План за устойчива
градска мобилност Виена

Кратък доклад

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА
МОБИЛНОСТ
В пакета за градска мобилност
(COM (2013) 913 f), публикуван през
декември 2013 г., Европейската
комисия определи изискванията,
които трябва да бъдат изпълнени
от урбанистите, за да се осигури
устойчива мобилност. Под мотото
“Планиране за хората” Комисията
подкрепя идеята на плана в цяла
Европа, като по този начин се
насърчава ясната промяна от
градоустройственото планиране,
съсредоточено върху автомобилите и
трафика, към балансиране на всички
видове транспорт с цел подобряване
на качеството на живот ,
Град Виена нае външен екип за
осигуряване на качеството, за да
подпомогне разработването на плана
за градска мобилност и да извърши
първата структурирана оценка,
основана на подхода на плана за

устойчива градска мобилност, който
някога е осъществен в Европа. От 100
възможни точки Планът за градска
мобилност на Виена достигна 82, което
заслужава отлични постижения.
Във всички области на оценяване
резултатите са над 50%. Всички
задължителни критерии са
изпълнени. Планът за визуална
мобилност на Виена е амбициозен
и висококачествен документ, който
отговаря на европейските изисквания
за устойчиво управление на градската
среда (План за устойчива градска
мобилност), което го прави пример
за устойчиво планиране на градската
мобилност.

Франк Вефернг и Сигфрид Руппрехт, Руппрехт
Консулт - Изследвания и Консултации GmbH
април 2015 г.

Критериите на плана се отнасят до шест области. Факт, който заслужава
специално да се спомене, е, че най-високите оценки са постигнати в две области:
по отношение на интеграцията, ръководният принцип на всеки План (включително
междуведомствени планиращи групи, междусекторно участие, комбинация
от градоустройствено планиране и координирано регионално развитие, ...)
Виенският план за градска мобилност напълно съответства на международните
стандарти. Същото важи и за сложния метод за оценка с неговия обширен и
иновативен набор от показатели. Това е от решаващо значение за изпълнението и
гарантира, че планът редовно се преразглежда и актуализира.
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Ако искаме опазване на околната
среда и на климата, трябва да
започнем да работим и където
има нужда да се напредне поактивно. Във Виена това се отнася
за трафика. Между 1995 г. и 2013
г. потреблението на енергия в тази
област се е увеличило с 50%, поспециално поради автомобилния
трафик. Никоя друга сфера не е
виждала подобен темп на растеж.
Проблемът се утежнява от факта,
че 95% от използваното гориво в
трафика е базирано на минерални
масла, докато промените в климата
стават все по-забележими във Виена.
Виенският план за градска мобилност
представлява пакет от мерки,
разработени от Виена за подобряване
на качеството на въздуха и водещи до
намаляване на шума, намаляване на
отработените газове и повече зелени
площи през следващите десет години.
Този кратък доклад на Виенския план
за градска мобилност подчертава
най-важните решения. Той се
свързва с успешните постижения от
последните пет години: значително
намаление на цените на билетите

за ежегоден обществен транспорт,
разширяването на управлението на
паркингите, проектите за успокояване
на движението и масовото
стимулиране на колоезденето и
обществения транспорт. Както се
основава, Виенският план за градска
мобилност води пътя до бъдещата
система за мобилност, като определя
амбициозни цели и мерки, необходими
за достигането им. Изключителното
разчитане на разширяването на
инфраструктурата вече се е доказало
недостатъчно в миналото. Под мотото
„Заедно в движение” разнообразни и
координирани подходи ще направят
възможно движението във Виена да
продължи да бъде надеждно, като
същевременно засяга живота на града
възможно най-малко и задоволява
голямо разнообразие от нужди.
Мария Василаку
Заместник-кмет
Изпълнителен градски съветник за
Градско планиране, трафик и
транспорт, защита на климата,
енергетика и Участие на
обществеността

УВОД
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Заедно в движение
Мобилността изисква човешки и екологично съвместими форми
на транспорт. Град Виена се ангажира да даде приоритет на
обществения транспорт, пешеходците и колоезденето като найекологосъобразни режими на мобилност. „Виена олицетворява
ориентирана към бъдещето политика за градска мобилност, която
е не само екологична, но и икономически и социално приемлива и
следователно устойчива. Тя е икономически устойчива, защото се
основава на дългосрочни инвестиции, които се отплащат за града
и местоположението му. Тя е социално устойчива, защото обявената
й цел е да осигури мобилност за всички граждани, независимо
от техния доход, социално положение и житейска ситуация.
Той е екологично устойчив, тъй като спомага за опазването на
природните ресурси и допринася за реализирането на целта „Smart
City Wien“ („Умен град Виена“).
Цитат от STEP 2025
Виенският план за градска мобилност
отразява последователното прилагане
на визията за града, залегнала в Плана за градско развитие STEP 2025:
мобилността във Виена трябва да
бъде справедлива, здрава, компактна,
екологична, стабилна и ефективна.
„Заедно в движение“ е девизът. През
следващите години транспортната
политика на Виена ще бъде безкомпромисно насочена към насърчаване на екомобилността. Изразено в
показатели за модални цели, целта на
STEP 2025 е „80:20“, което означава,
че гражданите на Виена трябва да
използват обществения транспорт, да
пътуват или да ходят, за да покрият
80% от пътуванията, които трябва да
правят, докато делът на автомобилният транспорт трябва да намалее от
сегашните 28% на 20%. Ходенето и
колоезденето са начини на активна
мобилност, което означава, че те са
благоприятни за здравето. Екомобилността се счита за интегрирана
система в тази концепция - с оптимизирани интерфейси между видовете
транспорт и допълнителни услуги за
градска съвместимост (например
карти за мобилност, споделяне на
велосипеди и системи за споделяне
на автомобили)
Където са необходими допълнителни
пътища с голям капацитет в новите
квартали на града, те ще бъдат пла4

нирани по съвместим с града начин
- необходимо е да предлагат достатъчно пространство за пешеходци и
велосипедисти, както и за обществен
транспорт и да са с привлекателен
дизайн, който приканва хората да се
забавляват. Целта е да се развие и
използва градската инфраструктура
като ресурс по възможно най-ефикасния начин
„Разрешаването на мобилността без
притежание на автомобил“ е основна
грижа за транспортната политика. Нивото на моторизация на населението
на Виена, т.е. броят на моторните превозни средства на жител, намалява до
381 леки пътнически автомобила на
1000 жители през последните десет
години - което показва, че принципът
на комбиниране на транспортните
средства, който е гъвкав според нуждите и обстоятелствата на хората, вече
работи добре като привлекателна и
устойчива на кризи алтернатива. Това
изисква компактно градско развитие
и продължаващото разширяване на
градската високоефективна инфраструктура за обществен транспорт, за
да задоволи нуждите на растящата метрополия. Подобренията в крайградските железопътни и подземни мрежи
ще останат основен елемент, но в
същото време трябва да бъдат осигурени и зони между тях с тангенциа
Разрешаването на мобилността без

притежание на автомобил „е основна
грижа за транспортната политика.
Нивото на моторизация на населението на Виена, т.е. броят на моторните
превозни средства на жител, намалява
до 381 леки пътнически автомобила на 1000 жители през последните
десет години - което показва, че
принципът на комбиниране на транспортните средства е гъвкав според
нуждите и обстоятелствата на хората
които вече работят добре като привлекателна и кризисна алтернатива. Това
изисква компактно градско развитие
и продължаващото разширяване на
градската високоефективна инфраструктура за обществен транспорт,
за да задоволи нуждите на растящата
метрополия. Подобренията в крайградските железопътни и подземни
мрежи ще останат основен елемент,
но в същото време между районите
трябва да бъдат осигурени тангенциални трамвайни и автобусни линии, за
да се създаде гъста мрежа за обществен транспорт с добри връзки в града,
както и между града и
околния регион.
Тясното координиране и сътрудничество в областта на транспорта

и пространственото планиране в
целия Източен регион е от решаващо
значение за успеха на транспортната
политика на Виена. Ето защо за първи
път Виенският план за градска мобилност включва план за регионална
мобилност, подготвен и подкрепен от
трите провинции Бургенланд, Виена
и Долна Австрия; това е в основата
на всички местни и регионални мерки
в сектора на мобилността и по този
начин запълва идеята „Заедно в движение“ с живота.
Виенският план за градска мобилност беше подготвен чрез обширен
дискусионен процес, обединяващ
много институции и представители на
организации. Включеният от Гражданския съвет принос също бе включен.
Планът за градска мобилност на Виена беше приет от Общинския съвет
като част от План за градско развитие
STEP 2025 през декември 2014 г.
Влизайки в STEP 2025 Виенският
план за градска мобилност предоставя подробни указания за устойчива
мобилност във Виена. Бяха дефинирани цели и бяха разработени 50 пакета
от мерки, които да допринесат за
постигането на целите
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ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ ЗА
МОБИЛНОСТТА ВЪВ ВИЕНА ...

Споделяне вместо
лично притежание

Справедливо
Уличното пространство
е разпределено справедливо към различни
потребителии устойчивата
мобилносто ще
остане достъпна
за всички

Заедно в региона

здравословно
Делът на активната мобилност в ежедневния живот
се увеличава; персонал,
свързан с аварии
нараняванията намаляват

Мобилност в
компактно
Разстояния, обхванати
между работа, дом, поръчки
и дейности в свободното
време са
възможно най-кратки.

Транспортната инфраструктура:
Гръбнакът на града

Мобилността се нуждае от иновации

АМБИЦИОЗНИ ЦЕЛИ ВОДЯТ ПЪТЯ
Бъдещето на мобилността във Виена се характеризира с шест цели, които
се преследват едновременно и са считани за еквивалентни: справедливи
- екологични - здравословни - ефективни – компактни. За постигането на
тези цели са необходими многобройни мерки и те трябва да се прилагат
координирано. Тези мерки и процеси са групирани в девет области на
действие
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Публично пространство: Споделяне улиците по справедлив начин

Управление:
Отговорности и ресурси

екологична
Мобилността причинява
възможно най-малко замърсяване,
споделянето на екомобилност във виенските
пътувания се покачва

здрава
Мобилността е възможно
най-надеждна и
устойчива на кризи.
Мобилността е възможна
без задължително притежание на транспортни
средства.

Виена е ...
ефикасна
Ресурсите се използват
по по-ефективен начин подпомогнати
от иновативни
технологиии
и процеси.

Бизнесът в
движение

Транспортна организация:
По-умен начин на
управление на
мобилността

Ефективна мобилност чрез
управление на мобилността

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПОЗВОЛЯВАТ ДА СЕ СЛЕДИ РАЗВИТИЕТО
НА МОБИЛНОСТТА
Бяха идентифицирани показатели за всеки от шестте цели във Виенския план
за градска мобилност;те ще направят възможно проследяването и контрола на
развитието в следващите няколко години. Например, делът на повърхностните
площи, които са на разположение за колоездене,ходене и обществен транспорт
трябва да бъде повишен във всички проекти за преустройство и обновяване в
рамките на целта «справедлива мобилност»
7
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ДЕВЕТ ОБЛАСТИ НА
ДЕЙСТВИЕ
Виенският план за градска мобилност
изброява мерките, водещи до целите
в девет области на действие:

Всички мерки и процеси включват
следните принципи:

—— Публично пространство:
Споделяне на улиците по
справедлив начин

—— Безопасност на движението
по пътищата: Поради голямото
разнообразие от мерки
безопасността на движението във
Виена се увеличава непрекъснато
в продължение на десетилетия.
Целта на Виена в областта на
безопасността на движението
е “Vision Zero”, т.е. без повече
смъртоносни пътнотранспортни
произшествия в града

—— Управление: Отговорности и
ресурси
—— Ефективна мобилност чрез
управление на мобилността
—— Споделяне вместо лично
притежание
—— Транспортна организация:
По-умен начин на управление
на мобилността
—— Транспортната инфраструктура:
Гръбнакът на града
—— Бизнесът в движение
—— Мобилността се нуждае от
иновации
—— Заедно в региона

—— Свобода от бариери: През
последните няколко години бяха
предприети много стъпки към
създаването на безпрепятствена
система за движение и
транспорт. Намалените бордови
камъни, акустичните светлини
и тактилните системи за
насочване допринасят за полесното придвижване на хората
с постоянно ограничена или
временно ограничена подвижност.
—— Интегриране на принципа на
равенство между половете и
разнообразие: Предложените
мерки бяха тествани за начина,
по който те засягат различни
потребителски групи и
корекциите бяха направени въз
основа на резултатите (“Fairness
Check”).
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ПУБЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО: СПОДЕЛЯНЕ НА УЛИЦИТЕ
ПО ЧЕСТЕН НАЧИН
ПОВЕЧЕ ПРОСТРАНСТВО ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ, ВЕЛОСИПЕДИСТИ И ПЕШЕХОДЦИ
В миналото дизайнът на улиците е
ориентиран към автомобилите. Понастоящем повече от 65% от уличните
повърхности се използват за движение на моторни превозни средства и
паркиране, въпреки че само 28% от
всички пътувания се извършват с кола.
През последните няколко години все
повече хора преминаха от управление на кола към екомобил. Ето защо
пешеходците, общественият транспорт
и колоезденето трябва да получат
повече пространство в бъдеще.
Улиците, които привличат пешеходци
и велосипедисти, са важни за повече
хора, които решават да ходят или да
използват велосипед

СЪЖИТЕЛСТВО ПРИ ТРАФИК
Многобройни конфликти между
ползвателите на пътя възникват поради фиксираното разпределение на
пространството за отделните видове
транспорт и настояването на собствените права, когато се срещат различни
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интереси. В бъдеще целта е пешеходците, велосипедистите, ползвателите
на обществения транспорт, както
и тези, които карат кола или карат
мотопед или мотоциклет да използват пространството по справедлив и
разумен начин. В този контекст град
Виена подкрепя въвеждането на повече общи пространства и временни
пешеходни зони. Тези мерки имат за
цел да подобрят съвместното съществуване в движението и качеството на
почивката и отдиха.

АКТИВНА И БЕЗОПАСНА МОБИЛНОСТ ЗА МЛАДЕЖИТЕ
На път за училище повече от 87% от
6- до 14-годишните ходят, използват
велосипеди или пътуват с обществен
транспорт. Трябва да се подобри качеството и безопасността на училищните учебни заведения, така че да има
достатъчно свободно пространство
за децата да пристигат и да напускат
училище безопасно. Това не е само
начин да се даде на децата повече
пространство като цяло, но и да се
улеснят безопасното пътуване до училище и до вкъщи.

Използвано пространство на човек според вида транспорт

0.8 m2
3 m2
20 m2
55 души, 40 км/ч

60 m2
1 човек, 40 km/h

9.4 m2
Пълно, 40 км/ч

4.6 m2
Пълно, 40 км/ч

Налице е тенденция за използване на инфраструктурния капацитет в развиващ се град, така че
съществуващото пространство трябва да се използва по най-добрия възможен начин. Диаграмата
показва пространството, използвано от всеки вид транспорт.
Адаптирано въз основа на: John Whitelegg (1993), „Транспорт за устойчиво бъдеще: случаят за Европа“, Bellhaven Press (1993).
Представяне чрез: Flow(n)/Mobility in Chain

ПРИМЕРНИ МЕРКИ
Акцент върху съжителството при
трафик
Град Виена подкрепя мерките за
по-добро «съвместно съществуване
в движението», насочени към справедливо и внимателно сътрудничество, напр. създаването на споделени
пространства.

Временно отваряне на улици за
активна мобилност
Подходящите улични участъци се превръщат във временни пешеходни зони,
напр. улици, където играят децата през
уикендите - както в гъсто населените
вътрешни градски квартали, така и в
по-крайградските райони.

По-добро качество и безопасност на
училищните заведения
В района на училищата и детските
градини се създават зони, където са
забранени превозните средства или е
ограничен трафикът. Временните зони
без автомобили пред училищата се
тестват като пилотни проекти преди
началото на училище сутрин.

Пренасочване на уличните зони
Където това е възможно, избрани площи, които понастоящем се използват
като алеи за движение или за обръщане / паркиране, се предоставят за
престой, ходене, обществен транспорт
и колоездене.
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УПРАВЛЕНИЕ:
ОТГОВОРНОСТИ
И РЕСУРСИ
НОВИ ПОДХОДИ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯ

Взаимодействие на обществеността и частни лица

Тъй като градът и областите са изправени пред нови предизвикателства,
в администрацията са необходими
нови подходи. Социалните задачи
и проблеми стават все по-сложни,
интересите на различните заинтересовани страни са по-разнообразни от
всякога. За да се овладеят предизвикателствата, се търсят нови форми
на сътрудничество и управление в
административния контекст, както и
със заинтересованите страни извън
публичната администрация.

„Управление“ означава култура на
добро сътрудничество в процеса на
вземане на решения и по този начин
подчертава взаимодействието между
публичните и частните участници. При
планирането и изпълнението на проектите публичните институции все почесто търсят сътрудничество с други
заинтересовани страни, като предприятия, граждани и групи по интереси.
Нивото на градските квартали е особено важно за плана за градска мобилност: Много от предложените мерки
попадат в тяхната компетентност.

ПРИМЕРНИ МЕРКИ
Планове за местна мобилност
Предизвикателствата, пред които са
изправени някои по-големи части от
града, т.е. кварталите или областите, изискват интегрирани решения в
различните видове транспорт. Това
важи особено за предградията. Много
често са необходими разнообразни
мерки и координирани проекти, които
в бъдеще ще бъдат разработени
под формата на местни планове за
мобилност между областите. Регионалните връзки в границите на града,
достигащи до околностите, също са от
централно значение.
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Нови приоритети и изисквания за
експертни оценки в областта на
транспорта
Понастоящем експертните оценки
за изграждането на нови пътища или
преустройство на улици разглеждат
основно частния моторизиран транспорт. В бъдеще експертните оценки в
областта на транспорта ще обръщат
повече внимание на видовете транспорт на екомобилността.
Координация и класификация на
уличната и маршрутната мрежа
Тази класификация служи за визуализация на функциите и вида на всяка
улица. Това е основа за целенасоченото разширяване и превръщане
на уличната мрежа на Виена и важна
предпоставка за по-нататъшно планиране, напр. оценките за това, къде
е възможно и необходимо да се даде
приоритет на улесняване на трафика
или на обществения транспорт.

ЕФЕКТИВНА МОБИЛНОСТ ОТ МОБИЛНОСТНО УПРАВЛЕНИЕ

Ефективното управление на мобилността влияе върху поведението на
участниците в движението по отношение на мобилността чрез информация,
съвети и добре координиран набор от
услуги. В края на краищата, устойчивата мобилност не е само въпрос на
инфраструктура, но и на ефективно
използване на наличното

По-добри връзки благодарение на екстензивната
информация
Много хора използват всеки ден различни видове транспорт и тази тенденция
няма да намалее. Ето защо информацията за видовете транспорт и промяната
между тях трябва да се подобри още
повече - както в цифрова форма, така и
като класическа информация от човек
на човек. Иновации като картата за мо-

билност, която дава по-бърз достъп до
различни предложения, напр. годишният
сезон за обществен транспорт, вътрешните паркинги и станциите за споделяне
на велосипеди са тенденции. Информационните точки трябва да продължат
да съществуват за всички, които не
използват компютър и смартфон.

КОНСУЛТАНТ ЗА МОБИЛНОСТ
В ПРАВИЛНОТО ВРЕМЕ
Информацията и консултациите, свързани с мобилността, са най-успешни,
когато са на разположение в повратните точки в живота, когато навиците
трябва да бъдат адаптирани към нови
обстоятелства - напр. когато децата
започват училище, когато хората се
движат или започват да работят на
ново място.

ПРИМЕРНИ МЕРКИ
Консултиране за мултимодална
мобилност: Институции за бърза
консултация
През последните няколко години
обхватът на услугите за мобилност
стана по-голям, но също така по-лесен
за проследяване. В бъдеще Център
за мобилност във Виена ще обедини
цялата информация и ще се превърне
в едно гише за бързи консултации и ще
бъде център за инициативи, свързани
с всички видове екомобил.
Управление на мобилността в училища и предприятия
Училищата и предприятията са важни
места за започване на активна мобилност по пътя към работа или училище.
Следователно град Виена ще направи
още повече за управление на мобилността в училищата и предприятията.

правление на мобилността
за нови квартали
Хората, които се местят в нов дом,
често използват това като причина
да преосмислят потребностите си от
мобилност. В бъдеще информацията
за възможностите за мобилност ще
бъде разпределена между всички
хора, които се движат в нови жилищни
комплекси, и ще им бъдат предоставени повече възможности.
Частноправни споразумения
по въпросите за мобилността
Те допълват плана за зониране и
земеползване, когато се определят
целите за градско планиране. В бъдеще проблемите с мобилността ще
бъдат част от такива споразумения от
частното право в полза на обществените интереси.
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Споделяне
вместо лично
притежание
“Споделянето вместо лично притежание” е международна тенденция.
Апартаменти, мебели,градини, оборудване и дори автомобили и велосипеди
могат да бъдат използвани от няколко
човека.Достъпът до споделената
употреба става все по-прагматична,
като ефективността, удобството и
намаляването на разходите са най-важните мотиви. Ясната тенденция сред
младите хора в големите европейски
градове е колата да не се счита като
(статус) символ, а да намалее желанието за притежание на кола. Споделяне
на автомобили и велосипеди е бума в
много градове и региони, те се разглеждат като допълнение до обществения транспорт. Постоянен интернет
достъп чрез смартфони улеснява
използването на тези услуги.

АВТОМОБИЛИ И ВЕЛОСИПЕДИ
ЗА ВРЕМЕННА УПОТРЕБА
Град Виена печели от споделянето
на велосипеди и споделянето
на автомобили като допълващи
обществения транспорт или ходенето
за хора, които не притежават кола.
Едно превозно средство в система за
споделяне на автомобили замества
около 4-8 частни коли. До 2025 г.
50% от населението трябва да има
местоположение за споделяне на
кола с максимален радиус 500 метра
от дома си и 40% трябва да могат
да намерят станция за споделяне на
велосипеди в максимален обхват от
300 метра.

Станции за споделяне на велосипед

Каране на споделени велосипеди за една станция
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8.000
7.000

100

6.000
80

5.000
4.000
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3.000

40

2.000
20

1.000
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ПРИМЕРНИ МЕРКИ
По-нататъшно развитие на системите за споделяне на велосипеди
Споделянето на велосипеди е екологичено мултимодално обслужване;
системите в центъра на града и в
предградията, както и (в рамките на
регионалното сътрудничество) през
2006г. в източния регион на Австрия
биват разширени. Връзки с обществения транспорт са лесно осъществими
там.
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По - близко взаимодействие между
споделянето и обществения транспорт
Заедно с доставчика на обществения
транспорт Вийнер Линиен, градът
Виена е подготвил стратегия за споделяне на автомобили с желание да се
даде на доставчиците, които желаят да
правят бизнес във Виена, ясни рамка
и условия.
Създаване на точки за мобилност
Мобилните точки дават безпроблемен
и бърз достъп до мобилност с ниски
емисии денонощно.

ТРАНСПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЯ: ПО-ДОБЪР
НАЧИН НА УПРАВЛЕНИЕ НА МОБИЛНОСТТА
Ефективното взаимодействие на обществения транспорт, ходенето пеша и
колоезденето са едни от ключовете за
укрепване на екомобилността. Освен
уличните преобразувания, промените в
организацията на транспорта са необходими. Предимството на такива мерки
е, че те могат да се вземат сравнително бързо и със сравнително малко
разходи. По-кратките часове на пресичания, кратките и сигурни маршрути

и точността на автобусите и трамваите
правят това особено привлекателно
за придвижване пеша, с велосипед и с
обществения транспорт.
По принцип Виена е град с много
правила и разпоредби. В бъдеще те
трябва да бъдат намалени. Новите
мерки за организация на транспорта
могат да допринесат за по-доброто
“съжителство” на трафика.

Светлинни инсталации в австрийските провинциални столици във връзка с дължината
на уличната мрежа
(Брой инсталации * на 10 км улица)
4.7
3.5

3.5
2.8
1.9

1.9

1.8

1.5
0.9

Виена

Грац

Инсбрук

Линц

Залцбург

Брегенц

* Брой кръстовища със светофари, включително кръстовища за пешеходци и велосипедисти

ПРИМЕРНИ МЕРКИ
По-кратковременни забавяния за
пешеходци и велосипедисти
Най-краткото възможно максимално
чакане за пешеходците и велосипедистите е важна цел при програмирането
на светофарите. За тази цел трябва
да се съкрати времето на цикъла на
светофара.
Повече кръстовища с опростено
управление
Понастоящем във Виена има около 1300
светофарни инсталации. С международно
и австрийско сравнение това е голям
брой. В бъдеще кръстовищата на места
с ниска интензивност на движението
трябва да бъдат организирани без
светофари, доколкото това е безопасно.

Клагенфурт

Санкт
Пьолтен

Айзенстад

Източник на данни: VCÖ 2014

Ускоряване на основните
линии за обществен транспорт
Ускоряването на обществения транспорт, така че действително да се
съкрати времето за транзит от врата
до врата в сухопътния транспорт,
както и надеждни, редовни операции
в съответствие с графиците и добре
проектирани достъпни и излизащи от
спирки са от решаващо значение.
Съкращаване на разстоянията за
велосипедисти
във възможно най-голяма степен във
Виена е с цел да се направи колоезденето в града още по-привлекателно.
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ТРАНСПОРТНА
ИНФРАСТРУКТУРА:
Гръбнакът на
града
Функциониращата транспортна инфраструктура е основно изискване за
качество на живот и бизнес дейности,
което гарантира, че хората и стоките достигат до своите дестинации и
гарантират доставките.
Много неща вече се правят във Виена,
за да се улеснят кратките разстояния
между работа, училище, доставки за
ежедневни нужди, място на пребиваване и съоръжения за свободно време.
Независимо от това се очаква по-голям
трафик поради увеличаването на броя
на населението и повишената мобилност. Преминаването към екомобилност
се счита за желателно, така че броят на
пътуванията в автомобилите да намалее
или поне да не нараства - независимо
от увеличаването на броя на жителите.
Трафикът на велосипеди и пешеходците
ще нараства едновременно. Поради
това инвестициите в свързана с тях
инфраструктура са особено ефективни
и следователно неотложни.

Разрастване на
обществения транспорт
Подземните, крайградските железопътни и трамвайни линии се разширяват и
придават по-голяма привлекателност.
Принципът на разработване на обществения транспорт в новите квартали своевременно продължава. Виенският план
за градска мобилност поставя основите
на още 12 километра подземни линии и
18 километра трамвайни линии.

ПРИМЕРНИ МЕРКИ
Мултимодални спирки
Основните центрове и спирките с
висока посещаемост са важни места за
обединяване и преразглеждане на мултимодалните инфраструктури. Дизайнът
на спирки и непосредствената им среда
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Навън и на път пеша
Достатъчно широки павирани настилки
(2 метра продължават да бъдат минималната ширина), преките и привлекателни пътеки трябва да привличат
населението да ходи повече, не само по
време на свободното време и при изпълнение на поръчки, но и по пътя към
работа и в ежедневните ситуации. Виенската градска маршрутна мрежа ще
предлага в бъдеще безпрепятствени и
удобни връзки между части от квартали,
градски транспортни центрове и други
важни дестинации в града.

ВСЕКИДНЕВНО КОЛОЕЗДЕНЕ
Виенските велосипедни маршрути ще
станат още по-качествени в бъдеще и
пропуските в мрежите ще бъдат затворени, така че колоезденето да стане
тенденция, разбира се, за по-голямата
част от населението. Организационните мерки - включително премахването на задължителната употреба на
велосипедни алеи, промените в етапа
на пътното движение или преобразуването на повърхности, които вече не
се използват за автомобилен трафик
- допълват тези мерки. В този контекст
маршрутите за колоездене на дълги
разстояния с техните особено високи
стандарти служат като водещ проект.

ще бъде в центъра на вниманието, така
че опциите за обществен транспорт и
допълнителен транспорт могат да се
използват удобно. Това може да донесе
добавена стойност на обществения
транспорт в покрайнините и по-големия
регион, като по този начин привлича
потенциални нови потребители.

Разработване на алеи за разходки
На общо седем разходни пътеки,
маркирани като такива, пешеходците
ще намерят особено високи стандарти.
Първите два проекта от този вид ще
бъдат изпълнени до 2018 г.
Развитие на дълги велосипедни
маршрути
Насърчаване на колоезденето на дълги
разстояния, включително ежедневно
пътуване с колело, маршрутът на
първото дълго трасе ще бъде установен
от 2013 г., като повече ще последват до
2025 г.
Укрепване на железопътните транспортни услуги за града и региона
“Пакетът за крайградски влакове”
включва подобрени услуги, поради
по-краткото време и интервали,
по-добро качество и по-добре
координиран маркетинг. Първите
елементи могат да бъдат почувствани
в краткия диапазон; допълнителни
подобрения ще зависят от бъдещте
инфраструктурни проекти на
Мрежата на австрийските федерални
железници в дългосрочен план.

Разширяване на подземната мрежа
Чрез разширяването на U1 до Oberlaa,
модернизиране на U4 и U6, както и
разширявайки U2 и изграждането на
новия U5, мрежата ще бъде подобрена
и тежестта върху съществуващите
линии ще е разпределена.
Оптимални връзки за нови райони за
градско развитие
В много случаи трамваите са най-доброто решение, когато става дума за свързване на големи нови градски райони за
развитие. Всеки път, когато транспортният капацитет на средния диапазон се
изисква, изграждането и експлоатацията
възлизат само на малка част от разходите, свързани с изграждането на подземни линии, обслужващи по-големи площи.
Нови трамвайни линии са планирани
да предоставят захранващи услуги до
метрото и периферните влакови мрежи,
които са също и полезни тангенциални
връзки.

Основни области в разширяването на обществения транспорт

Периферна линия
Оперативни одобрения
Инфраструктурни
проекти

Трамвайни линии
Трамвайните зони по инвестиционния пакет за обществения
транспорт от 27 юни 2014 г.
Проекти за трамваи в рамките на
Инвестиционния пакет за обществения транспорт от 27 юни 2014 г.

Подземно разширяване на мрежата
U1
U2
U5

Подземна модернизация на мрежата и
поддръжка
U4
U6

Други трамвайни проекти
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БИЗНЕС В
ДВИЖЕНИЕ

Създаването и укрепването на ефикасни
транспортни и логистични системи е
основна грижа на град Виена. Индивидуалните предприятия се възползват
колкото от добри условия за търговски
транспорт, толкова и от клиентите, които
получават стоки по бърз и ефективен от
гледна точка на разходите начин - Така
Виена се превръща в конкурентно търговско местоположение като цяло.

Функциониране на
търговския транспорт в
развиващ се град
Ако нарастването на трафика като цяло
се очаква в резултат на прогнозираното нарастване на населението, улиците
на Виена ще бъдат силно претоварени,
освен ако няма промяна в навиците.
Преходът към начина на движение на
екомобилността продължава да е от
решаващо значение, за да се запази

ПРИМЕРНИ МЕРКИ
По-нататъшно развитие на центровете за разпределение на стоки
Двете стокови разпределителни
центрове в пристанището на Виена и
в терминала за стоки на Inzersdorf се
развиват допълнително.
Многофункционални алеи и товарни
зони за частни и бизнес превози
Предвиждат се многофункционални
алеи за използване в нови райони
за градско развитие и съществуващи квартали, където те ще заменят
конвенционалните алеи за паркиране
на бордюри. Паркирането ще остане
възможно, но тези ленти могат да
бъдат пуснати и за други цели.
Кутии за колетни пратки
Пакетите или пощенските кутии са заключващи се контейнери, в които могат
да се депонират парцели и от които
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постоянното време за пътуване на търговския транспорт или да се подобри.

ПОВЕЧЕ ЕФЕКТИВНОСТ, ПОМАЛКО ВРЕДНИ ЕМИСИИ
Ако генерира ниски нива на шум и емисии, логистиката може да допринесе
значително за повишаване на качеството на живот и на околната среда във
Виена. Град Виена е идентифицирал
потенциал за електронна мобилност в
автомобилния парк, който се движи с
огромен пробег. Товарните велосипеди
са добре пригодени за транспорт на
къси разстояния в града. Те се нуждаят
от малко пространство за паркиране,
имат ниски експлоатационни разходи и могат да се използват и в зони,
където нивото на трафика е по-високо.
Стоките могат да се доставят без да
генерират шум и емисии, което ги
прави особено ефективни.

могат да се събират доставените стоки.
Те могат да бъдат настанени в празни
магазини на приземния етаж или в
близост до големи градски транспортни
възли, като по този начин се намалява
броят на неуспешните опити за доставка и се избягват дългите пътувания до
събирателните пунктове.
Добри условия за товарни
велосипеди
Град Виена ще създаде необходимите
условия, за да се осъществи използването на такива превозни средства и
да използва повече от тях в общинските служби.
Целево финансиране на
електронната мобилност
Град Виена предлага безвъзмездни
средства за закупуване на електрически автомобили, по-специално за
фирмени флоти.

МОБИЛНОСТ СЕ
НУЖДАЕ ОТ
ИНОВАЦИЯ
Изследванията и иновациите играят
ключова роля, когато става въпрос за
постигането на амбициозните цели за
мобилност, които Виена е поставила
за себе си. Следователно свързаните
с това мерки имат за цел да дадат
възможност на Виена да допринесе
за оживеното развитие на научните
изследвания и иновациите, коитоо
ще могат да бъдат използвани на
практика

ВИЕНА ИНОВАЦИЯ
ЗА МОБИЛНОСТ
Виена развива международни иновации в областта на градския или
обществен транспорт в няколко случая.
Транспортните информационни сис-

ПРИМЕРНИ МЕРКИ
Целенасочено използване на финансирането в научните изследвания и
иновациите
Град Виена осигурява значително финансиране на бизнеса чрез своите агенции за финансиране. При подготовката
на поканите трябва да бъдат включени
аспекти, свързани с мобилността.
Тясно сътрудничество с
изследователи и учители
Освен директните двустранни контакти
между Виена и учителите в институциите
за висше образование инструменти като
професори, докторанти, платформи за
дипломна работа и научно сътрудничество засилват това сътрудничество

теми като потребителските портали
“qando” и “AnachB I VOR”, маркетингови подходи като сезонен билет за
365 EUR или технология за превозни
средства, включително трамваите ULF,
най-ниският ултра нисък трамвай в
световен мащаб, предлагат специално
добавена важност за потребителите.
Град Виена би искал да продължи активно да развива научноизследователската и развойната дейност, особено
в контекста на проекти и приложения,
които служат за укрепване на екомобилността. Многообразието, както и
ходенето, обществените пространства
и колоезденето ще бъдат в центъра
на развитието до по-голяма степен,
отколкото преди.

Разширяване на съществуващите
иновации
Съществуващите нововъведения като
прототипът на интегрирана платформа
за мобилност “SMILE” (която съчетава
планиране на маршрута, информация за наличността на обществения
транспорт и цените на билетите, както
и директни резервации и платежни
функции за различните видове транспорт) или графичнно интегрирана
платформа (цифрово представяне на
транспортната мрежа като основа за
приложения, включително информация
за трафика и планиране на маршрути,
както и моделиране на трафика) трябва да се поддържат или разширяват
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ЗАЕДНО В РЕГИОНА

Тясното координиране и
сътрудничество с други участници
в целия Източен район на Австрия
е от съществено значение за успеха
на транспортната политика във
Виена. По тази причина провинциите
Виена, Долна Австрия и Бургенланд
подготвиха почвата и разработиха
мерки в тази област на действие
съвместно за първи път.
Общите предизвикателства за
региона включват увеличаване
на населението - по-специално в
близките околности на Виена, където
повечето пътувания до града се
извършват с автомобил - увеличаване
на товарния транспорт и организиране
на обществен транспорт извън
основните агломерации.

Съществува обща представа за
значението на обществения транспорт
като решение. Териториалното
планиране и регионалното развитие
са призовани да действат по
подходящ начин; в края на краищата
трябва да се избягват разпръснатите
селищни структури, докато основният
маршрут трябва да бъде осигурен на
главните пътища, като същевременно
се осигурява достъп до по-слабо
населените райони, напр. чрез
транспортни услуги, отговарящи
на търсенето. Провинциите също
се споразумяха за позицията си по
транснационалните инициативи, като
например разработването на проекти
за мобилност в региона Centrope
(Централна Европа) в сътрудничество
със съседните региони на север и
изток или Транс-европейските мрежи

ПРИМЕРНИ МЕРКИ
Регионални партньорства за мобилност за района на голяма Виена
Така наречените “регионални
партньорства за мобилност” с общи
цели, мерки и проекти трябва да
бъдат разработени по коридорите
- подобно на пилотното действие в
регионалната концепция за мобилност
на коридор Schwechat - летищен
район на Виена.
Колоездене през границите на града
и в районите
За засилване на колоезденето
бяха договорени мерки за връзки
с обществеността и разширяване
на важните велосипедни маршрути,
пресичащи градските граници за
използване в ежедневния трафик.
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Общи поръчки за железопътен
транспорт
Трите провинции се стремят към
съвместна основа за договаряне на
поръчки за железопътен транспорт
след изтичане на срока на договорите
за съществуващи железопътни
транспортни услуги.
Трансгранична мултимодална
информационна система за трафика
Трябва да се подобри наличието
на информация за мобилността на
пътниците в целия регион на Centrope.
Дългосрочната цел е да се разработи
приложение, подобно на “AnachB.at”
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ВСИЧКИ МЕРКИ
Обществено пространство: споделяне на улици по справедлив начин
Акцент върху съжителството при трафик
По-добро качество и безопасност на училищните заведения
Временно отваряне на улици за активна мобилност
По-високо качество на уличните пространства - привлекателен дизайн и удобства
Пренасочване на улични зони
Високо значение на екомобилността в новите улични пространства
Управление: Отговорности и ресурси
Повече ресурси за активна мобилност
Сътрудничество и услуги на Градската администрация в областите
Планове за местна мобилност
Инструменти за планиране и процеси за бъдещето на обществения транспорт
Координация и класификация на уличната и маршрутната мрежа
Нови приоритети и изисквания за експертни оценки в областта на транспорта
Създаване на система за обмен на данни относно мобилността
Ефективна мобилност чрез управление на мобилността
Консултиране за мултимодална мобилност: Институции за бърза консултация
Управление на мобилността в училищата и предприятията
Управление на мобилността за нови квартали
Въвеждане на онлайн жилищен калкулатор и калкулатор за мобилността
Споразумения в частния сектор по въпросите на мобилността
Споделяне вместо лично притежание
По-нататъшно развитие на системите за споделяне на велосипеди
По-тясно взаимодействие на класическия автомобил с обществен транспорт
Подкрепа за нови системи за споделяне на автомобили
Създаване на точки за мобилност
Транспортна организация: по-интелигентен начин за управление на мобилността
Съставяне на регистър за кръстовищата във Виена
По-кратковременни забавяния за пешеходци и велосипедисти
Повече кръстовища с опростено управление
Ускоряване на основните линии на обществения транспорт
Съкращаване на разстоянията за велосипедисти
Транспортна инфраструктура: гръбнакът на града
Мултимодални спирки - повече от обикновени спирки на обществения транспорт
Разширяване на съоръжения за паркиране на велосипеди на частна и обществена земя
По-голямо удобство за пешеходците: „Виенската градска мрежа”
Укрепване на основните маршрути в обществения транспорт чрез разширяване на подземната мрежа
Оптимални услуги за обществен транспорт за нови райони за градско развитие
Изграждане на улици за новите квартали
Разработване на алеи за разходки
Подобряване на наличността и качеството на инфраструктурата за колоездене
Разработване на велосипедни маршрути на дълги разстояния
Укрепване на железопътните транспортни услуги за града и региона
Бизнесът в движение
Виена - лесно достъпна международно
По-нататъшно развитие на центровете за дистрибуция на стоки и концепция за области с търговска цел
Многофункционални ленти с товарни зони за личен и бизнес транспорт
Създаване на съвместни товарни площадки
Кутии за пратки за доставки
Добри условия за товарни велосипеди
Целево финансиране на електронната мобилност
Въвеждане на обща такса за камиони
Мобилността се нуждае от иновации
Оценка на потребностите от иновации чрез процеса на мониторинг
Активно управление на иновационни проекти
Целенасочено използване на финансирането в научните изследвания и иновациите
Тясно сътрудничество с изследователи и учители
Разширяване на съществуващите иновации
Заедно в региона
Трансгранична мултимодална информационна система за трафика
Атрактивни билети за трансграничен пътнически транспорт
Изпълнение на проекти по железопътните коридори TEN
Засилено сътрудничество в транспорта по река Дунав
Обмен на информация и координация
Кооперативни процеси
Проекти
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ПЪТЯ НА ПЛАНА ЗА
ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
Планът за градска мобилност е последователното отражение на промяната
на парадигмата от планирането на
транспорта като задача, преди всичко
техническо-логистична, към мобилността като интердисциплинарно
предизвикателство за обществото
като цяло.
Това доведе до принципи на работа,
които са свързани с общата идея:

ПЛАН ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
КАТО РЕЗУЛТАТ НА ПРОЦЕС
Планът за градска мобилност
беше разработен в модерен,
междуведомствен процес, който да
доведе ключовите лица от самото
начало. Следните формати на работа
заслужават специално внимание:
—— Екипът по мобилност, обединяващ
служители от всички отдели на
градската администрация, работещи
по проблемите на мобилността,
беше в центъра.
—— 23-те области на Виена бяха
поканени на два кръга на
областни форуми, за да обсъдят
съдържанието на плана за
мобилност.
—— В началото на лятото на 2014 г.
администрацията на Виена се
обърна към гражданите, като
покани случайно избрани лица да се
присъединят към Граждански съвет
по плана за градска мобилност.
—— сички мерки в Плана за градска
мобилност преминаха «проверка
за справедливост», за да се вземат
предвид интересите на групите със
специални нужди.
Работата по Виенския план за градска
мобилност не приключва, когато
планът бъде завършен или приет от
Общинския съвет. Следващата стъпка
е да се задействат процесите на
внедряване и тe се предприемат незабавно. Така наречените партньорства

за осъществяване, формирани между
Виена и външни партньори, са важни
инструменти. Те неизменно се създават, където с оглед на сложността на
проблемите е необходимо участието
на много лица в интерес на напредъка.

ПЛАН ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
КАТО ЧАСТ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ
СТРАТЕГИИ
Голямата възможност беше, че Долна
Австрия и Бургенланд работят върху
плановете си за мобилност почти по
едно и също време. Това беше важна
стъпка за определяне на фокуси,
мерки и проекти заедно с другите
две провинции, и по-специално да се
приемат стратегическите документи
и във всичките три провинции по
същото време.

OПЛАН ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
КАТО РАМКА И КОМПАС
Планът трябва да бъде в състояние да
отговори на промените в изискванията
за планиране на транспорта. Ето защо
твърденията не са насочени толкова
много към „планове“ в смисъл на
различни места. По-скоро принципите
и политиките, както и програма, съдържаща важни мерки, дават насоки
в конкретни ситуации. Чрез редовно
наблюдение на предприетите стъпки
и разработването на индикатори за
централна мобилност, трябва да се
отчита напредъкът и необходимостта
от действия може да бъде идентифицирана в началото

ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА
МОБИЛНОСТ
Разработването на Виенския план
за устойчива градска мобилност
се придържа към стандартите на
ЕС за Плана за устойчива градска
мобилност (SUMP).
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Този документ е преведен и оформен в рамките на проекта CIVITAS PROSPERITY
Отказ от отговорност: Цялата отговорност за съдържанието на тази
публикация носят авторите. Това не отразява непременно мнението на Европейския съюз. Европейската комисия не носи отговорност за каквото и
да е използване на съдържащата се в нея информация. Всички изображения се предоставят от съответните партньори (освен ако не е посочено друго) и са одобрени за възпроизвеждане в тази публикация.

CIVITAS PROSPERITY са получили финансиране от програмата на Европейския съюз
за научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020” по споразумението за отпускане на
безвъзмездна помощ № 690636 (PROSPERITY)
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