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1 Обобщение на плана за устойчива
градска мобилност във ВиторияГастейс
Преди петнадесет години, в началото на XXI век репутацията на Витория-Гастейс за
балансиран растеж, внимателно планиране на градовете и загриженост за
екологичните и социалните аспекти беше застрашена от нови предизвикателства.
Ускореният растеж на града променя мащаба и структурата му и следователно оказва
натиск върху начина, по който хората се движат, по това време главно пеша.
Системата за градска мобилност и достъпност на Витория-Гастейс се изправи пред
ситуация, която предизвика нарастваща загриженост по отношение на нейния статут и
бъдещото развитие както в обществото, така и в органите за обществено управление.
Поради това беше иницииран процес на размисъл и действие по отношение на
системата, с цел да се осигури рамка от последователни цели, стратегии и действия,
за да се посрещнат откритите и предвидените проблеми.
В отговор на тези въпроси, през март 2006 г. Витория-Гастейс започна да работи по
план за устойчиво развитие на мобилността и план за общественото пространство.
Планът имаше за цел да намали въздействието върху околната среда и шума от
транспорта и да увеличи достъпността на обществените пространства. Градът иска да
удвои усилията си, за да превърне обществените места в приятна обстановка, за да
могат хората отново да се срещнат; с други думи, да върне общественото
пространство на хората.
По този начин започна процес на консултации, започнат с учредяването на
Гражданския форум за устойчива градска мобилност във Витория-Гастейс, в който се
интегрира група социални актьори, политици и техници, които първо биха работили за
определяне на консенсусен сценарий по отношение на устойчивото модела на
мобилност и желаното обществено пространство за Витория-Гастейс.
В резултат на този процес на участие през пролетта на 2007 г. бе подписан
Граждански пакт за устойчива градска мобилност - документ, отразяващ този
консенсусен сценарий и който от този момент доведе до оформяне на картата на
маршрута, на която трябва да бъде поставена стратегията, която следва да бъде
координирана за планиране на трансформацията на системата за мобилност на нашия
град.

1.1 Описание
Планът на Витория-Гастейс за устойчива градска мобилност (“Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz”; Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2007) е
базиран на условията, извадени от процеса на участие, изнесен от гражданския форум
за устойчива мобилност, който установява следните 14 цели, групирани в 3 сфери:

1.1.1 Устойчивост


Да се заздрави идеята за устойчивост във Витория-Гастеис, гледайки отвъд
околната среда.
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3. Съжителство и
оперативна съвместимост
между методите
4. Повече градски
транспорт и по-малко
автомобили







5. Повече пещеходци и
колоездачи
6. Енергийна ефикасност
7. Универсална
достъпност
8. Рекламиране и
информиране

Нарастване на столичните пътувания
Нарастване на пътуванията на средно и голямо
разстояние
Консолидация на „притежанието“ и използването на
автомобилите
Дисбаланси и негативни тенденции при модалното
делене
Ниска
конкурентноспособност
на
градския
транспорт



Негативно въздействие
автомобили.

от

използването



Увеличаване
на
инфраструктурата



Дисбаланси и негативни тенденции при модалното
делене



Негативно въздействие
автомобили




Покачване на дължината на пътуванията
Намаляване на нивото на градската обитаемост,
въпреки опитите за подобряване на качеството на
околната среда
Намаляване на свободните публични места за
гражданите
Ниска
конкурентноспособност
на
градския
транспорт

бариерния

ефект

на
на

Area: City model
9. Повече сигурност
10. По-малко шум и
мръсотия

от

използването

на

11. Не се заема земя
12. Транспорт и
интеграция на територии
13. Повече публично
място за устойчиви
методи
14. Качество и
комплексност на
публичните места






Загуба на „близост“ като стойност за града

Table 1: Витория-Гастейс – цели и проблеми на плана за устойчива мобилност
Планът за устойчива градска мобилност, както и заключенията от процеса на участие,
които служат като вдъхновяваща основа за него, не конкретизират изрично
стратегиите, които трябва да бъдат приложени. Въпреки това, планът за устойчива
градска мобилност на Витория-Гастейс определя мерките, които да бъдат приложени.
81-те специфични мерки в процеса на участие в “PMSEP” бяха събрани в 27 мерки и
групирани в 6 теми:
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(15) Да се свърже автобусната мрежа на града с провинциалните
автобуси, да се създаде обмен на порти, в стратегически точки
(нова станция и т.н.) на втория градски пръстен
(16) Създаване на кръстовища между автобусите и велосипедите,
особено в индустриалните полигони
(17) Превръщане на автобусните спирки във функционални градски
възлови точки: подобряване на обмена на устойчиви методи на
транспорт и предоставяне на екологична информация (събиране на
енергия, избор на отпадъци и т.н.) и градска информация с
инсталирането на локални уеб сайтове
(18) Създаване на офиса за велосипеди с цел управление на новата
мрежа (поддръжка, инфраструктура, маркировка и т.н.), услугата за
кредитиране на велосипеди и услугата образование, комуникация и
участие, за да се насърчи този вид транспорт
(19) Завършване на съществуващата основна мрежа от велосипедни
алеи, което я прави непрекъсната и сигурна мрежа, обслужваща
Велосипеди
целия град
(20) Разработване на вторична мрежа от велосипедни алеи, която
прониква във всички квартали по капилярен път
(21) Завършване на точките за заемане на велосипеди с услуга,
която работи през цялата година
(22) Създаване на мрежа от градски пътеки за пешеходци с
приемственост и високо качество, която обхваща целия град.
Тяхното припокриване с мрежата от основни пътища трябва да се
избягва, доколкото е възможно, за да се повиши комфортът и
безопасността
(23) Да се направят вътрешните улици на едносекционната
премиера, с цел да се направи универсалната достъпност за
всички, включително тези с намалена подвижност, и да се
гарантира, че скоростта на моторните превозни средства (жители,
натоварване и разтоварване, извънредни ситуации и т.н.) се
Градски
адаптира към скоростта на хората, които пътуват пеша.
пътеки
Суперблоковете са "10 зони" (скорост, ограничена до 10 км / ч).
Общото имплантиране на суперблоковете ще бъде извършено на
фази (вижте следващата секция за допълнителна информация)
(24) Предложенията относно специалните пътеки на първо място са
удължаването на текущата пътека, водеща до парк Арментиа,
започващ от селото / квартала на Абетцуко, а на второ място създаването по подходящ начин на път, който обединява зеления
пояс от изток на запад, преминаващ през града чрез текущата
железопътна линия
(25) Увеличаване на градската растителност, увеличаване на обема
й по улиците, където това е възможно от нейната секция. С
Зелени
превръщането на улиците в единична секция, вътре в
пространства
суперблоковете е възможно да се увеличи броят на дървесните
единици
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2 БЛОКОВА
ГАСТЕЙС.

СХЕМА

НА

ВИТОРИЯ-

Суперблоковете представляват новаторска схема за градско планиране,
за да се възстанови общественото пространство, поемано от частни
автомобили по улиците, и да се връща обратно на хората.
Суперблоковете подпомагат социалния живот на съседите, като
позволяват употреба, различни от мобилността, на общественото
пространство.

Фигура 1: Суперблокова концепция (източник: Agencia de Ecología Urbana de
Barcelona)

2.1 Описание на проблема
Преди неотдавнашната фаза на градско развитие и развитие, започнала в началото на
21-ви век, Витория-Гастей (Страната на баските, Испания) се характеризира със силна
култура на движение на пешеходците. Сравнително малката, компактна и плоска
градска материя предлага идеална обстановка за немоторизиран транспорт. Тази
култура обаче сега е застрашена от нарастването на частния автомобил в модалното
разделение в резултат на растежа на града, където мобилността на пешеходците не е
най-конкурентната.
Поради тази причина понастоящем основната част от общественото пространство във
Витория-Гастейс е посветена на частни автомобили (транспортни ленти, паркоместа и
др.). Когато първият анализ на общественото пространство приключи, като
предварителна стъпка към изготвянето на План за устойчива градска мобилност и
план за общественото пространство (SUMPSP), цифрите показват, че близо 70% са
запазени за използване на лични автомобили, въпреки че придвижването в почти 70%
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Фигура 2: Пример на въведен суперблок във Витория-Гастейс; улица “Prado”

2.2.1 Ползи и за кого са те
Основните цели на суперблок модела бяха възстановяването на общественото
пространство за пешеходците (намаляване на използването на частни автомобили),
намаляването на шумовото замърсяване и вредните газови емисии, което да позволи
по-голямо разнообразие от дейности и по-добър достъп до интервенцията,
обществения транспорт и, накрая, да се подобри пътната безопасност.
Площта за пешеходци в пилотния суперблок, която изискваше тежки обществени
работи, се увеличи от 45% от общата площ преди действието до 74% след това. Освен
това, нивата на шума, измерени в демонстрационната зона, са намалени от 66,50 dBA
до 61,00 dBA след изпълнението на суперблока. Тези резултати са пряко свързани с
намаляването на броя на моторните превозни средства в зоната. В тази връзка имаше
42% намаление на нивата на CO2, 42% намаляване на NOx и 38% намаляване на
частиците на РМ10

Фигура 3: Пример за изпълнен суперблок във Витория-Гастейз; Ул. Санчо ел Сабио.

2.2.2 Недостатъци, опасности
Високата цена на трансформациите, които трябва да бъдат реализирани, може да
бъде бариера, която трябва да бъде решена. Във всеки случай е възможно да се
работи в съответствие с тази схема на няколко етапа. В нашия случай, след
финансовата криза от 2008 г. и поради контекста на кризата в местната икономика,
общината адаптира плановете за прилагане на всички суперблокове в центъра на
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Фигура 4: Пример за изпълнен суперблок във Витория-Гастейз; Ул. Санчо ел Сабио.

2.3 Правна рамка
Моделът е основният елемент от плана за развитие на градската мобилност и плана
за суперблокове на Витория-Гастейз и ще бъде интегриран в градоустройствения план
на града и следователно той има пълната подкрепа на местните закони и
разпоредби.Поради сложното разпределение на електроенергията на Страната на
баските има някои аспекти, които трябва да бъдат съгласувани с други администрации.
По-конкретно пътищата и мобилността извън центъра на града се управляват от
провинциалната власт; трамвайните съоръжения са в ръцете на регионалното
правителство; големи инфраструктури, като например междуградските влакови линии
и инфраструктури, се контролират от испанското правителство.
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Участници в работната група са: Отдел за градско планиране, Околна среда, Трафик,
Местна полиция и местна компания за обществен транспорт (TUVISA). В срещите
участват и политически представители на тези общински структури.
Аспектите, свързани с правомощията извън местния обхват, се обсъждат извън
общината, на ниво провинция или на регионален форум.

Фигура 6: Изпълнени суперблокове във Витория-Гастейз. Преди и след.

2.4 Добри/Лоши практики (кратки примери)
Интегрирането на режима за колоездене в схемата за суперблокове (отделни
велосипедни алеи по външните главни улици, интегриране и ускоряване на
движението по вътрешните улици) повишава използването на велосипеда и помага на
велосипедистите да напуснат тротоарите. Самостоятелните инфраструктурни промени
обаче не решават конфликта между пешеходци и велосипедисти и са необходими
регулаторни (полицейски) и образователни мерки.Новата мрежа за обществен
транспорт, произтичаща от схемата на суперблок, беше оптимизирана, намалявайки
броя на линиите, като в същото време предлагаше по-чести и директни линии; като в
следствие броят на пътниците все още се увеличава. Понастоящем обаче не се
разрешава мобилността на някои от индустриалните имоти, разположени в градската
периферия (където частният автомобил остава като предпочитан режим).
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Тъй като градът разширява своя размер и средните разстояния на пътуванията стават
по-дълги, това представлява предизвикателство да се реши как да се приложи
моделът за суперблокове в новите квартали, разположени в периферията.
Необходимостта от мобилност е резултат от проблемите, свързани с достъпността
(хората трябва да се движат и да избират определен вид транспорт в зависимост от
това къде работят, да се социализират, да пазаруват и т.н.), така че става ясно, че
сегрегацията на дейностите противоречи на желаното насърчаване на активни
мобилност и спомага за запазването на частния автомобил като основен транспортен
режим. Поради това градоустройственото планиране представлява ключов фактор,
който трябва да бъде решен при работа с мобилността.

2.7 Възможни бъдещи развития
Тъй като суперблоковете трябва да бъдат в основата на плана за устойчива градска
мобилност, тяхното развитие зависи от политическата воля за подобряване на
мобилността по устойчив начин в градовете.

2.8 Как и къде се вписва в плана за устойчива градска
мобилност
Суперблоковият модел е основната концепция (гръбнака) зад плана за устойчива
градска мобилност на Витория-Гастейз.
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Показатели за постигнатите резултати: измерване на степента, в която са
приложени инструментите или мерките и дали услугите са се подобрили.
Индикатори за въвеждане: предоставят информация за количеството ресурси,
необходими за изпълнението на плана, включително разходите, като по този
начин осигуряват прозрачност при изпълнението на плана и дават възможност
за оценка на неговата ефективност при използване на ресурсите.

Логическа рамка на плана
Измерени чрез

Елементи на плана

Показатели за
Цели

резултатите

Показатели на

Стратегии

транспортната
дейност

Показатели за

Инструменти

резултатите

Начални

Средства

показатели
Допринася за

Фигура 8: Логическа рамка на плана, съгласно проекта CH4LLENGE.

Събраните за целите на оценката данни са от два вида. От една страна, и в
съответствие с гореспоменатата методология, се използва подробен списък с
показатели, които се групират в категории (резултат, транспортна дейност, продукция и
вход) според тяхната асоциация с различните информационни блокове и които
спомагат за измерването и да оценят различните аспекти на изпълнението на всеки
план. От друга страна, серия от интервюта с различни хора, свързани с мобилността в
общината, които спомагат за дефинирането на контекста и за качественото
контрастиране на данните, събрани с различните показатели, които да захранват
базовата диагностика за бъдещи етапи на планиране.
Резултатите от количествения анализ на индикаторите се представят с техниката
на приближение чрез контролни списъци, сравнявайки тяхното развитие във времето с
желаните посоки на промяна и / или с установените прагове за изпълнение. За всеки
един от плановете резултатите се представят според "напредъка в мобилността" по
цел (резултатите от индикаторите за обективни и транспортни дейности) и в

21 / 31

(Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2010) и от местните доклади от Agenda 21.
По отношение на плана за велосипеди включвахме 26 от 28-те показателя, които
първоначално бяха предложени в този план (2 показателя за резултатите, 6
показателя за транспортната активност и 18 показателя за изход). Някои от тях бяха
леко променени, според наличните данни.
Резултатите бяха групирани в две подгрупи: ключови индикатори и допълнителни
показатели. Някои таблици бяха създадени, за да покажат името и описанието на
всеки индикатор, дефиниция (или метод на изчисление, в случай че не може да бъде
измерен директно), област на приложение, източник на данни, желана посока на
промяната, референтна година и редовност. На второ място, други таблици показват
показателите за транспортна активност, използвани за оценка на ефекта от
прилагането на стратегиите и за определяне на потенциалните причини, които водят
до желаните резултати. Както и в предходния случай, всеки показател е подробно
описан със своето име и описание, дефиниция (или метод на изчисление, в случай че
не може да бъде измерен директно), област на приложение, източник на данни,
желана посока на промяната, референтна година и редовност. има таблици, които
съдържат показатели за изпълнението, които се използват за наблюдение на
напредъка в изпълнението на мерките. Тези таблици дават глобален поглед върху
напредъка в този набор от показатели. На последно място и само в плана за
велосипеди две таблици съдържат индикатори за вход, свързани с ресурсите,
използвани за разработването на Плана за велосипеди (тъй като в този план са
отделени средства за разработването на всяка от мерките). В плана за устойчива
градска мобилност не са имали конкретни ресурси, свързани с действията, затова
решихме, че е по-адекватно да не включваме входящи индикатори. Вместо това
включихме глобалните разходи за мерките, свързани с всяка цел.
Две цели на плана за устойчива мобилност, а именно #1 "Устойчивостта включва
транспорта" и #12 "Транспорт и териториална интеграция" (виж глава 1 от
настоящия документ), не бяха включени в описанията и / или цифровия анализ,
има някаква мярка, отнасяща се до тези цели, поради което те нямат свързан
индикатор. Те обаче бяха оценени на качествена основа.
За да оценим показателите, ние използвахме приблизителни стойности, основани
на контролни списъци. Този метод сравнява времевата еволюция на индикаторите
с желаните насоки за промяна или установените прагове за постигане. Полезно е
да се прецени дали промяната или развитието имат желаната еволюция. Повечето
от индикаторите на плана за устойчива мобилност имаха желание за промяна, но
нямаха прагове за изпълнение. Следователно, в тези случаи оценката не е в
състояние да оцени "постигането" на целта / мярката и тя само е направила оценка
на "тенденциите" на показателите. Оценката беше разгледана от две гледни точки:
 Аванси към планирания сценарий на мобилност, като се използва оценката
на авансовите показатели във връзка с целите и индикаторите за
транспортната активност.
 Напредък в изпълнението на плановете, като се използват индикаторите за
изход и, ако има такива, индикаторите на входните данни.
Всеки блок от индикатори получи глобална оценка чрез два параметъра: процент на
успех, основан на тенденциите, използван в показателите без праг за постигане, и
процент на успех въз основа на постиженията, използвани в показателите, които имат
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Виждали ли сте негативни резултати?
3. Оценка на процеса на внедряване
 Коя беше координацията между институциите и в местната власт и с други

инструменти за планиране по време на процеса на изпълнение?
 Какви бариери открихте при изпълнение на предвидените действия?
 Какво научихте по време на процеса?

4. Предизвикателства и заплахи
 Кои са предизвикателствата, които трябва да бъдат решени за бъдещите

инструменти за планиране?
 Има ли рискове или заплахи, които потенциално биха могли да компрометират
успеха или ефективността на предвидените действия?
5. Глобална оценка на прилаганите политики
 Коментари относно политиките за устойчива мобилност, развити през последните

10 години (2006-2016 г.)

3.2 CIVITAS MODERN Оценка на европейския проект
Витория-Гастейз участва в проекта CIVITAS MODERN от 2008 г. до 2012 г. В този
период бяха разработени 10 инициативи за мобилност, като един от тях беше пряко
свързан с създаването на няколко превъзходни блока (основното парче от градския
план за устойчива градска мобилност).

Основните резултати в тази мярка са следните:









Разработени са подробни проекти за разработване на 15 суперблока в центъра
на града, плюс демонстрационния (пилотен) превъзходен и централния
суперблок. Тези 17 превъзходни блока са създадени и работят в края на
проекта.
Разработване на подробен план за разработване на пилотен превъзходен блок
в центъра на града.
Разработване на пилотния мащаб в пълна степен; развитие на централния
суперблок.
Повърхността на пешеходеца в пилотния суперблок се увеличи от 45% от
общата повърхност преди действието до 74% след това.
Шум, измерен в пилотното превъзходство преди действието: 66,50 dBA, а след
действието: 61,00 dBA. Резултатът е пряко свързан с намаляването на
моторните превозни средства в зоната.
42% намаление на CO2; 42% намаление на NOx; 38% намаляване на частиците
(в пилотния суперблок).

Въздействията от прилагането бяха оценени чрез преброяване на движението на
превозни средства, велосипеди и пешеходци в пилотния суперблок. Освен това, с
помощта на скоростомер и звукометър, измервахме средната скорост на превозното
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В CIVITAS MODERN също така направихме оценка на самия процес на оценяване.
Основните точки за качеството на оценката бяха следните:






Би могло да бъде интересно да се анализират и други незначителни
въздействия, свързани и с прилагането на тази мярка, например логистиката на
товарите и пътната безопасност.
Някои от избраните по-рано показатели бяха отхвърлени или заменени поради
трудности при събирането на данни. Такъв беше случаят с възприемането на
достъпността, нараняванията и смъртните случаи, причинени от транспортни
произшествия и емисии на СО. Други показатели бяха включени с
разширяването на мярката. Това е случаят със средната скорост на превозното
средство.
За ниво на приемане предварителното събиране на данни не беше направено
преди изпълнението на мярката, така че не беше възможно да се анализира
развитието на въздействието на мярката в показателя, въпреки че данните от
последващите събития бяха събрани два пъти

Ние също анализирахме отклоненията, бариерите и шофьорите:
Отклоненията от първоначалния план бяха:




Пилотният (демонстрационен) суперблок беше разработен по-рано, защото
някои инфраструктурни проекти бяха основани от испанска инвестиция,
насочена към възстановяване от финансовата криза.
Имаше забавяне в изпълнението на останалите превъзходни блокове, които
застрашават оценката му. За да се избегнат проблеми, планирането на
обществените поръчки започва по същите улици, измерени при
предварителното събиране на данни.

Бариерите са свързани със:




Културни фактори: предстоящи културни обстоятелства и модели на начин на
живот. Огромното предизвикателство за промяна на много уредени и
натурализирани модели в голяма част от населението.
Финансови фактори: твърде голяма зависимост от публични средства
(включително финансиране от CIVITAS) и субсидии, нежелание на бизнес
общността да допринесе финансово.

Стимулаторите бяха:






Политически, стратегически - Ангажиране на ключови участници, основани на
политически и стратегически причини, наличие на дневен ред или визия за
устойчиво развитие, положително въздействие на местните избори, коалиция
между ключови заинтересовани страни поради сближаване на вярванията в
посоките на разрешаване.
Институционални - бяха подобрени административните структури, процедури и
практики, закони, правила, правила и тяхното прилагане, структура на
организациите и програмите, за да се осигури по-добра среда за улесняване на
разработването на мярката.
Финансови - Наличност на публични средства (включително финансиране от
CIVITAS).
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Фигура 9: Схема за успокояване на трафика от Витория-Гастейз

Мярката бе изпълнена през 2013 г. и бяха направени три проучвания сред група от
358 лица (винаги една и съща група): една преди мярката през 2012 г .; друго право
след прилагането на мярката, а третата и последната - една година след това.
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