NAČRT MOBILNOSTI
MESTA DUNAJ

KRATKO POROČILO

IZPOLNJEVANJE MERIL CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJ
Evropska komisija je v Svežnju o
mobilnosti v mestih [COM (2013)
913 f], objavljenem decembra
2013, določila zahteve, ki jih morajo
načrtovalci upoštevati, da bi zagotovili
trajnostno mobilnost v mestih. Z geslom
»Načrtovanje za ljudi« se Komisija
zavzema za uveljavitev koncepta celostne
prometne strategije (ang. Sustainable
Urban Mobility Plan – SUMP) v Evropi,
s tem pa spodbuja preusmeritev
od urbanističnega načrtovanja,
osredotočenega na promet in uporabo
avtomobilov, k načrtovanju, ki teži k večji
uravnoteženosti potovalnih načinov in
boljši kakovosti življenja v mestih.
Mesto Dunaj je za pomoč pri razvoju
Načrta mobilnosti mesta Dunaj

angažiralo zunanjo skupino strokovnjakov
za zagotavljanje kakovosti. Ta je kot prva
v Evropi izdelala strukturirano oceno
načrta na osnovi pristopa celostne
prometne strategije (CPS). Od 100
možnih točk je Načrt mobilnosti mesta
Dunaj dosegel 82 točk, kar potrjuje
njegovo odličnost.
Frank Wefering e Siegfried Rupprecht,
Rupprecht Consult - Forschung & Beratung GmbH
abril de 2015

Merila za ocenjevanje CPS se nanašajo na šest področij. Posebej je treba omeniti,
da so bile najvišje ocene dosežene na dveh področjih: integracija in vrednotenje.
Načrt mobilnosti mesta Dunaj je bil povsem skladen z mednarodnimi standardi glede
integracije, ki je vodilno načelo vsake CPS (vključno z medoddelčnimi skupinami za
načrtovanje, medsektorskim sodelovanjem, kombiniranjem urbanističnega načrtovanja
in usklajenega regionalnega razvoja ...). Enako velja tudi za njegovo dovršeno metodo
vrednotenja s širokim in inovativnim naborom kazalnikov, ki je bistvena za izvajanje
načrta, saj zagotavlja njegovo redno pregledovanje in posodabljanje.
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Če želimo zagotoviti varstvo okolja in
podnebja, moramo začeti tam, kjer
najbolj zaostajamo. Na Dunaju je to
promet. Med letoma 1995 in 2013 se
je poraba energije na tem področju
povečala za 50 %, predvsem zaradi
avtomobilskega prometa. Na nobenem
drugem področju ni bila dosežena
podobna stopnja rasti. Težava je še
večja, ker je 95 % goriv, uporabljenih v
prometu, izdelanih na osnovi mineralnih
olj, podnebne spremembe na Dunaju
pa so vse opaznejše. Načrt mobilnosti
mesta Dunaj je sveženj ukrepov, ki jih
je mesto razvilo za izboljšanje kakovosti
zraka, zmanjšanje hrupa in emisij izpušnih
plinov ter povečanje zelenih površin v
naslednjih desetih letih.
V tem kratkem poročilu so predstavljene
najpomembnejše rešitve iz Načrta
mobilnosti mesta Dunaj, povezane z
zgodbami o uspehu v zadnjih petih letih:
občutno znižanje cen letnih in sezonskih
vozovnic za javni potniški promet (JPP),
razmah upravljanja parkiranja, projekti
za umirjanje prometa ter velik porast

uporabe koles in JPP. Z določitvijo
ambicioznih ciljev in ukrepov za njihovo
uresničevanje je Načrt mobilnosti mesta
Dunaj je izhodišče za gradnjo sistema
mobilnosti v prihodnosti. Zanašanje le
na širitev infrastrukture se je v preteklosti
izkazalo za nezadostno. S sloganom
»Skupaj za mobilnost« bo z različnimi in
usklajenimi pristopi zagotavljal, da bo
promet na Dunaju še naprej zanesljiv,
zlasti pa bo čim manj vplival na življenje v
mestu in hkrati izpolnjeval najrazličnejše
potrebe.

Maria Vassilakou
Podžupanja
Izvršna mestna svetnica za
urbanizem, promet, varstvo podnebja,
energijo in vključevanje javnosti

PREDGOVOR
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SKUPAJ ZA MOBILNOST
»Mobilnost zahteva ljudem prijazne in okolju primerne oblike
prevoza. Mesto Dunaj se je zavezalo, da bo dalo prednost JPP, hoji
in kolesarjenju kot okolju najbolj prijaznim načinom mobilnosti.
Oblikovalo je v prihodnost usmerjeno politiko mobilnosti, ki ni le
ekološko, temveč tudi gospodarsko in družbeno sprejemljiva, s
tem pa tudi trajnostna – gospodarsko trajnostna, saj temelji na
dolgoročnih naložbah, ki koristijo mestu kot celoti in posameznim
lokacijam, družbeno trajnostna, saj si prizadeva zagotoviti
mobilnost za vse prebivalce ne glede na njihov dohodek, družbeni
položaj in življenjske razmere ter okoljsko trajnostna, saj prispeva
k ohranjanju naravnih virov in pomaga pri uresničevanju cilja, da
Dunaj postane pametno mesto.«
Citat iz STEP 2025

Načrt mobilnosti mesta Dunaj odraža
dosledno uresničevanje vizije mesta,
zapisane v urbanističnem načrtu STEP
2025: mobilnost na Dunaju mora biti
pravična, zdrava, kompaktna, okolju
prijazna, zanesljiva in učinkovita.
Njen slogan je »Skupaj za mobilnost«.
Prometna politika mesta Dunaj bo
v prihodnjih letih usmerjena zlasti v
spodbujanje okolju prijazne mobilnosti.
Cilj načrta STEP 2025 je »80 : 20«. To
pomeni (izraženo z razmerjem potovalnih
načinov), da bodo morali prebivalci
Dunaja 80 % potovanj v mestu
opraviti z JPP, kolesom ali peš, delež
avtomobilskega prometa pa se bo moral
zmanjšati s sedanjih 28 na 20 %. Hoja
in kolesarjenje sta aktivna mobilnost,
kar pomeni, da prispevata k zdravju. V
tem okviru okolju prijazna mobilnost
pomeni integriran sistem mestne
mobilnosti – z optimiziranimi povezavami
med različnimi potovalnimi načini in
dodatnimi storitvami mestu prijazne
mobilnosti (npr. kartice mobilnosti,
souporaba koles in avtomobilov).
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Če bo treba v novih mestnih soseskah
zgraditi dodatne visokozmogljive ceste,
bodo te načrtovane na mestu prijazen
način. To pomeni, da bodo zagotovile
dovolj prostora za pešce, kolesarje in
JPP, hkrati pa bodo s svojim privlačnim
oblikovanjem ljudi vabile, da se na njih
zadržijo dlje časa. Cilj je, da se mestna
infrastruktura kot vir čim učinkoviteje
razvije in izkoristi.
Osrednja naloga prometne politike je
»omogočiti mobilnost brez lastništva
avtomobilov«. Stopnja motorizacije na
Dunaju (tj. število motornih vozil na
prebivalca) se je v zadnjem desetletju
znižala na 381 osebnih avtomobilov na
1.000 prebivalcev. To je dokaz, da koncept
prometa, ki prožno povezuje potovalne
načine glede na potrebe in okoliščine,
v praksi že deluje ter se uveljavlja kot
privlačna in proti krizi odporna (torej
zanesljiva) alternativa. Uresničitev te
naloge zahteva urbanistični razvoj s
kompaktno pozidavo ter nadaljnje
širjenje učinkovite mestne infrastrukture
JPP, ki bo sposobna zadovoljevati
potrebe rastoče metropole. Izboljšave

primestnega železniškega omrežja in
omrežja podzemne železnice bodo
še naprej stalnica, hkrati pa bo treba
tudi območja med njimi povezati s
tangencialnimi tramvajskimi progami in
avtobusnimi linijami. S tem se bo ustvarilo
gosto omrežje JPP, ki bo zagotavljalo
dobre povezave v samem mestu ter med
mestom in njegovo okolico.
Za uspeh dunajske prometne politike sta
ključni tesno sodelovanje in usklajevanje
na področju prometa in prostorskega
načrtovanja v vsej vzhodnoavstrijski
regiji. Zato Načrt mobilnosti mesta Dunaj
prvič vključuje tudi regionalni načrt
mobilnosti, ki so ga skupaj pripravile in
podprle tri zvezne dežele: Gradiščanska,
Dunaj in Spodnja Avstrija. Na slednjem
temeljijo vsi lokalni in regionalni ukrepi
na področju mobilnosti, zato lahko
rečemo, da udejanja slogan »Skupaj za
mobilnost«.

Načrt mobilnosti mesta Dunaj je nastal
na podlagi obsežnih razprav, v katerih
so sodelovale mnoge ustanove in
predstavniki različnih organizacij. Pri
tem so bili upoštevani tudi predlogi in
pripombe Sveta občanov. Mestni svet
mesta Dunaj je Načrt mobilnosti mesta
Dunaj sprejel decembra 2014 v sklopu
urbanističnega načrta STEP 2025. Skupaj
s slednjim določa podrobne smernice
za trajnostno mobilnost. V njem so
opredeljeni cilji, pripravili pa so tudi
50 svežnjev ukrepov, ki prispevajo k
doseganju teh ciljev.
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PODROČJA UKREPANJA ZA
MOBILNOST NA DUNAJU …

Souporaba namesto
lastništva

Pravična
Ulični prostor je pravično
razdeljen med različne uporabnike; trajnostna mobilnost
bo ostala dostopna vsem.

Skupaj v regiji

Zdrava

Mobilnost na

Delež aktivne mobilnosti v
vsakodnevnem življenju se
povečuje; število poškodb
zaradi nesreč upada.

Kompaktna
Razdalje med delovnim mestom, domom, vsakodnevnimi opravki in prostočasnimi
dejavnostmi so čim krajše.

Prometna infrastruktura:
hrbtenica mesta

Mobilnost potrebuje inovacije

AMBICIOZNI CILJI SO VODILO
Prihodnost mobilnosti na Dunaju opredeljuje šest enakovrednih ciljev, katerih
uresničevanje poteka sočasno: pravična – okolju prijazna – zanesljiva – učinkovita
– kompaktna – zdrava mobilnost. Za doseganje teh ciljev so potrebni številni ukrepi,
ki zahtevajo usklajeno izvajanje. Ukrepi in postopki so bili strnjeni v devet področij
ukrepanja.
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Javni prostor: pravična
Delitev uličnega prostora

Upravljanje: odgovornosti in viri

Okolju
prijazna
Mobilnost povzroča čim
manjše onesnaževanje; delež
okolju prijazne mobilnosti
pri potovanjih na Dunaju in v
njegovi okolici narašča.

Zanesljiva

Poslovanje in
mobilnost

Mobilnost mora biti čim bolj
zanesljiva in odporna proti krizam. Mobilnost je možna, ne
da bi zanjo nujno potrebovali
lastno prevozno sredstvo.

Dunaju je …
Učinkovita
Uporaba virov je učinkovitejša – z inovativnimi
tehnologijami in procesi.

Organizacija prometa:
pametnejše upravljanje
mobilnost

Učinkovita mobilnost na
podlagi upravljanja mobilnosti

KAZALNIKI OMOGOČAJO SPREMLJANJE RAZVOJA MOBILNOSTI
Za vsakega od šestih ciljev Načrta mobilnosti mesta Dunaj so bili opredeljeni
kazalniki.
Ti bodo omogočali spremljanje in nadzor razvoja mobilnosti v naslednjih nekaj letih.
Na primer, v okviru cilja »pravična mobilnost« je treba pri vseh projektih preoblikovanja
in prenove ulic povečati delež površin, namenjenih kolesarjem, pešcem in JPP.
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DEVET PODROČIJ
UKREPANJA
Načrt mobilnosti mesta Dunaj določa
ukrepe za doseganje ciljev na devetih
področjih ukrepanja:

Vsi ukrepi in postopki vključujejo
naslednja načela:

—— Javni prostor: pravična delitev
uličnega prostora

—— Varnost v prometu: zaradi
najrazličnejših ukrepov se prometna
varnost na Dunaju že desetletja
nenehno izboljšuje. Cilj mesta na
področju prometne varnosti je
tako imenovana vizija nič, tj. brez
prometnih nesreč s smrtnim izidom
v mestu.

—— Upravljanje: odgovornosti in viri
—— Učinkovita mobilnost na podlagi
upravljanja mobilnosti
—— Souporaba namesto lastništva
—— Organizacija prometa:
pametnejše upravljanje mobilnosti
—— Prometna infrastruktura:
hrbtenica mesta
—— Poslovanje in mobilnos

—— Brez fizičnih ovir: v zadnjih
nekaj letih je bilo veliko ukrepov
namenjenih odpravi ovir v prometu.
Nižanje cestnih robnikov, zvočni
semaforji in sistemi za taktilno
vodenje prispevajo k temu, da se
osebe s trajno ali začasno omejeno
mobilnostjo lažje premikajo po
mestu.

—— Mobilnost potrebuje inovacij
—— Skupaj v regiji

—— Integracija načela enakosti spolov in
raznolikost: predlagani ukrepi so bili
preskušeni glede njihovega vpliva
na različne skupine uporabnikov,
na podlagi rezultatov pa so bile
izvedene prilagoditve (»preverjanje
pravičnosti«).
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JAVNI PROSTOR:
PRAVIČNA DELITEV ULIČNEGA
PROSTOR
VEČ PROSTORA JAVNEMU
POTNIŠKEMU PROMETU,
KOLESARJEM IN PEŠCE
V preteklosti se je oblikovanje ulic
osredotočalo na avtomobilski promet.
Danes je več kot 65 % cestnih površin
namenjenih motornemu prometu in
parkiranju, čeprav se le 28 % potovanj
opravi z avtomobilom. V zadnjih nekaj
letih je vse več ljudi zamenjalo avtomobil
z okolju prijazno mobilnostjo. Zato bo v
prihodnje vse več prostora namenjenega
pešcem, JPP in kolesarjem.
Pomembno je, da so ulice privlačne za
pešce in kolesarje, saj to pripomore, da
se več ljudi odloči za hojo ali uporabo
kolesa.

SOŽITJE V PROMETU
Do sporov med udeleženci v cestnem
prometu prihaja zaradi fiksne dodelitve
prostora posameznim potovalnim
načinom in vztrajanja pri lastnih pravicah
ob soočenju različnih interesov. Cilj je,
da bi si v prihodnosti pešci, kolesarji,
uporabniki JPP in tisti, ki se vozijo z
avtomobilom, mopedom ali motornim
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kolesom, pravično in uvidevno delili
prostor. V tem pogledu mesto Dunaja
podpira nadaljnje širjenje skupnega
prometnega prostora in uvajanje
začasnih območij za pešce. S temi
ukrepi želi izboljšali sožitje v prometu ter
kakovost počitka in rekreacije.

AKTIVNA IN VARNA MOBILNOST
ZA NAJMLAJŠE
Več kot 87 % otrok, starih od 6 do 14
let, hodi v šolo peš, s kolesom ali JPP.
Da bi otrokom zagotovili dovolj prostora
za varen prihod v šolo in odhod iz nje, bo
treba izboljšati kakovost in varnost šolske
okolice. S tem otroci ne bodo dobili le
več prostora na splošno, ampak jim bo
omogočena tudi varna pot, kadar bodo
šlo sami v šolo in iz nje.

Uporaba prostora na osebo glede na potovalni način

0.8 m2
3 m2
20 m2
5 oseb, 40 km/h

60 m2
1 oseb, 40 km/h

9.4 m2
Polno zaseden, 40 km/h

4.6 m2
Polno zaseden, 40 km/h

V rastočem mestu pogosto prihaja do čezmerne uporabe infrastrukturnih zmogljivosti, zato je treba obstoječi
prostor čim bolje izrabiti. Diagram prikazuje količino prostora, ki ga zahteva posamezni potovalni način.

Prirejeno na podlagi: John Whitelegg (1993), Transport for a Sustainable Future: The Case for Europe, Bellhaven Press (1993).
Izdelava diagrama: Flow(n)/Mobility in Chain

PRIMERI UKREPOV
Osredotočenost na sožitje v promet
Mesto Dunaj podpira ukrepe za izboljšanje kulture »sožitja v prometu«, katerih
cilje je pravično in uvidevno sodelovanje,
npr. z ustvarjanjem skupnih prometnih
prostorov.
Večja kakovost in varnost šolske
okolice
Pred šolami in vrtci se uvajajo območja
brez avtomobilov ali območja umirjenega
prometa. Začasna območja brez avtomobilov okoli šol se kot pilotni projekti
preskušajo zjutraj pred začetkom šole.

Začasno odpiranje ulic za aktivno
mobilnos
Nekateri deli ulic se spremenijo v začasna
območja za pešce (npr. igrišče ob koncu
tedna) – v gosto pozidanih predelih v
središču mesta in tudi v bolj predmestnih
območjih.
Sprememba namena uličnih površi
Kjer koli je mogoče, se izbrane površine,
ki se trenutno uporabljajo kot vozni pasovi ali za obračanje/parkiranje, namenijo
zadrževanju pešcev, hoji, JPP in kolesarjenju.
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UPRAVLJANJE:
ODGOVORNOSTI
IN VIRI
NOVI PRISTOPI K UPRAVLJANJU
Ker se mesto in njegova okrožja srečujejo
z vedno novimi izzivi, so potrebni novi
pristopi k upravljanju. Družbene naloge
in težave so vse bolj zapletene, zato
so tudi interesi deležnikov bolj raznoliki
kot kdaj koli prej. Da bi lahko obvladali
izzive, je treba nenehno iskati nove oblike
sodelovanja in upravljanja tako v javni
upravi kot v odnosih z zunanjimi deležniki.

MEDSEBOJNO SODELOVANJE
JAVNIH IN ZASEBNIH AKTERJEV
V tem kontekstu upravljanje pomeni
kulturo dobrega sodelovanja pri
odločanju, s poudarkom na sodelovanju
med javnimi in zasebnimi akterji. Pri
načrtovanju in izvajanju projektov javne
ustanove vse bolj sodelujejo z drugimi
deležniki, kot so podjetja, državljani in
različne interesne skupine. Pri pripravi
celostne prometne strategije mesta
je zlasti pomembno sodelovanje na
ravni mestnih okrožij, saj spada veliko
predlaganih ukrepov v njihovo pristojnost.

PRIMERI UKREPOV
Lokalni načrti mobilnosti
Izzivi, s katerimi se soočajo nekateri
večji predeli mesta (okrožja ali soseske),
zahtevajo integrirane rešitve, ki vključujejo
vse potovalne načine. To velja zlasti za
predmestja. Zato bodo morala okrožja
izdelati svoje lokalne načrte mobilnosti,
ki bodo vključevali različne ukrepe in
usklajene projekte. Zelo pomembne so
tudi regionalne povezave z okoliškimi
območji.
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Nove prednostne naloge in zahteve po
strokovni presoji na področju prometa
Strokovne ocene glede potreb po
gradnji novih cest ali preoblikovanja ulic
se osredotočajo predvsem na osebni
motorni promet. V prihodnje pa bo
več pozornosti namenjene potovalnim
načinom za okolju prijazno mobilnost.
Usklajevanje in kategorizacija uličnega in cestnega omrežja
Takšna kategorizacija je namenjena
prikazu vrste in funkcije posamezne
ulice. To je osnova za ciljno usmerjeno
širitev in preoblikovanje dunajskega
uličnega omrežja ter pomembna
podlaga za nadaljnje načrtovanje, npr. za
presojo o tem, kje so možni in potrebni
ukrepi za umirjanje prometa ali ureditev
prednostnih pasov za JPP.

UČINKOVITA MOBILNOST NA PODLAGI
UPRAVLJANJA MOBILNOSTI
Učinkovito upravljanje mobilnosti vpliva
na mobilnostno vedenje udeležencev v
prometu z informacijami, svetovanjem in
usklajeno ponudbo storitev. Trajnostna
mobilnost namreč ni le stvar infrastrukture, temveč tudi učinkovite uporabe
razpoložljivih virov.

BOLJŠE POVEZAVE PO ZASLUGI
IZČRPNIH INFORMACIJ
Veliko ljudi vsak dan uporablja več različnih potovalnih načinov. Ta trend se bo
nadaljeval tudi v prihodnje. Zato bo treba
informacije o potovalnih načinih in možnosti
prestopanja med njimi še izboljšati – tako
v digitalni obliki kot v klasični medosebni
komunikaciji. Trende narekujejo inovacije,
kot je kartica mobilnosti za hitrejši dostop

PRIMERI UKREPOV
Svetovanje o multimodalni mobilnosti:
vse na enem mestu
V zadnjih nekaj letih se je ponudba
storitev glede mobilnostni povečala, hkrati
pa ji je vse težje slediti. Dunajski »Center
mobilnosti« bo v prihodnje združeval vse
informacije ter tako postal točka VEM (vse
na enem mestu) za končne uporabnike
in središče pobud v zvezi s trajnostnimi
potovalnimi načini.
Upravljanje mobilnosti v šolah in
podjetjih
Šole in podjetja imajo pomembno vlogo
pri spodbujanju aktivne mobilnosti za pot
v šolo in na delo. Mesto Dunaj bo zato
še več pozornosti namenilo upravljanju
mobilnosti v šolah in podjetjih.

do različnih storitev (letne ali sezonske
vozovnice za JPP, pokrita parkirišča in
izposoja koles). Za tiste, ki ne uporabljajo
računalnika in pametnega telefona, pa bodo
še vedno potrebne informacijske točke.

SVETOVANJE O MOBILNOSTI V
PRAVEM TRENUTKU
Svetovanje in informacije o mobilnosti so
najučinkovitejše, če so na voljo takrat, ko
je treba navade prilagoditi novim okoliščinam – npr. ko začnejo otroci hoditi v
šolo, ob spremembi bivališča ali menjavi
službe.

Upravljanje mobilnosti v novih
soseskah
Ko se ljudje preselijo, jih to pogosto
spodbudi k premisleku o lastnih potrebah
v zvezi z mobilnostjo. V prihodnje
bodo tisti, ki se bodo preselili v nova
stanovanjska naselja, dobili informacije o
vseh potovalnih načinih, ki so jim voljo.
Zasebnopravne pogodbe glede
mobilnosti
Takšne pogodbe dopolnjujejo urbanistične in prostorske načrte, ko gre za
uresničevanje opredeljenih ciljev urbanističnega razvoja. Zaradi zaščite javnega
interesa bodo v prihodnje del takšnih
zasebnopravnih pogodb tudi vprašanja
mobilnosti.
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SOUPORABA
NAMESTO
LASTNIŠTVA
Souporaba namesto lastništva je
mednarodni trend. Stanovanja,
pohištvo, vrtove, opremo in celo
avtomobile ter kolesa lahko uporablja
več oseb. Souporaba je vse bolj
stvar pragmatičnosti, pri čemer so
najpomembnejši motivi učinkovitost,
udobje in zmanjšanje stroškov. Med
mladimi v velikih evropskih mestih je
zelo očitno, da na avtomobil ne gledajo
več kot na (statusni) simbol in da si jih
vse manj želi, da bi ga imeli. Souporaba
avtomobila in izposoja koles kot dopolnilo
JPP doživljata velik razmah v številnih
mestih in regijah, zlasti z dostopom do
spleta na pametnih telefonih.

ZAČASNO UPORABO
Mesto Dunaj bo še naprej razvijalo
sisteme za souporabo avtomobilov in
izposojo koles kot dopolnilo JPP ali hoji
za tiste, ki nimajo avtomobila. Eno vozilo
v souporabi nadomešča približno 4 do 8
osebnih avtomobilov. Do leta 2025 naj bi
imelo 50 % prebivalcev na voljo lokacijo
za souporabo avtomobila največ 500
m od doma, 40 % prebivalcev pa naj bi
imelo postajališče za izposojo koles v
dosegu največ 300 m.

AVTOMOBILI IN KOLESA ZA
Postajališča za izposojo koles

Število potovanj z izposojenim kolesom na
postajališče
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PRIMERI UKREPOV
Nadaljnji razvoj sistema za
izposojo kole
Izposoja koles je okolju prijazna
multimodalna storitev, zato se sistemi za
izposojo koles v središču mesta, pa tudi
v predmestjih in (v okviru regionalnega
sodelovanja) v vzhodnoavstrijski regiji,
nenehno širijo. Tam so zlahka izvedljive
tudi povezave z JPP.
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Tesnejša povezanost med sistemi za
souporabo avtomobila in JPP.
Mesto Dunaj je skupaj z javnim potniškim
podjetjem Wiener Linien pripravilo
strategijo za souporabo avtomobilov, ki
jasno določa okvirne pogoje za izvajalce te
storitve, ki želijo poslovati na Dunaju.
Vzpostavitev točk mobilnosti
Točke mobilnosti omogočajo enostaven
in hiter dostop do mobilnosti z nizkimi
emisijami 24 ur na dan.

ORGANIZACIJA
PROMETA:
PAMETNEJŠE UPRAVLJANJE MOBILNOSTI
Učinkovito povezovanje JPP, hoje
in kolesarjenja je eden od ključnih
dejavnikov za krepitev okolju prijazne
mobilnosti. Za njeno uspešno delovanje
pa so poleg preoblikovanja ulic potrebne
tudi spremembe v organizaciji prometa.
Prednost takšnih ukrepov je, da jih je
mogoče sprejeti sorazmerno hitro in da
so sorazmerno poceni. Zaradi krajših
čakalnih časov na križiščih, kratkih in

varnih poti ter točnosti avtobusov in
tramvajev je premikanje po mestu peš, s
kolesom in JPP še posebej privlačno.
Na splošno je Dunaj mesto pravil in
predpisov. V prihodnje naj bi se njihovo
število zmanjšalo. Novi ukrepi na
področju organizacije prometa lahko
pripomorejo k boljšemu »sožitju« v
prometu.

Semaforizacija v avstrijskih deželnih prestolnicah glede na dolžino uličnega omrežja
(Število semaforiziranih križišč* na 10 km ulice)
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Dunaj

Gradec

Innsbruck

Linz

Salzburgo

*Število semaforiziranih križišč, skupaj s prehodi za pešce in kolesarje

PRIMERI UKREPOV
Krajši čakalni časi za pešce in
kolesarje
Pomemben cilj pri programiranju
semaforjev so čim krajši čakalni časi za
pešce in kolesarje. V ta namen je treba
skrajšati časovne cikle semaforjev.
Več križišč s poenostavljenim nadzorom
Na Dunaju približno 1.300 semaforjev.
Po mednarodnih in avstrijskih standardih
je to veliko. Kjer bo izvedljivo z vidika
varnosti, bo treba križišča z nizko gostoto
prometa preurediti v križišča brez semaforjev.

Bregenz

Celovec

St. Pölten

Eisenstadt

Vir: VCÖ 2014

Povečanje hitrosti glavnih linij javnega
potniškega prometa
Glavni cilji so povečanje hitrosti JPP, da
bi se skrajšali potovalni časi »od vrat do
vrat« v površinskem prometu, pa tudi
zanesljivo in redno obratovanje v skladu z
voznimi redi ter dobro oblikovani dostopi
do postajališč.
Skrajšanje razdalj za kolesarje
Dunaj želi postati še privlačnejše mesto
za kolesarjenje z odprtjem enosmernih
ulic za dvosmerni kolesarski promet, kjer
je to mogoče.
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PROMETNA INFRASTRUKTURA:
HRBTENICA MESTA
Delujoča prometna infrastruktura je
temeljni pogoj za kakovost življenja
in poslovne dejavnosti v mestu, saj
zagotavlja, da bodo ljudje in blago dosegli
svoje cilje, pa tudi nemoteno oskrbo.
Na Dunaju je bilo že veliko storjenega
za skrajšanje razdalj med delovnim
mestom, šolo, storitvami za
zadovoljevanje vsakodnevnih potreb,
bivališčem in infrastrukturo za prosti
čas. Vendar je pričakovati, da bo zaradi
rasti prebivalstva in večje mobilnosti
promet še naraščal. Da bi se kljub
rasti prebivalstva število avtomobilskih
potovanj zmanjšalo ali vsaj ne povečalo,
je treba preiti na okolju prijazno
mobilnost. Hkrati se bosta povečala
tudi kolesarski promet in hoja. Zato
so naložbe v tovrstno infrastrukturo še
posebej učinkovite in nujne.

ŠIRITEV OMREŽJA JAVNEGA
POTNIŠKEGA PROMETA
Mesto širi linije podzemne in primestne železnice ter tramvaj in hkrati skrbi za njihovo
privlačnost. Prizadeva si tudi za pravočasni razvoj JPP v novih soseskah. Načrt
mobilnosti mesta Dunaj določa temelje za
gradnjo dodatnih 12 km podzemnih in 18
km tramvajskih linij.

PRIMERI UKREPOV
Multimodalna postajališča
Glavna vozlišča in zelo frekventna postajališča so pomemben vzvod za povezovanje
multimodalnih infrastruktur ter presojanje
njihove funkcionalnosti. Da bi se zagotovila
čim bolj udobna in priročna uporaba JPP
ter dodatnih možnosti prevoza, bo posebna
pozornost namenjena oblikovanju postaja16

PEŠ NAOKROG
Dovolj široki pločniki (najmanjša
dovoljena širina je še vedno 2 m) ter
direktne in privlačne pešpoti naj bi
pritegnile čim več ljudi k hoji, ne le v
prostem času in ko gredo po opravkih,
temveč tudi ko gredo na delo in v drugih
okoliščinah. Dunajska mestna mreža
pešpoti bo v prihodnje omogočala
neovirane in praktične povezave med
deli okrožij, vozlišči JPP in drugimi
pomembnimi destinacijami v mestu.

VSAKODNEVNO KOLESARJENJE
Dunaj namerava še izboljšati kolesarske
poti in odpraviti vrzeli v omrežju, tako da
bo za večino prebivalcev kolesarjenje
postalo vsakdanji način mobilnosti. To
bo dopolnjeno še z organizacijskimi
ukrepi, kot so odprava obvezne uporabe
kolesarskih stez, spremembe v delovanju
semaforjev ali preureditev površin, ki
se ne uporabljajo več za avtomobilski
promet. Paradni projekt na tem področju
so kolesarske poti na dolge razdalje, ki
izpolnjujejo še posebej visoke standarde.

lišč in njihovega neposrednega okolja. To je
lahko dodana vrednost JPP v predmestjih
in širši regiji, ki lahko privabi nove uporabnike.
Ureditev promenad
Skupaj je načrtovanih sedem promenad,
ki bodo izpolnjevale še posebej visoke
standarde. Prva dva tovrstna projekta
bosta dokončana do leta 2018.

Razvoj kolesarskih poti na dolge
razdalje
Za spodbujanje kolesarjenja na dolge
razdalje, vključno s kolesarjenjem na
delo, bo do leta 2013 urejena prva
kolesarska pot na dolge razdalje, do leta
2025 pa jih bo še več.

Širitev podzemnega železniškega
omrežja
S podaljšanjem linije U1 do Oberlaaja,
posodobitvijo linij U4 in U6, podaljšanjem
linije U2 ter gradnjo nove linije U5 se
bo omrežje izboljšalo in obremenjenost
sedanjih linij porazdelila.

Izboljšanje železniških storitev za
mesto in regijo
Tako imenovani primestni železniški paket
ponuja izboljšane storitve zaradi krajših
intervalov, boljše kakovosti in usklajenega
trženja. Prvi učinki bodo vidni že
kratkoročno, nadaljnje izboljšave pa
bodo odvisne od prihodnjih dolgoročnih
infrastrukturnih projektov Avstrijske
zvezne železnice.

Optimalne povezave za novozgrajena
mestna območj
Pogosto je tramvaj najboljša rešitev
za povezovanje velikih novozgrajenih
mestnih območij. To velja zlasti za
območja, kjer so potrebne prevozne
storitve srednjih zmogljivosti, saj so
stroški gradnje in obratovanja tramvajskih
prog znatno nižji od stroškov, povezanih
z gradnjo podzemne železnice, pa
tudi pokrivanje večjih območij je lažje.
Načrtujejo nove tramvajske linije, ki
se bodo navezovale na podzemno in
primestno železniško omrežje in bodo
tudi koristne tangencialne povezave.

Osrednja območja širitve JPP

Primestna železnica
Operativne izboljšave
Infrastrukturni projekti
Os vzhod-zahod

Tramvajske linije
Območja, kjer bodo izvedeni tramvajski projekti v skladu z Svežnjem
naložb v JPP z dne 27. junija 2014
Tramvajski projekti v skladu z
Svežnjem naložb v JPP z dne 27.
junija 2014
Nadaljnji tramvajski projekti

Širitev omrežja
podzemne
železnice
U1
U2
U5

Posodobitev in
vzdrževanje omrežja
podzemne železnice
U4
U6
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POSLOVANJE IN
MOBILNOST

Osrednja naloga mesta Dunaj sta
vzpostavitev in krepitev učinkovitih
prometnih in logističnih sistemov. Dobri
pogoji za komercialni prevoz koristijo tako
podjetjem kot tudi strankam, saj omogočajo
hitro in stroškovno učinkovito dostava
blaga, in seveda tudi celotnemu Dunaju kot
konkurenčni poslovni lokaciji.

DOBRO DELUJOČ KOMERCIALNI
PREVOZ V RASTOČEM MESTU
Če se bo promet na splošno povečeval,
kot je pričakovati zaradi predvidene
rasti prebivalstva, bodo dunajske ulice
preobremenjene, razen če se spremenijo
navade. Zato bodo spremembe v
deležih potovalnih načinov v smeri
okolju prijazne mobilnosti še naprej
ključne za ohranjanje nespremenjenih
časov komercialnih prevozov ali njihovo
izboljšanje.

PRIMERI UKREPOV
Nadaljnji razvoj distribucijskih centrov
Mesto bo še naprej razvijalo
distribucijska centra v pristanišču Dunaj
in na blagovnem terminalu Inzersdorf.
Večfunkcijski vozni pasovi in
nakladalne cone za zasebni in poslovni
promet
V novozgrajenih mestnih območjih
in obstoječih soseskah so predvideni večfunkcijski vozni pasovi, ki bodo
nadomestili običajne pasove, namenjene
obcestnemu parkiranju. Parkiranje bo še
naprej možno, vendar se lahko ti pasovi
uporabljajo tudi za druge namene.
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VEČJA UČINKOVITOST,
MANJŠE EMISIJE
Če bo logistika povzročala nizko raven
hrupa in emisij, lahko pomembno prispeva
k izboljšanju kakovosti življenja in okolja
na Dunaju. Zato mesto vidi možnosti za
e-mobilnost v vozilih, ki omogočajo velike
razdalje. Za kratke razdalje v mestu pa so
primerna tovorna kolesa. Ta zasedajo malo
prostora, imajo nizke operativne stroške
in se lahko uporabljajo tudi na območjih
umirjenega prometa. Blago je mogoče
dostaviti brez hrupa in emisij, zato so še
posebej učinkovita.

Skupnostne omarice za pakete
Skupnostne omarice za pakete so vsebniki
na zaklepanje, namenjeni odlaganju paketov
in dvigovanju dostavljenega blaga. Lahko
so v praznih trgovskih prostorih v pritličju
ali v bližini glavnih vozlišč JPP. S tem se
zmanjša število neuspešnih poskusov
dostave, ljudem pa je prihranjena pot do
mest za prevzem pošiljk.
Dobri pogoji za tovorna kolesa
Mesto Dunaj bo ustvarilo pogoje za
razmah uporabe tovornih koles in si
prizadevalo, da jih bodo uporabljale tudi
mestne službe.
Ciljno financiranje e-mobilnosti
Mesto Dunaj zagotavlja nepovratna
sredstva za nakup električnih vozil, zlasti
za potrebe podjetij.

MOBILNOST
POTREBUJE
INOVACIJE
Raziskave in inovacije imajo ključno
vlogo pri doseganju ambicioznih ciljev
mobilnosti, ki si jih je zastavil Dunaj. Zato
želi z ukrepi na tem področju prispevati
k razvoju raziskav in inovacij, ki se lahko
uporabijo tudi v praksi.

DUNAJSKE INOVACIJE ZA
MOBILNOST

vozil, vključno s tramvaji ULF, ki so
najnižji nizkopodni tramvaji na svetu. Te
inovacije so posebna dodana vrednost za
uporabnike.
Mesto želi še naprej aktivno spodbujati
raziskave in razvoj, zlasti v okviru projektov
in aplikacij, ki služijo krepitvi okolju prijazne
mobilnosti. Zato bodo multimodalnost,
hoja, javni prostori in kolesarjenje deležni
večje pozornosti kot v preteklosti.

Dunaj je razvil več mednarodnih inovacij
na področju mestnega ali javnega
prevoza: prometno-informacijski sistemi,
kot sta uporabniška portala »qando« in
»AnachB I VOR«, trženjski pristopi, kot je
letna sezonska vozovnica za 365 EUR,
ter inovacije na področju tehnologije

PRIMERI UKREPOV
Ciljno financiranje raziskav in inovacij
S svojimi agencijami za financiranje
zagotavlja mesto Dunaj podjetjem
precejšnja finančna sredstva. V pripravo
natečajnih ponudb je treba vključiti vidike,
pomembne za mobilnost.
Tesno sodelovanje z raziskovalci in
učitelji
Poleg neposrednih dvostranskih stikov
med mestom Dunaj in učitelji v terciarnih
izobraževalnih ustanovah takšno
sodelovanje poteka in se krepi tudi z
instrumenti, kot so finančno podprte
profesure, doktorski študijski programi,
platforme za diplomske naloge in
raziskovalno sodelovanje.

Nadaljnji razvoj obstoječih inovacij
Vzdrževati in širiti je treba inovacije, kot
sta prototip integrirane platforme za
mobilnost »SMILE« (združuje načrtovanje
poti, informacije o razpoložljivosti
JPP in cenah vozovnic ter možnost
neposrednih rezervacij in plačil za
različne potovalne načine) ali grafična
integracijska platforma (digitalna
predstavitev prometnega omrežja kot
osnova za aplikacije, skupaj s prometnimi
informacijami in načrtovanjem poti ter
modeliranjem prometa).
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SKUPAJ V REGIJI

Za uspeh dunajske prometne politike
sta zelo pomembni tesno usklajevanje
in sodelovanje z drugimi akterji v
vzhodnoavstrijski regiji. Zato so zvezne
dežele Dunaj, Spodnja Avstrija in
Gradiščanska skupaj prvič pripravile
podlago in razvile ukrepe na tem
področju.
Med skupnimi izzivi, s katerimi se regija
srečuje, so rast prebivalstva (zlasti v
bližnji okolici Dunaja, kjer je večina
potovanj v mesto z avtomobilom), vse
večji tovorni promet in organizacija JPP
zunaj glavnih aglomeracij.

V regiji se zavedajo, da je JPP ključen
za reševanje teh izzivov. Zato morata
biti prostorsko načrtovanje in regionalni
razvoj usklajena; izogibati se je treba
razpršenim poselitvam, primarni JPP pa
mora biti na voljo na glavnih prometnih
poteh ter hkrati omogočati dostop
do manj poseljenih območij, npr. s
storitvami, prilagojenimi povpraševanju.
Zvezne dežele so uskladile tudi svoja
stališča o nadnacionalnih pobudah, kot
sta razvoj projektov mobilnosti v tako
imenovani regiji Centrope, pri katerih
sodelujejo tudi regije sosednjih držav
na severu in vzhodu, in vseevropska
omrežja.

PRIMERI UKREPOV
Regionalna partnerstva za mobilnost
na širšem območju Dunaja
V povezavi s prometnimi koridorji je
treba razviti tako imenovana regionalna
partnerstva za mobilnost s skupnimi cilji,
ukrepi in projekti, podobna pilotnemu
ukrepu v okviru regionalne mobilnosti
za koridor Schwechat – regija letališče
Dunaj.
Kolesarjenje onstran mestnih meja in
v regijah
Da bi še bolj spodbudile kolesarjenje,
so se regije dogovorile o ukrepih glede
stikov z javnostmi ter širitvi mreže
pomembnih kolesarskih poti, ki prečkajo
mestne meje, za potrebe vsakodnevnega
prometa.
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Skupna naročila železniških prevoznih
storitev
Tri zvezne dežele si prizadevajo oblikovati
skupno izhodišče za pogajanja o
naročanju železniških storitev, ko se bodo
iztekle sedanje pogodbe o železniških
storitvah.
Čezmejni multimodalni prometnoinformacijski sistem
Dostopnost informacij o mobilnosti za
potnike je treba izboljšati v vsej regiji
Centrope. Dolgoročni cilj je razviti
aplikacijo po vzoru AnachB.at.
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VSI UKREPI
Javni prostor: pravična delitev uličnega prostora
Osredotočenost na sožitje v prometu
Večja kakovost in varnost šolske okolice
Začasno odpiranje ulic za aktivno mobilnost
Večja kakovost uličnih prostorov – privlačno oblikovanje in oprema
Sprememba namena uličnih površin
Velik pomen okolju prijazne mobilnosti na novih uličnih prostorih
Upravljanje: odgovornosti in viri
Več sredstev za aktivno mobilnost
Sodelovanje in storitve mestne uprave za okrožja
Lokalni načrti mobilnosti
Načrtovalska orodja in procesi za prihodnost JPP
Usklajevanje in kategorizacija uličnega in cestnega omrežja
Nove prednostne naloge in zahteve po strokovni presoji na področju prometa
Oblikovanje sistema za izmenjavo podatkov o mobilnosti
Učinkovita mobilnost na podlagi upravljanja mobilnosti
Svetovanje o multimodalni mobilnosti: vse na enem mestu
Upravljanje mobilnosti v šolah in podjetji
Upravljanje mobilnosti v novih soseskah
Uvedba spletnega stanovanjskega in mobilnostnega kalkulatorja
Zasebnopravne pogodbe glede mobilnostj
Souporaba namesto lastništva
Nadaljnji razvoj sistema za izposojo koles
Tesnejša povezava klasične souporabe avtomobila z JPP
Podpora novim sistemom za souporabo avtomobila
Vzpostavitev točk mobilnosti
Organizacija prometa: pametnejše upravljanje mobilnosti
Izdelava registra križišč na Dunaju
Krajši čakalni časi za pešce in kolesarje
Več križišč s poenostavljenim nadzorom
Povečanje hitrosti glavnih linij JPP
Skrajšanje razdalj za kolesarje
Prometna infrastruktura: hrbtenica mest
Multimodalna postajališča – več kot zgolj postajališča JPP
Povečanje parkirnih zmogljivosti za kolesa na zasebnih in javnih površinah
Več udobja za pešce: »Dunajska mreža pešpoti«
Krepitev primarnih povezav v JPP s širjenjem omrežja podzemne železnice
Optimalne storitve JPP za novozgrajena mestna območja
Nove ulice za nove soseske
Ureditev promenad
Izboljšanje razpoložljivosti in kakovosti kolesarske infrastrukture
Razvoj kolesarskih poti na dolge razdalje
Izboljšanje železniških storitev v za mesto in regijo
Poslovanje in mobilnost
Dunaj – mednarodno zlahka dostopen
Nadaljnji razvoj distribucijskih centrov in koncepta komercialnih območ
Večfunkcijski vozni pasovi in nakladalne cone za zasebni in poslovni promet
Ureditev skupnih nakladališč
Skupnostne omarice za dostavo paketov
Dobri pogoji za tovorna kolesa
Ciljno financiranje e-mobilnost
Uvedba enotne cestnine za tovornjake
Mobilnost potrebuje inovacije
Inovacije je treba vrednotiti s postopkom spremljanja
Aktivno usmerjanje inovacijskih projektov
Ciljno financiranje raziskav in inovacij
Tesno sodelovanje z raziskovalci in učitelji
Nadaljnji razvoj obstoječih inovacij
Skupaj v regiji
Čezmejni multimodalni prometno-informacijski sistem
Privlačne vozovnice za čezmejni potniški promet
Izvajanje projektov ob železniških koridorjih TEN
Tesnejše sodelovanje na področju rečnega prometa po Donavi
Izmenjava informacij in usklajevanje
Procesi sodelovanja
Projekti
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POT DO NAČRTA MOBILNOSTI
MESTA DUNAJ
Načrt mobilnosti je dosleden odraz
spremembe paradigme od načrtovanja
prometa kot predvsem tehničnologistične naloge k mobilnosti kot
interdisciplinarnemu izzivu za širšo
družbo.
To je privedlo do oblikovanja načel dela,
povezanih s splošno idejo:

NAČRT MOBILNOSTI KOT
REZULTAT PROCESA
Načrt mobilnosti je nastal v moderiranem,
medsektorskem procesu, v katerega so
bili že od samega začetka vključeni vsi
ključni akterji. Posebej je treba omeniti te
oblike dela:
—— V središču je bila skupina za mobilnost,
ki je združevala strokovnjake iz vseh
oddelkov mestne uprave, ki se
ukvarjajo z mobilnostjo.
—— V dveh krogih razprav na ravni
okrožnih forumov, v katerih
so razpravljali o vsebini načrta
mobilnosti, je sodelovalo 23
dunajskih okrožij.
—— Na začetku poletja leta 2014 je
dunajska mestna uprava povabila
naključno izbrane prebivalce, da se
pridružijo Svetu občanov za načrt
mobilnosti.
—— Vsi ukrepi v načrtu mobilnosti so bili
»preverjeni glede pravičnosti«, da bi
se zagotovilo upoštevanje interesov
skupin s posebnimi potrebami.

NAČRT MESTNE MOBILNOSTI KOT
DEL REGIONALNIH STRATEGIJ
Velika priložnost in prednost je to, da
sta Spodnja Avstrija in Gradiščanska
svoje načrte mobilnosti razvijali skoraj
istočasno. Zelo pomembno je, da je
Dunaj pri določanju prednostnih nalog,
ukrepov in projektov sodeloval s tema
dvema zveznima deželama, še zlasti pa
to, da so vse tri zvezne dežele sprejele te
strateške dokumente približno sočasno.

NAČRT MOBILNOSTI KOT OKVIR
IN VODILO
Načrt se mora odzivati na spremembe v
zahtevah za načrtovanje prometa. Zato
ni usmerjen toliko v načrtovanje rešitev
za vnaprej določene lokacije, temveč
se bolj osredotoča na načela, politike
in program pomembnih ukrepov, ki
skupaj zagotavljajo smernice v posebnih
okoliščinah. Redno spremljanje sprejetih
ukrepov in razvoj ključnih kazalnikov
mobilnosti omogočata spremljanje
napredka ter zgodnje ugotavljanje potreb
po nadaljnjem ukrepanju.

CELOSTNA PROMETNA
STRATEGIJA
Načrt mobilnosti mesta Dunaj je bil
izdelan v skladu s standardi Evropske
unije za celostne prometne strategije
(CPS).

Delo v zvezi z Načrtom mobilnost mesta
Dunaj se ni končalo, ko je bil načrt
izdelan in sprejet v mestnem svetu.
Naslednji korak je njegovo izvajanje,
ki ga je treba začeti takoj. Pomembno
orodje so tako imenovana partnerstva za
izvajanje med mestom Dunaj in zunanjimi
partnerji. Ta se sklenejo vedno, kadar
je zaradi zapletenosti problematike
potrebno sodelovanje več različnih
akterjev.
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Ta dokument je bil preveden in oblikovan v okviru projekta CIVITAS PROSPERITY.
CIVITAS PROSPERITY je prejel finančna sredstva iz Okvirnega programa EU za raziskave in
inovacije Obzorje 2020, na podlagi pogodbe št. 690636

CIVITAS PROSPERITY je član Evropske platforme za načrte trajnostne
mobilnosti v mestih.

Pravno obvestilo: Avtorja sta v celoti odgovorna za vsebino te predstavitve, ki ne izraža nujno mnenj Evropske
unije. Evropska komisija ni odgovorna za uporabo informacij iz te publikacije. Vse slike v njej so zagotovili
partnerji (razen če je drugače navedeno) in so objavljene z njihovim dovoljenjem.
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