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Структура на презентацията

•
•
•
•
•
•

Защо е нужен планът?
Какво е план за устойчиво
градско развитие (SUMP)?
По какво се различава от
други планове за
мобилност?
Цикълът на плана
Какво означава на
практика?
Някои ресурси и
инструменти за развитие
на плана
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Какво е план за устойчиво градско
развитие (SUMP)?

План за устойчива градска
мобилност е стратегически
план, предназначен да
задоволи потребностите от
мобилност на хората и
бизнеса в градовете и
околностите им за по-добро
качество на живот. Той се
основава на съществуващите
практики на планиране и
отчита надлежно принципите
на интеграция, участие и
оценка.
Source: EU SUMP Guidelines, 2014

Но това звучи
малко скучно,
нали?

Схема, разработена като част от Виенския
SUMP
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По-интересно e защо имаме нужда
от тези планове?
Последици от подхода
"предсказване" и "осигуряване
• По-дълги пътни часове и
задръствания
• Повишени емисии на парникови
газове
• Лошо качество на въздуха
• Лошо здраве - затлъстяване, лошо
психично здраве (стрес, сърдечносъдови заболявани) и др
• Градските центрове и квартали
доминирани от автомобили
• Инциденти
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ФАЗА 2
ФАЗА 1

Планиране за движение на
хора: обществен транспорт,
ходене пеша и колоездене;
задържане на автомобила

Планиране на
моторни превозни
средства: пътно
строителство,
паркинг

ФАЗА 3

Планиране на градския живот:
транспорт като "място",
премахване на натрапчива
транспортна инфраструктура,
подкрепа на други цели
(например: здраве)

Цикъл време-развитие

Акцент върху удовлетворяването на
нуждите на моторните превозни средства

Брой на моторни превозни средства
(особено автомобили)

Процес на разработка на транспортна
политика
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Конвенционално планиране на транспорта
(етап 1) срещу плана за устойчива градска
мобилност (етап 2 и 3)

•
•

•

По-стар стил за планиране на транспорта - коя
схема искаме да изградим?
ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ:
процес, който прави нашите градове по-устойчиви
места:
–
–
–
–
–

Преглед на свързаните с транспорта проблеми
Задаване на цели за решаване на проблеми
Избиране на мерки за постигане на целите
Прилагане на мерките
Наблюдение, преглед, подобряване

Обобщени са в план - но са общо взето процес!
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Структура на плана
Визия

Определяне на цели и показатели
Колоездене

Ходене пеша

Градски транспорт

Безопасност на пътя

Управление на
мобилността

Управление на
паркингите

Достъпност

Поддръжка

Ограничаване /
управление на
движението

Интермодалност

Товарен транспорт

Публична консултация

Подходи / мерки за всеки "режим"
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Мониторинг, оценка, преглед

Интеграция с други политики планиране, здраве, околна среда

Анализ на проблемите

Насочване на различните етапи на
транспортната политика
План за устойчива градска мобилност(SUMP)
Фаза 1

Фаза 2

Фаза 3

• Средни скорости на
мрежата

•

Честота и надеждност на
обществения транспорт

•

Използване на времето в
транспортни режими

• Дневна вариабилност

•

•

Интензивността на уличните
дейности

• Претоварване на
превозното средство

Достъп до автобусни
спирки и гари

•

Безопасност и сигурност

•

Време, прекарано в
местната област

•

Безпроблемно пътуване

•

•

Облекчаване на
обществения транспорт

Стойност на
висококачествено
обществено пространство

• Шум

•

•

Здраве на населението

• Замърсяване на
въздуха

Разходи за ходене /
колоездене

•

Социално взаимодействие

•

Време на пътуване от
врата до врата по режим

•

Социална равнопоставеност
и включване

•

Отпадане от общността

• Наличност на паркинг
• Пътни произшествия
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SUMPs and traditional
transport planning
Традиционно транспорлтно
планиране

Sustainable Urban Mobility Planning

Focus on traffic

Focus on people

Primary objectives:
Traffic flow capacity and speed

Primary objectives: Accessibility and quality of life, as well as sustainability,
economic viability, social equity, health and environmental quality

Modal-focussed

Balanced development of all relevant transport modes and shift towards cleaner
and more sustainable transport modes

Infrastructure focus

Integrated set of actions to achieve cost-effective solutions

Sectorial planning document

Sectorial planning document that is consistent and complementary to related
policy areas (such as land use and spatial planning; social services; health;
enforcement and policing; etc.)

Short- and medium-term delivery plan

Short- and medium-term delivery plan embedded in
a long-term vision and strategy

Related to an administrative area

Related to a functioning area based on travel-to work patterns

Domain of traffic engineers

Interdisciplinary planning teams

Planning by experts

Planning with the involvement of stakeholders using a transparent and
participatory approach

Limited impact assessment

Regular monitoring and evaluation of impacts to inform a structured learning and
9
improvement process

Source: ELTIS SUMP Guidelines, 2014

Какво може да се постигне?
Градовете в цяла Европа са се
превърнали в много по-устойчиви и
жизнеспособни места чрез интегрирано,
стратегическо и дългосрочно планиране на
транспорта
Тези видеоклипове обобщават процеса на плана и начина, по
който той е преобразувал градовете
http://www.eltis.org/resources/videos/sustainable-urban-mobility-plans-part-1
http://www.eltis.org/resources/videos/sustainable-urban-mobility-plans-part-2
http://www.eltis.org/resources/videos/sustainable-urban-mobility-plans-part-3
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Политика за качество на живот и
мобилност

www.mercer.com
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Може ли градът да промени лицето си и
икономиката си?
От въвеждането на
плана:

Photos: City of Gent

През 80-те

днес

•

Намаляването на
населението се обърна
- хората се връщат в
града - 5% увеличение
на населението за
периода 1999-2008 г.

•

Инвестиции на човек
над 20% над
регионалната средна
стойност

•

Растежът на нови
фирми е с 25% над
средното за региона
(източник: www.gent.be)
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Изпълнение с обществеността
Активна информация за обществеността относно адаптирането на
железопътната гара

Източник: Project Gent Sint-Pieters, www.projectgentsintpieters.be/
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Любляна - трансформиране на центъра на
града
Преди и след плана:

City of Ljubljana, ELTIS Photo Library

14

Любляна
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Любляна
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Икономически ползи и ползи за здравето
Социо-икономика

Увеличаване на доходите на обществото на допълнителен
километър, пътуван с велосипед в Копенхаген

Разходи за обществото на
допълнителен кm, пътуван с кола

ЗДРАВНИ ПОЛЗИ ОТ
ЦИКЛИРАНЕТО

2012 Копенхаген е собственик на приблизително 650 000 велосипеда и
125 000 коли, което съответства на 5,2 велосипеда за всеки автомобил

Намаляване на смъртността при възрастни,
които пътуват до и от работа всеки ден

Стойност на ползите за здравето от
колоезденето в Копенхаген

Целият Копенхаген има
достъп до велосипед

Копенхаген
Извадки от доклада
"Копенхагенски зелени
сметки за 2012 г.".
Източник на изображение:
Град Копенхаген
Основен вид транспорт за пътувания до работа или образование в град Копенхаген, 1996-2012
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Краков
•
•

Подобрения на автобусните и трамвайните спирки и пешеходната
среда в контекста на по-широка стратегия
Целите на политиката - безопасност, сигурност, здравеопазване,
социално включване, туризъм

Photo: Maciej Michnej

Photo: ELTIS / Harry Schiffer
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Нотингам
Автобусен и трамваен патронаж в Грейт Нотингам

Траектория

Действително
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Преглед на постиженията: Йорк
Постижения за 2001-2006 :
• Патронажът на автобусите
нараства с 45%
• Градски трафик с пикови
часове е по-нисък от този през
1999 г.
• Високо качество на услугата
Park & Ride
• Увеличение с 10% в режими,
различни от автомобилите, за
пътувания до центъра на
града в пикови часове
Източник: City of York council, www.york.gov.uk/transport/ltp/ltp1/delivery/
• Над 20% намаление на
пътнотранспортните
произшествия
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Планът за устойчива градска мобилност
(SUMP)

21

Но какво означава това на практика?
Общи идеи на плана

Планът на практика

Всеки трябва да продаде
автомобила си
Няма повече изграждане на
нови пътища

Някои хора използват автомобилите си по-рядко

Няма повече изграждане на
транспортни
инфраструктури

Планът спира хората да
пътуват - иска да намали
мобилността
Става дума за околната
среда
Всички ще караме
велосипеди до следващата
година

Поглеждат се първо по-евтини опции, но може да се стигне
до строеж на нов път, ако това е най-добрият начин да се
постигнат целите
Помислете какво искате да постигнете (безопасност - подобра околна среда, по-добра икономика?) И след това
изберете мерките, които ще постигнат тези цели.
Помислете преди да построите нещо!
Осигуряване на достъпност, така че хората да могат да
получат нещата, от които се нуждаят
Става дума за околна среда, безопасност, качество на
живот, зелено пространство, икономически растеж - и как
транспортът ни помага да постигнем тези неща
Бавно променящите се модели на пътуване в
продължение на няколко години, така че има малко помалко използване на автомобила

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker>
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Какви са общите пречки в развитието на
плана?

•
•
•
•

•
•
•

Организационни роли и отговорности - вътрешно
изкупуване
Политически ангажимент
Лоша интеграция между политики и планове, напр.
Земеползване и транспорт
Ограничените ресурси и умения (изграждане на
капацитет)
Финансиране за изпълнение
Ограничена подкрепа на обществеността и
заинтересованите страни
Липса на данни или ресурси за мониторинг и оценка
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PROSPERITY ще предостави резюмета на
ПУГМ на български
Виена, Австрия

Дънди, Шотландия

Сен Никола,
Белгия

Витория-Гастейз, Испания
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Има много ресурси
Европейска платформа за плана | www.eltis.org/mobility-plans
CIVITAS PROSPERITY | www.sump-network.eu
CIVITAS SUITS | www.suits-project.eu
CIVITAS SUMPs-Up | www.sumps-up.eu

ADVANCE | www.eu-advance.eu
CH4LLENGE | www.sump-challenges.eu
ENDURANCE | www.epomm.eu/endurance
EVIDENCE | www.evidence-project.eu
Poly-SUMP | www.poly-sump.eu
Пътни карти за градския транспорт| www.urban-transport-roadmaps.eu
CIVITAS e-courses | www.civitas.eu
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ELTIS е добър източник на информация и
най-добрата практика
http://www.eltis.org/mobility-plans/sump-concept
SOLUTIONS webinar: Sustainable Urban Mobility Plans (Дължина 64
минути)
Това е въпросник за
процеса на развитие на
План за устойчива
градска мобилност и
дава възможност на
органите по
планирането да
измерват напредъка си
към истински план за
устойчива градска
мобилност.
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Някои насоки и курсове по ключови
предизвикателства / компоненти на Плана за
устойчива градска мобилност
Насоките могат да бъдат
изтеглени на
www.sump-challenges.eu/kits
Онлайн курсове за
обучение по тези
предизвикателства
https://www.mobilityacademy.eu/course/index.php
?categoryid=4
Други онлайн курсове / уеб
семинари, свързани с плана

https://www.mobilityacademy.eu/course/
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CIVITAS инвентар за градска мобилност – онлайн
база данни за над 100 инструмента
http://civitas.eu/tool-inventory

Инструмент за пътни карти за градския транспорт
(тренировъчна сесия 3)
www.urban-transport-roadmaps.eu

Количествен инструмент за подпомагане на разработването на
сценарии, определяне на приоритети и цели, разработване на
ефективни пакети от мерки в цикъла на планиране на плана за
устойчива градска мобилност
Фактически базиран инструмент за
планиране на мобилността (EN)
http://www.wbcsdsmp.org
Инструмент за подкрепа на градовете, разработващи фактически и интегрирани
планове за устойчива градска мобилност, основани на 19 показателя за устойчива
мобилност
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Проф. Том Рай

Институт за изследване на транспорта
Университет Единбург Напиер
5 Colinton Rd | Шотландия
www.napier.ac.uk | t.rye@napier.ac.uk
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