z izvajanjem
tega ukrepa, na primer na logistiko tovornega prometa in cestno varnost.
Nekateri predhodno izbrani kazalniki so bili opuščeni ali nadomeščeni z drugimi
zaradi težav z zbiranjem podatkov; recimo glede percepcije dostopnosti, poškodb in
smrti zaradi prometnih nesreč ter emisij CO. Drugi kazalniki so bili vključeni z
razširitvijo ukrepa. To velja za povprečno hitrost vozil.
Pred izvedbo ukrepa niso bili zbrani predhodni podatki za stopnjo sprejemanja, zato
za ta kazalnik nismo mogli analizirati razvoja vpliva ukrepa, čeprav so bili naknadni
podatki zbrani dvakrat.

Analizirali smo tudi odstopanja, ovire in gonilne sile.
Odstopanja od prvotnega načrta:




pilotni (demonstracijski) superkare je bil razvit predčasno, ker so se nekatera
infrastrukturna dela financirala iz španskih investicijskih sredstev, namenjenih za
okrevanje gospodarstva po finančni krizi;
pri izvedbi ostalih superkarejev je prišlo do zamude, zato je bilo ogroženo
vrednotenje. Da bi se izognili težavam, je bil začetek javnih del načrtovan v tistih
ulicah, kjer so že bile opravljene meritve za zbiranje predhodnih podatkov.

Ovire so bile povezane:




s kulturnimi dejavniki: neizogibne kulturne okoliščine in vzorci življenjskega sloga; za
večino prebivalcev je bila sprememba globoko zakoreninjenih in udomačenih vzorcev
velik izziv;
s finančni dejavniki: prevelika odvisnost od javnih sredstev (skupaj s sredstvi iz
projekta CIVITAS) in subvencij, nepripravljenost podjetij, da bi finančno prispevala.

Gonile sile so bile:







politične, strateške – zavzetost ključnih akterjev zaradi političnih in strateških
razlogov, agenda ali vizija trajnostnega razvoja, pozitivni vplivi lokalnih volitev,
koalicija med ključnimi deležniki po zaslugi skupne vere v zastavljeno smer rešitve;
institucionalne – da bi se zagotovilo boljše okolje za lažji razvoj ukrepa so se
izboljšale upravne strukture, postopki in dejavnosti, zakoni, pravilniki, predpisi in
njihova uporaba ter struktura organizacij in programov;
finančne – razpoložljivost javnih sredstev (skupaj s sredstvi iz projekta CIVITAS);
pozicijske – superkareji so ključni dejavnik CPS in posledica uresničitve trajnostnega
pogleda na mesto.

3.3 Panelna anketa TRANSBICI
Mesto Vitoria-Gasteiz je podprlo projekt TRANSBICI, katerega cilji so:


meriti spremembo v deležih potovalnih načinov v Vitoria-Gasteizu z občasnim
štetjem prometa;
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opredeliti in meriti ključne dejavnike, ki vplivajo na mobilnostno vedenje. Ta cilj
je vključeval kulturne, družbene, prostorske, urbane, gospodarske, subjektivne
(simbolične in afektivne) dejavnike. V ta namen sta bili izvedeni dve anketi: panelna
anketa in splošna anketa o izbiri potovalnega načina;
razviti nov model za analizo povpraševanja po potovalnih načinih, ki bo upošteval tudi
kolesarjenje;
opredeliti razmerja med različnimi dejavniki in izbrati najboljše politike mobilnosti, da
bi lahko uresničili učinkovito strategijo za povečanje uporabe kolesa v mestnih
območjih.

Projekt se je z multidisciplinarnim pristopom lotil treh vidikov problema: oblikovanje
mobilnostnega vedenja, psihološki vidiki izbire potovalnega načina in značilnosti mesta, ki
olajšajo uporabo kolesa. Zato je bila predlagana metodologija kombinacija metod in tehnik s
področij ekonomije prometa, urbane geografije in socialne psihologije.
Panelna anketa je bila orodje za spremljanje vedenjskih sprememb in sprememb v
percepciji meščanov glede različnih načinov mobilnosti. Gonilna sila teh sprememb je bila
uvedba novega ukrepa za spodbujanje kolesarjenja in zmanjšanje hitrosti na ulicah: sistema
za umirjanje prometa na 47 ulicah v središču mesta.

Slika 9: Sistem umirjanja prometa v Vitoria-Gasteizu
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Ta ukrep je bil izveden leta 2013, v zvezi z njim pa so bile opravljene tri ankete v skupini 358
oseb (vedno v isti skupini): ena pred ukrepom leta 2012, druga takoj po izvedbi ukrepa ter
tretja – in hkrati tudi zadnja – leto dni kasneje.
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