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1 Streszczenie
Planu
Zrównoważonej
Mobilności Miejskiej dla Vitoria-Gasteiz
Piętnaście lat temu, na początku XXI wieku, reputacja Vitorii-Gasteiz jako miasta
działającego na rzecz zrównoważonego rozwoju, ostrożnego planowania
urbanistycznego oraz troski o aspekty środowiskowe i społeczne została zagrożona
nowymi wyzwaniami. Przyspieszony rozwój miasta zmieniał jego skalę i strukturę, a
tym samym wywierał presję na sposób przemieszczania się ludzi, w tym czasie
głównie pieszo. System mobilności miejskiej i dostępności Vitoria-Gasteiz stanął w
obliczu sytuacji, która wywołała coraz większe obawy co do jego statusu i przyszłego
rozwoju zarówno w społeczeństwie, jak i publicznych organach zarządzających. W
związku z tym zainicjowano proces refleksji i działania dotyczące systemu, którego
celem było stworzenie ram dla spójnych celów, strategii i działań by sprostać znanym
i przewidywanym problemom.
W odpowiedzi na te problemy Vitoria-Gasteiz rozpoczęła w marcu 2006 r. prace nad
planem SUMP zatytułowanym "Plan Zrównoważonej Mobilności i Przestrzeni
Publicznej". Plan miał na celu zmniejszenie oddziaływania transportu na środowisko
i hałasu powodowanego przez transport oraz zwiększenie dostępności przestrzeni
publicznych. Miasto chciało podwoić wysiłki, aby przekształcić przestrzeń publiczną
w przyjemne środowisko, w którym ludzie mogliby się ponownie spotkać; innymi
słowy, aby oddać przestrzeń publiczną ludziom.
W ten sposób rozpoczął się proces konsultacji, który został zainicjowany wraz z
utworzeniem Obywatelskiego Forum na rzecz Zrównoważonej Mobilności
Vitoria-Gasteiz, integrującego grupę podmiotów społecznych, polityków i techników,
którzy w pierwszym rzędzie pracowaliby nad określeniem wspólnego scenariusza w
zakresie zrównoważonego modelu mobilności i pożądanej przestrzeni publicznej dla
Vitoria-Gasteiz.
W wyniku tego partycypacyjnego procesu wiosną 2007 r. podpisano Pakt na rzecz
Zrównoważonej Mobilności, dokument, który odzwierciedlał ten scenariusz i który
od tego momentu doprowadził do ukształtowania mapy drogowej, za pomocą której
miała być koordynowana planowana transformacja systemu mobilności w naszym
mieście.
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1.1 Opis
SUMP Vitoria Gasteiz ("Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz";
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2007) opiera się na warunkach zaczerpniętych z procesu
uczestnictwa w Forum Obywatelskim na rzecz Zrównoważonej Mobilności, które wyznaczyło
14 celów, pogrupowanych w 3 obszary:

1.1.1 Zrównoważony rozwój


Odzyskać koncepcję zrównoważonego rozwoju dla Vitoria-Gasteiz, wychodząc poza
środowisko.

1.1.2 Zrównoważona mobilność









Ustalenie nowej hierarchii użytkowania miasta, w którym w centrum uwagi jest pieszy,
a następnie niezmotoryzowane środki transportu i transport publiczny oraz na końcu
pojazd prywatny.
Zapewnienie współistnienia różnych rodzajów transportu i ich interoperacyjności,
zwłaszcza tych niezmotoryzowanych.
Zachęcanie i promowanie korzystania z transportu publicznego oraz zniechęcanie do
korzystania z pojazdów prywatnych.
Wspieranie i promowanie niezmotoryzowanych środków transportu.
Osiągnięcie efektywnego i wydajnego systemu transportu pod względem zużycia
energii.
Propagowanie powszechnego dostępu do różnych środków transportu.
Uwrażliwienie i poinformowanie obywatela o różnych metodach przemieszczania się.

1.1.3 Model miasta








Dążenie do bezpiecznego i dostępnego miasta.
Ukształtowanie miasta z mniejszym hałasem i zanieczyszczeniem.
Znalezienie rozwiązań w zakresie mobilności, które nie wiążą się z zajmowaniem
gruntów.
Włączenie mobilności do polityki miejskiej.
Osiągnięcie wystarczającej przestrzeni publicznej dla obywateli i ograniczonej
przestrzeni dla pojazdów silnikowych, nadanie pierwszeństwa obywatelom zamiast
pojazdom prywatnym. Dobra komunikacja dla pieszych i rowerzystów oraz szybki i
częsty transport publiczny z innymi odległymi miejscami.
Zapewnienie przestrzeni publicznej, która jest przyjazna życiu społecznemu i
gospodarczemu oraz integruje przedsiębiorstwa i przestrzenie dla wypoczynku i
usług. Przestrzeń publiczna, która zachęca do częstych wspólnych działań dla
małych grup.
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Cele te są związane z problemami streszczonymi w poniższej tabeli:
Cel

Powiązane problemy

1. Zrównoważony rozwój
obejmuje transport



Spadek poziomu zaludnienia miast mimo wysiłków
zmierzających do poprawy jakości środowiska.

Obszar: Zrównoważony rozwój
2. Nowa hierarchia
3. Współistnienie i
interoperacyjność metod



Zwiększenie długości podróży
Wzrost liczby podróży w metropoliach
Wzrost liczby podróży na średnich i długich dystansach
Konsolidacja "własności" i użytkowania samochodu
Brak zbilansowania i negatywne tendencje w podziale
modalnym
Niska konkurencyjność transportu publicznego

6. Wydajność energetyczna



Negatywne skutki używania samochodu

7. Uniwersalna dostępność



Zwiększenie efektu bariery infrastrukturalnej



Brak zbilansowania i negatywne tendencje w podziale
modalnym



Negatywne skutki używania samochodu




Zwiększenie długości podróży
Spadek poziomu życia w miastach mimo starań o
jakość środowiska naturalnego




Ograniczenie dostępności przestrzeni publicznej dla
obywateli
Niska konkurencyjność transportu publicznego



Utrata "bliskości" jako wartości miejskiej

4. Więcej transportu
publicznego i mniej
samochodów osobowych







5. Więcej pieszych i
rowerzystów

8. Uświadomienie i
informowanie
Obszar: Model miasta
9. Więcej bezpieczeństwa
10. Mniejszy hałas i
zanieczyszczenie
11. Bez konsumowania
przestrzeni
12. Integracja transportu i
obszarów
13. Więcej przestrzeni
publicznej dla metod
zrównoważonego rozwoju
14. Jakość i złożoność
przestrzeni publicznej

Tabela 1: Cele Vitoria-Gasteiz SUMP i związane z nimi problemy
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SUMP, jak również wnioski z procesu partycypacji, które stanowią dla niego inspirującą
podstawę, nie określa jednoznacznie strategii, które mają być wdrażane. Program SUMP
Vitoria-Gasteiz określa jednak działania, które należy wdrożyć. 81 szczegółowych działań w
procesie uczestnictwa w PMSEP zebrano w 27 zestawów działań i podzielono na 6
tematów:
Temat

Działania
(1) Opracowanie tzw. nowej komórki miejskiej, superblok (~ 400x400m; patrz
następny rozdział) dedykowanej motoryzacji i składającej się z obwodu
głównych dróg. Połączenie tego typu ogniw tworzy sieć podstawowych dróg,
po których krąży cały ruch, a zwłaszcza pojazdy poruszające się tranzytem
(2) W przypadku ulic w obrębie komórki miejskiej, ruch przejeżdżających
pojazdów jest ograniczony, a obieg pozostałych pojazdów jest dozwolony:
pojazdy mieszkańców, załadunek i rozładunek, służby, usługi itp.

Ruch
pojazdów

(3) Jako ogólne kryterium w przypadku dróg miejskich pasy ruchu dla
pojazdów mają mieć szerokość 2,5 m, w celu zmniejszenia prędkości,
zwiększenia przepustowości i wykorzystania w stosownych przypadkach
pozostałej powierzchni (obecnie większość pasów ruchu ma szerokość ponad
3 m) dla ruchu rowerowego i autobusowego.
(4) Nowy system sygnalizacji świetlnej o krótkim cyklu
(5) Propozycja wykorzystania szkicu aktualnej linii kolejowej między Ulicami
Gasteiz i Los Herrán jako podstawowej sieci metra
(1) Utworzenie Miejskiego Towarzystwa Parkowania
(2) Budowa 13 544 podziemnych miejsc parkingowych dla mieszkańców,
które są rotacyjnie, na parkingach zlokalizowanych wokół całego miasta.
(3) W początkowej fazie założenie “zielonego” parkingu (bezpłatnego jedynie
dla mieszkańców) wewnątrz superbloków. Na drogach podstawowych,
ustanowienie systemu regulacji parkingów dla pojazdów rotacyjnych (OTA)

Parkowanie (9) Usunięcie, w drugiej fazie, parkingów powierzchniowych z wnętrza
superbloków i utrzymanie systemu OTA na drogach podstawowych, o ile jest
to zgodne z wdrażaniem pasów ruchu rowerowego i autobusowego.
(10) Budowa sześciu platform logistycznych o wymiarach 35x35m i dwóch z
20x25m, z wykorzystaniem sieci parkingów.
(11) Propozycja pięciu peryferyjnych parkingów (Park & Ride), których celem
jest zapobieżenie wjazdowi znacznej liczby obcych pojazdów do miasta. Te
parkingi są połączone z siecią komunikacji zbiorowej.
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(12) Wdrożenie nowej sieci autobusowej w celu zwiększenia częstotliwości
obsługi i dostosowania jej do nowej linii tramwajowej, przy jednoczesnym
zmniejszeniu z 18 do 7 linii.
(13) Stworzenie 68,3 km wydzielonego pasa ruchu autobusowego.

Transport
publiczny

(14) Wdrożenie dwóch linii autobusowych o dużej przepustowości (BRT), z
których jedna przecina miasto ze wschodu na zachód podążając za
bieżącymi torami kolejowymi, a druga pełni funkcję dystrybutora, podążając
za pierścieniem zewnętrznym.
(15) Połączenie sieci autobusowej miasta z autobusami wojewódzkimi,
stworzenie węzłów przesiadkowych przy bramkach, w punktach
strategicznych (nowe dworce itd.) drugiego obwodu miejskiego.
(16) Stworzenie węzłów przesiadkowych dla autobusów i rowerów z
wypożyczaniem rowerów, szczególnie w obszarach przemysłowych.
(17) Przekształcenie przystanków autobusowych w funkcjonalne punkty
węzłowe miasta: usprawnienie wymiany zrównoważonych środków transportu
oraz zapewnienie ochrony środowiska naturalnego (odbiór energii, selekcja
odpadów itp.) i informacji miejskiej poprzez zainstalowanie lokalnych stron
internetowych.
(18) Stworzenie biura rowerowego w celu zarządzania nową siecią
(utrzymanie, infrastruktura, oznakowanie, itp.), wypożyczania rowerów oraz
usług edukacyjnych, komunikacyjnych i uczestnictwa w celu promowania tego
rodzaju transportu.

Rowery

(19) Uzupełnienie istniejącej głównej sieci pasów ruchu rowerowego, dzięki
czemu stanie się ona ciągłą i bezpieczną siecią obsługującą całe miasto.
(20) Stworzenie dodatkowej sieci ścieżek rowerowych, które penetrują
wszystkie dzielnice w sposób kapilarny.
(21) Uzupełnienie wypożyczalni rowerów o usługę całoroczną.

Ścieżki
miejskie

(22) Stworzenie sieci ścieżek miejskich dla pieszych, z zachowaniem
ciągłości i wysokiej jakości, obejmującej całe miasto. Należy unikać w jak
największym stopniu ich nakładania się na siebie z siecią dróg podstawowych
w celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa.
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(23) Przekształcenie wewnętrznych ulic w superblokach w celu zapewnienia
dostępności dla wszystkich, w tym osób o ograniczonej możliwości
poruszania się, oraz w celu zapewnienia, aby prędkość pojazdów silnikowych
(mieszkańców, ładunku i rozładunku, służb awaryjnych, itp.) dostosowana
była do prędkości pieszych. Superbloki stanowią “Obszary 10” (prędkość
ograniczona do 10km/h). Ogólne wdrażanie superbloków będzie
przeprowadzane etapami (dalsze informacje znajdują się w następnym
rozdziale)
(24) Propozycje dotyczące specjalnych ścieżek to przede wszystkim
wydłużenie obecnej drogi prowadzącej do parku Armentia, zaczynając od
wioski/sąsiedztwa Abetxuco, a po drugie stworzenie we właściwym czasie
ścieżki łączącej zielony pas od wschodu do zachodu, przechodzącej przez
miasto przez obecny tor kolejowy.
(25) Zwiększenie ilości roślinności miejskiej poprzez zwiększenie jej
powierzchni na ulicach, tam gdzie to możliwe. Przekształcenie ulic w
jednojezdniowe, wewnątrz superbloków, umożliwiając zwiększenie liczby
jednostek drzew.
Miejskie
tereny
zielone

(26) Ustanowienie tras pieszych, które są atrakcyjne pod względem
roślinności i zmiany ich koloru w różnych porach roku. Sporządzono mapy
obecnej roślinności i zaproponowano modyfikacje w celu stworzenia
spektakularnych promenad ze względu na ich kolorystykę w różnych porach
roku.
(27) Stworzenie zielonego przejścia miejskiego, które łączy pas zielony ze
wschodu na zachód podążając za bieżącymi torami kolejowymi.
Tabela 2: Wykaz środków rozważanych przez SUMP według tematów

Głównym narzędziem koncepcyjnym proponowanym przez PMSEP w celu realizacji jego
celów jest superblok. Jak widać w następnej sekcji (Rysunek 1), superblok polega
zasadniczo na nowym uszeregowaniu dróg i bloków miejskich pod względem ważności, w
których, w zależności od ich przeznaczenia, ulice dzieli się na dwa rodzaje. Z jednej strony
jedna część drogi stanowi sieć dróg podstawowych i wyraża stan tranzytowego ruchu
samochodowego (transport publiczny i samochody prywatne). Z drugiej strony siatka ta
obejmuje zestaw bloków lub superbloków, których wewnętrzne ulice mają pierwszeństwo
dla pieszych a przestrzeń publiczna poświęcona jest raczej interakcji społecznej niż
mobilności.
Dzięki rozmieszczeniu superbloków zmniejsza się ruch przejeżdżających samochodów w
obrębie superbloków, linie transportu publicznego są reorganizowane w taki sposób, aby
były bardziej bezpośrednie i wydajne, a także uzyskuje się przestrzeń w celu sprzyjania
bardziej zrównoważonym metodom i promowania innych sposobów wykorzystania
przestrzeni publicznej poza mobilnością.
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2 Schemat superbloków w Vitoria-Gasteiz.
Superbloki stanowią innowacyjny plan urbanistyczny, który ma przywrócić
przestrzeń publiczną zajmowaną przez prywatne samochody na ulicach i
oddać ją ludziom. Superbloki wzmacniają życie społeczne dzielnic, pozwalając
na inne niż mobilność wykorzystanie przestrzeni publicznej.

Rysunek 1: Koncepcja superbloków (źródło: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona)

1.2 Opis problemu
Przed ostatnią fazą rozwoju miast, która rozpoczęła się na początku XXI wieku, VitoriaGasteiz (Kraj Basków, Hiszpania) charakteryzowała się silną kulturą mobilności pieszych.
Stosunkowo mała, zwarta i płaska tkanka miejska stanowiła idealne miejsce do transportu
niezmotoryzowanego. Jednak kulturze tej zagraża obecnie wzrost udziału prywatnego
samochodu w podziale modalnym z powodu wzrostu wielkości miasta, gdzie mobilność
pieszych nie jest już najbardziej konkurencyjna.
Z tego powodu główna część przestrzeni publicznej w Vitoria-Gasteiz jest obecnie
poświęcona samochodom prywatnym (pasy drogowe, miejsca parkingowe, itp.). Po
zakończeniu pierwszej analizy przestrzeni publicznej, stanowiącej pierwszy krok na drodze
do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i Przestrzeni Publicznej
(SUMPSP), z danych liczbowych wynika, że >70% zarezerwowano do wyłącznego użytku
samochodów prywatnych, mimo że prawie 70% typowych podróży w Vitoria-Gasteiz
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odbywało się pieszo. Dzięki temu SUMPSP zaprojektowano z myślą o radykalnym
poszerzeniu przestrzeni dla pieszych.
Zauważono ponadto, że ponad jedna trzecia mieszkańców doświadczyła hałasu
przekraczającego poziom zalecany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i że jest to
w dużej mierze spowodowane przez samochody prywatne. Poza tym samochody stanowiły
jedno z głównych źródeł emisji gazów mierzonych w mieście.

1.3 Jak to działa
Model superbloków jest mistrzowskim dziełem modelu SUMPSP firmy Vitoria-Gasteiz,
opracowanego w 2009 roku. Superblok jest przestrzenią geograficzną, która obejmuje kilka
bloków miejskich (Górny rysunek). Model superbloków zapewnia przestrzeń wewnątrz
superbloku
dla pieszych i rowerzystów. Samochody prywatne i środki transportu
publicznego są ograniczone do ulic otaczających te bloki (tzw. główne drogi).
W następstwie tego programu Vitoria-Gasteiz określiła nowe ramy mobilności i przestrzeni
miejskiej składające się z 77 superbloków, które mają być stopniowo wdrażane. Wstępne
badanie dostarcza narzędzi do oceny i zaplanowania ostatecznego projektu i wdrożenia
każdego z superbloków, co pozwoli na zintegrowanie prac z innymi działaniami
proponowanymi w celu poprawy mobilności w mieście, takimi jak wdrożenie nowej sieci
transportu publicznego, ograniczenia dostępu do centrum miasta, nowe przepisy dotyczące
oświetlenia dla nowej sieci transportu publicznego, wdrożenie nowej sieci ścieżek pieszych i
rowerowych, miejska logistyka transportu towarowego itp.
W tym względzie każda modernizacja ulic przeprowadzona w ostatnich latach przebiegała
zgodnie z wyżej wymienionymi ramami.
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Rysunek 2: Przykład zaimplementowanego superbloku w Vitoria-Gasteiz; ul. Prado.

1.3.1 Korzyści i ich beneficjenci
Głównymi celami modelu superbloków było przywrócenie przestrzeni publicznej dla pieszych
(ograniczenie zatłoczenia przez samochody prywatne), ograniczenie zarówno hałasu, jak i
emisji szkodliwych gazów, umożliwienie większej różnorodności działań i lepszej dostępności
na obszarze interwencji, promowanie transportu publicznego i wreszcie poprawa
bezpieczeństwa drogowego.
Powierzchnia dla pieszych w pilotażowym bloku, który wymagał ciężkich robót
przygotowawczych, wzrosła z 45% całkowitej powierzchni przed akcją do 74% po akcji.
Ponadto po wdrożeniu superbloku poziomy hałasu mierzone w obszarze zmniejszyły się z
66,50 dBA do 61,00 dBA. Wyniki te są bezpośrednio związane z redukcją liczby pojazdów
silnikowych w strefie. W tym względzie osiągnięto 42% redukcję poziomów CO2, 42%
redukcję emisji NOx i 38% redukcję cząstek stałych PM10.

13 / 30

Rysunek 3: Przykład wdrożonego superbloku w Vitoria-Gasteiz; ulica Sancho el Sabio.

1.3.2 Wady, niebezpieczeństwa
Wysokie koszty planowanych przekształceń mogą stanowić barierę wymagającą
rozwiązania. W każdym razie możliwe jest działanie zgodne z tym systemem w kilku fazach.
W naszym przypadku, po kryzysie finansowym z 2008 roku, a także w związku z lokalnym
kryzysem gospodarczym, gmina dostosowała swoje plany do realizacji wszystkich
superbloków centrum miasta bez konieczności wydawania ogromnych pieniędzy na roboty
publiczne i stawiania czoła wielkim zmianom w strukturze ulic. Plan ten opierał się na definicji
i oznakowania ulic o ograniczonych prędkościach, tak aby zmusić pojazdy silnikowe do
dostosowania prędkości do prędkości pieszych i rowerzystów. Podobnie montaż kilku
elementów w chodniku (skrzynki na kwiaty, itp.) przyczyniłby się do pożądanego
zmniejszenia prędkości samochodu. Zgodnie z tymi kryteriami zmodyfikowano plany
interwencyjne dla 47 ulic.

1.3.3 Analiza zainteresowanych stron – kto wspomaga proces, a kto jest
oponentem
Od września 2008 r. stała grupa robocza odbywała cotygodniowe spotkania z technikami i
politykami w celu zapewnienia zdecydowanego konsensusu co do środków, które należy
wdrożyć.
Rozwój całej nowej sieci transportu publicznego w oparciu o model superbloku wzbudził
obawy obywateli, których ta zmiana bezpośrednio dotyczy. Gmina utrzymywała stały kontakt
ze stowarzyszeniami obywatelskimi.
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Innym powodem do niepokoju była redukcja liczby ulicznych miejsc parkingowych oraz
rozbudowa płatnego parkingu regulowanego w centrum miasta. Krytykowali takie działania
obywatele i niektóre stowarzyszenia właścicieli sklepów.
Zaprojektowano i uruchomiono globalną kampanię informacyjną i uświadamiającą dla
SUMPSP, mającą na celu stworzenie obywatelom korzystnego postrzegania nowej kultury
mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Kampania obejmowała reklamę w
gazetach, na przystankach autobusowych, reklamę zewnętrzną, radio, Internet itp.
Znaleźliśmy również pewien sprzeciw wobec tej koncepcji wśród techników miejskich i
interesariuszy politycznych. Jednak po intensywnych sesjach roboczych większość
pracowników zaangażowanych w mobilność miejską Vitoria-Gasteiz uzgodniła model
superbloków i podpisała pakt, aby go wzmocnić i wesprzeć.

Rysunek 4: Przykład wdrożonego superbloku w Vitoria-Gasteiz; ulica Sancho el Sabio.

1.4 Ramy prawne
Model ten jest głównym elementem projektu SUMPSP Vitoria-Gasteiz i zostanie włączony do
miejskiego planu generalnego miasta, dlatego ma pełne poparcie w miejscowych przepisach
prawa i regulacjach.
Ze względu na złożony rozkład energii elektrycznej w Kraju Basków istnieją pewne aspekty,
które należy uzgodnić z innymi administracjami. W szczególności, drogami i mobilnością
poza centrum miasta zarządza prowincjonalna władza, infrastruktura tramwajowa znajduje
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się w rękach władz regionalnych, a duża infrastruktura, taka jak międzymiastowe linie
kolejowe i infrastruktura, jest kontrolowana przez rząd hiszpański.

Rysunek 5: Wdrożony superblok w Vitoria-Gasteiz; ulica Sancho el Sabio Street. Przed i po.

1.4.1

Warianty strategiczne dla miast

Taki model redukuje przestrzeń dla samochodów prywatnych i radykalnie zmienia strukturę
przestrzeni publicznej, a także stanowi dużą inwersję budżetową, co ma duży wpływ na
decyzje polityczne.
Po pierwsze, lokalna władza polityczna musi zgodzić się z modelem i uzyskać poparcie
innych partii politycznych, aby osiągnąć konsens w sprawie jego wdrożenia.
Model ten może być dostosowany do obecnej sytuacji: decydenci polityczni mogą
zdecydować się na radykalne zmiany, ale jeśli opozycja jest silna, a budżet średni, można
zastosować przejściową metodologię, aby przeprowadzić lżejsze, mniejsze i tańsze działania
(np. za pomocą oznakowania i malowania), nie tracąc przy tym z oczu głównego celu.
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1.4.2 Kto (w administracji miejskiej) ma z tym do czynienia
Miasto posiada stałą grupę roboczą złożoną z pracowników technicznych różnych
departamentów, którzy mają wpływ na mobilność miasta. Grupa robocza koordynowana jest
przez Centrum Badań Środowiskowych (CEA) Vitoria-Gasteiz, podmiot należący do struktury
miejskiej, ale posiadający własne kompetencje.
W grupie roboczej uczestniczą: Departament Planowania Miejskiego, Departament Ochrony
Środowiska, Służba Ruchu Drogowego, Policja Lokalna oraz lokalne przedsiębiorstwo
transportu publicznego (TUVISA). W spotkaniach uczestniczą również polityczni
przedstawiciele tych struktur miejskich.
Aspekty związane z władzą poza zasięgiem lokalnym są omawiane poza gminą, na szczeblu
prowincji lub forum regionalnym.

Rysunek 6: Wdrożone superbloki w Vitoria-Gasteiz. Przed i po.

1.5 Dobre/złe praktyki (krótkie przykłady)
Włączenie ruchu rowerowego do schematu superbloku (segregowane pasy ruchu
rowerowego na zewnętrznych głównych ulicach, integracja i uspokajający ruch na
wewnętrznych ulicach) sprzyja korzystaniu z tego systemu
i pomaga rowerzystom opuścić chodniki. Zmiany infrastrukturalne same w sobie nie
rozwiązują jednak konfliktu pieszych i rowerzystów i potrzebne są zarówno środki
regulacyjne (polityka), jak i edukacyjne.
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Nowa sieć transportu publicznego wynikająca z systemu superbloków została
zoptymalizowana pod kątem zmniejszenia liczby linii, a jednocześnie oferowania połączeń
zarówno częściej, jak i bardziej bezpośrednich; w konsekwencji liczba pasażerów wciąż
wzrasta. Obecnie jednak nie rozwiązuje to problemu mobilności do niektórych centrów
przemysłowych znajdujących się na obrzeżach miast (gdzie preferowanym trybem pozostaje
samochód osobowy).

1.6 Ramy czasowe
Rozwój systemu superbloków jest długoterminowym wysiłkiem. Musi on zostać włączony do
SUMP, a jej wdrożenie potrwa kilka lat. W Vitoria-Gasteiz wdrożenie rozpoczęło się w 2008
roku i potrwa co najmniej do 2023 roku.

Rysunek 7: Przykład wdrożonego superbloku w Vitoria-Gasteiz; ulica Fermin Lasuen.

Jeśli stosuje się radykalne podejście, koszty są bardzo wysokie, ponieważ działania
wpływają na całą strukturę miasta. Ulice należy całkowicie odnowić, przeprojektować sieć
transportu publicznego, stworzyć parkingi podziemne, itp.
W tym względzie w Vitoria-Gasteiz, w kontekście obecnego kryzysu, w ostatnich latach nie
było możliwe wdrożenie tego rodzaju środków w taki sam sposób, jak te, które zostały
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podjęte na początku SUMPSP miasta. Dalsze prace w ramach modelu superblokowego
będą musiały zostać zakończone lżejszymi (i tańszymi) działaniami.

1.7 Kwestie otwarte
W miarę jak miasto rozrasta się, a średnie odległości podróży wydłużają się, stanowi to
wyzwanie dla rozwiązania problemu zastosowania modelu superbloków w nowych
dzielnicach położonych na peryferiach.
Potrzeby w zakresie mobilności są wynikiem problemów związanych z dostępnością (ludzie
muszą przemieszczać się i wybierać określony rodzaj transportu w zależności od miejsca
pracy, miejsca zamieszkania, rozrywki, zakupów, itp). Dlatego też planowanie urbanistyczne
jest kluczowym czynnikiem, z którym należy się zmierzyć w kontekście mobilności.

1.8 Możliwe przyszłe zmiany
Z uwagi na to, że superbloki powinny stanowić rdzeń planu działania SUMP, ich rozwój
zależy od woli politycznej poprawy mobilności w miastach w sposób zrównoważony.

1.9 Jak i gdzie mieści się to w SUMP?
Model superbloków jest główną koncepcją (podstawową) stojącą za SUMP Vitoria-Gasteiz.
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2 Monitorowanie i ocena
Wśród narzędzi używanych przez Vitoria-Gasteiz SUMP, niniejszy dokument
opisuje trzy z nich, które mogą być cenne dla każdego miasta pragnącego
nauczyć się oceniać swój SUMP:
(1) Sprawozdanie z oceny programu
(2) CIVITAS MODERN Europejska ocena projektów europejskich
(3) Badanie panelowe TRANSBICI

2.1 Sprawozdanie z oceny SUMP
Głównym rezultatem, jaki Vitoria-Gasteiz stworzyła w odniesieniu do monitorowania i oceny
swojego SUMP, jest dokument zatytułowany "Raport oceniający zrównoważoną
mobilność i plan przestrzeni publicznej oraz plan centralny na rzecz mobilności
rowerowej Vitoria-Gasteiz" ("Informe de Evaluación del Plan de Movilidad Sostenible y
Espacio Público y del Plan Director de Movilidad Ciclista de Vitora-Gasteiz" Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, 2017). Wkrótce dostępna będzie wersja angielska.
Dokument ten miał być instrumentem zachęcającym do refleksji nad przemianami
dokonanymi w ostatniej dekadzie w zakresie mobilności Vitoria-Gasteiz. Stanowi on zadanie
ewaluacyjne mające na celu pomoc w przygotowaniu nowego etapu SUMP miasta oraz,
ogólnie rzecz biorąc, poprawę przyszłej mobilności w Vitoria-Gasteiz. Z jednej strony
przeprowadzono śródokresową ocenę SUMP w celu określenia poczynionych postępów i
wymogów dostosowawczych w zakresie celów i środków, tak aby podsunąć następną fazę
planowania do roku 2023. Z drugiej strony, przeprowadzono ocenę planu rowerowego po
zakończeniu okresu jego ważności w celu przyspieszenia prac nad nowym planem.
Proces oceny wyżej wymienionych narzędzi planowania został przeprowadzony zgodnie z
metodologią zaproponowaną w najnowszym przewodniku: `CH4LLLENGE Monitoring and
Evaluation Manual: Assessing the impact of measures and evaluating mobility
planning processes' (Gühnemann, 2016). Przewodnik ten zawiera informacje dotyczące
planów, które mają być oceniane w czterech blokach: cele, strategie, instrumenty/środki i
zasoby, które odpowiadają różnym aspektom realizacji planu, oraz przypisuje kategorię
wskaźników do każdego bloku.


Wskaźniki rezultatu: mierzą rzeczywisty wpływ w odniesieniu do ustalonych celów.



Działania transportowe lub pośrednie wskaźniki rezultatu: opisują zmiany w
systemie transportowym, które mogą być powiązane z sukcesem strategii.



Wskaźniki produktu: mierzą stopień, w jakim instrumenty lub środki zostały
wdrożone i czy usługi uległy poprawie.
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Wskaźniki wejściowe: dostarczają informacji na temat ilości zasobów niezbędnych
do realizacji planu, w tym kosztów, zapewniając tym samym przejrzystość realizacji
planu i umożliwiając ocenę jego efektywności w zakresie wykorzystania zasobów.

Ramy logiczne SUMP
Mierzone przez

Elementy SUMP

Wskaźniki

Cele

wyników

Wskaźniki
Strategie

aktywności
transportow
e

Wskaźniki

Instrumenty

wyjściowe

Wskaźniki

Zasoby

wejściowe
Przyczynia się do

Rysunek 8: Ramy logiczne SUMP wg projektu CH4LLENGE.
Dane zbierane do celów oceny można podzielić na dwa rodzaje. Z jednej strony, zgodnie z
wyżej wymienioną metodologią, stosuje się szczegółowy wykaz wskaźników, które są
pogrupowane w kategorie (wyniki finansowe, działalność transportowa, produkcja i nakłady)
w zależności od ich związku z różnymi blokami informacyjnymi i które pomagają mierzyć i
oceniać różne aspekty realizacji każdego planu. Z drugiej strony, cykl wywiadów z różnymi
osobami związanymi z mobilnością w gminie, które pomagają zdefiniować kontekst i
jakościowo zestawić zebrane dane z różnymi wskaźnikami, co napędza diagnostykę bazową
przyszłych etapów planowania.
Wyniki analizy ilościowej wskaźników przedstawione są z techniką przybliżania za
pomocą list kontrolnych, porównujących ich ewolucję w czasie z pożądanymi kierunkami
zmian i/lub ustalonymi progami realizacji. Dla każdego z planów wyniki przedstawiane są
zgodnie z "postępem mobilności" w podziale na cele (wyniki wskaźników celu i działalności
transportowej) oraz zgodnie z "postępami we wdrażaniu" (wyniki wskaźników produktu i
nakładów).

21 / 30

Wyniki analizy jakościowej oparte na wywiadach przedstawiane są jako synteza tematów
objętych wywiadami, zorganizowanych według kryteriów adekwatności i znaczenia w
odniesieniu do celów ewaluacji.
Obie analizy pozwalają na diagnozę aktualnego stanu systemu mobilności i dostępności oraz
zidentyfikowanie kluczowych elementów dla następnej fazy SUMP.

2.1.1 Metodologia oceny
Wskaźniki wybrane do oceny planów zostały pogrupowane według celów i stworzono
następujące kategorie: wskaźniki rezultatu, wskaźniki aktywności transportowej (pośrednie),
wskaźniki nakładów i produktów. Wybór wskaźników został dostosowany do celów, strategii,
środków i zasobów.
Długa lista wskaźników została zaczerpnięta z kilku projektów, takich jak DISTILLATE
(Marsden i in., 2005), ADVANCE / QUEST (Duportail i Meerschaert, 2013; Barham i in.,
2012), PROPOLIS (Lautso i in, 2004), Cost Action 356 `W kierunku definicji mierzalnego
transportu zrównoważonego pod względem środowiskowym (EST) (Jourmard &
Gudmundsson, 2010), CityMobil (Marsden i in.), 2007), jak również z najnowszej literatury
naukowej (Gudmundsson & Sørenson, 2013; Haghshenas & Vaziri, 2012; Litman, 2011;
Litman, 2016; Castillo & Pitfield, 2010; Marsden i in., 2006). Na tej podstawie wybraliśmy
wskaźniki uznane za bardziej odpowiednie dla celów, strategii, działań i zasobów zawartych
w
planach.
Wybór
opierał
się
na
dwóch
głównych
kryteriach:
adekwatności/odpowiedniości oraz dostępności/łatwości kalkulacji.
Struktura numeracji wskaźników jest zgodna ze strukturą zaproponowaną przez metodologię
CH4LLENGE. Strukturę tę uzupełniono kilkoma wskaźnikami we wszystkich kategoriach.
Ostatecznie każdy z elementów planu zawierał zestaw wskaźników w następujących
pozycjach:





Cele: od 0 do 38.
Strategie: od 39 do 55.
Działania: od nr 56 do 69.
Zasoby: od nr 70 do nr 78.

Ponadto dla każdego z rodzajów mobilności podaliśmy konkretne wskaźniki i oznaczono je
alfabetycznym indeksem umieszczonym w numerze wskaźnika, zgodnie z poniższym
schematem:





Transport zmotoryzowany: ‘a’
Transport publiczny: ‘b’
Rower: ‘c’
Pieszy: ‘d'

Wykaz wskaźników SUMP został uzupełniony o niektóre wskaźniki zaczerpnięte z planu
wskaźników zrównoważonego rozwoju w miastach z 2009 r. (Agencja de Ecología Urbana
de Barcelona, 2010 r.) oraz z lokalnych sprawozdań Agendy 21. Jeśli chodzi o plan
rowerowy, uwzględniliśmy również 26 z 28 zaproponowanych początkowo w tym planie
wskaźników (2 wskaźniki rezultatu, 6 wskaźników działalności transportowej i 18 wskaźników
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produktu). Niektóre z nich zostały nieznacznie zmodyfikowane, zgodnie z aktualnymi
dostępnymi danymi.
Wskaźniki rezultatu zgrupowano w dwóch podgrupach: kluczowych i dodatkowych.
Opracowano tabele przedstawiające nazwę i opis każdego wskaźnika, jego definicję (lub
metodę obliczeniową, w przypadku gdy nie można jej bezpośrednio zmierzyć), obszar
zastosowania, źródło danych, pożądany kierunek zmian, rok referencyjny i prawidłowość. Po
drugie, w innych tabelach przedstawiono wskaźniki aktywności transportowej
wykorzystywane do oceny efektów wdrażania strategii i identyfikacji potencjalnych przyczyn,
które prowadzą do pożądanych wyników. Podobnie jak w poprzednim przypadku, każdy
wskaźnik jest wyszczególniony wraz z nazwą i opisem, definicją (lub metodą obliczeniową, w
przypadku gdy nie można go zmierzyć bezpośrednio), obszarem zastosowania, źródłem
danych, pożądanym kierunkiem zmian, rokiem referencyjnym i regularnością. W tabelach
tych przedstawiono ogólny obraz postępów w tym zestawie wskaźników. I wreszcie, tylko w
przypadku Planu Rowerowego dwie tabele zawierają wskaźniki nakładów związanych z
zasobami wykorzystanymi do opracowania Planu Rowerowego (ponieważ Plan ten zawierał
zasoby przeznaczone na opracowanie każdego z działań). SUMP nie posiadał specjalnych
zasobów związanych z działaniami, dlatego uznaliśmy, że bardziej odpowiednie jest
nieuwzględnianie wskaźników nakładów. Zamiast tego ujęliśmy globalne wydatki na
działania związane z każdym z celów.
Dwa cele SUMP, a mianowicie "(#1) Zrównoważony rozwój obejmuje transport" oraz "(#12)
Integracja transportowa i terytorialna" (zob. rozdział 1 niniejszego dokumentu) nie zostały
uwzględnione w opisach ani analizie numerycznej, ponieważ plan nie zawierał żadnego
środka odnoszącego się do tych celów, a zatem nie zawierają żadnego wskaźnika. Zostały
one jednak ocenione jakościowo.
Do oceny wskaźników wykorzystano przybliżenia oparte na listach kontrolnych. Metoda ta
porównuje wskaźniki - ewolucję czasową z pożądanymi kierunkami zmian lub
ustalonymi progami osiągnięcia. Przydatna jest ocena, czy zmiana lub rozwój mają
pożądaną ewolucję. Większość wskaźników SUMP miała pożądane kierunki zmian, ale
brakowało progów realizacji. W związku z tym w tych przypadkach ocena nie była w stanie
oszacować "osiągnięcia" celu/działania, a jedynie doprowadzić do oszacowania "trendów"
wskaźników.
Ocena została przeprowadzona z dwóch punktów widzenia:




Postępów w kierunku planowanego scenariusza mobilności, wykorzystując ocenę
wskaźników wstępnych w odniesieniu do celów i wskaźników działalności
transportowej.
Postępów w realizacji planów, z wykorzystaniem wskaźników produktu, a także
wskaźników nakładów, jeżeli są one dostępne.

Każdy blok wskaźników otrzymał globalną wartość oceny za pomocą dwóch parametrów:
procentu sukcesu opartego na tendencjach, stosowanego we wskaźnikach bez progu
realizacji oraz procentu sukcesu opartego na osiągnięciach, stosowanego we wskaźnikach z
progami realizacji. Jeśli chodzi o wskaźniki nakładów i wyników, obliczyliśmy również stopień
wdrożenia (w procentach) działań.
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Z drugiej strony ocena obejmowała wywiady z kluczowymi podmiotami w dziedzinie
mobilności lokalnej. Osobami, z którymi przeprowadzono wywiady, byli lokalni technicy ds.
mobilności oraz inne osoby pracujące w obszarach związanych z mobilnością w gminie,
zarówno na innych szczeblach administracji publicznej, jak i w prywatnych firmach i
stowarzyszeniach. Rozmowy miały dwa cele. Z jednej strony celem było zdefiniowanie
kontekstu i potwierdzenie jakościowo danych ze wskaźników. Ta analiza jakościowa
prowadzi do lepszego zrozumienia i interpretacji zmian zidentyfikowanych w części
ilościowej. Z drugiej strony, wywiady dostarczają informacji o budowie wstępnej diagnozy,
która będzie wykorzystywana na kolejnych etapach planowania.
Analiza jakościowa była podstawą do uzyskania dowodów i śladów "opowieści za danymi i
wyciągnięcia z nich wniosków" (Dziekan i inni, 2013, s. 80). Rzeczywistość jest złożona i
może być inna dla każdej z zainteresowanych stron zaangażowanych w mobilność. Istnieje
wiele wyzwań, w tym aspekty kulturowe, ograniczenia czasowe, brak wsparcia politycznego,
problemy techniczne, kłopoty z pozyskaniem ważnych danych, sceptyczna publiczność, brak
komunikacji itd. Rozmowy z kluczowymi osobami pozwoliły stworzyć narrację planów i ich
kontekstu, zidentyfikować problemy pojawiające się podczas procesu planowania i realizacji
oraz ich prawdopodobne przyczyny, a także zaproponować pewne możliwe działania mające
na celu skorygowanie niedopasowań w przyszłych działaniach planistycznych i zmianę
orientacji celów. Wybrano badane czynniki w zależności od ich związku z najnowszą
dynamiką, jaka miała miejsce w systemie mobilności oraz z wektorami przyszłych
przekształceń. Spośród potencjalnych ankietowanych interesariuszy wybraliśmy te, które
uważaliśmy za istotne dla analizy, choć ostatecznie nie udało nam się z nimi spotkać z
powodu pytań logistycznych.
Ostatecznie przeprowadziliśmy 13 wywiadów. Większość wywiadów miała charakter
bezpośredni i odbyła się w dniach 20-22 lipca 2016 roku. Część z nich została wykonana
przez telefon lub wideokonferencję. Przeprowadzono wywiady w oparciu o półstrukturalne
ramy, aby uwzględnić wszystkie cele analizy. Ich czas trwania wynosił około 1-2 godzin, w
zależności od ilości zadawanych pytań. W niektórych przypadkach następowały kolejne
kontakty (telefonicznie i pocztą) w celu wyjaśnienia niektórych aspektów. Treść wywiadów
została uporządkowana wokół poniższych punktów:

1. Cele polityki zrównoważonej mobilności
 Od początku procesu zmian w mobilności Vitoria-Gasteiz (2006), co doprowadziło do

powstania SUMP w 2008 roku i Planu Rowerowego w 2010 roku?
 Jakie cele zostały osiągnięte i w jakim stopniu?
 Jakie cele nie zostały jeszcze osiągnięte lub nie zostały w pełni osiągnięte?
 Czy Twoje oczekiwania są spełnione? W jakim stopniu?

2. Wyniki wdrażania polityki
 Jakie były ewentualne korzyści? (z perspektywy obywateli, instytucji i z własnej

perspektywy)
 Czy widziałeś negatywne wyniki?
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3. Ocena procesu wdrażania
 Jaka była koordynacja pomiędzy instytucjami i wewnątrz samorządu oraz innymi

narzędziami planowania w procesie wdrażania?
 Jakie bariery napotkali Państwo wdrażając przewidziane działania?
 Czego się nauczyłeś/aś podczas tego procesu?
4. Wyzwania i zagrożenia
 Jakie wyzwania należy rozwiązać w odniesieniu do przyszłych narzędzi planowania?
 Czy istnieją ryzyka lub zagrożenia, które mogłyby potencjalnie zagrozić powodzeniu lub

skuteczności przewidywanych działań?
5. Ogólna ocena wdrażanych polityk
- Wolne komentarze na temat zrównoważonej polityki mobilności opracowanej w ciągu
ostatnich 10 lat (2006-2016).

2.2 CIVITAS MODERN Ocena projektów europejskich
Vitoria-Gasteiz brała udział w projekcie CIVITAS MODERN w latach 2008-2012. W tym
okresie opracowano dziesięć działań na rzecz mobilności, z których jedna była bezpośrednio
związana z utworzeniem kilku superbloków (głównego fragmentu miejskiego SUMP).
Główne wyniki tego działania były następujące:







Opracowano szczegółowe projekty mające na celu stworzenie 15 superbloków w
centrum miasta, a także pokazowy superblok i centralny superblok. Te 17
superbloków powstało i działa na koniec projektu MODERN.
Opracowanie szczegółowego planu budowy pilotażowego superblokada w centrum
miasta.
Rozbudowa w pełni rozwiniętego bloku pilotażowego; rozwój centralnego superbloku.
Powierzchnia dla pieszych w pilotażowym bloku wzrosła z 45% powierzchni
całkowitej przed akcją do 74% po akcji.
Hałas mierzony w superbloku pilotażowym przed akcją: 66,50 dBA oraz po akcji:
61,00 dBA. Wynik jest bezpośrednio związany z redukcją pojazdów silnikowych w
strefie.
42% redukcja CO2;42% redukcja NOx; 38% redukcja cząstek (w bloku pilotażowym).

Oddziaływania wdrożenia oceniono poprzez zliczanie natężenia ruchu pojazdów, rowerów
i pieszych w pilotażowym superbloku. Dodatkowo za pomocą prędkościomierza i sonometru
mierzyliśmy średnią prędkość pojazdów i poziom hałasu. W celu oceny odsetka ludności
popierających takie działanie przeprowadzono również kwestionariusz telefoniczny.
Ogólnie rzecz biorąc, stworzono zestaw wskaźników służących do pomiaru ewolucji
działania. Ustanowiliśmy punkt odniesienia - sytuację początkową - który ma stanowić punkt
wyjściowy oceny w czasie. Za punkt odniesienia przyjęto sytuację wyjściową w 2009 r.,
ponieważ większość środków nadal nie była stosowana. Zdefiniowaliśmy również scenariusz
BAU (business as usual) i mogliśmy porównać spodziewaną ewolucję, jeśli pomiary nie
zostały wykonane z rzeczywistą ewolucją. W celu poznania statusu wskaźników przed
wdrożeniem działania przeprowadzono kilka rodzajów obliczeń ruchu drogowego wewnątrz
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głównego superbloku. Przepływ ruchu pojazdów z napędem silnikowym odbywał się w kilku
automatycznych licznikach umieszczonych na ulicach. Liczenia odbywały się w różnych
miejscach ulicy, w różnych kierunkach i czasach. Jeśli chodzi o zbieranie danych
dotyczących pieszych i rowerów, w ciągu 12 godzin od 8 rano do 8 rano wykonano ręczne
liczenia na jednym skrzyżowaniu.
Aby uzyskać dane ex-post, po opracowaniu działania przeprowadzono ręczne liczenie
samochodów, pieszych i rowerów. Ponadto w maju 2011 r. powtórzono ręczne obliczenia,
aby uzyskać dodatkowe wyniki ex post potwierdzające wpływ działania. Jeśli chodzi o
emisje, Komisja Europejska przyjęła założenie dotyczące średniej wartości emisji na
pojazd/km, zaczerpnięte ze sprawozdania COPERT (program COPERT (COmputer
Programme to calculate Emissions from Road Transport) przez Komisję Europejską.
Przyjęto rozkład standardowy istniejącego typu
pojazdów poruszających się po mieście Madryt. Uznaliśmy, że cechy związane z poziomem
społecznym i ekonomicznym w Madrycie i Vitoria-Gasteiz są podobne, więc flotę
dystrybucyjną w Vitoria-Gasteiz można uznać za flotę Madrytu. Emisję CO2,
NOx i małych cząstek stałych obliczono na podstawie gęstości ruchu, a hałas rejestrowano
za pomocą sonometru w kilku miejscach wewnątrz superbloku.
Wskaźnik poziomu akceptacji tego działania przez obywateli został obliczony za pomocą
ankiety przeprowadzonej po opracowaniu tego działania. Nie było szansy na ankietę ex-ante,
więc nie mieliśmy danych wyjściowych do porównania.
Mierzono zmiany w rozmieszczeniu przestrzeni publicznej za pomocą narzędzi
kartograficznych; mierzono, ile przestrzeni publicznej poświęcono na każdy rodzaj
mobilności (samochody, rowery, piesi) przed i po działaniu.
Wreszcie, mierzyliśmy również prędkość ruchu na kilku ulicach superbloków; dane ex- ante i
ex-post pokazały zmniejszenie prędkości na prawie wszystkich ulicach.

2.2.1 Wyniki oceny
W CIVITAS MODERN dokonaliśmy również oceny samego procesu. Główne kwestie
dotyczące jakości oceny były następujące:





Ciekawe byłoby przeanalizowanie innych drobnych oddziaływań związanych również
z wdrażaniem tego działania, na przykład logistyki transportu towarowego i
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Niektóre z wcześniej wybranych wskaźników zostały odrzucone lub zastąpione z
powodu trudności w gromadzeniu danych. Było tak w przypadku postrzegania
dostępności, urazów i zgonów spowodowanych wypadkami transportowymi i emisją
CO. Wraz z rozszerzeniem działania uwzględniono inne wskaźniki. Dotyczy to
przeciętnej prędkości pojazdu.
Jeśli chodzi o poziom akceptacji, gromadzenie danych ex ante nie zostało
przeprowadzone przed wdrożeniem środka, a zatem nie było możliwe
przeanalizowanie ewolucji wpływu środka we wskaźniku, chociaż dane ex post
zebrano dwukrotnie.
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Przeanalizowaliśmy również odchylenia, bariery i czynniki sprzyjające.
Odchylenia od pierwotnego planu były następujące:



Pilotażowy (demonstracyjny) superblok został opracowany wcześniej, ponieważ
niektóre prace infrastrukturalne powstały w wyniku hiszpańskiej inwestycji mającej na
celu wyjście z kryzysu finansowego.
Pojawiło się opóźnienie w realizacji pozostałych superbloków, co naraziło na ryzyko
jego ocenę W celu uniknięcia problemów zaplanowano rozpoczęcie robót
publicznych na tych samych ulicach, których przebieg mierzono w ramach
gromadzenia danych ex ante.

Bariery wiązały się z:



Czynnikami kulturowymi: najbliższe uwarunkowania kulturowe i wzorce stylu życia.
Ogromne
wyzwanie
polegające
na
zmianie
bardzo
ustabilizowanych
i naturalizowanych wzorców w dużej części populacji.
Czynnikami finansowymi: zbyt duże uzależnienie od środków publicznych (w tym
finansowania CIVITAS) i dotacji, niechęć środowiska biznesowego do wnoszenia
wkładu finansowego.

Czynnikami sprzyjającymi były:






Polityczne, strategiczne - zaangażowanie kluczowych aktorów z powodów
politycznych i strategicznych, obecność programu lub wizji zrównoważonego rozwoju,
pozytywny wpływ wyborów lokalnych, koalicja pomiędzy kluczowymi interesariuszami
z uwagi na zbieżność poglądów w kierunkach rozwiązań.
Instytucjonalne – struktury administracyjne, procedury przepisy ustawowe, zasady,
regulacje i ich stosowanie, struktura organizacji i programów zostały ulepszone w celu
zapewnienia lepszego środowiska dla ułatwienia rozwoju działania.
Finanse - dostępność środków publicznych (w tym finansowania CIVITAS).
Pozycjonalne - Superbloki są kluczowym czynnikiem SUMP i konsekwencją
wdrożenia zrównoważonego podejścia.

2.3 Badanie panelowe TRANSBICI
Vitoria-Gasteiz wsparła projekt TRANSBICI, którego cele były następujące:






Mierzenie zmian w podziale zadań przewozowych w Vitoria-Gasteiz poprzez
okresowe pomiary ruchu.
Identyfikacja i pomiar kluczowych czynników wpływających na zachowania
komunikacyjne. Cel ten obejmował czynniki kulturowe, społeczne, społeczne,
przestrzenne, miejskie, ekonomiczne, subiektywne (symboliczne i afektywne). W tym
celu przeprowadzono dwa badania: ankietę panelową i ogólną ankietę wyboru
środków transportu.
Opracowanie nowego modelu analizy popytu na podróże z uwzględnieniem
wycieczek rowerowych.
Identyfikacja związków pomiędzy różnymi czynnikami i wybór najlepszej polityki
mobilności w celu wdrożenia skutecznej strategii zwiększania wykorzystania rowerów
na obszarach miejskich.

Projekt ten charakteryzował się multidyscyplinarnym podejściem do trzech aspektów
problemu: modelowania zachowań związanych z mobilnością, psychologicznych aspektów
wyboru podróży oraz cech miast ułatwiających korzystanie z rowerów. Dlatego też
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proponowana metodologia była połączeniem metod i technik ekonomiki transportu, geografii
miejskiej oraz psychologii społecznej.
Ankieta panelowa służyła jako narzędzie monitorowania zmian zachowań i sposobu
postrzegania różnych rodzajów mobilności przez obywateli. Czynnikiem napędzającym te
zmiany było wdrożenie nowego działania promującego jazdę na rowerze i zmniejszającego
prędkość samochodów na ulicach: zastosowanie schematu uspokajającego ruch uliczny na
47 ulicach centrum miasta.

Rysunek 9: Schemat uspokajający ruch uliczny Vitoria-Gasteiz

Działanie zostało wdrożone w 2013 r. - przeprowadzono trzy badania w grupie 358 osób
(zawsze tej samej grupy): jeden przed działaniem, w 2012 r.; drugi zaraz po jego wdrożeniu,
a trzeci i ostatni rok później.
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