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Въведение
Този документ обобщава местната
транспортна стратегия на Дънди (LTS,
2000 г.), известна като План за
устойчива градска мобилност (SUMP) в
континентална Европа, и как тя се
развива
чрез
участието
на
заинтересованите страни в процеса.
Плановете
в
Шотландия
са
незаконоустановени
документи.
Въпреки това всички общински съвети
(31 в Шотландия) решават да изготвят
един, те трябва да следват насоките на
шотландското правителство относно
стратегиите за местно транспортиране
(Плановете за устойчива мобилност).
Този документ обобщава усилията на Общинския съвет в град
Дънди за устойчива градска / градска логистика. Планът за
устойчива градска логистика (Sustainable Urban Logistics Plan SULP) е един от инициативите на плана за устойчива градска
мобилност, който се стреми да популяризира градската
логистика, като същевременно се занимава със социалните и
екологичните аспекти на своите операции.
Документът компрометира три раздела. Раздел 1 представя
резюме на плана за устойчива градска мобилност и раздел 2
обобщение на плана за устойчива градска логистика. Накрая,
раздел 3 обобщава развитието на двата плана по отношение на
комуникацията и участието на заинтересованите страни.
Планът за устойчива мобилност е разработен през годините
1999 и 2000, докато този за устойчива градска логистика
последва около 13-14 години по-късно. През това време бяха разработени и
усъвършенствани техники за включване на заинтересованите страни, като размерът
на ресурсите, отделени за този аспект от развитието на плана, се увеличи.

5 / 34

Champion City - Dundee

01/10/17

РЕЗЮМЕ НА ПЛАНА НА ДЪНДИ ЗА
УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
Транспортните стратегии на
Дънди включват шест глави с
предговор и три приложения.
Следващото обобщава всеки
раздел
в
Стратегията.
Страницата със съдържанието е
включена, за да се посочи
размерът на стратегиите и
различните секции. Поставени
са цветни изображения, които
илюстрират
някои
от
споменатите в текста места.

Увод
Включва раздел "Предговор", който се подписва от директора и организатора на
планирането и транспорта в Общинския съвет на Дънди. Предоставя кратко резюме на
разработването на стратегията и проведените консултации по нея. Той включва
изявление, че дебатът за транспорта ще продължи и ще бъдат предприети бъдещи
прегледи, за да се отговори на новите предизвикателства.
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1 Въведение
В уводната част се посочват белите книги на правителството на Обединеното кралство
"Нова сделка за транспорта" и "Транспортен избор на Шотландия", които сигнализират
за ново желание за постигане на по-интегрирана транспортна система, която да
намали нуждата от пътуване и да увеличи мобилността за всички. Бялата книга
признава, че местните власти играят жизненоважна роля и ги насърчават да
разработят Градската транспортна стратегия.
Стратегията на Дънди отразява политиките и целите в структурните и местните
планове на Съвета, като по този начин осигурява тясна връзка с използването на
земята.
Признато е, че Транспортната стратегия е важна за икономическите и социалните
нужди, достъпа до съоръжения, намаляването на необходимостта от пътуване,
минимизирането на екологичните щети и осигуряването на роля за всички видове
транспорт, включително частната кола. Тя също така приема, че работата в
партньорството е от съществено значение.
Предоставя се кратко изложение относно междинната стратегия и последващите
консултации; че ще бъде предприето непрекъснато наблюдение и през 2003 г. ще
започне пълен преглед на стратегията.

2 РАМКА НА ПОЛИТИКАТА
В тази глава са обобщени основните въпроси, произтичащи от прегледа на
политическите документи, на национално, регионално и местно ниво. Представените
документи са:
Национални
▪
▪
▪

Бяла книга за транспортния избор на Шотландия
Насоки за националната планираща политика 17 - Транспорт и планиране
Закон за редукция на трафика 1997

Законът за намаляване на пътната обстановка изисква изготвянето на доклад до края
на октомври 2000 г. за настоящите и бъдещите нива на трафика и, ако е
целесъобразно, за намаляване на нивото на темповете на растеж на местния трафик.
Този доклад е включен като приложение към Транспортната стратегия.
Регионални
▪ Структурен план Тейсайд 1993
Локални
▪ Локален план Дънди
▪ Коорпоративен план Дънди
▪ Дънди стратегия LA21
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3 ДЪНДИ – ТРАНСПОРТНИ ПРОБЛЕМИ
Тази глава е разделена на две части, една по отношение на пътните модели, а другата
е нивото на обслужване. Разглеждат се факторите, допринасящи за моделите на
пътуване и нивото на обслужване, и всеки раздел завършва с таблица, съдържаща
списък с възможности, които са идентифицирани, тези списъци са възпроизведени
изцяло долу.

3.1 ПЪТНИ ОБРАЗЦИ
Това обобщава факторите, които допринасят за пътните образци на Дънди:
(1) Топографски
Това отбелязва позицията на града по устието на Тъй, а оттам и на хълма "Закон".
(2) Демографски
Това отбелязва ролята на Дънди като регионален център, обслужващ население два
пъти повече от това на самия град. Други фактори са външната миграция в съседни
райони; все по-голямо пътуване на разстояние; застаряващо население; и високи нива
на безработица и ниска собственост на автомобили.
(3) Използване и развитие на земята
Основни фактори са диверсификацията далеч от традиционната производствена база
с ново развитие, съсредоточено в западната част на Дънди; продължаващата роля на
центъра на града; промени в жилищното строителство с разрушаването на социално
наетите жилища с висока плътност и реконструкция на терени в района около центъра
на града; и значителни нови жилища в Ангъс на изток от Дънди..
(4) Главна пътна мрежа
Това идентифицира вътрешните и външните околовръстни пътища и основните
артериални маршрути в центъра на града, с проблеми в капацитета на
североизточните и северозападните артериални маршрути. Разделът включва карта,
показваща обеми на трафика в стратегическата пътна мрежа.
(5) Образци за пътуване
Набелязаните ключови фактори са ниската собственост на автомобилите; по-нисък от
средния национален трафик; студентското и училищното население, които засягат
пътуването в срок; околните райони имат по-високи нива на собственост на
автомобили и следователно по-високо ниво на пътуване до работа с кола;
продължаването на миграцията ще означава по-малко използване на обществения
транспорт; пътувания изток-запад през пиковите часове; и по-малко деца, които ходят
на училище и повече се карат дотам.
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Образци за пътуване
Възможности:
- Намиране на жилища и заетост, за да намалите моделите за пътуване между
градовете от изток на запад.
- Проектиране на жилищно строителство за осигуряване на добро проникване, достъп
за автобусни услуги и осигуряване на добра среда за разходки и колоездене.
- Намиране на места за отдих, търговия на дребно и заетост в места, добре обслужвани
от обществения транспорт, и гарантиране, че подобно развитие е проектирано с
подходящи съоръжения на място за добър достъп пеша и с велосипед.
- Насърчаване на инициативата за местния план, за да превърне Дънди в
привлекателно място за живеене и работа, да спре миграцията и да допринесе за
намаляване на автомобилния трафик в Дънди.
- Развиване на външните предградия в самостоятелно поддържащи балансирани
общности с акцент върху местните съоръжения.
- Продължение на инициативата "Да върнем сърцето обратно в града", като се
съсредоточим върху местата, в които се намират индустриални площи.
- Подобряване на артериалните пътища, включително пресичане на пътя Kingsway, за
всички видове транспорт, като се обръща специално внимание на обществения
транспорт, ходенето пеша и колоезденето.
- Насърчаване на инициативата за по-безопасен маршрут до училище за увеличаване
на колоезденето и пешеходната активност сред децата.
- Насърчаване на организациите да формулират "Зелени транспортни планове" с цел
намаляване на пътуването с кола, особено в пиковите часове.

3.2 Ниво на обслужване
Това отчита нивото на обслужване, осигурено от транспортната мрежа.
(1) Частни и търговски превозни средства
Това указва, че Дънди има добре развита пътна мрежа, осигуряваща добро
обслужване на частни и търговски потребители. Отбелязва се, че задръстванията са
ограничени до пикови периоди, като някои места започват да показват проблеми с
капацитета в други периоди. Североизточните и северозападните артериални
маршрути и външни околовръстни пътища имат проблеми с капацитета. Отбелязва се
политика за ограничаване на паркирането за дълъг престой в центъра на града и че
минималните стандарти за паркиране при новите разработки са довели до
надхвърляне на местата за паркиране. Освен това, че Бялата книга на правителството
насърчава таксите за ползване на пътни превозни средства и за паркиране на
работното място като средство за ограничаване на използването на автомобили.
(2) Потребители на обществения транспорт
Отбелязва се, че има добро навлизане на автобусни услуги в жилищни райони и
редовни услуги, както и осигуряването на редица автобусни линии. Такситата също
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могат да използват автобусни ленти. Отбелязват се проблеми, при които пътниците
трябва да сменят автобусите в центъра на града за пътувания през града, поради
липсата на кръстови билети между операторите. Отбелязват се и последните
инвестиции в нови автобуси, които подобряват имиджа и достъпността, както и
обновяването на автогарата. Това идентифицира необходимостта от разследване на
паркирането и карането на хора, живеещи извън Дънди. Връзката на Дънди с
железопътната мрежа се отбелязва, но се установяват проблеми по отношение на
ограниченото влаково обслужване и достъп между гарата Дънди и центъра на града.
Позовава се на летище Дънди и ролята му в разширяването на местната индустрия и
търговия.
(3) Пешеходци
Това отбелязва, че голяма част от центъра на града е пешеходна с връзки,
разположени през вътрешния околовръстен път до околните райони. Когато не е
възможно да се предприемат пешеходни мерки, са въведени мерки за подобряване на
безопасността по пътищата, а видеонаблюдението подпомага намаляването на страха
от престъпност.
(4) Колоездачи
Наблюдава се ниското ниво на колоездене в Дънди, но също така са направени
неотдавнашни подобрения в инфраструктурата за колоездене, включваща кръгов
развлекателен маршрут, велосипедни алеи около училищата в Уитфийлд,
велосипедни алеи по североизточния артериален маршрут, паркиране на велосипеди
в центъра на града и Национален маршрут за колоездачна мрежа през Дънди.

Ниво на обслужване
Възможности
· Осигуряване чрез системата за планиране броят на частните нежилищни паркоместа
да намалява или в най-лошия случай да не се увеличава.
• Преглед на стандартите за паркиране за нови разработки и задаване максимални нива
на паркиране в опит да се ограничи изпозлването на частната кола.
• Изследване на таксата за паркиране на пътниците и работното място за паркиране като
бъдеща възможност за управление на търсенето на автомобили.
• Насърчаване на мерки за подобряване на достъпността, надеждността и бързината на
автобусите и наличната информация чрез подход за качествено партньорство.
• Изследване на „Паркирай и се качи на велосипед“, за да се насърчат екологичните
модели на пътуване за хора, живеещи извън границите на Дънди.
• Да се проучат възможностите, съвместно с Railtrack и влаковите оператори, да се
подобри използването на железопътния транспорт с цел да се предоставят достъпни
станции в точното време на деня.
• Проучване на възможността за обмен на въздушен, железопътен транспорт и автобус
до летище Дънди.
• Провеждане на въздушни услуги с цел увеличаване на наличните дестинации.
• Разширяване на зоните за пешеходци и велосипедисти в центъра на града.
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4 ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ
4.1 Визия
Това определя дългосрочната визия за осигуряване на устойчива транспортна
стратегия за Дънди. Разполага с четири точки, които се отнасят до: избор на пътуване
с по-малко доверие в колата; намаляване на социалното изключване; осигуряване на
привлекателна среда за пешеходците в центъра на града и подобряване на условията
за пешеходците в районните центрове; и по-добра информация относно избора на
транспорт.

4.2 Устойчиво интегриран транспорт
Този раздел определя устойчивостта в контекста на транспорта, като се позовава на
Комисията от Бръндланд и Бялата книга на правителството на Обединеното кралство
"Нова сделка за транспорт". Той очертава как петте цели на правителството в
областта на транспорта (икономика, достъпност, околна среда, безопасност и
интеграция) са изпълнени от определението за интегриран транспорт в Бялата книга.

4.3 Цели на високо ниво
Тук са изброени петте ключови цели, приети от Общинския съвет, спрямо които са
определени местни транспортни приоритети. Това са:
▪

Да се насърчи интегрирането на всички форми на транспорт и планиране на
земеползването, което да доведе до по-добра, по-ефективна транспортна
система.

▪

Да насърчава достъпността до ежедневните съоръжения за всички, особено
тези без кола.

▪

Да допринесе за ефективната икономика
икономически растеж на подходящи места.

▪

Да защитава и подобрява изградената и естествена среда.

▪

Да се подобри безопасността на всички пътници.

и

да

подкрепи

устойчивия

Всяка от тези точки е придружена от кратък коментар на текущата позиция, в който се
очертават въпроси като фрагментираната транспортна услуга, трудностите при
достъпа до съоръжения, различни от автомобил, свързаните с транспорта екологични
въпроси, включително качеството на въздуха и уязвимостта на възрастните и децата
при пътнотранспортни произшествия.
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4.4 Приоритети
В този раздел е даден кратък коментар за всяка от петте основни цели, определящи
достъпа като основен приоритет, като равен приоритет е даден на икономиката и
околната среда. В него се посочва, че интеграцията улеснява постигането на другите
цели и че безопасността е изключително важна.

4.5 Оценка
Това дава кратко обяснение на процеса на оценяване на 25 ключови компонента на
стратегията, като се използват приоритетите, изброени в раздел 4.4. Това оценява
приноса на всеки ключов компонент към петте ключови цели за справяне с
проблемите, свързани с транспорта на Дънди.

4.6 Общ преглед на стратегията
В този раздел е описан тристранен подход, приет от Стратегията, който е свързан с:

4.6.1 Намаляване на нуждата от пътуване
Двата основни компонента насърчават разработването на планове за пътуване и
използването на системата за планиране на земеползването, като насърчаване на
смесеното използване, предоставянето на малки съоръжения на местно равнище и
презумпция за ново развитие извън търговията на дребно, което ограничава зелените
площи за жилищно строителство и промишленост , и насърчаване на развитието на
нефтените площи.

4.6.2 Насърчаване на алтернативни методи
Този подход има за цел да гарантира, че предложените пътни мерки подкрепят поекологосъобразни видове транспорт, дават приоритет на обществения транспорт и
насърчават ходенето и колоезденето чрез подобрена пътна безопасност. Други
аспекти са подобряване на местните железопътни съоръжения и услуги; използването
на кампании за повишаване на информираността за пътуванията, планове за
пътуване, по-безопасни маршрути за училищата и информация за обществения
транспорт.

4.6.3 Ограничаване на използването на частния автомобил
Подходът тук е главно да продължим да контролираме дългосрочния паркинг в
центъра на града и да използваме системата за планиране, за да намалим частния
нежилищен паркинг, свързан с новите разработки. Това показва, че таксите за пътно
таксуване на пътниците и за паркиране на работното място няма да бъдат приети, а
ще се вземат предвид резултатите от националните пилотни схеми.

5 Действия и цели
В тази глава са изброени 25 ключови компонента, идентифицирани за справяне с
транспортните проблеми на града. Всеки компонент е групиран в една от петте
позиции, а именно Земя и околна среда; Транспортни режими; Пътна мрежа; Мерки за
управление на търсенето; и намаляване на трафика. Всеки ключов компонент има цел;
коментар, който идентифицира текущи проблеми, схеми, които са в процес на
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изпълнение или които наскоро са били завършени и предложения, както и една или
две цели. Общо са определени 42 цели за ключовите компоненти. Следното включва
за всеки ключов компонент обобщение на коментара, целта и една от целите като
пример.

5.1 Земя и околна среда
5.1.1 Планиране и развитие на земеползването
Този компонент има за цел да използва локационната политика, за да гарантира, че
развитието се осъществява на места, които подкрепят устойчивото развитие.
Предполага се, че ще включва: използване на максимални стандарти за паркиране за
определени употреби; замяна на системата за оценка на въздействието върху
движението по пътищата с по-широки оценки на транспорта за нови разработки; и
използването на планове за пътуване и споразумения за планиране за насърчаване на
използването на устойчив транспорт.
Той отбелязва също така, че макар новооткритият нов жилищен фонд да е бил
предимно на места с неблагоприятни условия, някои нови жилища биха били
необходими да са изградени на зелени площадки, за да се подобри качеството и
изборът на местния пазар, като подобно внимание се прилага и за промишлените
обекти и за работните места.
Постижение: Да се намали необходимостта от пътуване и, когато е необходимо
пътуване, да се осигури достъпност чрез всички видове транспорт.
Цел: Да се подосигури приносът на местните земи в районите за жилищно
строителство да достига или да надвишава националната средна стойност за
Обединеното кралство..

5.1.2 Изградена среда
Този компонент има за цел да сведе до минимум въздействието на трафика и пътното
пространство върху околната среда и да насърчи наличието на алтернативни
безопасни и удобни съоръжения за обществен транспорт, ходене и колоездене.
Местният план може да определи стандарти за достъп чрез режими, които не са
автомобили, при проектирането на нови разработки. Тя предлага използването на
Посреднически Маршрути за подобряване на основните маршрути за създаване на
добър образ на града.
Постижение: Да се сведе до минимум търсенето на земя от транспорта, да се защити
наследството на града и да се ограничи визуалното проникване, причинено от
транспорта.
Цел: Да се изпълни програмата Посреднически маршрути до 2006 г.

5.1.3 Качество на въздуха, емисии и шум
Обяснява се, че качеството на въздуха като цяло е добро, но стандартите са
превишени в "горещи точки" и че е формулиран План за действие за качеството на
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въздуха. Инициативата Дънди21 разглежда също различни екологични проблеми.
Въздействието на шума от движението се счита за свързано с новите развития и при
разглеждането на предложенията за управление на трафика.
Постижение: Да се поддържа доброто качество на въздуха на Дънди, да се сведе до
минимум проникването в шума от пътното движение и да се отговори на целта на
правителството за намаляване на емисиите на CO2.
Цел: Да има план за действие за качеството на въздуха до 2001 г.

5.1.4 Социално включване
Това идентифицира проблемите с достъпа до основни съоръжения и за жителите във
външните предградия, свързани с по-ниски ставки на собствеността на автомобили,
като субсидирането на социално необходимите автобусни услуги се използва за
тяхното разрешаване. Целта е да се преразгледат всички автобусни услуги чрез
развиване на качествени автобусни партньорства, както и подобряване на
колоезденето и ходенето.
Постижение: Да се гарантира, че транспортът отговаря на нуждите на всички в
обществото.
Цел:Поддържане на настоящите концесионни схеми за тарифи на настоящите
участници и нива на тарифите.

5.2 Транспортни режими
5.2.1 Ходене
Този коментар определя контекста за пешеходците, с всяко пътуване, включващо
ходене в някакъв момент. Това предполага инсталирането на подобрени пешеходни
прелези и видеонаблюдение, а в случаите, когато пешеходът на улици не е възможен,
да се предприемат мерки за намаляване на опасността за пешеходците и да се
насърчат хората да ходят. Тя отбелязва, че други политики, като улесняване на
трафика, също са от полза за пешеходците. Пътеки за всички инициативи започнаха
да осигуряват мрежа от пътеки за разходки, колоездене и конна езда.
Постижение: Да бъде по-лесно и по-безопасно да се придвижвате на местно ниво, като
ходите.
Цел: Да се увеличи до 2011 г. делът на хората, които ходят на работа в града до 22%.

5.2.2 Колоездене
Това идентифицира ниското ниво на колоездене в Дънди с две отделни клиентски
групи - развлекателни велосипедисти и пътуващи. Той отбелязва, че за първия е
разработен кръгов развлекателен маршрут. Предложените мерки включват;
•
•
•
•

Градска мрежа от пешеходни алеи за движение по пътищата.
Приемане на цикличен одит за работи по магистрали.
Преглед и надграждане на кръговия развлекателен маршрут.
Прегледа на осигуряването на паркиране на велосипеди и увеличаване на броя
и местата, когато възникнат възможности.
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Насърчаване на по-безопасни пътища към училищата.

Постижение: Да се развие сигурна, удобна и сплотена инфраструктура, която
насърчава и улеснява колоезденето.
Цел: Да се удвои нивото на колоездене до 2001 г. и още повече да се удвои до 2011 г.

5.2.3 Мотопеди и мотоциклети
Признава се, че мотопедите и мотоциклетите са по-ефективни от колите, а по-малко
мощните машини също са по-икономични. В него се посочва, че има малко нужда от
приоритети, но ще се обърне внимание на преувеличения паркинг и безразборно
паркиране на автомобили. Това има за цел също да намали броя на жертвите чрез
подходящ дизайн на пътя и кръстовищата.
Постижение: Да се увеличи безопасната употреба на мотопеди и мотоциклети.
Цел: Да се удвои количеството пространство, разпределено за паркиране на
мотоциклети в центъра на града до 2002 г.

5.2.4 Автобуси
Трябва да се отбележи, че автобусите са доминиращата форма на обществен
транспорт в Дънди. Възнамерява се чрез партньорски подход да насърчава мерки за
подобряване на достъпността, надеждността и бързината на автобусните услуги и
информация. Целта е да се осигури кръстосано издаване на билети между
операторите и да подобри запаса от автобуси по отношение на превозните средства с
ниски нива и по-чисти горива. Възнамерява се и изследване на “Park & Ride” в края на
градската зона.
Постижение: Предоставяне на ефективна и надеждна, качествена автобусна услуга,
достъпна за всички.
Цел: Да се увеличи нивото на използване на автобуси за пътувания до работа в Дънди
до 33% до 2011 г.

5.2.5 Таксита и автомобили под наем
Стратегията признава, че такситата и частните автомобили под наем осигуряват
безопасна и персонализирана форма на обществен транспорт. Такситата имат достъп
до повечето мерки за приоритет на автобусите. Съветът играе ключова роля като
лицензиращ орган за таксита и частни превозни средства за наем.
Постижение: Да се гарантира, че такситата и частните коли под наем са безопасни,
удобни и достъпни, когато и където е необходимо.
Цел: Да се осигури спазването на Закона за хора с увреждания по отношение на
такситата.

5.2.6 Доброволен и общностен транспорт
Признава се, че доброволният и общностният транспорт играят роля в осигуряването
на възможности за пътуване за хората с увреждания. Целта е да се запази схемата на
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концесионера за таксиметрови услуги, да се проучи въвеждането на услугата “Dial-aride” и възможността за създаване на услуга за брокерски услуги за микробуси.
Постижение: Предоставяне на жизнено важна транспортна услуга на хора, които иначе
биха били изключени от обществото.
Цел: 16 Работа с доброволческия сектор за насърчаване на пилотна схема за
набиране на път до 2001 г.

5.2.7 Железопътен транспорт
Трябва да се отбележи, че в Дънди има ниско ниво на железопътни пътувания.
Предложенията са да се осигури нова станция на летище Дънди и да се подобри
достъпът до централната градска станция.
Постижение: Застъпничество за по-чести и по-удобни местни услуги и осигуряване на
правилна интеграция с всички видове транспорт.
Цел: 19 Създаване на форум до 2001 г., състоящ се от железопътни оператори,
RailTrack, Търговска камара и други заинтересовани страни с цел предоставяне на
услуги в точното време на ден на достъпни станции.

5.2.8 Товарен транспорт
Целта е да се насърчат дейностите по дистрибуция в Дънди, като същевременно се
защитават екологичните и социалните аспекти. Основните цели са:
•
•
•
•
•
•

Разглеждане на въздействието на новите схеми за управление на трафика и
проектирането на сградите върху разпределителните мрежи.
Изследване на методите за железопътен товарен превоз.
Насърчаване на разпространението по море и вътрешни водни пътища.
Поддържане на пътната мрежа, за да се осигури достъпност на товарните
превозни средства.
Насърчаване и развитие на ролята на летище Дънди в разширяването на
възможностите за въздушен товарен превоз.
Насърчаване на методи за подобряване на ефективността при
разпределението на товари.

Постижение: Да се поддържа добър достъп до развитието от съществуващата пътна
мрежа, като същевременно се минимизира въздействието на автомобилния товарен
превоз и се насърчава използването на железопътния товарен превоз и крайбрежното
корабоплаване.
Цел: 21 Публикуване на йерархия на пътищата и ръководство за разпространение на
товари до 2002 г.

5.2.9 Външни връзки
Това се отнася до безопасността на пътната система, достъпа до Дънди, както и до
подобряване на габарита (максимална височина и ширина на железопътните превозни
средства) и сигнализация в железопътната мрежа на север от Единбург, като отново
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се въвеждат железопътни товарни превози, - предоставяне на фериботни услуги за
континентална Европа и преследване на нови и подобрени услуги от летище Дънди.
Постижение: Да се гарантира, че Дънди е достъпна и има добри транспортни връзки по
отношение на местонахождението си, за всички видове транспорт: пътни,
железопътни, морски и въздушни.
Цел: Продължаване на други въздушни услуги с цел да има две допълнителни
дестинации до 2005 г.

5.3 Пътна мрежа
5.3.1 Основни пътища
Това разпознава, че външният околовръстен път служи като дистрибуторски път за
Дънди, както и че създава преграда за пресичане на трафика. Въпросите за
капацитета на артериалните пътища в североизточната и северозападната част на
страната са идентифицирани заедно със схеми, разработени с цел да се възползват
потребителите извън автомобила.
Постижение: Да се осигури ефективна главна пътна мрежа, която да улеснява добрия
достъп до центъра на града чрез всички видове транспорт.
Цел: Да има въведени до 2004 г. схеми за подобряване на артериалните маршрути в
Североизточна и Северозападна (подлежащи на успешно предложение за Фонд за
обществен транспорт).

5.3.2 Контрол на трафика
Отбелязва се, че понастоящем се извършва преглед на управлението на
съществуващата мрежа, за да се създаде по-безопасна среда и да се предостави
допълнителен капацитет за разходки, велосипеди и обществен транспорт. Това
отбелязва, че градската система за управление на градския трафик наскоро беше
модернизирана, за да даде приоритет на автобусите, и че това се допълва от камери
за видеонаблюдение, използвани за наблюдение на пътната мрежа. Други отбелязани
мерки са използването на подписване на променливи съобщения, за да се
информират шофьорите за заетостта на паркингите и приоритетите за велосипедисти
и пешеходци, включващи велосипедни алеи, усъвършенствани линии за спиране при
сигнали за движение, успокояване на движението и зони с 20 mph.
Постижение: Да се постигне максимална ефективност и безопасност
Цел: Да започне програма за предоставяне на приоритет на автобусите на най-малко 5
сигнални кръстовища годишно между 2000 и 2005 г..

5.3.3 Безопасност на пътя
Този подраздел се отнася до националните цели за намаляване на
пътнотранспортните произшествия и националната стратегия за безопасност на
движението по пътищата. Целта е да се разработи стратегия за местна пътна
безопасност, която да ги допълва. Също така се обмисля определянето на цели за
намаляване на жертвите на пешеходци и велосипедисти. Инженерните мерки,
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прилагането на законите за движение и образованието, особено на децата, се
използват за насърчаване на безопасността по пътищата, както и насърчаване
използването на детски седалки, каски за колоездене и ярки дрехи.
Постижение: Подобряване на безопасността на всички пътници, като се наблегне на
безопасността на уязвимите участници в движението, особено на децата.
Цел: Да се постигне намаляване на броя на жертвите, което да е поне равно на
националните цели.

5.3.4 Interchanges
Key aims are to investigate providing an interchange at Dundee Airport and develop
“informal/potential” interchanges. It notes the recently upgraded city bus station.
Objective: To ensure journeys are ‘seamless’ and that public transport operates as a true
network.
Target: 29 To undertake a study to identify interchanges by the year 2001.

5.3.5 Поддръжка
Този подраздел идентифицира три вида поддръжка на пътищата; структурна, рутинна
и зимна поддръжка. За структурното поддържане е необходим балансиран подход, за
да се избегне по-скъпата реконструкция в бъдеще. Наблюдава се, че ограниченията
върху бюджетите водят до преминаване от проактивни към реактивни дейности. Това
подчертава, че опасностите от пътуването и дупките, както и сгънатите или липсващи
капаци на вратите създават опасност за велосипедисти и пешеходци. Рутинната
поддръжка обхваща цикличните дейности, които са необходими за безопасността по
пътищата, като изпразване на дерета, обновяване на пътните маркировки и поддръжка
на уличното осветление. Зимната поддръжка включва почистване на драскотини и сняг
по пътищата и краката.
Постижение: Да се поддържа съществуващата пътна система на стандарт, който да
гарантира безопасното движение на автомобилния и пешеходния трафик.
Цел: Пътна мрежа - Намаляване на инцидентите с телесни повреди / щети в пътната
мрежа с 10% въз основа на данните за 1995/96 до 2002 г.

5.3.6 Поддръжка на мостове
Отбелязва се, че се извършват оценки на състоянието на моста, за да се гарантира, че
структурите могат да се справят с текущите ограничения за тегло на камионите.
Приоритет се дава на укрепването на структурите на подходящите маршрути за
камиони.
Постижение: Да се поддържат и укрепват съществуващите мостове, като се дава
приоритет на най-натоварените и най-важните маршрути.
Цел: Да се изчисти неизпълнените неизпълнени рутинни работи по поддръжката на
моста до 2003 г.

5.4 Мерки за управление на търсенето
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5.4.1 Политика за паркиране
Политиката в областта на паркирането има за цел да ограничи паркирането на
пътниците, за да ограничи използването на автомобилите, като гарантира, че няма
увеличение на броя на паркоместата за дългосрочно пребиваване над нивото от 1991
г. Системата за местно планиране трябва да се използва, за да се гарантира, че броят
на частните нежилищни паркоместа не се увеличава.
Постижение: Да се постигне балансирана стратегия за паркиране на автомобили,
която да ограничи използването на частния автомобил от пътуващите на работното
място и да насърчи икономическия просперитет на града.
Цел: Да се ограничи броя на дългосрочните паркоместа в центъра на града до около
1800 места.

5.4.2 Такса за паркиране на пътниците и паркиране на работното място
Това отбелязва, че правителството възнамерява да предостави на местните власти
правомощия да въведат схеми за заплащане на такси за ползване на пътя от
пътниците и за работа на място. Въпреки това, се счита, че политиките за паркиране
осигуряват достатъчно ограничение на ръста на трафика в момента. Съществуват
опасения, че таксуването или таксата биха могли да насърчат предприятията да се
преместят извън границите на града.
Постижение: Да се запази начисляването на такси от ползвателите на пътища и
таксите за паркиране на работното място като бъдеща възможност за управление на
търсенето на автомобили, като се отдаде дължимото внимание на националните
пилотни проекти.
Цел: Да се наблюдават националните пилотни схеми и да се преразглежда ежегодно
необходимостта от таксуване на пътниците и схеми за налагане на такси за паркиране
на работното място.

5.4.3 Осведобеност за пътуванията
Наблюдава се ниско ниво на оценяване на неблагоприятното въздействие на
зависимото от автомобила ежедневие. Съветът възнамерява да се присъедини към
Националната асоциация TravelWise и да участва в проекта TransXchange за
разследване на разписанията на националните автобусни линии. Тя предлага да се
инсталира информация за пътниците в реално време в един коридор и по-късно да се
разшири и до други коридори. Това отбелязва, че се прави публичност, за да се
повиши информираността за нова инфраструктура за колоездене и ходене.
Постижение: Да се повиши обществената осведоменост относно последиците от
решенията за пътуване, които те правят, и да се гарантира, че тези решения са
информирани.
Цел: Да популяризирате поне една кампания / събитие за повишаване на
осведомеността за пътуванията годишно.
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5.4.4 Пътни планове
Пътните планове се използват от компаниите за насърчаване на служителите да
използват алтернативи на автомобила за пътуването им до работното място. Съветът
ще насърчи организациите да формулират планове за пътуване и да разработят план
за пътуване за собствените си служители.
Постижение: Да се насърчи приемането на екологични транспортни планове от всички
големи работодатели.
Цел: 40 Да се насърчава поне един голям работодател годишно да разработи план за
пътуване..

5.4.5 Пътуване до училище
Това отбелязва, че голям брой деца пътуват до 52-те училища в града и че все повече
от тях биват карани дотам. Съветът въведе заповед за движение, която да позволи на
полицията да глобява шофьори спрели на забранени места пред училищата. Целта е
да се стремят към инициативи за по-безопасни маршрути, за насърчаване на ходенето
и колоезденето, включително осигуряването на паркиране на велосипеди и обучение и
публични обучения.
Постижение: Да се увеличи броят на учениците, които ходят или използват велосипед
до училище.
Цел: Подпомагане на поне едно училище годишно за разработване на инициатива "Побезопасни маршрути за училище".

5.5 Редукция на трафика
5.5.1 Редукция на пътния трафик
Това се отнася до Закона за намаляване на пътния трафик и законовото изискване за
изготвяне на доклад, който е включен в приложение С. Той отбелязва, че много от
мерките, предложени в LTS, допълват намаляването на трафика. Този подраздел
обобщава подхода на Съвета за установяване на цел за намаляване на трафика.
Постижение: Да се намали прогнозният темп на нарастване на трафика в пиковите
часове в центъра на Дънди.
Цел: Да се гарантира, че трафикът не се увеличава с повече от 25% до 2021 г. в
сравнение с нивата от 1996 г. в централната зона на Дънди по време на сутрешните и
следобедните пикове.

6 Програма за изпълнение
Тази глава представя предложените от Съвета програми за капитал и приходи за
краткосрочните и дългосрочните срокове. Капиталовите разходи включват инвестиции
за придобиване или поддържане на дълготрайни активи като пътища, мостове и
оборудване, като отделен актив обикновено е на стойност 10 000 или повече лири.
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Revenue expenditure is shorter term spending to meet on-going operational costs such as
routine road maintenance and subsidising bus services.
Two tables are included. The first detailing a three year plan for capital expenditure, outlining
by project name or nature of expenditure the phasing of spending for financial years 2000/01
to 2004/05 and later years, this is shown on the following page.

Фази на разходите

Проект / Естество на разходите

2000

2001

2002

2003

2004

Later

/01

/02

/03

/04

/05

years

Малки схеми
Traffic Calming/Provision for Pedestrians/ Cyclists

50

100

100

100

100

100

Traffic Signals – Pedestrian Crossings (Zebras and

65

50

50

50

50

50

Автобусна информация/инфраструктура

25

25

25

25

25

25

Kassel Type Kerbing & Improved Infrastructure

30

30

30

30

30

30

коридори

50

175

25

Североизточен пътен коридор(Подобрения на

250

550

500

25

150

440

375

200

250

Ped Refuge) and Lighting
Транспорт

Corridor Routes
Североизток/Северозападни

пътни

(Подобрения на околната среда)

транспорта)
Северозападен пътен коридор(Подобрения на
транспорта)
+ Информация в реално време и приоритет на

50
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автобусите
Приети практики
Подновяване на уличното осветление

500

500

500

500

500

500

Реконструкция на пътищата / Рециклиране

250

250

250

250

250

250

Програма за оценка и работа на мостовете

51

45

50

50

50

50

100

100

100

100

100

100

1371

1975

2270

1755

1155

1105

Приети пешеходни пътеки
Обща сума

План за капиталови разходи на градската транспортна стратегия на Дънди
Втората таблица представя разходите на приходния бюджет 2000/01 и прогнозните
очаквани разходи за 2001/02 до 2003/04, както следва:

Проект

/

Естество

на

разходите

Бюджет

за

Предвидени

Предвидени

Предвидени

окончателните

прогнози

прогнози

прогнози

приходи

2001/02

2002/03

2003/04

2000/01
Транспортни проекти

323

323

323

323

Субсидия за обществения

510

480

480

480

1,950

1,500

1,500

1,500

1,937

1,937

1,937

1,937

Улично осветление

837

837

837

837

Зимна поддръжка

603

603

603

603

6,160

5,680

5,680

5,680

транспорт
Концесионни

такси

и

таксиметрова карта
Пътна мрежа / поддръжка

Обща сума

План за приходите на градската транспортна стратегия на Дънди
Провежда се анализ на два сценария, основаващи се на въздействието на различните
нива на капиталовите разходи върху дългосрочните изисквания за финансиране.
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Събрани цели и методи за мониторинг

Този анализ за 42-те цели установява за всяка цел дали тя осигурява в краткосрочен и
/ или средносрочен план или допринася за дългосрочното виждане и метода за
наблюдение на неговото въздействие. Таблицата по-долу е извлечение от анализа,
показващо три примера за цели.
Централни колони:
1 – Краткосрочна цел
2 – Средносрочна цел
3 – Дългосрочна цел
Цели

1

2

3

Планиране и развитие на земеползването

•

•

•

Да се подсигури приносът на местните земи в
районите за жилищно строителство да достига или да
надвишава националната средна стойност за
Обединеното кралство.
Да се проучи възможността за нови максимални
стандарти за паркиране на автомобили до 2001 г.
Изградена среда
Да се изпълни програмата Посреднически маршрути
до 2006 г.

•
•

•

Качество на въздуха, емисии и шум
Да се гарантира, че всички национални стандарти за
качество на въздуха са постигнати в рамките на
сроковете, определени от Националната стратегия за
качество на въздуха
Да има план за действие за качеството на въздуха до
2001 г.

•

•

Социално включване
Поддържане на настоящите концесионни схеми за
тарифи на настоящите участници и нива на тарифите.
Да се гарантира, че всички превозни средства за
обществен транспорт отговарят на изискванията на
Закона за дискриминация на хората с увреждания от
1995 г. в рамките на изисквания срок
Ходене
Да се увеличи до 2011 г. делът на хората, които ходят
на работа в града до 22%.

•

•

•

•

•

Да се осъществи създаването на четвъртата зона за
движение в центъра на град Дънди до 2002 г., като по
този начин се постигне повече пешеходно
пространство
Колоездене
Да се удвои нивото на колоездене до 2001 г. и още
повече да се удвои до 2011 г.

•

Провеждане на годишен
преглед на всички нови
жилищни сгради в Дънди

Целеви отчет за юни 2001
г.
Предоставете
годишен
доклад за напредъка

Продължаване
на
редовното наблюдение на
качеството на въздуха и
докладване ежегодно

•

•

Методи за мониторинг

Проверка на плана през
Юни 2001г.
•

Доходи за концесионери за
възрастни от автобусни
оператори
Наблюдаване напредъка и
позицията на доклада през
декември 2000 г.

•

•

Извличане и проучване на
националните данни за
преброяването през 2001 г.
и 2011 г.
Записване на позиции за
напредъка през декември
2001 г.

•

•

Извлечение и проучване на
националните данни за
преброяването през 2001 г.
и 2011 г. Също така
следене на числата на
цикъла, като се използва
маршрута "Зелен кръгъл",

23 / 34

Champion City - Dundee

01/10/17

използващ 5 постоянни
величини за отчитане на
цикли.
Измерване размера на
предоставеното
пространство за паркиране
на мотоциклети в центъра
на града и докладване през
декември 2001 г.
Наблюдаване
на
напредъка и докладване
през декември 2000 г.

Мотопеди и мотоциклети
Да
се
удвои
количеството
пространство,
разпределено за паркиране на мотоциклети в центъра
на града до 2002 г.

•

Автобуси
Да се регистрират официално всички доставчици на
местни автобусни превози до "Договори за
партньорство за качество на автобусите" до 2001 г.
Да се увеличи нивото на използване на автобуси за
пътувания до работа в Дънди до 33% до 2011 г.

•

•

•

Таксита и частни коли под наем
Да се запази броят на такситата на 507, както е в
проучването
Да
се
осигури
спазването
на
Закона
за
дискриминацията на хората с увреждания, особено по
отношение на такситата

•

•

•

•

Доброволен и общностен транспорт
Работа с доброволческия сектор, за да се
популяризира пилотна схема "Dial-a-Ride" до 2001 г.
Създаване на агенция за микробуси за предоставяне
на брокерски услуги за превозни средства и други
услуги на потребителски групи и групи със собствени
автомобили до 2003 г.
Железопътен транспорт
Удвояване на броя на пътуванията до работа с влак
до 2011 г.

•

Създаване на форум до 2001 г., състоящ се от
влакови оператори, RailTrack, Chamber of Commerce и
други заинтересовани страни с цел предоставяне на
услуги в подходящия момент на ден на достъпни
станции
Товари
Установяване на партньорство за качество на
товарите, състоящо се от представители на Съвета,
предприятия за местни предприятия, транспортната
индустрия, Търговската камара "Порт Дънди",
Асоциацията за превоз на товари и полицията в
Тешид до 2001 г.
Публикуване на йерархия на пътищата и ръководство
за разпространение на товари до 2002 г.

•

•

Извличане и проучване на
националните данни за
преброяването за 2001 и
2011 година
Преглеждане регистъра на
таксиметровите лицензи на
годишна база
Да бъде уверeно, че
регистърът
съдържа
подробности, отнасящи се
до
Закона
за
дискриминация на хората с
увреждания, за да позволи
наблюдението
на
съответствието
Наблюдавайте напредъка и
докладвате през декември
2000 г.
Доклад за напредъка през
юли 2002

•

Извличане и проучване на
националните данни за
преброяването за 2001 и
2011 година
Наблюдаване
на
напредъка и докладване
през декември 2000 г.

•

•

•

•

Наблюдаване
на
напредъка и докладване
през декември 2000 г.

•

Наблюдаване
напредъка и
ежегодно.

на
докладване
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Външни връзки
Извършване на проучване за жизнеспособността и
пригодността на сайт за железопътен товарен превоз
за Дънди и докладване до 2002 г.
Продължаване на други въздушни услуги с цел да
има две допълнителни дестинации до 2005 г.

•

•

Докладване на позиция
през декември 2001г.

•

•

Докладване на позиция
през декември 2004г.

Основни пътища
Да има схеми за подобряване на североизточните и
северозападните (подлежащи на успешна оферта за
Фонд за обществен транспорт) артериални маршрути,
изпълнявани до 2004 г.
До юли 2001 г. да има схема, която да е проектирана
и готова за изпълнение, за да се подобри времето за
пътуване в обществен транспорт през пътя на
магистралата "Кингстауей", като по този начин се
даде възможност за кандидатстване за бъдещо
финансиране на шотландския обществен транспорт
Управление на трафика
Да започне програма за предоставяне на приоритет
на автобуса на най-малко 5 сигнални възли годишно
между 2000 и 2005 година
Да се оценят условията за пешеходци и превозни
средства с оглед инсталирането на 6 пътеки тип
„Зебра“ на подходящи места до 2002 г.

•

•

Наблюдаване
напредъка и
ежегодно.

Безопасност на пътя
Да се постигне намаляване на броя на жертвите,
което да е поне равно на националните цели

•

Interchanges
To undertake study to identify interchanges by the year
2001

•

By July 2001, to have an air/rail/bus
interchange scheme adjacent to Dundee Airport designed
and ready for implementation to allow consideration of a
bid for future Scottish Public Transport Funding

•

Доклад за напредъка през
януари 2001 г.

Поддръжка
Пътна мрежа
Намаляване
на
инцидентите
при
телесни
наранявания / щети в пътната мрежа с 10% въз
основа на данните за 1995/96 до 2002 г.
Зимна поддръжка
Намаляване на инцидентите с телесни повреди с 10%
на базата на данните за 1995/1996 г. до 2002 г.
Поддръжка на мостове
Да се изчистят оставащите неизпълнени рутинни
работи по поддръжката на мостове до 2003 г.
Правила за паркиране
Да се ограничи броят на паркоместата за дългосрочно

•

Проучване на искове и
отчети от декември 2000 г.

•

Проучване на искове и
отчети от декември 2000 г.

•

Доклад през декември 2001
г.

•

•

Наблюдаване
на
напредъка и докладване
през януари 2001 г.

•

Наблюдаване
на
напредъка и докладване
през декември 2002 г.

•

•

на
докладване

Наблюдаване
на
напредъка и докладване
през декември 2001 г.
•

•

•

•

Използване
на
компютърната база данни
за злополуки, за да се
следи тежестта и числото
на
пътнотранспортните
произшествия и да се
съобщава за всяка година
Наблюдаване
на
проучването и докладване
през декември 2001 г.

Извършване на ежегодно
проучване на паркинга за
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пребиваване в центъра на града до около 1800 места
Всички платени и експонирани паркинги на Съвета да
бъдат награждавани от Асоциацията на главните
полицейски служители на Secure Car Parks Standard
до 2002 г.
Такси за паркиране на пътниците и работното
място
Да се наблюдават националните пилотни схеми и да
се преразглежда ежегодно необходимостта от
таксуване на пътниците и схеми за налагане на такси
за паркиране на работното място
Осведоменост за пътувания
Да популяризирате поне една кампания / събитие за
повишаване на осведомеността за пътуванията
годишно

01/10/17

дългосрочно пребиваване
Докладвайте за напредъка
до декември 2001 г.

•

•

•

•

Наблюдаване
на
националните
пилотни
схеми и докладване, ако е
необходимо,
през
юни
всяка година

•

•

•

Докладване за кампания /
събитие, провеждани на
годишна
база
през
декември всяка година

Да има пътна информация за обществения транспорт
на 30% от всички спирки до 2001 г.

•

Планове за пътуване
Да има План за пътуване за градския съвет на Дънди
до юни 2001 г.

•

Да се насърчава поне един голям работодател
годишно да се разработи план за пътуване

•

•

•

Пътуване до училище
Да подпомага най-малко едно училище годишно, за да
развие по-сигурни маршрути за училищна инициатива
Намаляване на пътния трафик
За да се гарантира, че трафикът не се увеличава с
повече от 25% до 2021 г. в сравнение с нивата от
1996 г. в централната зона на Дънди по време на
пиковете сутрин и следобед.

•

•

•

•

•

•

Поддържане на регистър
на
информацията
за
автобусната
спирка
/
подслон и докладване през
декември всяка година
Наблюдаване
на
напредъка и отчитане на
позицията през декември
2000 г.
Наблюдаване
на
напредъка и докладване
ежегодно
Доклад за напредъка през
декември всяка година
Докладване ежегодно за
индикативния мониторинг
на
сайтовете
за
автоматичен трафик и на
всеки
пет
години
за
цялостен мониторинг

Приложение В Анализ на компонентите
Този анализ посочва за всеки ключов компонент целта на компонента и оценява
начина, по който това допринася за постигането на целите на по-високо ниво, като
оценките са разпределени на 1 - основен принос, 2 - значителен принос или 3 - лек
принос. Тогава те се обобщават, за да се получи общ резултат, представляващ
"целеви акцент", с по-висок резултат, който показва по-голям принос към стратегията
като цяло.

Приложение C Законопроект за Закона за намаляване на
пътния трафик
Това е доклад, изготвен, за да отговори на изискванията на конкретен законодателен
акт, Закона за намаляване на пътната обстановка
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Обобщение на Плана за устойчива
градска логистика на град Дънди
Планът за устойчива градска логистика на Дънди
(SULP) съдържа пет глави и допълнение. Планът
е с дължина 22 страници. Тук може да се види.
Следващите части обобщават всяка глава

Настройване на обстановката
Тази глава се отнася до проекта ENCLOSE и
посочва, че целта на SULP е да се развият
текущите инициативи за разширяване на целите
за постигане на по-енергийно ефективна
логистика и последващо намаляване на
въглеродните емисии, свързани с превоза на
товари. Съответното национално, регионално и
местно законодателство и политики са посочени.

Основни проблеми и проблеми на
заден план
Представена е обща информация за града (население, физически характеристики и
икономика), определя качеството на въздуха като основен въпрос и очертава ролята
на регионалното партньорство за транспорта (RTP) в планирането на товарите.
Разглеждат
се
въпросите,
свързани с логистиката в
Дънди, чрез обобщаване на
заключенията
от
първото
събитие за повишаване на
осведомеността.
Предоставена е информация
относно плановете за действие
на Съвета относно качеството
на въздуха и шума и текущите
инициативи за товарен превоз
от страна на Съвета и RTP.
Последните включват подобрен
достъп до пристанище Дънди,
установяване на партньорство за качество на товарите и разследване
възможността за осъществяване на център за консолидиране на товари.

на
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Подробности за подхода за управление на трафика в центъра на града включват
подробности за достъпа до и през района, който се намира в вътрешния околовръстен
път на града; пешеходството и ограничаването на времето за достъп до превозните
средства по главните търговски улици; и регулиране и прилагане на всякакво
бордюрно пространство. Направена е също така информация за интелигентните
транспортни системи на града, които контролират пътните сигнали, променливите
знаци за паркинги, защитените телевизионни канали (CCTV) и информацията за
пътниците в автобуси в реално време.
В контекста на общата логистика е включен раздел, включващ специфични правила за
движението на търговски и товарни автомобили, както и общ преглед на основните
видове логистични потоци въз основа на класифициран трафик и проучване на
търговците на дребно.

Цели
Тази глава изброява целите, които планът
трябва да постигнете:
▪
▪

▪

По-енергийно ефективна логистика
в Дънди.
Намаляване на неблагоприятното
въздействие върху околната среда
от товарните операции в Дънди
Общинският съвет показва водеща
роля в намаляването на въздействието на флота на Съвета върху околната
среда.

Планът
В него се изброява програма от
мерки, разделена на краткосрочни
мерки, обхващащи 2014-2017 г.,
средносрочни - 2018-2023 г. и
дългосрочни - след 2023 г.
Краткосрочната програма отразява
сегашната
позиция
на
финансовите ограничения. Това
показва, че по-ранното изпълнение
на средносрочната програма може
да бъде възможно, тъй като
възникват
възможности
за
финансиране. Изпълнението на
средносрочната програма ще бъде
предмет на преглед през периода
2018 - 2023 г. Представено е въведение, което показва как времето за мащаба на
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Плана за устойчива градска логистика се привежда в съответствие с други стратегии
като регионалната транспортна стратегия и възможностите за финансиране.
Краткосрочната програма има за цел да продължи настоящите инициативи. В
допълнение към контрола за управление на трафика, особено в централната част,
бяха предприети конкретни инициативи за насърчаване на устойчивата градска
логистика. Те включват: въвеждане на схемата за признаване на екологичния флот на
ECOStars за ванове и камиони;
разработване на уеб базирана
информация
за
маршрута
на
камионите;
и
използването
на
електрически задвижвани превозни
средства. Това също така показва, че
ще бъде направено проучване за
осъществимостта на зона с ниски емисии за централната зона.
Средносрочната програма включва три действия; превоз на покупки на клиенти на
автобуси "Парк & Райд", това очевидно ще зависи от напредъка в прилагането на
схемите "Парк & Райд"; потенциалното развитие на център за консолидиране на
товари; както и по-нататъшно разработване на уеб / ап / сателитна навигационна
информация за операторите на товари / логистика в Дънди.
Дългосрочната програма обхваща две схеми, които ще изискват значителни нива на
инвестиции. Това са: разработването на товарен железопътен транспорт в пристанище
Дънди за насърчаване на прехвърлянето на товари от пътя към железопътния
транспорт; и, при възможност, подобрения на А90 до / около Дънди, които биха били от
полза както за логистичните потоци в Дънди, така и за по-дългите пътни превози на
товари, които минават през града.

Оценка на инициативите
Глава 5 осигурява логистична базова линия, базирана на класифицираните трафик на
главните пътища на града, броя на търговските автомобили, които влизат в центъра на
Дънди и измерванията на качеството на въздуха, използвайки съществуващи станции
за мониторинг на качеството на въздуха, разположени в "горещи точки" в града.
Направена е кратка оценка на средносрочните и дългосрочните проекти, като се
използват наличните данни.
Използване на електрически задвижвани автомобили на Градския съвет на
Дънди
Градският съвет на Дънди има един от най-големите автомобилни флоти в региона
Тайсайд с над 600 автомобила. По-голямата част от тези превозни средства имат
бензинови или дизелови двигатели, които отделят CO2, NO2 и PM10. Електрическите
превозни средства помагат на Съвета да изпълнява екологичните си цели, тъй като те
не произвеждат никакви вредни емисии. Съществуват и намаления на емисиите на
CO2 от електрически превозни средства. Общинският съвет на Дънди е много
компактен район, а електрическите превозни средства са особено полезни за Съвета,
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тъй като пътните разстояния са сравнително ниски в сравнение с други райони на
местните власти.
Покупната цена на електрическите превозни средства е по-голяма, отколкото при
еквивалентните бензинови и дизелови автомобили. Доказателствата до момента
показват, че през целия им живот електрическите превозни средства са по-евтини, тъй
като разходите за гориво и поддръжка са пропорционално по-ниски.
Беше направено изчисление на продукцията на CO2 за съществуващия флот от 39
електрически превозни средства. В рамките на Дънди като цяло се изчислява, че
превозните средства спестяват 66,1 тона CO2 годишно, а в централната част - 0,6 тона
CO2 годишно. Маршрутизиращият софтуер се тества за оптимизиране на
маршрутизацията далеч от централната зона.
Превоз на клиентски покупки от „Парк & Райд“ автобуси
Не е възможно да се изчислят разходите за предоставяне на превоз на клиентски
покупки на автобуси "Парк & Райд", тъй като понастоящем не е известна подробната
работа на тези услуги. Предвижда се въздействието да намали нуждата от
придвижване до центъра на града, за да събира по-тежки и обемисти стоки от
магазините в центъра на града. Това би могло също така да има потенциал да намали
необходимостта търговците да доставят по-тежки и обемисти стоки от магазините в
центъра на града до адресите на купувачите с нетно намаление на пробега на
превозното средство. Измерването на въздействието върху разстоянията на
превозните средства в централната зона при липса на по-подробна оценка не е
възможно.
Данните, за да се оцени тази инициатива, могат да бъдат достъпни от пилота на Den
Bosch, който е част от проекта ENCLOSE.
Консолидиращ център
Резултатите от проучването за осъществимост, проведено през 2010/11 г., са показали
индикативни разходи за операция за консолидационен център в Пърт между 120 000 и
345 000 лири годишно. Това се основава на предположения за използване на
съществуващи логистични помещения и на едно превозно средство за доставка на
електроенергия, работещо на четири доставки на ден. Предоставянето на нов склад
ще доведе до значителни капиталови разходи. Тези предположения се прилагат
еднакво за център за консолидиране в Дънди.
Проучването моделира въздействието на центъра за консолидация, обслужващ
Дънди, и стигна до извода, че с 20% степен на усвояване, намаляването на емисиите
ще бъде възможно до следните нива:
− CO2 96,1 - 113,6 тона годишно (11,8 - 13,9% намаление)
− NOx 555 - 646 кг годишно (12,5 - 13,2% намаление)
− РМ10 29,5 - 31,2 кг годишно (13,3 - 13,4% намаление) План за устойчива градска

логистика за Дънди
По-нататъшно разработване на уеб / ап / сателитна навигационна информация за
операторите на товари / логистика в Дънди
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Не е възможно да се прецени цената за разширяване на съществуващата уеб
базирана информация. Всяко въздействие трябва да бъде положително по отношение
на намаляването на ненужния пробег на превозното средство и даване на възможност
на превозните средства за доставка, за да се избегнат претоварените пътни условия,
закъсненията при пътните работи и т.н..
Развитие на товарен железопътен транспорт в пристанище Дънди
Не са налице пълни данни, за да се определи потенциалната здравина на бизнес
случая за началната гара. Потенциалните ползи биха били намалените потоци от
тежкотоварни тежкотоварни автомобили, особено по западната и централната част на
Kingsway, с последващо въздействие върху замърсителите на въздуха и емисиите на
CO2.
Пристанищните оператори понастоящем се опитват да насочат потоците от камиони
далеч от централната зона, като се концентрират върху източен достъп до Stannergate,
а оттам и А92 и А90.
A90 през / около Дънди
Необходима е по-нататъшна работа, за да се установи осъществимостта на всеки
вариант за подобрение на А90 през / около Дънди.

Мониторинг
Предлага се мониторинг, който включва повтаряне на броя на трафика на търговски
превозни средства, влизащи в централната зона, които ще се предприемат в края на
краткосрочния период през 2017 г. и отново в края на средносрочния период през 2023
г. Ще се извършва мониторинг на качеството на въздуха на годишна база, като се
използват съществуващите места за мониторинг на качеството на въздуха.

Приложение
Приложението показва местоположението на товарните зали в центъра на Дънди.
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СЪОБЩЕНИЯТА
НА
ДЪНДИ
ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО И УЧАСТИЕ НА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
При разработването на местната транспортна стратегия (План
за устойчива градска мобилност)
Градският съвет на Дънди публикува План за устойчива градска мобилност (SUMP)
под заглавието "Локална транспортна стратегия" (LTS) през октомври 2000 г. LTS е
изготвен в отговор на Бялата книга на правителството на Обединеното кралство от
1998 г. "Travel Choices for Scotland" не изискваха от всеки местен орган в Шотландия да
произвежда LTS. Правителството възнамерява "стратегията за местния транспорт да
определи плановете и приоритетите на органа за развитие на интегрирана
транспортна политика в нейната област, предназначена да обслужва хората в този
орган по начин, който е в съответствие с нашите цели за устойчиво развитие". Поради
това LTS не е нормативен документ, но законодателството изисква местните власти да
следват указания за изготвянето на LTS. Това указание може да се види на
http://www.gov.scot/Resource/Doc/37428/0026480.pdf.
LTS бе разработена в рамките на ограничените налични ресурси в рамките на Съвета
по това време. В рамките на Съвета бяха предприети първоначални вътрешни
консултации, които да подпомогнат разработването на междинен документ за LTS.
Това беше особено важно, за да се осигури визия за цялостната посока на
стратегията, както и да се съдейства за изграждане на цели, определяне на
възможности и подпомагане при формулирането на политики и инициативи.
Междинният ДТС беше представен на Комитета по планиране и транспорт на Съвета
на 25 октомври 1999 г. с препоръка към съветниците, формиращи комисията, да
проведе широкообхватни консултации. След това документът беше разпространен до
организации, които проявяват интерес към транспорта в града за коментарите и
приноса им. Организациите, които бяха консултирани, бяха: шотландският
изпълнителен директор; национални представителни организации, заинтересовани от
развитието на земята (като Шотландската федерация на земевладелците, Scottish
Homes, Scottish House Builders Association); консултантски органи по дизайн (като
например Кралската комисия по изящни изкуства за Шотландия); Съседните съвети;
политически партии; национални органи за транспортни интереси, като например
Велосипеден туристически клуб и Асоциация за превоз на товари; местни
предприемачи; екологични организации; транспортни оператори; и Съвета на
общността (Съветът на общността е доброволен орган, създаден от местните жители
да действа от името на неговия район). Получените коментари бяха използвани за
разработването на финализирана стратегия, която впоследствие беше препратена за
окончателни коментари. Крайните коментари, заедно с променените финализирани
стратегии, бяха представени на Комитета по планиране и транспорт за одобрение на
30 октомври 2000 г.

32 / 34

Champion City - Dundee

01/10/17

При разработването на регионалната транспортна стратегия
(Регионална План за устойчива градска мобилност)
Целта бе да се преразгледа LTS през 2003 г. Въпреки това децентрализираното
управление в Обединеното кралство видя създаването на шотландския парламент,
който създаде нова система за регионално планиране на транспорта. Това въведе
законово изискване за изготвяне на регионална транспортна стратегия (RTS); Дънди е
включен заедно с Ангъс, Пърт и Кинрос и Стърлинг в региона на Тайсайд и Централна
Шотландия. Шотландският парламент предостави финансиране, за да даде
възможност за широки консултации и разработване на сценария на новата RTS.
Изготвянето на стратегията трябваше да следва ръководството на шотландското
правителство и всеки RTS беше предмет на одобрение от шотландските
правителствени министри с оглед на последиците от финансирането по отношение на
мащабни проекти.
RTS, обхващаща Дънди, осигурява подобен политически контекст и следователно
градският съвет на Дънди си запазва LTS, който включва по-подробни местни политики
и програми. По-нататъшно развитие на елементите / програмите / действията на LTS е
предприето, когато е необходимо, за да се отговори на променящите се
обстоятелства, като най-важното сред тях е създаването на Плана за устойчива
градска логистика (SULP), който предвижда по-подробна стратегия за градската
логистика. Въпреки това, LTS като цяло не е актуализиран до второ поколение LTS.

При разработването на плана за устойчива градска логистика
(SULP)
Разработването на SULP беше предприето като част от проекта ENCLOSE,
финансиран от IEE за енергийна ефективност в градските логистични услуги за малки
и средни европейски исторически градове. Една от основните цели на този проект бе
да се разработят насоки за производството на SULP и следователно участието на
заинтересованите страни следваше шаблон, разработен в рамките на проекта.
Планът за устойчива градска логистика на Дънди в началните етапи са използвали
проучване на търговците на дребно в центъра на града, което е било предприето за
отделна инициатива, но напълно отговаря на изискванията за разработване на SULP.
Проучването обхваща въпросник, разпространяван до всички магазини в центъра на
града. Това поиска информация за характера и честотата на доставките и критично
търсените мнения за проблемите с достъпа до доставките.
Участието на заинтересованите страни беше съсредоточено върху две "Събития за
повишаване на осведомеността" (ARE). Първата се проведе през юни 2013 г. Това
включваше
презентации
по
националните, регионални и местни
приоритети и инициативи, гледни
точки на операторите и въпроси,
свързани с качеството на въздуха.
Това бе последвано от семинар,
организиран от фирма от независими
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консултанти. Поканите за участие бяха изпратени до шотландското правителство;
Регионални транспортни партньорства; други отдели на градския съвет на Дънди;
съветници; национални транспортни представителни органи (като асоциация за превоз
на товари и автомобилни превози); оператори на товарен транспорт; и търговските
представителни органи в Дънди. ARE се стреми да идентифицира проблемите,
свързани с градската логистика, като трудности при доставките, както и социални и
екологични проблеми, произтичащи от логистични операции; както и подобрения или
решения, които биха могли да бъдат приети. Заключенията на ARE са използвани за
подпомагане на разработването на проект за Устойчива градска логистика.
Втори ARE се проведе дванадесет месеца по-късно. Kопие на плана е прикрепено към
покани за събитието. Събитието отново включваше семинар, този път улеснен от
служители на Съвета. Бяха потърсени възгледи за проекта за SULP, който беше
разгледан по секция по секция. Заключенията от това събитие бяха използвани за
изменение на окончателния План за устойчива градска логистика, който впоследствие
беше представен на Комитета за градско развитие за одобрение от него през октомври
2014 г.
ARE са успели да включат заинтересованите страни в разработването на плана.
Участието на заинтересованите страни, които не са пряко отговорни за логистиката,
особено търговците на дребно, се оказа предизвикателство. Това може да отрази едно
от заключенията на SULP, че като цяло логистичните оператори са срещнали само
ограничени проблеми при достъпа до помещения.
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