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PLAN MOBILNOŚCI
MIEJSKIEJ WIEDNIA

KRÓTKI RAPORT

SPEŁNIENIE KRYTERIÓW PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI
MIEJSKIEJ
W Pakiecie Mobilności Miejskiej COM
(2013) 913 f] opublikowanym w grudniu
2013 r. , Komisja Europejska określiła
wymogi, jakie muszą spełnić planiści
miejscy w celu zapewnienia mobilności
zgodnej z zasadami zrównoważonego
rozwoju. Pod hasłem „Planowanie
dla ludzi” Komisja opowiada się za
ogólnoeuropejską koncepcją SUMP,
wspierając w ten sposób wyraźne przejście
od planowania ukierunkowanego na
samochodyi ruch drogowy, w kierunku
większej równowagi między wszystkimi
rodzajami transportu, zmierzającej do
poprawy jakości życia.
Miasto Wiedeń zaangażowało zewnętrzny
zespół ds. zapewnienia jakości w celu
wsparcia rozwoju planu mobilności w
mieście oraz przeprowadzenia pierwszej

ustrukturyzowanej oceny opartej na
podejściu Planu Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej, po raz pierwszy w Europie. Na
100 możliwych punktów, Wiedeński Plan
Mobilności Miejskiej osiągnął 82 punkty, co
świadczy o doskonałej jakości.
We wszystkich obszarach oceny, uzyskane
wyniki przekroczyły poziom 50%.
Wszystkie obowiązkowe kryteria zostały
spełnione. Wiedeński Plan Mobilności
Miejskiej jest ambitnym dokumentem o
wysokiej jakości, spełniającym europejskie
wymagania SUMP, co czyni go wzorem
planowania zrównoważonej mobilności
miejskiej.
Frank Wefering i Siegfried Rupprecht,
Rupprecht Consult – Forschung & Beratung GmbH,
kwiecień 2015 r.

Kryteria SUMP odnoszą się do sześciu obszarów. Na szczególną uwagę zasługuje
fakt, że najlepsze wyniki osiągnięto w dwóch obszarach: jeśli chodzi o integrację,
wiodącą zasadę każdego SUMP (w tym międzywydziałowe grupy planistyczne, udział
międzysektorowy, połączenie planowania urbanistycznego i skoordynowanego
rozwoju regionalnego,...), Wiedeński Plan Mobilności Miejskiej był w pełni zgodny
z międzynarodowymi standardami. To samo odnosi się do zaawansowanej metody
oceny z obszernym i innowacyjnym zestawem wskaźników. Ma to kluczowe znaczenie
dla realizacji i zapewnia regularny przegląd i aktualizacje planu.
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Jeżeli chcemy zapewnić ochronę
środowiska i klimatu, musimy zacząć
pracować tam, gdzie istnieje potrzeba
nadrobienia zaległości. W Wiedniu
dotyczy to ruchu drogowego. W latach
1995-2013 zużycie energii w tym obszarze
wzrosło o 50%, w szczególności z uwagi
na ruch samochodowy. Żaden inny
obszar nie odnotował podobnej dynamiki
wzrostu. Problem ten potęguje fakt, że
95% paliwa wykorzystywanego w ruchu
drogowym pochodzi z ropy, podczas gdy
zmiany klimatyczne w Wiedniu stają się
coraz bardziej zauważalne. Wiedeński
Plan Mobilności Miejskiej jest pakietem
działań opracowanych przez miasto
Wiedeń w celu poprawy jakości powietrza
i prowadzących do ograniczenia hałasu,
zmniejszenia emisji gazów spalinowych
i rozwoju terenów zielonych w ciągu
najbliższych dziesięciu lat.
W niniejszym krótkim sprawozdaniu
z Wiedeńskiego Planu Mobilności
Miejskiej podkreślono najważniejsze
rozwiązania. Wiąże się to z sukcesami
ostatnich pięciu lat: wyraźna obniżka
cen biletów okresowych (rocznych) w
transporcie publicznym, rozbudowa

systemu zarządzania przestrzenią
parkingową, projekty uspokajające ruch
uliczny oraz ogromny impuls dla rozwoju
transportu rowerowego i publicznego.
Opierając się na tych podstawach,
Wiedeński Plan Mobilności Miejskiej
prowadzi do przyszłośiowego systemu
mobilności, określając ambitne cele i
działania niezbędne do ich osiągnięcia.
Wyłączne pokładanie nadziei w
rozbudowie infrastruktury okazało się
już w przeszłości niewystarczające. Pod
hasłem „Razem w ruchu” zróżnicowane
i skoordynowane podejście umożliwi
utrzymanie niezawodności transportu
w Wiedniu, jednocześnie wpływając
na życie w mieście w jak najmniejszym
stopniu i zaspokajając różnorodne
potrzeby.

Maria Vassilakou
Zastępca Burmistrza
Radna Miejska ds. planowania
przestrzennego, ruchu drogowego i
transportu, ochrony klimatu, energii
i partycypacji społecznej

PRZEDMOWA
3

RAZEM W RUCHU
“Mobilność wymaga odpowiednich dla ludzi i przyjaznych dla
środowiska środków transportu. Miasto Wiedeń jest zobowiązane
do priorytetowego traktowania transportu publicznego, pieszych
i rowerzystów jako najbardziej przyjaznych środowisku środków
transportu. Wiedeń jest ucieleśnieniem przyszłościowej polityki
mobilności miejskiej, która jest nie tylko przyjazna dla środowiska,
ale także akceptowalna pod względem ekonomicznym i społecznym,
a tym samym zrównoważona. Jest zrównoważona pod względem
ekonomicznym, ponieważ opiera się na długoterminowych
inwestycjach, które opłacają się dla miasta i jego lokalizacji. Jest
ona społecznie zrównoważona, ponieważ jej deklarowanym celem
jest zapewnienie wszystkim obywatelom mobilności bez względu na
ich dochody, pozycję społeczną i sytuację życiową. Jest ekologicznie
zrównoważona, ponieważ pomaga chronić zasoby naturalne i
przyczynia się do realizacji celu Inteligentnego Miasta w Wiedniu.”
Cyctat ze STEP 2025

Wiedeński Plan Mobilności Miejskiej
odzwierciedla konsekwentną realizację
wizji miasta zapisanej w Planie Rozwoju
Miast STEP 2025: mobilność w Wiedniu
powinna być sprawiedliwa, zdrowa,
zwarta, przyjazna dla środowiska, solidna
i skuteczna. Hasło to „Razem w ruchu”. W
nadchodzących latach wiedeńska polityka
transportowa będzie bezkompromisowo
nastawiona na wspieranie mobilności
ekologicznej. Wyrażony we wskaźnikach
podziału modalnego, celem STEP 2025
jest „80:20”, co oznacza, że mieszkańcy
Wiednia mają korzystać z transportu
publicznego, rowerowego lub
pieszego w 80% podróży, które muszą
odbyć, podczas gdy udział transportu
samochodowego powinien zmniejszyć
się z obecnych 28% do 20%. Ruch
pieszy i rowerowy to formy aktywnej
mobilności, co oznacza, że sprzyjają
zdrowiu. Eko-mobilność uważana jest
w tej koncepcji za zintegrowany system
- ze zoptymalizowanymi interfejsami
pomiędzy różnymi środkami transportu
i dodatkowymi usługami mobilności
zgodnej z wymogami miasta (np.
karty mobilności, systemy rowerów
publicznych i wspólnego korzystania z
samochodu).
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Wszędzie tam, gdzie w nowych
dzielnicach miasta potrzebne są
dodatkowe drogi o dużej przepustowości,
będą one planowane w sposób
zgodny z potrzebami miasta - oferując
wystarczającą przestrzeń dla pieszych
i rowerzystów, a także dla transportu
publicznego oraz atrakcyjną stylistykę,
zachęcającą do przebywania. Celem jest
rozwój i wykorzystanie infrastruktury
miejskiej jako zasobu, w możliwie
najbardziej efektywny sposób.
“Umożliwienie mobilności bez
posiadania samochodu” jest głównym
problemem polityki transportowej.
Poziom motoryzacji ludności Wiednia,
tj. liczba pojazdów mechanicznych na
mieszkańca, spadł do 381 samochodów
osobowych na 1000 mieszkańców w
ciągu ostatnich dziesięciu lat, co wskazuje
na to, że zasada elastycznego łączenia
środków transportu w zależności od
potrzeb i okoliczności już działa dobrze,
jako atrakcyjna, odporna na kryzys (a
więc solidna) alternatywa. Wymaga to
zwartej zabudowy urbanistycznej oraz
ciągłej rozbudowy wysoce wydajnej
infrastruktury transportu publicznego,
aby zaspokoić potrzeby rozwijającej

się metropolii. Ulepszenia w sieci kolei
podmiejskiej i sieci metra pozostaną
filarem, ale jednocześnie obszary między
nimi powinny być uzupełnianie w styczne
linie tramwajowe oraz linie autobusowe
w celu stworzenia gęstej sieci transportu
publicznego z dobrymi połączeniami w
obrębie miasta oraz pomiędzy miastem, a
przyległym regionem.
Ścisła koordynacja i współpraca w
zakresie transportu i planowania
przestrzennego w całym Regionie
Wschodnim ma kluczowe znaczenie
dla powodzenia wiedeńskiej polityki
transportowej. Dlatego też po raz
pierwszy plan mobilności miejskiej
w Wiedniu zawiera regionalny plan
mobilności przygotowany i wspierany
przez trzy prowincje Burgenland, Wiedeń
i Dolną Austrię; stanowi on podstawę
wszystkich lokalnych i regionalnych
działań w sektorze mobilności i tym
samym wypełnia ideę „Razem w ruchu”.

Wiedeński Plan Mobilności Miejskiej
przygotowano w drodze szeroko
zakrojonej dyskusji, w której uczestniczyło
wiele instytucji i przedstawicieli
organizacji. Uwagi przekazane przez
Radę Obywatelską również zostały
uwzględnione. Wiedeński Plan Mobilności
Miejskiej został przyjęty przez Radę
Miasta w ramach Planu Rozwoju
Miast STEP 2025 w grudniu 2014 roku.
Wiedeński Plan Mobilności Miejskiej wraz
z STEP 2025 dostarcza szczegółowych
wskazówek dotyczących zrównoważonej
mobilności w Wiedniu. Zdefiniowano cele
i opracowano 50 pakietów działań, aby
przyczynić się do osiągnięcia tych celów.
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OBSZARY DZIAŁANIA
DLA MOBILNOŚCI
W WIEDNIU ...

Dzielenie się
zamiast posiadania

sprawiedliwość

Powierzchnia ulic przydzielona sprawiedliwie dla różnych użytkowników oraz
zrównoważona mobilność
przystępna cenowo dla
wszystkich.

Împreună în regiune

sănătoasă
Rata mobilității active în
viața de zi cu zi crește;
scade numărul vătămărilor
corporale cauzate de
accidente.

Mobilitatea în
compact
Distanțele parcurse între
locul de muncă, domiciliu,
zonele de cumpărături și
cele destinate activităților
de petrecere a timpului
liber sunt cât mai
scurte posibil.

Infrastructura transportului:
coloana vertebrală a orașului

Mobilitatea necesită inovare

OBIECTIVELE AMBIȚIOASE DAU TONUL
Viitorul mobilității Vienei este caracterizat de 6 obiective, urmărite simultan și
considerate echivalente: mobilitate echitabilă – ecologică – robustă – eficientă –
compactă – sănătoasă. Pentru a atinge aceste obiective, este necesară adoptarea a
numeroase măsuri și implementarea lor într-o manieră coordonată. Aceste măsuri și
procese au fost grupate în 9 domenii de acțiune.
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Spațiul public: partajarea
străzilor în mod echitabil

Guvernanță: responsabilități
și resurse

ecologică
Mobilitatea generează cât
mai puțină poluare, rata
eco-mobilității aferente
călătoriilor efectuate în Viena
și împrejurimile sale
este în creștere.

robustă

n Viena este

Mobilitatea este cât mai fiabilă
și cât mai rezistentă la crize.
Mobilitatea este posibilă fără
deținerea în mod necesar a
unui mijloc de transport

Afaceri în plin elan

Organizarea transportului:
o modalitate mai
inteligentă de gestionare
a mobilității

eficientă
Resursele sunt utilizate
mai eficient – cu ajutorul
unor tehnologii și procese
inovatoare

O mobilitate eficientă prin
managementul mobilității

INDICATORII FAC POSIBILĂ MONITORIZAREA DEZVOLTĂRII
MOBILITĂȚII
Pentru fiecare din cele șase obiective ale Planului de Mobilitate Urbană al Vienei,
au fost identificați indicatori care vor permite monitorizarea și controlarea dezvoltării
mobilității în următorii câțiva ani. De exemplu, ponderea suprafețelor disponibile
pentru deplasarea cu bicicleta, mersul pe jos și transportul public trebuie să
crească în cadrul tuturor proiectelor de modernizare și regenerare urbană, conform
obiectivului „mobilității echitabile”.
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NOUĂ DOMENII
DE ACȚIUNE
Planul de Mobilitate Urbană al Vienei
grupează măsurile care conduc la
realizarea obiectivelor în cadrul a nouă
domenii de acțiune:
—— Spațiul public: partajarea străzilor în
mod echitabil
—— Guvernanță: responsabilități și
resurse
—— O mobilitate eficientă prin
gestionarea mobilității
—— Utilizarea în comun, în locul
proprietății
—— Organizarea transportului: o
modalitate mai inteligentă de
gestionare a mobilității
—— Infrastructura transportului: coloana
vertebrală a orașului
—— Afaceri în plin elan
—— Mobilitatea necesită inovare
—— Împreună în regiune

Toate măsurile și procesele înglobează
următoarele principii:
—— Siguranța rutieră: datorită unei mari
varietăți de măsuri, siguranța rutieră
în orașul Viena a crescut continuu
de mai multe decenii. Scopul
administrației Vienei în domeniul
siguranței rutiere este „Viziunea zero”,
adică să nu se mai producă în oraș
accidente rutiere fatale.
—— Eliminarea barierelor: în ultimii ani,
au fost adoptate numeroase măsuri
pentru crearea unui sistem de trafic
și transport fără bariere. Bordurile
mai joase, semafoarele cu semnale
acustice și sistemele tactile de
orientare contribuie la facilitarea
deplasării prin oraș a persoanelor cu
mobilitate redusă (permanent sau
temporar).
—— Integrarea principiului egalității
dintre bărbați și femei și diversitatea
de gen: măsurile propuse au fost
testate în ceea ce privește modul
în care acestea afectează diverse
grupuri de utilizatori și au fost
ajustate în funcție de rezultate
(„verificarea echității”).
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SPAȚIUL PUBLIC:
PARTAJAREA
STRĂZILOR ÎN
MOD ECHITABIL
MAI MULT SPAȚIU PENTRU
TRANSPORTUL PUBLIC, CICLIȘTI
ȘI PIETONI
În trecut, proiectarea străzilor acorda
prioritate autovehiculelor. În prezent,
peste 65% din suprafața străzilor este
alocată traficului motorizat și parcărilor,
deși numai 28% din călătorii sunt
efectuate cu automobilul. În ultimii câțiva
ani, un număr tot mai mare de oameni au
trecut de la condusul mașinii la ecomobilitate. Din acest motiv, pe viitor,
pietonilor, transportului public și cicliștilor
li se va acorda mai mult spațiu.
Amenajarea unor străzi atrăgătoare
pentru pietoni și cicliști poate determina
mai mulți oameni să se deplaseze pe jos
sau cu bicicleta.

COEXISTENȚA PARTICIPANȚILOR
LA TRAFIC
Multe conflicte între participanții la
trafic apar din cauza repartizării stricte a
spațiului aferent fiecăruia dintre diferitele
moduri de transport și a insistenței
asupra propriilor drepturi, atunci când
se confruntă interese diferite. Pe viitor,
se intenționează ca pietonii, bicicliștii,
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utilizatorii transportului public, precum și
conducătorii auto, motocicliștii sau cei
care circulă cu motorete să folosească
spațiul într-o manieră echitabilă
și respectuoasă. În acest context,
administrația Vienei susține introducerea
mai multor spații partajate și a unor zone
pietonale temporare. Aceste măsuri sunt
menite să îmbunătățească coexistența
participanților la trafic și calitatea odihnei
și a activităților de recreere.

O MOBILITATE ACTIVĂ ȘI SIGURĂ
PENTRU ADOLESCENȚI
Pentru a ajunge la școală, peste 87%
dintre copiii cu vârste cuprinse între 6
și 14 ani merg pe jos, cu bicicleta sau
călătoresc cu transportul în comun.
Calitatea și siguranța curților școlilor
trebuie îmbunătățite, astfel încât să existe
suficient spațiu pentru ca cei mici să
vină sau să plece de aici în siguranță.
Aceasta nu este doar o modalitate de
a le oferi copiilor mai mult spațiu, în
general, ci și de a facilita deplasarea lor
în siguranță la școală și înapoi acasă,
atunci când nu sunt însoțiți de adulți

Spațiul folosit per persoană în funcție de modul de transport

0.8 μ2
3 m2
20 m2
5 persoane, 40 km/h

60 m2
1 persoană, 40 km/h

9.4 m2
Capacitate maximă,
40 km/h

4.6 m2
Capacitate maximă,
40 km/h

Într-un oraș aflat în continuă dezvoltare, există tendința de utilizare excesivă a capacității infrastructurii, astfel
încât spațiul existent trebuie folosit cât mai eficient. Diagrama indică spațiul utilizat de fiecare mod de transport.

Adaptare bazată pe cartea: John Whitelegg (1993), Transport pentru un viitor sustenabil: cazul Europei, Bellhaven Press (1993).
Reprezentare realizată de: Flow(n)/Mobility in Chain

EXEMPLE DE MĂSURI
Acordarea unei atenții deosebite
coexistenței participanților la trafic
Administrația Vienei susține adoptarea
unor măsuri pentru îmbunătățirea
„coexistenței participanților la trafic”,
care vizează o cooperare echitabilă și
respectuoasă, de exemplu, crearea de
spații partajate
Îmbunătățirea calității și sporirea
siguranței curților școlilor
În fața școlilor și grădinițelor sunt create
zone în care este interzisă circulația
autovehiculelor sau zone de calmare a
traficului. Zonele din fața școlilor, în care
se interzice temporar accesul vehiculelor,
sunt testate ca proiecte-pilot dimineața,
înainte de începerea orelor

Deschiderea temporară a străzilor
pentru mobilitatea activă
Tronsoanele de străzi pretabile sunt
transformate temporar în zone pietonale,
de exemplu străzile destinate activităților
de petrecere a timpului liber, în weekend
(play streets) – atât în centrul orașului
mai dens construit, cât și în cartierele mai
periferice.
Conversia sectoarelor stradale
Ori de câte ori este posibil, anumite
tronsoane, care sunt utilizate în mod
curent ca benzi de circulație sau
de întoarcere/parcare, sunt puse la
dispoziție pentru relaxare, plimbare,
transportul public și mersul cu bicicleta.
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GUVERNANȚĂ:
RESPONSABILITĂȚI
ȘI RESURSE
NOI ABORDĂRI ÎN ADMINISTRAȚIE
Având în vedere că orașul și sectoarele
sale se confruntă cu noi provocări, sunt
necesare noi abordări în administrarea
lor. Sarcinile și problemele societale
devin tot mai complexe, iar obiectivele
diferiților actori sunt mai diverse decât
oricând. Pentru a face față provocărilor,
se caută noi forme de cooperare și
conducere în cadrul administrației
publice, precum și de colaborare cu
patenerii din afara acesteia.

INTERACȚIUNEA ACTORILOR
PUBLICI ȘI PRIVAȚI
„Guvernanța” reprezintă o cultură a bunei
cooperări în cadrul procesului decizional
și, astfel, evidențiază interacțiunea
dintre actorii publici și privați. În cadrul
planificării și executării proiectelor,
instituțiile publice caută tot mai mult
să coopereze cu alți actori, precum
întreprinderi, cetățeni și grupuri de interes.
Nivelul sectoarelor orașului este deosebit
de important pentru planul de mobilitate
urbană: multe dintre măsurile propuse
intră în sfera lor de competență.

EXEMPLE DE MĂSURI
Planuri locale de mobilitate
Provocările cu care se confruntă
anumite zone mai mari ale orașului, de
exemplu sectoarele urbane sau marile
cartierele, necesită soluții integrate care
să includă toate modurile de transport.
Acest lucru este valabil în special pentru
suburbii. Adesea, sunt necesare diverse
măsuri și proiecte corelate, iar pe viitor
acestea vor fi dezvoltate sub forma
unor planuri locale de mobilitate, la nivel
de sector. Conexiunile regionale cu
zonele suburbane au, de asemenea, o
importanță esențială.
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Noi priorități și exigențe pentru
evaluările efectuate de experții în
domeniul transportului
În prezent, evaluările efectuate de
experți în vederea construirii de noi
drumuri sau a reconfigurării străzilor
privesc, în principal, transportul motorizat
privat. Pe viitor, acestea vor acorda mai
multă atenție modurilor sustenabile de
transport.
Coordonarea și clasificarea rețelelor
de străzi și drumuri
Această clasificare permite vizualizarea
rolului și a tipului fiecărei artere și stă la
baza extinderii și reconversiei dorite a
rețelei stradale a Vienei, fiind o condiție
prealabilă importantă pentru planificarea
ulterioară, de exemplu: evaluări privind
zonele în care este posibilă și necesară
calmarea traficului sau prioritizarea
transportului public.

TRANSPORT EFICIENT
PRIN MANAGEMENTUL
MOBILITĂȚII
Managementul mobilității influențează
comportamentul participanților la trafic,
prin informații, asistență și o gamă de
servicii bine coordonate. Până la urmă,
mobilitatea sustenabilă nu se referă
doar la infrastructură, ci și la utilizarea
eficientă a resurselor disponibile.

CONEXIUNI MAI BUNE
MULȚUMITĂ UNEI INFORMĂRI
EXHAUSTIVE
Mulți oameni folosesc o varietate de moduri
de transport în fiecare zi și această tendință
nu se va schimba. De aceea, ar trebui să
fie ameliorată suplimentar informarea cu
privire la modurile de transport și legăturile
dintre ele – cu date disponibile atât în
format digital, cât și în sistem clasic, prin
transmiterea verbală a informațiilor de la o
persoană la alta. Inovațiile, precum cardul
de mobilitate, care oferă un acces mai rapid

la oferte variate (de exemplu, abonamentele
anuale pentru mijloacele de transport în
comun, parcări interioare și centre de
bike-sharing) stabilesc tendințele. Punctele
de informare ar trebui să fie păstrate în
continuare pentru toate persoanele care
nu folosesc computere sau telefoane
inteligente (smartphones).

FURNIZAREA DE CONSULTANȚĂ
ÎN MATERIE DE MOBILITATE LA
MOMENTUL POTRIVIT
Informațiile și consultanța privind
mobilitatea au cel mai mare succes
atunci când sunt disponibile în
momentele cruciale ale vieții, atunci
când obiceiurile trebuie adaptate noilor
circumstanțe – de exemplu, atunci când
copiii încep școala, când oamenii se
mută sau încep să lucreze într-un loc de
muncă nou.

EXEMPLE DE MĂSURI
Consultanța privind mobilitatea
multimodală: un centru unic
În ultimii câțiva ani, gama de servicii
de mobilitate a devenit mai largă, dar
și mai dificil de urmărit. „Centrul de
mobilitate” al Vienei va reuni, pe viitor,
toate informațiile și va deveni un ghișeu
unic pentru utilizatorii finali și o platformă
pentru inițiativele referioare la modurile
sustenabile de deplasare

Managementul mobilității pentru
cartierele noi
Oamenii care se mută într-o casă nouă
profită de această ocazie pentru a-și
regândi nevoile în materie de mobilitate.
Pe viitor, informațiile privind opțiunile
de mobilitate vor fi distribuite în rândul
persoanelor care se mută într-o locuință
nouă și le vor fi puse la dispoziție mai
multe opțiuni.

Gestionarea mobilității în școli și
întreprinderi
Școlile și întreprinderile sunt locuri
importante în care trebuie să fie
inițiată promovarea mobilității active
în drum spre locul de muncă sau spre
școală. Așadar, administrația Vienei
va întreprinde și mai multe măsuri
pentru gestionarea mobilității în școli și
întreprinderi.

Acorduri private privind problemele
legate de mobilitate
Acestea completează planurile
urbanistice, atunci când trebuie
implementate obiectivele planificării
urbane definite. Pe viitor, chestiunile
legate de mobiliate vor fi incluse în
astfel de acorduri private, în beneficiul
intereselor publice.
13

DZIELENIE SIĘ
ZAMIAST
POSIADANIA
SAMOCHODY I ROWERY
DO UŻYTKU TYMCZASOWEGO

“Współdzielenie zamiast posiadania „jest
trendem międzynarodowym. Mieszkania,
meble, ogrody, wyposażenie, a nawet
samochody, a także rowery mogą być
wykorzystywane przez kilka osób.
Dostęp do współużytkowania staje
się coraz łatwiejszy, pragmatyczny,
wydajny i wygodny, a redukcja kosztów
jest najbardziej znaczącą motywacją.
Jasna tendencja wśród młodych ludzi
w dużych miastach Europy, to koniec z
braniem pod uwagę samochodu jako
symbolu (statusu), mają oni mniejsze
pragnienie posiadania samochodu.
Wspólne korzystanie z samochodu i
rowerów w wielu miastach i regionach
rozwija się szybko i jest postrzegane jako
uzupełnienie do transportu publicznego.
Stały dostęp do Internetu przez smartfony
ułatwia korzystanie z tych usług.

Miasto Wiedeń stawia na rowery
publiczne oraz współużytkowanie
samochodów jako uzupełnienie transportu
publicznego lub pieszego dla osób, które
nie posiadają samochodu. Jeden pojazd
systemu współużytkowania samochodów
zastępuje 4-8 samochodów prywatnych.
Do 2025 r., 50% populacji miasta
powinno posiadać lokalizację stacji
car-sharing w obrębie maksymalnego
promienia 500 metrów od ich domu, a
40% powinno być w stanie znaleźć stację
wspólnego korzystania z rowerów w
zasięgu 300 metrów.

Stacje rowerów publicznych

Podróże na rowerach miejskich na jedną stację
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PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA
Dalszy rozwój systemów rowerów publicznych
Wspólne korzystanie z rowerów jest
przyjazną dla środowiska, multimodalną
usługą; systemy w centrum miasta i
na przedmieściach oraz (w ramach
współpracy regionalnej) w obszarze
Wschodniej Austrii są rozszerzane.
Połączenia z transportem publicznym są
tam łatwo wykonalne.
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Bliższe wzajemne powiązania między
pojazdami współużytkowanymi oraz
transportem publicznym
Razem z dostawcą transportu publicznego,
Wiener Linien, miasto Wiedeń
przygotowało strategię dla car-sharingu
dającą usługodawcom pragnącym
prowadzić działalność gospodarczą w
Wiedniu przejrzyste warunki ramowe.
Tworzenie punktów mobilności
Punkty mobilności dają nieskomplikowany
i szybki dostęp do mobilności
niskoemisyjnej, przez całą dobę.

ORGANIZACJA TRANSPORTU: BARDZIEJ INTELIGENTNY SPOSÓB
ZARZĄDZANIA MOBILNOŚCIĄ
Efektywne połączenie transportu
publicznego, ruchu pieszego i
rowerowego jest jednym z kluczowych
elementów zwiększających mobilność
ekologiczną. Oprócz przebudowy ulic,
do wykonania tego zadania potrzebne są
zmiany w organizacji transportu. Zaletą
takich środków jest to, że można je podjąć
stosunkowo szybko i po stosunkowo
niskich kosztach. Krótsze czasy
oczekiwania na skrzyżowaniach, krótkie
i bezpieczne trasy oraz punktualność

autobusów i tramwajów sprawiają, że
szczególnie atrakcyjne jest poruszanie się
pieszo, rowerem i środkami transportu
publicznego.
Generalnie Wiedeń jest miastem z wieloma
zasadami i przepisami. W przyszłości mają
one zostać zredukowane. Nowe środki
organizacji transportu mogą przyczynić
się do lepszego „współistnienia“ w ruchu
drogowym.

Instalacje sygnalizacji świetlnej w stolicach prowincji Austrii w zależności od długości sieci
ulicznej
(Liczba instalacji* na 10 km ulicy)
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PRZYKADOWE DZIAŁANIA
Krótsze oczekiwanie dla pieszych
i rowerzystów
Ważnym celem w programowaniu
sygnalizacji świetlnej jest jak najkrótsze
maksymalne oczekiwanie pieszych i
rowerzystów. W tym celu należy skrócić
czasy cyklu świateł drogowych.
Więcej skrzyżowań z uproszczonym
sterowaniem
Obecnie w Wiedniu znajduje się około
1300 instalacji sygnalizacyjnych. Według
porównania międzynarodowego i austriackiego, jest to duża liczba. W przyszłości skrzyżowania w miejscach o niskim natężeniu ruchu powinny być organizowane bez sygnalizacji w taki sposób, aby było to możliwe w sposób bezpieczny.

Przyspieszenie głównych linii transportu publicznego
Przyspieszenie transportu publicznego
w celu rzeczywistego skrócenia
czasu tranzytu „od drzwi do drzwi” w
transporcie naziemnym, jak również
niezawodne, regularne operacje
zgodne z rozkładem jazdy oraz dobrze
zaprojektowane drogi dojazdowe do
przystanków i wyjścia z przystanków
mają zasadnicze znaczenie.
Skrócenie odległości dla rowerzystów
Otwarcie w Wiedniu ulic
jednokierunkowych dla rowerów w
największym możliwym stopniu ma
sprawić, że jazda rowerem w Wiedniu
będzie jeszcze bardziej atrakcyjna.
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INFRASTRUKTURA
TRANSPORTOWA:
KRĘGOSŁUP MIASTA
Sprawnie funkcjonująca infrastruktura
transportowa jest głównym wymogiem
jakości życia i działalności gospodarczej,
zapewniającym ludziom i towarom
dotarcie do miejsca przeznaczenia oraz
zapewniającym bezpieczeństwo dostaw.
Wiele już robi się we Wiedniu, aby
ułatwić pokonywanie krótkich odległości
między pracą, szkołą, zaopatrzeniem
w codzienne potrzeby, miejscem
zamieszkania i miejscami spędzania
czasu wolnego. Niemniej jednak
spodziewany jest większy ruch drogowy
ze względu na wzrost liczby ludności
i zwiększoną mobilność. Przejście na
eko-mobilność uważa się za pożądane,
aby liczba podróży samochodem
zmniejszyła się lub przynajmniej
nie wzrosła - mimo wzrostu liczby
mieszkańców. Jednocześnie zwiększy się
ruch rowerowy i pieszy. W związku z tym
inwestycje w stosowną infrastrukturę są
szczególnie efektywne i dlatego pilne.

ROZWÓJ TRANSPORTU
PUBLICZNEGO
Linie podziemne, podmiejskie linie kolejowe i tramwajowe są rozbudowywane i
uatrakcyjniane. Kontynuowana jest zasada terminowego rozwoju transportu publicznego w nowych dzielnicach. Wiedeński Plan Mobilności Miejskiej stanowi
podstawę dla kolejnych 12 km linii metra
i 18 km linii tramwajowych.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA
Przystanki multimodalne
Podstawowe węzły i bardzo często
odwiedzane przystanki są ważnymi
punktami dla celów łączenia
i zrewidowania infrastruktury
multimodalnej. Koncepcja przystanków
i ich najbliższego otoczenia będzie
16

NA ZEWNĄTRZ I NA PIECHOTĘ
Wystarczająco szerokie chodniki
(2 metry w dalszym ciągu stanowią
minimalną szerokość), bezpośrednie i
atrakcyjne ścieżki powinny przyciągać
mieszkańców do częstszego chodzenia,
nie tylko w czasie wolnym i podczas
podróży, ale także w drodze do pracy i w
codziennych sytuacjach. Wiedeńska Sieć
Szlaków Miejskich będzie w przyszłości
oferować bezbarierowe i wygodne
połączenia pomiędzy częściami dzielnic,
węzłami komunikacji miejskiej i innymi
ważnymi destynacjami w mieście.

JAZDA ROWEREM NA CO DZIEŃ
Wiedeńskie trasy rowerowe mają w
przyszłości stać się jeszcze lepsze pod
względem jakości, a luki w sieciach
zostaną zlikwidowane, tak aby jazda
rowerem stała się rzeczą oczywistą dla
większości mieszkańców. Działania te
uzupełnią działania organizacyjne - w tym
zniesienie obowiązkowego korzystania
ze ścieżek rowerowych, zmiany w fazach
sygnalizacji świetlnej lub konwersja
nawierzchni dróg nieużywanych już w
ruchu samochodowym. Długodystansowe
trasy rowerowe o szczególnie wysokich
standardach są w tym kontekście
sztandarowym projektem.

w centrum uwagi, tak aby transport
publiczny i dodatkowy transport
stanowiły usługi, z których można z
nich wygodnie korzystać. Może to
stanowić wartość dodaną dla transportu
publicznego na przedmieściach i w
większym regionie, przyciągając w
ten sposób potencjalnych nowych
użytkowników.

Rozwój promenad spacerowych
Ogółem na siedmiu spacerowych
promenadach piesi znajdą szczególnie
wysokie standardy. Pierwsze dwa
projekty tego rodzaju będą zrealizowane
do 2018 r.

Rozbudowa sieci podziemnej
Poprzez rozszerzenie U1 do Oberlaa,
modernizację U4 i U6, jak również
rozbudowę U2 i budowę nowej linii U5,
sieć zostanie ulepszona, a obciążenie
istniejących linii zostanie rozporoszone.

Rozwój ścieżek rowerowych dużych
odległości
By wspierać ruch rowerowy na długich
dystansach, w tym dojazdy rowerem
do pracy, pierwsza taka trasa zostanie
wdrożona do 2013 r., a kolejne do roku
2025.

Optymalne połączenia dla nowych
rozwijających się obszarów miasta
W wielu przypadkach najlepszym
rozwiązaniem są tramwaje, szczególnie w
kontekście podłączenia nowych dużych
rozwijających się obszarów miasta. W
sytuacji, gdy zdolność transportowa w
średnim zakresie musi być zapewniona,
, koszty budowy i eksploatacji wynoszą
jedynie ułamek wydatków związanych
z budową linii podziemnej i łatwiej jest
obsługiwać większe obszary. Nowymi
liniami tramwajowymi planuje się
świadczenie usług powiązanych z liniami
metra i sieci pociągów podmiejskich, a
także wykorzystanie ich jako użytecznych
połączeń stycznych.

Poprawa usług transportu kolejowego
w mieście i regionie
“Pakiet pociągów podmiejskich obejmuje
lepsze usługi dzięki większej
częstotliwości, lepszej jakości i
koordynacji działań
marketingowych. Pierwsze elementy
można odczuć w krótkiej perspektywie:
dalsze ulepszenia będą zależały od
przyszłych projektów infrastrukturalnych
Austriackich Kolei Federalnych
realizowanych w dłuższej perspektywie
czasowej.

Obszary centralne w rozbudowie transportu publicznego

Kolej podmiejska Ulepszenia operacyjne
Projekty infrastrukturalne
Oś wschód-zachód

Linie tramwajowe
Obszary projektów tramwajowych
w ramach Pakietu Inwestycyjnego Transportu Publiczego z dnia 27
czerwca 2014
Projekty tramwajowe w ramach
Pakietu Inwestycyjnego Transportu
Publiczego z dnia 27 czerwca 2014
Kolejne projekty tramwajowe

Rozbudowa sieci podziemnej
U1
U2
U5

Utrzymanie i
modernizacja
sieci
podziemnej
U4
U6
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BIZNES
W RUCHU

Ustanowienie i wzmocnienie wydajnych
systemów transportu i logistyki jest
głównym celem miasta Wiedeń.
Przedsiębiorstwa indywidualne odnoszą
takie same korzyści z dobrych warunków
dla transportu komercyjnego, jak i klienci,
którzy otrzymują towary w sposób szybki i
efektywny kosztowo przez co Wiedeń staje
się konkurencyjnym miejscem prowadzenia
działalności gospodarczej.

SPRAWNY TRANSPORT
HANDLOWY W ROZWIJAJĄCYM
SIĘ MIEŚCIE
Jeśli ruch uliczny ogólnie wzrośnie
zgodnie z oczekiwaniami ze względu
na przewidywany wzrost liczby
ludności, ulice Wiednia będą bardzo
zatłoczone, chyba że nastąpi zmiana
przyzwyczajeń. Przejście w kierunku
mobilności ekologicznej ma zatem nadal

kluczowe znaczenie dla utrzymania lub
poprawy czasu podróży w transporcie
komercyjnym.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ,
MNIEJSZE EMISJE
Jeśli generuje niski poziom hałasu i emisji,
logistyka może znacząco przyczynić
się do poprawy jakości życia i ochrony
środowiska w Wiedniu. Miasto Wiedeń
zidentyfikowało potencjał e-mobilności
we flotach pojazdów przejeżdżających
ogromne ilości kilometrów. Rowery
towarowe doskonale nadają się do
transportu na krótkich trasach w mieście.
Potrzebują mało miejsca do parkowania,
mają niskie koszty operacyjne i mogą być
również używane w strefach o małym
natężeniu ruchu. Towary mogą być
dostarczane bez powodowania hałasu i
emisji, co czyni je szczególnie wydajnymi.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA
Dalszy rozwój centrów dystrybucji
towarów
Rozbudowywane są dwa centra
dystrybucji towarów w porcie
wiedeńskim i przy terminalu towarowym
Inzersdorf.
Wielofunkcyjne pasy ruchu i strefy
załadunku dla transportu prywatnego
i służbowego
Wielofunkcyjne pasy przeznaczone są do
użytku w nowych obszarach urbanistycznych i istniejących dzielnicach, gdzie zastąpią konwencjonalne pasy dla parkingów przyulicznych. Parkowanie pozostanie możliwe, ale pasy te mogą być również wykorzystywane do innych celów.
Wspólnotowe skrzynki na paczki
Przesyłki wspólnotowe lub skrzynki
pocztowe są zamykanymi pojemnikami, w
których można deponować paczki i z
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których mogą być odbierane dostarczone
towary. Mogą być one umieszczane
w sklepach na parterze lub w pobliżu
głównych węzłów transportu publicznego,
co pomaga zmniejszyć liczbę nieudanych
prób dostawy i uniknąć długich podróży
do punktów odbioru.
Dobre warunki dla rowerów
towarowych
Miasto Wiedeń stworzy warunki
niezbędne do urzeczywistnienia
wykorzystania rowerów towarowych, a
także wykorzysta je w większym stopniu
w usługach komunalnych
Ukierunkowane finansowanie
e-mobilności
Miasto Wiedeń oferuje dotacje na zakup
pojazdów elektrycznych, w szczególności
dla flot przedsiębiorstw.

MOBILNOŚĆ
WYMAGA INNOWACJI

Badania i innowacje odgrywają kluczową
rolę w osiąganiu ambitnych celów
mobilności, jakie wyznaczył sobie
Wiedeń. W związku z tym powiązane
środki mają na celu umożliwienie miastu
Wiedeń przyczynienia się do ożywionego
rozwoju badań i innowacji, z których
będzie ono również mogło korzystać w
praktyce.

INNOWACJE WIEDEŃSKIE
DLA MOBILNOŚCI
Wiedeń wielokrotnie rozwijał
międzynarodowe innowacje w dziedzinie
transportu miejskiego i publicznego.
Szczególną wartość dodaną dla
użytkowników stanowią systemy
informacji o transporcie, takie jak portale

użytkowników „qando” i „AnachB I VOR”,
podejścia marketingowe, takie jak roczny
bilet za 365.00 EUR lub technologie
samochodowe, w tym tramwaje ULF,
najniższe tramwaje ultra-niskopodłogowe
na świecie.
Miasto Wiedeń pragnie nadal aktywnie
rozwijać badania i rozwój, szczególnie
w kontekście projektów i zastosowań
służących wzmocnieniu mobilności
ekologicznej. Multimodalność, jak również
ruch pieszy, przestrzeń publiczna i
jazda na rowerze będą w większym niż
dotychczas stopniu koncentrować się na
rozwoju.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA
Ukierunkowane wykorzystanie finansowania w dziedzinie badań naukowych i innowacji
Miasto Wiedeń zapewnia przedsiębiorstwom znaczne środki finansowe za pośrednictwem swoich agencji finansujących. Podczas przygotowywania zaproszeń należy uwzględnić aspekty związane
z mobilnością.
Ścisła współpraca z naukowcami i
nauczycielami
Poza bezpośrednimi kontaktami
dwustronnymi pomiędzy miastem
Wiedeń a nauczycielami w placówkach
szkolnictwa wyższego, intensyfikują
tę współpracę takie instrumenty jak
profesury, kolegia doktoranckie, platformy
prac dyplomowych oraz współpraca
naukowa.

Rozszerzanie istniejących innowacji
Istniejące innowacje, takie jak prototyp
zintegrowanej platformy mobilności
„SMILE“ (który łączy planowanie tras,
informacje o dostępności transportu
publicznego i cenach biletów, a także
funkcje rezerwacji bezpośredniej
i płatności dla różnych rodzajów
transportu) lub platforma integracji
wykresów (cyfrowa reprezentacja
sieci transportowej jako podstawa dla
aplikacji obejmujących informacje o
ruchu drogowym i planowanie tras oraz
modelowanie ruchu) powinny zostać
utrzymane lub rozszerzone.
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RAZEM W REGIONIE

Ścisła koordynacja i współpraca z innymi
podmiotami w całym wschodnim
regionie Austrii ma zasadnicze znaczenie
dla powodzenia polityki transportowej
w Wiedniu. Z tego powodu prowincje
Wiedeń, Dolna Austria i Burgenland po
raz pierwszy wspólnie przygotowały
grunt i opracowały działania w tym
zakresie.
Wspólnymi wyzwaniami dla regionu
jest wzrost liczby ludności - zwłaszcza w
pobliżu Wiednia, gdzie większość podróży
do miasta odbywa się samochodem zwiększenie transportu towarowego i
organizacja transportu publicznego poza
głównymi aglomeracjami.

Istnieje wspólna świadomość znaczenia
transportu publicznego jako rozwiązania.
Planowanie przestrzenne i rozwój
regionalny wymaga właściwego działania;
w końcu należy unikać rozproszonych
struktur osadniczych, podczas gdy
główny transport publiczny musi
być dostępny na głównych trasach, a
jednocześnie umożliwiać dostęp do
niego mniej zaludnionym obszarom,
np. poprzez usługi transportowe
reagujące na popyt. Prowincje uzgodniły
również stanowisko w sprawie inicjatyw
ponadnarodowych, takich jak rozwój
projektów mobilności w regionie
centrope we współpracy z sąsiednimi
regionami na północy i wschodzie, czy
sieci transeuropejskie.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA
Regionalne partnerstwa na rzecz
mobilności w regionie Wiednia
Tzw. „regionalne partnerstwa na rzecz
mobilności“ ze wspólnymi celami,
działaniami i projektami mają być
rozwijane wzdłuż korytarzy - podobnie
jak działania pilotażowe w ramach
regionalnej koncepcji mobilności dla
korytarza Schwechat - Region Portu
Lotniczego w Wiedniu.
Jazda rowerem przez granice miast i
regionów
W celu zintensyfikowania ruchu
rowerowego uzgodniono działania
w zakresie public relations oraz
rozbudowę ważnych tras rowerowych
przekraczających granice miasta,
które mogą być wykorzystywane w
codziennym ruchu drogowym.
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Wspólne zamówienia w transporcie
kolejowym
Te trzy prowincje dążą do stworzenia
wspólnej podstawy do negocjowania
zamówień na transport kolejowy
po wygaśnięciu istniejących umów
o świadczenie usług transportu
kolejowego.
Transgraniczny multimodalny system
informacji o ruchu drogowym
Dostępność informacji o mobilności dla
podróżnych w całym regionie ma zostać
zwiększona. Celem długoterminowym
jest opracowanie aplikacji na wzór
aplikacji AnachB. at
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WSZYSTKIE DZIAŁANIA
Przestrzeń publiczna: Sprawiedliwy podział ulic
Koncentracja na współistnieniu w ruchu
Więcej jakości i bezpieczeństwa podwórek szkolnych
Tymczasowe otwarcie ulic dla aktywnej mobilności
Więcej jakości przestrzeni ulicznych - atrakcyjny wygląd i udogodnienia
Zmiana przeznaczenia ulic
Duże znaczenie eko-mobilności w nowych przestrzeniach ulicznych
Zarządzanie: obowiązki i zasoby
Więcej zasobów dla aktywnej mobilności
Współpraca i usługi administracji miasta dla dzielnic
Lokalne plany mobilności
Narzędzia palnistyczne i procesy dla przyszłości transportu publicznego
Koordynacja i klasyfikacja sieci ulic i tras
Nowe priorytety i wymagania dla eksperckiej oceny transportu
Stworzenie systemu udostępniania danych dotyczących mobilności
Efektywna mobilność dzięki zarządzaniu mobilnością
Doradztwo w zakresie mobilności wielomodalnej: punkt kompleksowej obsługi
Zarządzanie mobilnością w szkołach i przedsiębiorstwach
Zarządzanie mobilnością w nowych dzielnicach
Wprowadzenie internetowego kalkulatora mieszkaniowego i mobilności
Umowy prywatne dotyczące kwestii związanych z mobilnością
Dzielenie się zamiast posiadania
Dalszy rozwój systemów rowerów publicznych
Ściślejsze powiązanie klasycznego udostępniania samochodów z transportem publicznym
Wsparcie dla nowych systemów współdzielenia samochodów
Ustanowienie punktów mobilności
Organizacja transportu: inteligentniejszy sposób zarządzania mobilnością
Opracowanie rejestru skrzyżowań wiedeńskich
Krótsze oczekiwanie dla pieszych i rowerzystów
Więcej skrzyżowań z uproszczoną kontrolą
Przyspieszanie głównych linii transportu publicznego
Skracanie odległości dla rowerzystów
Infrastruktura transportowa: kręgosłup miasta
Przystanki multimodalne - więcej niż proste przystanki transportu publicznego
Rozszerzenie parkingów dla rowerów na gruntach prywatnych i publicznych
Większa wygoda dla pieszych: „Sieć tras Miasta Wiedeń“
Wzmocnienie głównych szlaków komunikacyjnych poprzez rozbudowę sieci metra
Optymalne usługi transportu publicznego dla nowych obszarów miejskich
Nowe ulice dla nowych dzielnic
Rozwijanie promenad spacerowych
Poprawa dostępności i jakości infrastruktury rowerowej
Rozwijanie długodystansowych tras rowerowych
Zwiększenie usług transportu kolejowego dla miasta i regionu
Biznes w ruchu
Wiedeń - łatwo dostępny z całego Świata
Dalszy rozwój centrów dystrybucji towarów i koncepcja obszarów zastosowań komercyjnych
Wielofunkcyjne pasy ruchu ze strefami załadunkowymi do transportu prywatnego i biznesowego
Stworzenie wspólnych placów załadunkowych
Paczkomaty społecznościowe dla dostaw
Dobre warunki dla rowerów towarowych
Ukierunkowane finansowanie e-mobilności
Wprowadzenie ogólnej opłaty za przejazd ciężarówką
Mobilność wymaga innowacji
Ocena potrzeb innowacyjnych poprzez proces monitorowania
Aktywne sterowanie projektami innowacyjnymi
Celowe wykorzystanie funduszy w badaniach i innowacji
Ścisła współpraca z naukowcami i nauczycielami
Poszerzenie istniejących innowacji
Razem w regionie
Transgraniczny multimodalny system informacji o ruchu
Atrakcyjne bilety na transgraniczny transport pasażerski
Realizacja projektów wzdłuż korytarzy kolejowych TEN
Zintensyfikowana współpraca w zakresie transportu na Dunaju
Wymiana informacji i koordynacja
Procesy współpracy
Projekty

22

DROGA DO PLANU
MOBILNOŚCI W MIEŚCIE
Plan mobilności miejskiej jest
konsekwentnym odzwierciedleniem
zmiany paradygmatu, polegającego
na odejściu od planowania transportu
jako głównego zadania technicznologistycznego na rzecz mobilności jako
interdyscyplinarnego wyzwania dla
całego społeczeństwa.
Doprowadziło to do powstania zasad
pracy związanych z ogólną ideą:

PLAN MOBILNOŚCI W MIEŚCIE
JAKO WYNIK PROCESU
Plan mobilności miejskiej został
opracowany w ramach moderowanego,
międzywydziałowego procesu mającego
na celu zaangażowanie od samego
początku kluczowych podmiotów. Na
szczególną uwagę zasługują następujące
formaty pracy:
—— Zespół mobilności, zrzeszający
pracowników wszystkich wydziałów
Urzędu Miasta zajmujących się
zagadnieniami mobilności, będący w
centrum.
—— 23 dzielnice Wiednia zaproszono
na dwie rundy forów okręgowych
celem których było omówienie treści
dokumentu plan mobilności.
—— Na początku lata 2014 r.
Urząd Miasta Wiednia zwrócił
się do obywateli, zapraszając
wybrane losowo osoby do Rady
Obywatelskiej Planu Mobilności
Miejskiej.
—— Wszystkie działania przewidziane w
Planie Mobilności Miejskiej zostały
poddane «kontroli uczciwości» w
celu uwzględnienia interesów grup o
szczególnych potrzebach.
Prace nad Wiedeńskim Planem
Mobilności Miejskiej nie kończą się z
chwilą jego ukończenia lub przyjęcia
przez Radę Miasta. Następnym
krokiem jest uruchomienie procesów
wdrożeniowych i natychmiastowa

realizacja. Ważnym narzędziem są
tak zwane partnerstwa wdrożeniowe,
tworzone między miastem Wiedeń
a partnerami zewnętrznymi. Są one
niezmiennie tworzone tam, gdzie ze
względu na złożoność zagadnień, udział
wielu podmiotów jest niezbędny dla
osiągnięcia postępu.

PLAN MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ
JAKO CZĘŚĆ STRATEGII
REGIONALNYCH
Dużą szansą było to, że Dolna Austria
i Burgenland pracowały praktycznie w
tym samym czasie nad swoimi planami
mobilności. Ważnym krokiem było
zidentyfikowanie głównych punktów,
działań i projektów wspólnie z dwoma
innymi prowincjami, a w szczególności
przyjęcie dokumentów strategicznych
we wszystkich trzech prowincjach w tym
samym czasie.

PLAN MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ
JAKO RAMY I KOMPAS
Plan musi być w stanie reagować na
zmiany w wymaganiach dotyczących
planowania transportu. Dlatego
stwierdzenia w nim zawarte nie są tak
bardzo nastawione na „plany“ w sensie
różnych lokalizacji. Znaczna część zasad
i polityk oraz program zawierający wykaz
ważnych środków dostarcza wskazówek
w konkretnych sytuacjach. Poprzez
regularną obserwację podjętych kroków
i opracowanie centralnych wskaźników
mobilności należy odnotować postępy
i na wczesnym etapie zidentyfikować
potrzebę podjęcia działań.

PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ
MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ
Opracowanie Wiedeńskiego Planu
Mobilności Miejskiej było zgodne z
unijnymi normami Planu Zrównoważonej
Mobilności Miejskiej (SUMP).
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Ten dokument został przetłumaczony i zaprojektowany w ramach projektu CIVITAS PROSPERITY
Program CIVITAS PROSPERITY otrzymał finansowanie z unijnego programu badań naukowych i
innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 690636

CIVITAS PROSPERITY jest członkiem Europejskiej Platformy na rzecz
Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Zastrzeżenie prawne: Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji ponoszą autorzy. Nie musi ona
odzwierciedlać opinii Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. Wszystkie zdjęcia są udostępniane przez odpowiednich partnerów (o ile
nie zaznaczono inaczej) i są dopuszczone do reprodukcji w niniejszej publikacji.
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