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1 Rezumatul Planului de Mobilitate Urbană
Durabilă al orașului Vitoria-Gasteiz
În urmă cu 15 ani, la începutul secolului al XXI-lea, reputația orașului VitoriaGasteiz în ceea ce privește dezvoltarea echilibrată, planificarea urbană atentă
și preocuparea pentru aspectele de mediu și sociale era amenințată de noi
provocări. Creșterea accelerată a orașului îi modifica dimensiunile și structura,
exercitând astfel o presiune asupra modului de deplasare a oamenilor, care, la
acea vreme, circulau, în principal, pe jos. Mobilitatea urbană și sistemul de
transport ale orașului Vitoria-Gasteiz se confruntau cu o situație care a stârnit
preocupări tot mai intense în ceea ce privește statutul său și evoluțiile viitoare,
atât în rândul societății, cât și al organelor publice de conducere. Din acest
motiv, a fost inițiat un proces de studiu și acțiune în domeniu, menit să ofere
un cadru de obiective, strategii și acțiuni coerente, pentru a face față
problemelor actuale identificate și celor prevăzute.
Pentru a face față acestor dificultăți, în martie 2006, Vitoria-Gasteiz a început
să lucreze la elaborarea unui PMUD, numit „Plan de Mobilitate Durabilă și
Spațiul Public" (Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público - PMSEP).
Prin acesta se urmăreau reducerea impactului asupra mediului și a zgomotului
provocat de transport și creșterea gradului de accesibilitate a spațiilor publice.
Municipalitatea a vrut să-și dubleze eforturile pentru a transforma spațiile
publice din oraș în medii plăcute, unde oamenii să se întâlnească din nou; cu
alte cuvinte, să le restituie acestora spațiul public.
Astfel, a început un proces de consultare, care a debutat cu înființarea
Forumului Cetățenilor pentru Mobilitate Durabilă din Vitoria-Gasteiz,
incluzând o serie de actori sociali, politicieni și tehnicieni care au intenționat să
lucreze, în primul rând, la definirea unui scenariu consensual în ceea ce
privește modelul de mobilitate durabilă și spațiul public dorit pentru VitoriaGasteiz.
În urma acestui proces de participare, în primăvara anului 2007, a fost semnat
Pactul Cetățenilor pentru Mobilitate Durabilă (Citizens' Pact for
Sustainable Mobility), document ce reflectă acest scenariu consensual și
care a determinat, începând din acel moment, elaborarea foii de parcurs pe
baza căreia avea să fie coordonată strategia care trebuia urmată pentru a
planifica transformarea sistemului de mobilitate al orașului.

1.1 Descriere
PMUD-ul orașului Vitoria-Gasteiz („Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de
Vitoria-Gasteiz”; Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2007) are la bază condițiile rezultate din
procesul de participare, desfășurat de Forumul Cetățenilor pentru Mobilitate Durabilă, care a
stabilit următoarele 14 obiective, grupate în 3 domenii:
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1.1.1 Sustenabilitate


Recuperarea conceptului de sustenabilitate pentru Vitoria-Gasteiz, o perspectivă
dincolo de problemele de mediu.

1.1.2 Mobilitate durabilă









Stabilirea unei noi ierarhii în utilizarea spațiilor orașului, în cadrul căreia pietonii sunt
personajele principale, urmate de mijloacele de deplasare nemotorizate, de
transportul public și, în cele din urmă, de automobilele personale
Asigurarea coexistenței diferitelor moduri de mobilitate și interoperabilitatea lor, în
special a celor nemotorizate
Încurajarea și promovarea utilizării transportului public și descurajarea folosirii
automobilelor personale
Adoptarea și promovarea mijloacelor de transport nemotorizate
Realizarea unui sistem de transport efectiv și eficient din perspectiva consumului de
energie
Promovarea accesibilității universale a diverselor moduri de transport
Sensibilizarea și informarea cetățenilor cu privire la diversele modalități de deplasare.

1.1.3 Modelul de oraș








Un oraș sigur și accesibil
Un oraș mai puțin zgomotos și mai puțin poluat
Identificarea unor soluții de mobilitate care nu implică ocuparea excesivă a spațiului
Integrarea mobilității în politicile urbane
Rezervarea unui spațiu public generos pentru cetățeni și a unor suprafețe reduse
pentru vehiculele motorizate, acordând întâietate cetățenilor, și nu automobilelor
individuale; conexiuni bune pentru pietoni și bicicliști, și pentru un transport public
rapid și cu o frecvență ridicată către zonele îndepărtate
Asigurarea unui spațiu public care favorizează viața socială și economică și
integrează spațiile comerciale, spațiile pentru petrecerea timpului liber și serviciile;
crearea unui spațiu public primitor pentru desfășurarea frecventă a activităților
colective în cadrul unor grupuri restrânse.

Aceste obiective sunt legate de problemele rezumate în tabelul de mai jos:

Obiectiv

Probleme asociate

Domeniu: sustenabilitate
1. Sustenabilitatea include
transportul



Scăderea calității locuirii urbane, în ciuda eforturilor
depuse pentru creșterea calității mediului

Domeniu: mobilitate durabilă
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2. Noua ierarhie




Creșterea duratei călătoriilor
Creșterea numărului de călătorii urbane
Creșterea numărului de călătorii pe distanțe medii și
lungi
Consolidarea
conceptului
de
„proprietate”
și
răspândirea utilizării automobilelor
Dezechilibre și tendințe negative în distribuția modală
Concurența redusă în domeniul transportului public

6. Eficiență energetică



Efectele negative ale utilizării automobilelor

7. Accesibilitate universală



Creșterea efectului de barieră al infrastructurilor

8. Sensibilizare și informare



Dezechilibre și tendințe negative în distribuția modală



Efectele negative ale utilizării automobilelor




Creșterea duratei călătoriilor
Scăderea calității locuirii urbane, în ciuda eforturilor
depuse pentru creșterea calității mediului

13. Mai mult spațiu public
pentru mijloace durabile




Reducerea spațiului public disponibil pentru cetățeni
Concurența redusă în sectorul transportului public

14.
Calitatea
și
complexitatea
spațiului
public



Pierderea proximității ca valoare urbană

3. Coexistența și
interoperabilitatea
mijloacelor
4. Un transport public mai
bine dezvoltat și mai puține
autovehicule






5. Mai mulți pietoni și cicliști

Domeniu: model de oraș
9. Mai multă siguranță
10. Reducerea nivelului de
zgomot și poluare
11. Fără ocuparea excesivă
a spațiului
12. Transportul și integrarea
teritorială

Tabelul 1: obiectivele PMUD-ului orașului Vitoria-Gasteiz și problemele asociate

PMUD-ul, precum și concluziile procesului de participare, care servesc drept bază de
inspirație pentru acest plan, nu menționează în mod explicit strategiile care trebuie
aplicate. Cu toate acestea, PMUD-ul orașului Vitoria-Gasteiz definește măsurile care trebuie
implementate. Cele 81 de măsuri specifice din procesul de participare al PMSEP au fost
grupate în 27 activități și organizate după 6 teme:
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Temă

Circulația
vehiculelor

Parcare

Transport
public

Măsuri
(1) Dezvoltarea unei noi unități urbane, superblocul, (~ insulă urbană de
400x400m; a se vedea următorul capitol), dedicat traficului nemotorizat și
delimitat perimetral de străzi principale. Asocierea mai multor unități de
acest fel conduce la un sistem de străzi de bază, pe care circulă toate
tipurile de vehicule, în special cele în tranzit.
(2) Pe străzile din cadrul celulei urbane superbloc, circulația autovehiculelor
este restricționată, fiind acceptate doar automobilele rezidenților, cele
pentru încărcarea și descărcarea mărfurilor, cele ale serviciilor de urgență,
pentru prestări servicii, etc.
(3) Ca regulă generală, străzile orașului trebuie să aibă benzi cu o lățime de
2,5 m, pentru a reduce viteza și a crește capacitatea de circulație, spațiul
rămas (în prezent, majoritatea benzilor au o lățime de peste 3 m) fiind
alocat benzilor speciale pentru biciclete și autobuze.
(4) Instituirea unui nou sistem de semaforizare cu timpi reduși de așteptare
(5) Propunerea folosirii traseului actualei căi ferate dintre străzile Av. Gasteiz
și Los Herrán ca rețea subterană de bază pentru transport
(6) Crearea Societății Municipale pentru Parcări
(7) Crearea a 13 544 de locuri de parcare subterane în sistem de rotație, în
parcări situate în jurul întregului oraș
(8) Crearea, în prima etapă, a unei zone de parcare „verde” (gratuită numai
pentru rezidenți) în interiorul superblocurilor, cu instituirea pe străzile
principale a unui sistem de reglementare a parcării pentru vehiculele în
sistem de rotație (OTA)
(9) Eliminarea, în a doua etapă, a parcărilor supraterane din interiorul
superblocurilor și menținerea sistemului OTA pe străzile principale, atâta
timp cât acesta este compatibil cu introducerea unor benzi pentru biciclete
și autobuze
(10) Construirea a șase platforme logistice de 35x35m și două de 20x25m,
cu ocazia construirii rețelei de parcări
(11) Propunerea a cinci parcări Park & Ride în zonele de periferie, cu
scopul de a împiedica intrarea în oraș a unui număr semnificativ de
vehicule de tranzit. Aceste parcări sunt conectate la rețeaua de transport
public.
(12) Implementarea unei noi rețele de autobuze pentru a crește frecvența
serviciului de transport și integrarea noii linii de tramvai, reducând numărul
liniilor actuale de la 18 la 7
(13) Crearea unor benzi dedicate autobuzelor pe o distanță de 68,3 km
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(14) Introducerea a două linii de autobuz rapide, de mare capacitate (de tip
BRT), una din ele care să traverseze orașul de la est la vest, urmând
traseul actualei căi ferate, iar cealaltă care să îndeplinească funcția de
distribuție, urmărind inelul exterior.
(15) Conectarea rețelei de transport a orașului cu cea de autobuze
interurbane, prin crearea de noduri intermodale, în puncte strategice (o
nouă stație, etc.) ale inelului II de circulație
(16) Crearea de puncte de transfer intermodal autobuze/biciclete, care fac
legătura cu punctele de închiriere a biciclete, în special în zona
poligoanelor industriale
(17) Transformarea stațiilor de autobuz în noduri urbane funcționale:
creșterea numărului de puncte de transfer intermodale între modurile
durabile de transport, și furnizarea de informații în materie de mediu
(captarea energiei solare, selectarea deșeurilor, etc.) și trafic, prin crearea
de site-uri internet locale.

Biciclete

Circulații
urbane

Spații verzi
urbane

(18) Crearea Biroului pentru biciclete în scopul gestionării noii rețele
(mentenanță, infrastructuri, semnalizare, etc.), serviciului de închiriere
biciclete și a activităților de educație, comunicare și participare, pentru
promovarea acestei modalități de transport
(19) Completarea rețelei de piste pentru biciclete deja existente pe străzile
principale, transformând-o într-un sistem continuu și sigur care deservește
întregul oraș
(20) Dezvoltarea unei rețele secundare de piste pentru biciclete, care să
irige toate cartierele într-o manieră capilară.
(21) Suplimentarea numărului de centre de închiriere biciclete, oferind un
serviciu care funcționează tot timpul anului
(22) Crearea unei rețele de pietonale, care asigură continuitate și au o
calitate înaltă, pe întreaga suprafață a orașului. Suprapunerea lor cu
rețeaua de drumuri principale trebuie evitată pe cât posibil, pentru a
asigura un confort sporit și un grad mai mare de siguranță.
(23) Amenajarea arterelor din interiorul superblocurilor cu o singură bandă,
astfel încât să fie accesibile pentru toată lumea, inclusiv pentru
persoanele cu mobilitate redusă și pentru a asigura adaptarea vitezei
vehiculelor motorizate (ale rezidenților, cele pentru livrări, cele de urgență,
etc.) la viteza persoanelor care se deplasează pe jos. Superblocurile sunt
zone cu viteza limitată la 10 km/h. Introducerea superblocurilor la nivel
general se va face în etape (a se vedea următoarea secțiune pentru mai
multe informații).
(24) Propunerile privind drumurile speciale vizează, în primul rând,
extinderea lungimii actualei șosele care ajunge la parcul Armentia,
începând din satul/cartierul Abetxuco, și, în al doilea rând, crearea în timp
util a unui drum care unește centura verde de la est la vest, traversând
orașul, prin intermediul căii ferate actuale.
(25) Extinderea zonelor și a volumului de vegetație urbană pe străzile ale
căror profile permit acest lucru. Odată cu transformarea arterelor din
interiorul superblocurilor în străzi cu o singură bandă, este posibilă
creșterea numărului de elemente arboricole.
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(26) Crearea de pietonale atrăgătoare din punct de vedere al vegetației și
al schimbării culorii acesteia pe parcursul diverselor anotimpuri. Au fost
întocmite hărți ale vegetației actuale și au fost propuse modificări pentru a
crea promenade spectaculoase din punct de vedere coloristic pe
parcursul diverselor momente din an.
(27) Crearea unui coridor urban verde, care unește centura verde de la est
la vest, urmând traseul actualei căi ferate
Tabelul 2: lista măsurilor luate în considerare de PMUD în funcție de teme

Principalul instrument conceptual propus de PMSEP pentru îndeplinirea obiectivelor sale
este superblocul. Așa cum se poate observa în următoarea secțiune (Figura 1), superblocul
reprezintă, în esență, o nouă prioritizare a drumurilor și insulelor urbane, în cadrul cărora
străzile sunt clasificate în două categorii, în funcție de vocația lor. Pe de o parte, unele artere
formează o rețea de drumuri principale și integrează traficul autovehiculelor aflate în tranzit
(transportul public și automobile personale). Pe de altă parte, această rețea înglobează
ansamblurile de blocuri sau superblocuri, pe străzile interioare ale cărora au prioritate
pietonii și bicicliștii, spațiul public fiind dedicat mai degrabă interacțiunii sociale decât
mobilității.
Datorită configurației superblocurilor, viteza de deplasare a mașinilor aflate în tranzit în
interiorul superblocurilor este redusă, liniile de transport public sunt reorganizate astfel încât
să fie mai directe și mai eficiente, câștigându-se spațiu pentru favorizarea modurilor mai
sustenabile și promovarea altor diverse utilizări ale spațiului public în afara mobilității.
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2 Sistemul de superblocuri
orașul Vitoria-Gasteiz

aplicat în

Superblocurile reprezintă un sistem inovator de planificare urbană, care
vizează recuperarea spațiului public acaparat de automobilele personale de pe
străzi și redarea acestuia oamenilor. Superblocurile favorizează viața socială a
cartierelor, permițând utilizări diferite ale spațiului public în afara mobilității.

Figura 1: conceptul de superbloc (sursa: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona)

Conventional – modelul convențional
Superblocks –superblocuri
Motorised mobility – circulație motorizată
Pedestrian mobility & other uses – deplasări pietonale și alte utilizări
Basic network – rețeaua principală
Inner streets – străzi interioare

2.1 Descrierea problemei
Anterior recentei creșteri și dezvoltări urbane, de la începutul secolului al XXI-lea, orașul
Vitoria-Gasteiz (Țara Bascilor, Spania) a fost caracterizat de o solidă cultură a mobilității
pietonale. Peisajul urban cu elemente de dimensiuni relativ reduse, compacte și plane oferea
un cadru ideal pentru transportul nemotorizat. Totuși, în prezent, această cultură este
amenințată de creșterea numărului de automobile personale în cadrul distribuției modale, ca
urmare a faptului că dimensiunile orașului au crescut într-o asemenea măsură încât
deplasările pietonale nu mai sunt la fel de competitive.
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Din acest motiv, cea mai mare parte a spațiului public din Vitoria-Gasteiz este destinat, la ora
actuală, automobilelor personale (benzi de circulație, spații de parcare, etc.). Atunci când a
fost realizată pentru prima dată o analiză a spațiului public, ca etapă preliminară conceperii
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă și Spațiu Public (PMUDSP), cifrele arătau că peste
70% era rezervat exclusiv utilizării automobilelor personale, în ciuda faptului că aproape 70%
din deplasările efectuate într-o zi de lucru obișnuită în orașul Vitoria-Gasteiz se desfășurau
pe jos. Ca urmare, PMUDSP a fost conceput în vederea extinderii drastice a spațiului
pietonal.
În plus, s-a constatat că mai mult de o treime din populație se confrunta cu niveluri de
zgomot mai mari decât cele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și că
acest lucru era cauzat, în mare parte, de automobilele personale. În plus, acestea
reprezentau una dintre principalele surse ale emisiilor de gaze măsurate în cadrul orașului.

2.2 Cum funcționează
Modelul superblocurilor reprezintă cheia de boltă a PMUDSP-ului orașului Vitoria-Gasteiz,
dezvoltat în 2009. Un superbloc este un spațiu geografic care acoperă mai multe
insule/blocuri urbane (figura de sus). Acest model presupune rezervarea spațiului din
interiorul superblocului pentru pietoni și bicicliști. Circulația automobilelor individuale și
transportului public este limitată la străzile din jurul acestor superblocuri (așa-numitele
drumuri principale).
Urmând această schemă, Vitoria-Gasteiz a identificat un cadru nou pentru mobilitate și
spațiu urban, compus din 77 superblocuri, care vor fi implementate progresiv. Studiul
preliminar a oferit instrumentele necesare pentru a evalua și planifica modelul final și
implementa fiecare superbloc, permițând integrarea lucrărilor cu alte măsuri propuse în
vederea îmbunătățirii mobilității urbane, precum implementarea noii rețele de transport
public, instituirea unor restricții privind accesul în centrul orașului, introducerea noului
regulament de semaforizare a rețelei de transport public, implementarea noii rețele de piste
pentru pietoni și biciclete, logistica transportului urban de marfă, etc.
Astfel, toate lucrările din ultimii ani de reabilitare a străzilor au fost efectuate în cadrul
menționat anterior.
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Figura 2: un exemplu de superbloc implementat în Vitoria-Gasteiz; Strada Prado.

2.2.1 Beneficii și beneficiari
Principalele obiective ale modelului superblocurilor au fost recuperarea spațiului public
pentru pietoni (reducerea gradului de ocupare de către automobilele personale) și reducerea
atât a poluării fonice, cât și a emisiilor de gaze nocive, pentru a permite o diversificare mai
mare a activităților, pentru îmbunătățirea accesibilității în zona de intervenție, promovarea
transportului public și, în cele din urmă, sporirea siguranței rutiere.
Suprafața pietonală din cadrul superblocului-pilot, care a necesitat lucrări publice importante,
a crescut de la 45% din suprafața totală, înainte de acțiune, la 74%, ulterior acesteia. În plus,
nivelurile de zgomot, măsurate în zona demonstrativă, au scăzut de la 66,50 dBA la 61,0c0
dBA, după implementarea superblocului. Aceste rezultate sunt legate direct de reducerea
numărului de vehicule motorizate din zonă. În această privință, s-a înregistrat o reducere de
42% a nivelului de CO2, o scădere de 42% a celui de oxizi de azot și o diminuare de 38% a
particulelor PM10.
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Figura 3: un exemplu de superbloc implementat în Vitoria-Gasteiz; Strada Sancho el Sabio.

2.2.2 Dezavantaje, pericole
Costul ridicat al transformărilor care trebuie puse în aplicare ar putea constitui un obstacol
care trebuie depășit. În orice caz, este fezabil să se lucreze conform acestui sistem, în mai
multe etape. În cazul nostru, după criza financiară din 2008 și având în vedere situația
economică locală actuală, municipalitatea a adaptat planurile astfel încât toate superblocurile
din centrul orașului să poată fi realizate fără să se cheltuie o sumă foarte mare de bani
pentru lucrările publice și fără schimbări majore în structura străzilor. Acest plan s-a bazat pe
stabilirea și semnalizarea arterelor cu limită de viteză, pentru a obliga vehiculele motorizate
să-și adapteze viteza la cea a pietonilor și cicliștilor. În mod similar, instalarea diverselor
elemente la nivelul pavajului (jardiniere stradale, etc.) contribuie la reducerea vitezei
autovehiculelor. Planurile de intervenție pentru un total de 47 de străzi au fost modificate
conform acestor criterii.

2.2.3 Analiza părților interesate – cine sunt promotorii, cine sunt oponenții
Din septembrie 2008, prin organizarea unui grup de lucru permanent au avut loc întâlniri
lunare cu tehnicieni și politicieni, pentru a asigura un consens puternic în ceea ce privește
măsurile care trebuie aplicate.
Dezvoltarea unei rețele de transport public cu totul nouă, conform modelului superblocului, a
stârnit îngrijorare în rândul cetățenilor direct afectați de schimbare. Municipalitatea a ținut
permanent legătura cu asociațiile de cetățeni.
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Reducerea numărului de locuri de parcare de pe carosabil și extinderea spațiului de parcare
cu plată reglementat, în centrul orașului, au constituit o altă sursă de îngrijorare. Locuitorii și
unele asociații de comercianți au criticat astfel de acțiuni.
A fost concepută și lansată o campanie globală de comunicare și sensibilizare pentru
SUMPSP, cu scopul de a crea, în rândul cetățenilor, o percepție conceptuală favorabilă unei
noi culturi a mobilității durabile. Campania a inclus reclame în ziare, în zona adăposturilor din
stațiile de autobuz, pe panouri publicitare outdoor, anunțuri difuzate la radio și pe Internet,
etc.
Am întâmpinat și o oarecare opoziție față de acest concept în rândul unor tehnicieni ai
municipalității și actori politici. Cu toate acestea, în urma unor sesiuni de lucru intensive,
majoritatea agenților implicați în mobilitatea urbană a orașului Vitoria-Gasteiz au fost de
acord cu modelul superblocurilor și au semnat un Pact de susținere a acestuia.

Figura 4: imagine din interiorul unui superbloc implementat în Vitoria-Gasteiz; Strada
Sancho el Sabio.

2.3 Cadrul legal
Modelul acesta reprezintă principala componentă a SUMPSP-ului pentru orașul VitoriaGasteiz și va fi integrat în masterplanul orașului, beneficiind așadar de sprijinul deplin al
legilor și regulamentelor locale.
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Din cauza rețelei complexe de distribuție a energiei electrice din Țara Bascilor, există unele
aspecte care trebuie convenite cu alte administrații. În mod specific, drumurile și mobilitatea
din afara centrului orașului sunt gestionate de autoritățile provinciale; rețeaua de tramvaie
este gestionată de regiune și infrastructurile mari, precum liniile si infrastructurile feroviare
interurbane, sunt controlate de guvernul spaniol.

Figura 5: un superbloc din Vitoria-Gasteiz; Strada Sancho el Sabio. Înainte și după.

2.3.1 Opțiuni de politici pentru orașe
Cum un astfel de model reduce spațiul destinat automobilelor personale și schimbă dramatic
structura spațiului public, implicând o modificare majoră a bugetului, el depinde in mare
măsură de deciziile politice.
În primul rând, edilii locali trebuie să fie de acord cu modelul și să obțină sprijinul altor partide
pentru a ajunge la un consens cu privire la implementarea sa.
Acest model poate fi modificat, fiind adaptat stării actuale: decidenții politici pot hotărî
aplicarea unor schimbări radicale, dar, dacă opoziția este puternică și bugetul sărac, poate fi
aplicată o metodologie de tranziție, realizându-se acțiuni care necesită mai puține eforturi și
resurse, de mai mică anvergură și mai puțin costisitoare (de exemplu, folosind semnalizarea
și marcajele rutiere), fără a pierde din vedere obiectivul principal.

2.3.2 Persoanele (din administrația orașului) care se ocupă de acest sistem
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Orașul dispune de un grup de lucru permanent, alcătuit din personalul tehnic din diversele
departamente care au legătură cu mobilitatea urbană. Grupul de lucru este coordonat de
Centrul pentru Studii de Mediu (Centro de Estudios Ambientales - CEA) al orașului VitoriaGasteiz, o entitate care face parte din structura municipală, dar care are competențe proprii.
Participanții la grupul de lucru sunt: Departamentul de Planificare Urbană, Departamentul de
Mediu, Serviciul Circulație Rutieră, Poliția Locală și societatea de transport public local
(TUVISA). Reprezentanții politici ai acestor structuri municipale participă, de asemenea, la
întâlniri.
Aspectele care presupun competențe ce depășesc sfera locală sunt discutate în afara
municipalității, la nivelul forumurilor provinciei sau regiunii.

Figura 6: străzi aferente superblocurilor implementate în Vitoria-Gasteiz. Înainte și după.

2.4 Bune/rele practici (exemple succinte)
Includerea mersului cu bicicleta în sistemul superblocurilor (benzi separate pentru biciclete
pe străzile principale exterioare, integrarea și calmarea traficului pe străzile interioare)
încurajează folosirea bicicletelor și permite cicliștilor să elibereze trotuarele. Cu toate
acestea, schimbările de infrastructură nu sunt suficiente pentru a rezolva conflictul pietonicicliști, fiind necesare măsuri de reglementare si educaționale.
Noua rețea de transport public, care rezultă din sistemul superblocurilor, a fost optimizată,
fiind redus numărul de linii de transport, punând totodată la dispoziție linii mai frecvente și
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mai directe; în consecință, numărul pasagerilor este în continuă creștere. Cu toate acestea,
la ora actuală, noua rețea nu rezolvă problema accesibilității unor zone industriale situate la
periferia urbană (unde autoturismele personale rămân modalitatea de transport preferată).

2.5 Calendar
Dezvoltarea sistemului superblocurilor presupune un efort pe termen lung. Acesta trebuie să
fie integrat în PMUD, iar implementarea lui va dura câțiva ani. În Vitoria-Gasteiz, s-a început
punerea aplicarea sistemului în 2008 și va dura cel puțin până în 2023.

Figura 7: imagine din cadrul unui superbloc implementat în Vitoria-Gasteiz; Strada Fermin
Lasue.
Dacă se folosește o abordare radicală, costurile sunt foarte ridicate, deoarece acțiunile
afectează întreaga structură a orașului. Este necesar ca străzile să fie reconfigurate în
totalitate, rețeaua de transport public să fie reconcepută, să fie create locuri de parcare
subterane, etc.
În această privință, în contextul actualei crize, în ultimii ani, nu a fost posibil ca în VitoriaGasteiz să fie implementate astfel de măsuri în aceeași manieră în care au fost adoptate în
etapa inițială a SUMPSP-ului orașului. Va fi necesar ca lucrările suplimentare din cadrul
superblocurilor să fie realizate prin acțiuni care necesită mai puține eforturi și resurse (si care
sunt mai puțin oneroase).
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2.6 Întrebări deschise
Pe măsură ce orașul se extinde și distanțele medii parcurse devin mai lungi, apare
provocarea aplicării modelului superblocurilor în cartierele noi, situate la periferie.
Necesitățile care țin de mobilitate sunt rezultatul problemelor legate de accesibilitate
(oamenii au nevoie să se deplaseze și aleg un anumit mijloc de transport, în funcție de locul
unde lucrează, socializează, merg la cumpărături, etc.), astfel încât devine evident că
separarea activităților acționează împotriva promovării mobilității active avute în vedere și
contribuie la menținerea automobilelor personale ca mijloc de transport principal. Prin
urmare, planificarea urbană reprezintă factorul-cheie care trebuie abordat în procesul de
soluționare a problemei mobilității.

2.7 Posibile evoluții viitoare
Având în vedere că superblocurile ar trebui să constituie componenta esențială a PMUD-ului,
dezvoltarea lor depinde de voința politică de a îmbunătăți mobilitatea orașelor într-o manieră
durabilă.

2.8 Cum și unde se încadrează într-un PMUD
Modelul superblocurilor este conceptul principal (coloana vertebrală), care stă la baza
PMUD-ului orașului Vitoria-Gasteiz.
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3 Monitorizare și evaluare
Acest document descrie trei dintre instrumentele folosite de PMUD-ul orașului
Vitoria-Gasteiz, care ar putea fi valorificate de orice oraș care dorește să
învețe cum să-și evalueze PMUD-ul:
(1) raportul de evaluare a PMUD-ului
(2) evaluarea proiectului european CIVITAS MODERN
(3) Sondajul de tip panel pentru proiectul TRANSBICI

3.1 Raportul de evaluare a PMUD-ului
Principalul rezultat produs de Vitoria-Gasteiz în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea
PMUD-ului său este documentul numit „Raportul de evaluare a Mobilității Durabile și a
Planului pentru Spațiul Public și a Master Planului pentru Mobilitatea Cicliștilor în
orașul Vitoria-Gasteiz” (“Informe de Evaluación del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio
Público y del Plan Director de Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz”; Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, 2017). Versiunea în limba engleză va fi disponibilă în curând.
Acest document este conceput ca un instrument de încurajare a reflecției asupra
transformărilor care au avut loc în ultimul deceniu în ceea ce privește mobilitatea în orașul
Vitoria-Gasteiz. El reprezintă un exercițiu de evaluare menit să contribuie la pregătirea noii
etape a PMUD-ului și, în general, să îmbunătățească mobilitatea urbană în Vitoria-Gasteiz
pe viitor. Pe de o parte, a fost realizată o evaluare intermediară a PMUD-ului, pentru a
identifica progresele realizate și cerințele privind reajustarea obiectivelor și măsurilor sale, în
scopul furnizării informațiilor necesare pentru următoarea etapă de planificare ce va dura
până în 2023. Pe de altă parte, este necesară o evaluare a planului privind bicicletele, după
încheierea perioadei de valabilitate, pentru a realiza progrese în ceea ce privește elaborarea
unui nou plan.
Acest proces de evaluare a instrumentelor de planificare menționate anterior s-a desfășurat
în conformitate cu metodologia propusă în ghidul recent: „CH4LLENGE Monitoring and
Evaluation Manual: Assessing the impact of measures and evaluating mobility
planning processes” (Manualul CH4LLENGE privind monitorizarea și evaluarea:
evaluarea impactului măsurilor și a proceselor de planificare a mobilității)
(Gühnemann, 2016). Acest ghid structurează informațiile referitoare la planurile care trebuie
evaluate în patru grupe - obiective, strategii, instrumente/măsuri și resurse - care corespund
diverselor aspecte ale implementării unui plan și asociază o categorie de indicatori fiecărei
grupe.



Indicatorii de realizare: măsoară impactul real în raport cu obiectivele stabilite.
Indicatorii activității de transport sau indicatorii intermediari de rezultat: descriu
schimbările din sistemul de transport care pot fi corelate cu succesul strategiilor.
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Indicatorii de ieșire (rezultat): măsoară gradul de implementare a instrumentelor
sau măsurilor și dacă au fost îmbunătățite serviciile.
Indicatorii de intrare (input): oferă informații referitoare la cantitatea resurselor
necesare pentru realizarea planului, inclusiv costurile, oferind așadar transparență în
implementarea planului și permițând evaluarea eficienței utilizării resurselor.

Planul logic al PMUD-ului
Elementele PMUD-ului

Măsurate prin
Indicatori

Obiective

de
realizare

Indicatorii

Strategii

activității de
transport

Indicatori de

Instrumente

ieșire

Indicatori
de

Resurse

intrare
Contribuie la

Figura 8: cadrul logic al PMUD-ului, conform proiectului CH4LLENGE.

Datele colectate în scopul evaluării sunt de două tipuri. Pe de o parte și conform
metodologiei menționate anterior, este utilizată o listă detaliată de indicatori, care sunt
grupați în categorii (indicatori de realizare, indicatorii activității de transport, indicatori de
rezultat și de intrare), în funcție de asocierea lor cu diverse seturi de informații, și care
contribuie la măsurarea și evaluarea diverselor aspecte ale implementării fiecărui plan. Pe de
altă parte, au fost realizate o serie de interviuri cu diverse persoane care au legătură cu
mobilitatea din cadrul municipalității, interviuri care ajută la definirea contextului și la
compararea calitativă a datelor obținute cu diferiții indicatori, obținându-se astfel informații
care ajută la confirmarea diagnosticului inițial în viitoarele etape ale planificării.
Rezultatele analizei cantitative a indicatorilor sunt prezentate cu ajutorul tehnicii
aproximării, prin intermediul unor liste de verificare, comparând evoluția lor în timp cu
direcțiile de schimbare avute în vedere și/sau cu pragurile de realizare stabilite. Pentru
fiecare plan, rezultatele sunt prezentate în funcție de „progresele obținute în materie de
mobilitate”, pentru fiecare obiectiv în parte (rezultatele obiectivului și indicatorii activității de
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transport) și în funcție de „progresele făcute în ceea ce privește implementarea” (rezultatele
indicatorilor de ieșire și de intrare).
Rezultatele analizei calitative efectuate pe baza interviurilor sunt prezentate ca o sinteză
a temelor abordate în cadrul interviurilor, organizate conform criteriilor de relevanță și
importanță, în raport cu obiectivele evaluării.
Ambele analize permit stabilirea unui diagnostic al situației actuale a mobilității și sistemului
de accesibilitate și identificarea elementelor-cheie pentru următoarea etapă a PMUD-ului.

3.1.1 Metodologia de evaluare
Indicatorii selectați pentru evaluarea planurilor au fost grupați în funcție de obiective și au
fost create următoarele categorii: indicatori de realizare, indicatori (intermediari) privind
activitatea de transport, indicatori de intrare și de ieșire (rezultat). Selectarea indicatorilor a
fost adaptată în funcție de obiective, strategii, măsuri și resurse.
O listă lungă de indicatori a fost extrasă din mai multe proiecte, incluzând DISTILLATE
(Marsden et al., 2005), ADVANCE / QUEST (Duportail & Meerschaert, 2013; Barham et al.,
2012), PROPOLIS (Lautso et al., 2004), Cost Action 356 `Towards the definition of a
measurable environmentally sustainable transport (EST)´ (Jourmard & Gudmundsson,
2010), CityMobil (Marsden et al., 2007), precum și din literatura de specialitate recentă
(Gudmundsson & Sørenson, 2013; Haghshenas & Vaziri, 2012; Litman, 2011; Litman, 2016;
Castillo & Pitfield, 2010; Marsden et al., 2006). Pornind de la această bază, am ales
indicatorii pe care i-am considerat relevanți pentru obiectivele, strategiile, măsurile și
resursele incluse în planuri. Selecția s-a bazat pe două criterii principale:
relevanța/caracterul adecvat și disponibilitatea/ușurința calculului.
Numerotarea indicatorilor se face conform structurii propuse de metodologia CH4LLENGE.
Această structură a fost completată cu alți câțiva indicatori din toate categoriile. În cele din
urmă, fiecăruia din elementele planului i s-a alocat un set de indicatori, după cum urmează:





Obiective: indicatorii de la 0 la 38.
Strategii: indicatorii de la 39 la 55.
Măsuri: indicatorii de la 56 la 69.
Resurse: indicatorii de la 70 la 78.

În plus, am inclus indicatori specifici pentru fiecare mijloc de mobilitate și i-am marcat cu un
index alfabetic inclus în numărul indicatorului, conform următoarei scheme:





Mijloace motorizate: „a”
Transport public: „b”
Biciclete: „c”
Pietoni: „d”

Lista de indicatori pentru PMUD a fost completată cu indicatori preluați din Planul
indicatorilor de sustenabilitate urbană 2009 (Sustainability Indicators Plan 2009 - Agencia de
Ecología Urbana de Barcelona, 2010) și din rapoartele privind Agenda 21. În ceea ce
privește Planul pentru biciclete, am inclus de asemenea 26 din cei 28 de indicatori care au
fost propuși inițial în acel plan (2 indicatori de realizare, 6 indicatori ai activității de transport
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și 18 indicatori de rezultat). Unii din ei au făcut obiectul unor ușoare modificări în
conformitate cu datele disponibile în prezent.
Indicatorii de realizare au fost grupați în două subseturi: indicatori-cheie și indicatori
suplimentari. Mai întâi, au fost realizate tabele care prezintă denumirea și descrierea,
definiția (sau metoda de calcul, în cazul în care nu poate fi măsurat direct), domeniul de
aplicare, sursa datelor, direcția schimbării avute în vedere, anul de referință și regularitatea
fiecărui indicator. Ulterior, au fost elaborate tabele care prezintă indicatorii referitori la
activitatea de transport, folosiți pentru a evalua efectul implementării strategiilor și pentru a
identifica potențialii factori care conduc la rezultatele avute în vedere. La fel ca în cazul
anterior, fiecare indicator este detaliat cu numele și descrierea, definiția (sau metoda de
calcul, în cazul în care nu poate fi măsurat direct), domeniul de aplicare, sursa datelor,
direcția schimbării avute în vedere, anul de referință și regularitatea. În al treilea rând, există
tabele care conțin indicatori de rezultat, care sunt folosiți la monitorizarea progreselor
realizate în ceea ce privește implementarea măsurilor. Aceste tabele oferă o imagine de
ansamblu asupra progreselor obținute în ceea ce privește setul de indicatori în cauză. În cele
din urmă și doar în ceea ce privește planul pentru biciclete, există două tabele care conțin
indicatori de intrare referitori la resursele utilizate pentru dezvoltarea planului pentru biciclete
(având în vedere că, în cadrul acestui plan, au fost alocate resurse pentru dezvoltarea
fiecărei măsuri). Cum în cadrul PMUD-ului nu au fost alocate resurse specifice acțiunilor, am
considerat mai adecvat să nu includem indicatorii de intrare. În schimb, am inclus cheltuielile
globale aferente măsurilor asociate fiecărui obiectiv.
Două obiective ale PMUD-ului, și anume „(#1) Sustenabilitatea include transportul” și „(#12)
„Transportul și integrarea teritorială” (a se vedea capitolul 1 din prezentul document), nu au
fost incluse în descrieri și/sau analiza numerică, deoarece Planul nu includea nicio măsură
referitoare la aceste obiective, ele neavând așadar niciun indicator asociat. Cu toate acestea,
cele două obiective au fost evaluate din punct de vedere calitativ.
Pentru a evalua indicatorii, am folosit aproximări bazate pe liste de control. Această metodă
compară evoluția în timp a indicatorilor cu direcțiile de schimbare avute în vedere sau
cu pragurile de realizare stabilite. Este util să se evalueze dacă schimbarea sau
dezvoltarea în cauză are evoluția dorită. În cazul majorității indicatorilor folosiți în cadrul
PMUD-ului, au fost precizate direcțiile de schimbare avute în vedere, dar nu au fost
menționate pragurile de realizare. Prin urmare, în aceste cazuri, în cadrul evaluării, nu s-a
putut determina „îndeplinirea” obiectivului/măsurii, realizându-se doar o apreciere a
„tendințelor” indicatorilor.

Evaluarea a fost abordată din două perspective:




Progresele înregistrate în ceea ce privește scenariul de mobilitate preconizat,
folosind evaluarea indicatorilor referitori la progresele realizate în raport cu obiectivele
și indicatorii activităților de transport.
Progresele înregistrate în ceea ce privește executarea planurilor, folosind
indicatori de ieșire (rezultat), și, după caz, indicatori de intrare.

Fiecărui set de indicatori i s-a atribuit o valoare globală de evaluare, folosind doi parametri:
procentul de succes pe baza tendințelor, folosit în cazul indicatorilor pentru care nu au fost
stabilite praguri de realizare și procentul de succes pe baza realizărilor, folosit în cazul
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indicatorilor pentru care au fost stabilite praguri de realizare. În ceea ce privește indicatorii de
intrare/rezultat, am calculat, de asemenea, gradul (procentul) de implementare a măsurilor.
Pe de altă parte, evaluarea a inclus interviuri cu actori-cheie din domeniul mobilității locale.
Persoanele intervievate au fost tehnicieni din sfera mobilității urbane și alte persoane care
lucrează în domenii legate de aceasta, atât la nivelul administrației publice, cât și al
societăților private și asociațiilor. Interviurile au avut două obiective. Pe de-o parte, s-a
urmărit definirea contextului și coroborarea, din punct de vedere calitativ, a datelor rezultate
din indicatori. Aceasta analiză calitativă conduce la o mai bună înțelegere și interpretare a
schimbărilor identificate în analiza cantitativă. Pe de altă parte, interviurile ajută la
construirea unui diagnostic preliminar, care va fi folosit în etapele viitoare ale planificării.
Analiza calitativă a stat la baza obținerii probelor și indiciilor privind „poveștile din spatele
cifrelor și ocazia de a învăța din ele” (Dziekan et al., 2013, p. 80). Realitatea este complexă
și poate fi diferită pentru fiecare dintre părțile interesate de mobilitate. Există o multitudine de
provocări, inclusiv aspecte culturale, termene-limită, lipsa sprijinului politic, probleme tehnice,
probleme legate de obținerea unor date importante, scepticismul publicului, lipsa comunicării
și așa mai departe. Discuțiile cu agenții-cheie au permis elaborarea unei descrieri a planurilor
și a contextului lor. Au fost identificate problemele apărute în cursul procesului de planificare
și executare și cauzele probabile ale acestora și au fost propuse posibile acțiuni de corectare
a neconcordanțelor în cadrul viitoarelor activități de planificare și de reorientare a
obiectivelor. Agenții intervievați au fost selectați în funcție de relația lor cu evoluțiile mai
recente care au avut loc în sistemul mobilității și cu vectorii viitoarelor transformări. Din
rândul posibilelor părți interesate intervievate, le-am ales pe cele pe care le-am considerat
esențiale pentru analiză, deși, până la urmă, nu am putut să ne întâlnim cu unele din ele, din
cauza unor probleme de logistică.
În cele din urmă, am realizat 13 interviuri. Majoritatea interviurilor au fost față în față, în
perioada 20-22 iulie 2016. Unele din ele s-au desfășurat telefonic sau prin video-conferință.
Interviurile au fost realizate într-un cadru semi-structurat, pentru a acoperi toate obiectivele
analizei. Acestea au avut o durată de aproximativ 1-2 ore, în funcție de numărul de aspecte
abordate. În unele cazuri, au existat contacte ulterioare (prin telefon sau e-mail), în vederea
clarificării unor aspecte. Conținutul interviurilor a fost organizat în jurul următoarelor
puncte de interes:

1. Obiectivele politicilor de mobilitate durabilă
 De la începutul procesului de schimbare a politicii de mobilitate urbană a orașului Vitoria-

Gasteiz (2006), ce anume a condus la elaborarea PMUD-ului din 2008 și a Planului
pentru Biciclete din 2010?
 Ce obiective au fost atinse și în ce măsură?
 Ce obiective nu au fost atinse încă sau nu au fost realizate pe deplin?
 Așteptările dumneavoastră au fost îndeplinite? În ce măsură?
2. Rezultatele politicilor puse în aplicare
 Care au fost beneficiile (dacă au existat)? (din perspectiva cetățenilor, a instituțiilor și din

perspectiva proprie)
 Ați observat rezultate negative?
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3. Evaluarea procesului de implementare
 Cât de bună a fost coordonarea între instituții și la nivelul autorității locale, precum și cu

alte instrumente de planificare, în cursul procesului de implementare?
 Ce obstacole ați identificat în cadrul implementării acțiunilor avute în vedere?
 Ce ați învățat pe parcursul acestui proces?
4. Provocări și amenințări
 Care sunt provocările care trebuie depășite în ceea ce privește viitoarele instrumente de

planificare?
 Există riscuri sau amenințări care ar putea să compromită succesul sau eficiența acțiunilor
preconizate?
5. Evaluarea globală a politicilor puse în aplicare
 Discuții libere cu privire la politicile de mobilitate durabilă, dezvoltate în ultimii 10 ani

(2006-2016).

3.2 Evaluarea proiectul european CIVITAS MODERN
Vitoria-Gasteiz a participat la Proiectul CIVITAS MODERN din 2008 până în 2012. În
această perioadă, au fost dezvoltate 10 acțiuni de mobilitate, una din ele fiind legată direct
de crearea mai multor superblocuri (principala componentă a PMUD-ului orașului).

Această măsură a avut următoarele rezultate principale:









Au fost elaborate proiecte detaliate pentru dezvoltarea a 15 superblocuri în centrul
orașului, plus superblocul demonstrativ (pilot) și superblocul central. Aceste 17
superblocuri au fost create și au devenit funcționale la finalul Proiectului MODERN.
Elaborarea unui plan detaliat pentru dezvoltarea unui superbloc-pilot în centrul
orașului
Dezvoltarea completă a superblocului-pilot; dezvoltarea superblocului central
Suprafața pietonală din cadrul superblocului-pilot a crescut de la 45% din suprafața
totală (a zonei respective), înainte de acțiune, la 74%, ulterior punerii sale în aplicare.
Nivelul de zgomot măsurat în cadrul superblocului-pilot a fost de 66,50 dBA, înainte
de acțiune și de 61,00 dBA, după acțiune. Rezultatul are legătură directă cu
reducerea numărului de vehicule motorizate care circulă în zonă.
O reducere de 42% a nivelului de CO2; o scădere de 42% a nivelului de oxizi de azot;
o reducere de 38% a particulelor PM10 (în cadrul superblocului-pilot).

Efectele implementării au fost evaluate prin contorizarea volumelor fluxurilor de trafic
ale autovehiculelor, bicicletelor și pietonilor din cadrul superblocului-pilot. În plus, am
măsurat, cu ajutorul unui vitezometru și a unui sonometru, viteza medie a autovehiculelor
și nivelul de zgomot. În cele din urmă, a fost realizat un chestionar telefonic pentru a
evalua procentul populației care aprobă această măsură.
Per total, a fost stabilit un set de indicatori pentru a aprecia efectele măsurii. Am stabilit
un punct de referință – o situație inițială – care să reprezinte punctul de pornire temporal al
evaluării. Situația din anul 2009 a fost considerată drept punctul de referință, având în vedere
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că majoritatea măsurilor nu fuseseră încă puse în aplicare. De asemenea, am definit un
scenariu BAU (business as usual – statu-quo, situația existentă la un moment dat, fără
intervenții), pentru a putea compara evoluția preconizată cu evoluția reală, în cazul în care
măsura nu era executată. Pentru a afla stadiul indicatorilor înainte de implementarea măsurii,
au fost realizate mai multe tipuri de contorizări de trafic în cadrul superblocului principal.
Fluxul traficului de vehicule motorizate a fost înregistrat în diverse puncte de contorizare
automată a traficului, amplasate pe stradă, în direcții diferite și la ore diferite. În ceea ce
privește colectarea datelor legate de pietoni și biciclete, au fost realizate contorizări manuale
la nivelul unei intersecții, timp de 12 ore (de la 8 AM la 8 PM).
Pentru a obține date ex-post, au fost efectuate contorizări manuale ale numărului de
autovehicule, pietoni și biciclete, ulterior dezvoltării măsurii. În plus, au fost repetate
contorizările manuale în luna mai 2011, pentru a obține rezultate ex-post suplimentare, cu
scopul de a confirma impactul măsurii. În ceea ce privește emisiile, a fost preluată valoarea
medie a emisiilor per vehicul/km, estimată în Raportul COPERT (COmputer Programme to
calculate Emissions from Road Transport – Programul computerizat pentru calcularea
emisiilor transportului rutier) întocmit de Comisia Europeană. Aceasta este considerată drept
distribuția standard a tipurilor de vehicule existente care circulă în orașul Madrid. Am
considerat că respectivele caracteristici legate de nivelul social și economic al orașelor
Madrid și Vitoria-Gasteiz erau similare, astfel încât distribuția parcului auto din VitoriaGasteiz putea fi considerată echivalentă celei din Madrid. Nivelul emisiilor de CO2, oxizi de
azot și particule PM10 a fost calculat pe baza densității traficului, iar nivelul de zgomot a fost
înregistrat cu ajutorul unui sonometru în mai multe zone din cadrul superblocului.
Valorile indicatorului referitor la nivelul de acceptare a măsurii în rândul cetățenilor au fost
calculate cu ajutorul unui sondaj realizat ulterior dezvoltării măsurii. Nu erau șanse să se
realizeze un studiu ex-ante, așa că nu am avut cifre de referință pentru a realiza o
comparație.
Schimbările survenite în distribuția spațiului public au fost măsurate utilizând instrumente
cartografice; am măsurat suprafața spațiului public alocat fiecărui mod de deplasare
(autovehicule, biciclete, pietoni), înainte și după implementarea măsurii.
În cele din urmă, am măsurat, de asemenea, viteza traficului pe mai multe străzi din cadrul
superblocului; datele ex-ante și ex-post au indicat o reducere a vitezei pe aproape toate
străzile.

3.2.1 Concluziile evaluării
În cadrul Proiectului CIVITAS MODERN, a fost evaluat și procesul de evaluare în sine.
Principalele aspecte legate de calitatea evaluării sunt următoarele:




Ar fi fost interesant să se analizeze alte efecte minore legate, de asemenea, de
implementarea acestei măsuri, de exemplu logistica transportului de marfă și
siguranța rutieră.
Unii indicatori selectați anterior au fost respinși sau înlocuiți, din cauza dificultăților
legate de colectarea datelor. Acesta a fost cazul percepției asupra accesibilității,
vătămărilor și deceselor cauzate de accidentele rutiere și emisiile de CO2. Alți
indicatori au fost înglobați odată cu extinderea măsurii, cum a fost cazul vitezei medii
a vehiculelor.
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În ceea ce privește nivelul de acceptare, nu au fost colectate date ex-ante înaintea
implementării măsurii, astfel încât nu a fost posibil să fie analizată evoluția impactului
măsurii în cadrul indicatorului, deși au fost colectate de două ori date ex-post.

Au fost analizate, de asemenea, abaterile, obstacolele și factorii care au susținut
schimbarea
Abaterile de la planul inițial au fost:




Superblocul-pilot (demonstrativ) a fost dezvoltat mai devreme, întrucât unele lucrări
de infrastructură au fost finanțate printr-o investiție spaniolă, care a vizat redresarea
în urma crizei financiare.
A existat o întârziere în implementarea celorlalte superblocuri, ceea ce a afectat
evaluarea. Pentru evitarea problemelor, a fost programată inițierea de lucrări publice
pe aceleași străzi măsurate în cadrul colectării de date ex-ante.

Obstacolele identificate au fost legate de:




Factori culturali: circumstanțe culturale iminente și tipare ale stilului de viață. Uriașa
provocare de a schimba tipare foarte bine înrădăcinate și naturalizate în rândul
majorității populației.
Factori financiari: dependența prea mare de fondurile (inclusiv finanțarea CIVITAS) și
subvențiile publice, reticența comunității oamenilor de afaceri de a contribui financiar.

Factorii care au susținut schimbarea au fost:







Politici, strategici – angajamentul asumat de actorii cheie din motive politice și
strategice, prezența unei agende sau viziuni de dezvoltare durabilă, efectele pozitive
ale alegerilor locale, coaliția dintre actorii cheie, datorată unor convingeri convergente
în direcțiile de soluționare a problemelor.
Instituționali – au fost îmbunătățite structurile, procedurile și practicile administrative,
legile, normele, regulamentele și aplicarea lor, structura organizațiilor și a
programelor, pentru a oferi un mediu mai bun, care să faciliteze dezvoltarea măsurii.
Financiari – disponibilitatea fondurilor publice (inclusiv finanțarea CIVITAS).
De poziționare (contextuali) – superblocurile sunt factorul-cheie al PMUD-ului și o
consecință a implementării unei viziuni sustenabile.

3.3 Sondajul de tip panel pentru proiectul TRANSBICI
Vitoria-Gasteiz a susținut Proiectul TRANSBICI, care a avut următoarele obiective:



Măsurarea schimbărilor în distribuția modală a traficului din Vitoria-Gasteiz prin
contorizări periodice ale deplasărilor
Identificarea și măsurarea factorilor-cheie care influențează comportamentul
legat de mobilitate. Acest obiectiv a inclus factori culturali, sociali, spațiali, urbani,
economici, subiectivi (simbolici și afectivi). Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, au fost
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efectuate două sondaje: un sondaj de tip panel și unul general referitor la alegerea
modurilor de transport.
Dezvoltarea unui nou model de analiză a cererii privind modalitățile de deplasare,
care să poată lua în considerare circulația cu bicicleta.
Identificarea relațiilor dintre diverșii factori și selectarea celor mai bune politici de
mobilitate pentru a pune în aplicare o strategie eficientă de creștere a utilizării
bicicletelor ca mijloc de transport în zonele urbane.

Proiectul a avut o abordare multidisciplinară, pentru a acoperi cele trei aspecte ale
problemei: modelarea comportamentului legat de mobilitate, aspectele psihologice aferente
opțiunilor de transport și caracteristicile orașului care facilitează utilizarea bicicletelor. Prin
urmare, metodologia propusă a fost o combinație de metode și tehnici din domeniul
economiei transportului, geografiei urbane și psihologiei sociale.
Sondajul de tip panel a servit drept instrument de monitorizare a schimbărilor de
comportament și a schimbărilor în percepția cetățenilor asupra diverselor mijloace de
mobilitate. Factorul care a constituit motorul acestor schimbări a fost implementarea unei noi
măsuri de promovare a ciclismului și de reducere a vitezei vehiculelor pe străzi: aplicarea
unui sistem de calmare a traficului pe 47 de străzi din centrul orașului.
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Figura 9: sistemul de calmare a traficului din orașul Vitoria-Gasteiz

Streets narrowed to reduce car speed – străzi îngustate pentru a reduce viteza autovehiculelor
Calmed streets signalled with „entrance doors and specific signalling” – străzi obiect al măsurilor de calmare a
traficului, marcate cu „porți de intrare și semnalizare specifică”
Before crossing the street or getting out of car parks, you should look out both sides, as bicycles come both ways
– înainte de a traversa strada sau de a ieși din parcare, ar trebui să vă uitați în ambele părți, deoarece bicicletele
circulă în ambele sensuri
In one way streets, cars and bicycles share space – pe străzile cu sens unic, automobilele și bicicletele
partajează spațiul
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When there is enough room, streets are both ways for bicycles: one way only for bicycles, the other for cars and
bikes – atunci când este suficient spațiu, străzile au două sensuri de circulație pentru biciclete: un sens rezervat
exclusiv circulației bicicletelor, celălalt fiind pentru automobile și biciclete.
When there is a „give way” sign, vehicles on the road must give way to both sides – Acolo unde există semnul
„cedează trecerea”, vehiculele de pe stradă trebuie să cedeze trecerea ambelor sensuri
Roads are narrowed using trash cans, parking places for delivery, places for disabled – drumurile sunt îngustate
prin folosirea de containere de gunoi, locuri de parcare pentru vehiculele de livrare, locuri rezervate persoanelor
cu dizabilități
Cars going behind bicycles must be patient and adapt their speed – șoferii autovehiculelor care circulă în spatele
bicicletelor trebuie să aibă răbdare și să își adapteze viteza

Măsura a fost pusă în aplicare în 2013 și au fost realizate trei sondaje în rândul unui grup
de 358 persoane (întotdeauna același grup): unul înainte de adoptarea măsurii, în 2012; altul
imediat după implementarea măsurii și al treilea (și ultimul), la un an de la implementare.
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