ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των ΣΒΑΚ
Καθ. Tom Rye | Πανεπιστήμιο Napier Εδιμβούργου

Εισαγωγή

•
•
•
•

Ποιος είναι ποιος;
Ποιες είναι οι προσδοκίες των συμμετεχόντων σχετικά με
αυτή την εκπαίδευση;
Ποιος είναι ο στόχος αυτής της εκπαίδευσης και τι θέλουμε
να επιτύχουμε;
Τι θα πραγματοποιηθεί σε αυτή την εκπαίδευση;
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Δομή Συνεδρίας

•
•
•
•
•
•
•

Βασικός ορισμός της
Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης (Π&Α)
Σε ποιο βήμα της διαδικασίας του
ΣΒΑΚ εντάσσεται;
Γιατί υπάρχουν στόχοι στα ΣΒΑΚ;
Διαφορετικοί τύποι στόχων
Ορισμός στόχων
Μέτρηση στόχων
Παραδείγματα
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Μέρος Πρώτο
• Βασικός ορισμός της Παρακολούθησης

•

και Αξιολόγησης (Π&Α)
Σε ποιο βήμα της διαδικασίας του ΣΒΑΚ
εντάσσεται
4

Γιατί πρέπει να γίνεται παρακολούθηση,
αξιολόγηση και εκτίμηση;
•
•
•
•

Παρακολούθηση - Τι συνέβη;
Αξιολόγηση - Γιατί συνέβη;
Εκτίμηση - Τι θα συμβεί; Αξίζει τον
κόπο;

Οφέλη από την παρακολούθηση
και αξιολόγηση:
–

Βελτιωμένη διαχείριση έργων και
παρακολούθηση της επίτευξης των
στόχων

–

Μας βοηθά να μαθαίνουμε

–

Περισσότερες γνώσεις σχετικά με τις
σχέσεις αιτίου και αποτελέσματος

–

Στοιχεία για καλύτερη καθοδήγηση
μελλοντικών αποφάσεων και επενδύσεων

SMART στόχοι

Αξιολόγηση
= εκ των
υστέρων
αξιολόγηση

παρακολούθηση

Σενάρια
= εκ των
προτέρων
αξιολόγηση

μέτρα

παρακολούθηση
Διαδικασία Παρακολούθησης και Aξιολόγησης του ΣΒΑΚ
Πηγή Εικόνας: Δήμος Δρέσδης, CH4LLENGE
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Σχέση με τη διαδικασία του Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
Για εκπαιδευτικό
υλικό σχετικά με
όλες τις πτυχές του
ΣΒΑΚ:
Η έννοια του ΣΒΑΚ
Οδηγίες και
εκπαιδευτικό υλικό
Διαδικτυακό
Σεμινάριο
SOLUTIONS: Σχέδια
Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας
(Διάρκεια: 64 λεπτά)
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Σε αυτό το σημείο παρουσιάζουμε ένα
βίντεο σχετικά με τα ΣΒΑΚ ώστε να
δείξουμε πού εντάσσεται η Π&Α
Π&Α Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
https://www.youtube.com/watch?v=1jLvvoT2_B0
Παρατηρητήριο ELTIS της ΕΕ για την Αστική
Κινητικότητα

Διάρκεια: 7:27 λεπτά

Διάρκεια: 1:23 λεπτά

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=UAXUA8VdbBk
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Άλλοι διαθέσιμοι πόροι της ΕΕ για Π&Α
•

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CH4LLENGE - http://www.sumpchallenges.eu/kits
Διαδικτυακό Μάθημα:
"Παρακολούθηση και
Αξιολόγηση για τον
σχεδιασμό βιώσιμης
αστικής
κινητικότητας"

Διαθέσιμο σε 9 γλώσσες*: Κροατικά, Τσέχικα, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ουγγρικά,
Πολωνικά και Ρουμάνικα
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Πράγματα που μπορούμε να
παρακολουθήσουμε, να αξιολογήσουμε
και να εκτιμήσουμε
Παρακολούθηση: Τι

•

Αλλαγές στην ευαισθητοποίηση, τις στάσεις, τις αντιλήψεις, τη
συμπεριφορά ή αν κάτι συμβαίνει / υπάρχει ως αποτέλεσμα του
ΣΒΑΚ (μέτρο)

Αξιολόγηση: Γιατί / Πώς

•
•

•

Γιατί κανείς δεν χρησιμοποίησε το μέτρο μας (κάτι που κάναμε /
κατασκευάσαμε);
Πόσο καλά εφαρμόσαμε τα νέα μέτρα; Θα μπορούσαμε να το είχαμε
κάνει καλύτερα;
Γιατί χρησιμοποιεί αυτό το μέτρο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων από
αυτόν που προβλέψαμε;

Εκτίμηση: Τι θα γίνει αν

•

Πόσα άτομα θα χρησιμοποιήσουν τον νέο σταθμό; Τι οφέλη
περιμένουμε να αποκομίσουμε - και συνεπώς αξίζει να
κατασκευαστεί;
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Βασικές απαιτήσεις Π&Α των ΣΒΑΚ
•
•
•

Πρέπει να αναφέρεται σε σκοπούς

–

Πρέπει να περιλαμβάνει δείκτες

–

Ποσοτικοποιημένη μεταβολή της ποιότητας του αέρα σε τοπικό επίπεδο

Πρέπει να αφορά στόχους για ορισμένους σκοπούς

–
–
–

•

Π.χ. Βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε τοπικό επίπεδο

Εκροή: Μετατρέψτε το 100% του τοπικού στόλου λεωφορείων σε
πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) έως το 2015
Αποτέλεσμα: Να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα σε
υπάρχοντα βασικά σημεία έως το 2015
Σημειώστε, όμως, ότι δεν είναι απαραίτητο να έχουν όλοι οι σκοποί στόχους

Πρέπει να καλύπτει διαδικασίες

–

Πώς εργαστήκαμε για την επίτευξη αυτού του σκοπού; Τι πήγε καλά και τι
όχι; Πώς θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε στο μέλλον;
10

Άσκηση 1 για την παρακολούθηση,
αξιολόγηση και εκτίμηση
(30 λεπτά συν παρουσίαση)
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<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker>

Άσκηση 1 - Οδηγίες
Ομαδική άσκηση (3-4 άτομα σε κάθε ομάδα)

1.

Παρακολούθηση: Σκεφτείτε 2 μέτρα που θα εφαρμόζατε σε ένα ΣΒΑΚ. Τι θα θέλατε να
παρακολουθήσετε όσον αφορά αλλαγές στην ευαισθητοποίηση, τις στάσεις, τις
αντιλήψεις και τις συμπεριφορές που σχετίζονται με αυτό το μέτρο. Πώς θα
συγκεντρώνατε τα δεδομένα;

2.

Αξιολόγηση: Σκεφτείτε 2 διαφορετικά μέτρα. Με ποιο τρόπο θα μαθαίνατε (δηλ. ποια
στοιχεία θα συλλέγατε και πώς):
– Γιατί κανείς δεν χρησιμοποίησε το μέτρο;
– Πόσο καλά εφαρμόσατε τα νέα μέτρα και εάν θα μπορούσατε να το έχετε κάνει καλύτερα;
– Γιατί περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το μέτρο από όσους προβλέψατε;

3.

Εκτίμηση: Σκεφτείτε ένα ακόμα μέτρο που δεν έχετε εφαρμόσει ακόμη. Τι οφέλη
περιμένετε να αποκομίσετε; Είναι αρκετά ώστε να αξίζει να εφαρμοσθεί;

4.

Τέλος - στο δικό σας ΣΒΑΚ ή σχέδιο μεταφορών - τι παρακολουθείτε και αξιολογείτε
αυτή τη στιγμή και γιατί τα επιλέξατε;
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Μέρος Δεύτερο
•
•
•
•

Γιατί να υπάρχουν στόχοι στα ΣΒΑΚ;
Διαφορετικοί τύποι στόχων
Ορισμός στόχων
Μέτρηση στόχων
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Γιατί να υπάρχουν στόχοι;
•
•

•

Σκοπός – Τι πρέπει να επιτύχει το ΣΒΑΚ
Συνήθης σκοπός: Το ΣΒΑΚ πρέπει να μειώσει την τοπική ατμοσφαιρική
ρύπανση
Πώς κρίνουμε εάν ο σκοπός επιτυγχάνεται; Θέτουμε έναν στόχο.

Θέτουμε στόχους για:

•

•
•
•

Να πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις π.χ.
Στόχοι της ΕΕ για την τοπική ατμοσφαιρική
ρύπανση – έως το 2015 να διατηρηθούν οι
ετήσιες μέσες συγκεντρώσεις PM2.5 <= 25
µg/μ3
Να κάνουμε διαφορετικούς φορείς να
συνεργαστούν, π.χ. Όραμα Μηδέν για την
οδική ασφάλεια
Κάτι που θέλουμε να πετύχουμε π.χ. 10%
μετακινήσεις με ποδήλατο στη Σκωτία έως
το 2020
Επειδή είναι αυτό που μπορούμε να
επιτύχουμε (ρεαλιστικός στόχος)
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Δύο βασικοί τύποι στόχων
Στόχοι εκροών

Στόχοι αποτελεσμάτων

•

•

•

Π.χ. έως το 2019, θα έχουμε
εγκαταστήσει 30 χλμ.
ποδηλατολωρίδων
Θα έχουμε επιτύχει αποσυμφόρηση
της κυκλοφορίας σε 50 χλμ.
δρόμων

•

Έως το 2019 το μερίδιο της
ποδηλασίας θα έχει διπλασιαστεί
Έως το 2019, θα έχουμε μειώσει
τον αριθμό των θανόντων ή σοβαρά
τραυματιών κατά 40% σε σχέση με
το 2010
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Άσκηση 2 σχετικά με τη δική σας
παρακολούθηση, αξιολόγηση και εκτίμηση
(25 λεπτά συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης)
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Άσκηση 2 - Οδηγίες
Ομαδική άσκηση (3-4 άτομα σε κάθε ομάδα)
1. Στο ΣΒΑΚ ή σχέδιο μεταφορών της πόλης σας – Τι παρακολουθείτε
και τι αξιολογείτε αυτή την περίοδο; Πως καταλήξατε σε αυτά;

2.

Ποια δεδομένα υποχρεούστε να συγκεντρώσετε από την εθνική
κυβέρνηση ή την ΕΕ; Πώς τα συγκεντρώνετε και τα αναφέρετε;

3.

Αν έχετε συμβούλους που εργάζονται στο ΣΒΑΚ σας – Τι στοιχεία
Π&Α συγκεντρώνουν; Θα συνεχιστεί αυτό όταν ολοκληρωθεί η
εργασία τους;
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Μερικοί τυπικοί σκοποί του ΣΒΑΚ και
πιθανοί στόχοι – με σχόλια
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Σκοπός: Βελτίωση προσβασιμότητας για
ΑμΕΑ
Εκροή
• Το 100% των σηματοδοτημένων
διαβάσεων πεζών θα είναι
πλήρως προσβάσιμο σε άτομα
με ειδικές ανάγκες έως το 2019
Σχόλια
• Ορισμός στόχων ανάλογων με
τον προϋπολογισμό
• Μετρήσεις σχετικά με την
υπάρχουσα κατάσταση

Αποτέλεσμα
• Αύξηση του ποσοστού των
ατόμων με ειδικές ανάγκες που
αντιλαμβάνονται τη βελτίωση
της προσβασιμότητας κατά 3%
ετησίως
Σχόλια
• Χρήση ερευνών μικρής
κλίμακας(100 ατόμων) για τη
μέτρηση της υπάρχουσας
κατάστασης και μελλοντικά σε
ετήσια βάση
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Σκοπός – Βελτίωση της οικονομίας στο
κέντρο της πόλης
Εκροή
• Το 100% τον ελεγχόμενων
χώρων στάθμευσης της πόλης
να τιμολογείτε με στόχο να
ενθαρρύνεται η
βραχυπρόθεσμη παραμονή
(καταναλωτές)
• Να δημιουργηθούν 2 νέοι χώροι
για συστήματα Park & Ride
μέσα σε 4 χρόνια

Αποτέλεσμα
• % των πολιτών που είναι
ικανοποιημένοι με την ποιότητα
των δρόμων αυξάνεται κατά 3%
ετησίως
• % των άδειων καταστημάτων
στο κέντρο της πόλης μειώνεται
κατά 5% ετησίως
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Σκοπός – Βελτίωση της ποιότητας ζωής
Εκροή
• Πεζοδρόμηση 4 βασικών
δρόμων του κέντρου της πόλης
μέσα σε 4 χρόνια
• 50% των δρόμων της πόλης –
ζώνες με ανώτατο όριο 30
χλμ./ώρα μέσα σε 4 χρόνια
• Ο στόχος για τη στάθμευση
είναι επίσης σχετικός και
σημαντικός

Αποτέλεσμα
• % των κατοίκων που είναι
ικανοποιημένοι με την ποιότητα
των δρόμων αυξάνεται κατά 3%
ετησίως
Σχόλιο
• Με βάση ετήσιες έρευνες μικρής
κλίμακας (200 ατόμων)
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Πρόβλημα 1 – “Δεν ξέρουμε τι
πετυχαίνουν τα μέτρα”
Πώς μπορείτε να θέσετε στόχους αν δεν ξέρετε τι θα επιτύχουν τα μέτρα;
1. Ορίστε στόχους εκροών
2. Σκεφτείτε τους σκοπούς σας!
3. Εξετάστε τις εμπειρίες από τα μέτρα που εφαρμόζονται αλλού
– www.eltis.org
– www.leeds.ac.uk/konsult

4.
5.
6.

Χρησιμοποιείστε το εργαλείο Roadmap
Κατασκευάστε ένα μοντέλο (καλή πρακτική για ορισμένα μέτρα)
Λάβετε υπόψη – Με τον συνδυασμό πολλών μέτρων μαζί
επιτυγχάνονται λιγότερα από ότι με το άθροισμα των μεμονωμένων
μέτρων
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Πρόβλημα 2 – “Δεν έχουμε δεδομένα”
1.

Να καθορίζετε απλούς στόχους

2.

Να έχετε λίγους στόχους

3.

Συνδυασμός στόχων εκροών και στόχων αποτελεσμάτων

4.

Χρησιμοποιείστε απλές μεθόδους συλλογής δεδομένων παραδείγματα:

•
•
•

Μικρά μεγέθη δείγματος στις έρευνες
Οδικές μετρήσεις για το μερίδιο των μεταφορικών μέσων μία ή δύο φορές
το χρόνο γύρω από το κέντρο της πόλης
Μετρήσεις σχετικά με τη συμφόρηση σε βασικές διασταυρώσεις μία ή δύο
φορές το χρόνο
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Άσκηση 3 – Το ΣΒΑΚ του Βελιγραδίου
(30 λεπτά συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης)
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Άσκηση 3 – Οι σκοποί του ΣΒΑΚ του
Βελιγραδίου
Αποσύνδεση της
οικονομικής ανάπτυξης και
της διαχείρισης της ζήτησης,
με στόχο τη μείωση των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
Επίτευξη βιώσιμων
επιπέδων χρήσης ενέργειας
και μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου από τις
μεταφορές

Μείωση κατά το ήμισυ, σε
σχέση με το 2000, των
θανάτων από τροχαία έως
το 2015

Σκοποί του
ΣΒΑΚ του
Βελιγραδίου
Μείωση των εκπομπών
ρύπων από τις μεταφορές σε
επίπεδα που ελαχιστοποιούν
τις επιπτώσεις για την υγεία
ή/και το περιβάλλον
Ισορροπημένη μετάβαση
προς φιλικά προς το
περιβάλλον μεταφορικά μέσα
για την επίτευξη ενός
βιώσιμου συστήματος
μεταφορών και κινητικότητας

Μείωση του θορύβου από τις
μεταφορές τόσο στην πηγή όσο
και μέσω μέτρων μετριασμού
για να διασφαλιστεί ότι τα
συνολικά επίπεδα έκθεσης
ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις
στην υγεία

Source: TIS.pt, 2012

25

Άσκηση 3 - Οδηγίες
1.
2.
3.

4.
5.

Κάθε πενταμελής ομάδα θα λάβει ένα σκοπό από αυτούς που
περιλαμβάνει το ΣΒΑΚ του Βελιγραδίου
Αναπτύξτε έναν στόχο εκροής και έναν στόχο αποτελέσματος για τον
σκοπό σας, χωρίς να καθορίσετε βασική γραμμή ή απόλυτο
αποτέλεσμα, αλλά μια % πρόοδο ετησίως προς την επίτευξή του
Συζητήστε πώς θα μπορούσατε να διαπιστώσετε αν αυτοί οι στόχοι
ήταν ρεαλιστικοί. Διαλέξτε δύο δείκτες για τη μέτρηση της προόδου
κάθε στόχου σας και τι τρόπο συλλογής δεδομένων θα επιλέγατε,
υποθέτοντας ότι στο παρόν δεν συλλέγονται τέτοια δεδομένα.
Βρείτε μια ισορροπία μεταξύ της ελαχιστοποίησης του κόστους
συλλογής δεδομένων και της αξιοπιστίας τους.
Αν έχετε ΣΒΑΚ στην πόλη σας, ποιοι είναι οι στόχοι σας και πώς
καταλήξατε σε αυτούς;
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Διάλειμμα
27

Μέρος Τρίτο
•

Εμπειρίες από δείκτες και στόχους σε
πραγματικά ΣΒΑΚ
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Το ΣΒΑΚ του Εδιμβούργου
Το ΣΒΑΚ (LTS) έχει στόχο να:

•

Υποστηρίξει μια βιώσιμη και αναπτυσσόμενη
τοπική και περιφερειακή οικονομία

•

Βελτιώσει την ασφάλεια για όλους τους χρήστες
των οδικού δικτύου και των μεταφορικών μέσων

•

Μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των
μεταφορών

•

Προωθήσει την καλύτερη υγεία και φυσική
κατάσταση

•

Μειώσει τον κοινωνικό αποκλεισμό
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Οι στόχοι του ΣΒΑΚ του Εδιμβούργου
Σκοπός

Στόχος

Υποστήριξη μιας βιώσιμης
Κανένας στόχος
και αναπτυσσόμενης τοπικής
και περιφερειακής οικονομίας
Βελτίωση της ασφάλειας για
όλους τους χρήστες του
οδικού δικτύου και των
μεταφορικών μέσων
Μείωση των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων των μεταφορών

40-50% μείωση όλων των
ατυχημάτων, ατυχήματα πεζών
και ποδηλατιστών στα επίπεδα
του 1994-1998 έως το 2010
Τήρηση των προτύπων της ΕΕ
για NOX και PM10 έως το 2010

Προώθηση καλύτερης υγείας
και φυσικής κατάστασης

Στόχος σχετικός με το μερίδιο
της πεζής μετακίνησης και της
ποδηλασίας
Κανένας στόχος

Μείωση κοινωνικού
αποκλεισμού

Δείκτης
Συμφόρηση
Όγκος κυκλοφορίας
Σιδηροδρομική και αεροπορική σύνδεση με
άλλες πόλεις
Αντιλήψεις για την ασφάλεια των δημόσιων
συγκοινωνιών
Αριθμός θανόντων και σοβαρά τραυματιών
στους δρόμους
Βελτιωμένα πρότυπα εκπομπών
λεωφορείων και ταξί
% μετακινήσεων με διαφορετικά μέσα
μεταφοράς για διαφορετικούς σκοπούς
Αύξηση προσβασιμότητας ΜΜΜ σε
μεγάλες υπηρεσίες και κέντρα
απασχόλησης
Αύξηση της χρήσης εξειδικευμένων
υπηρεσιών μεταφορών
Αύξηση διαθεσιμότητας χαμηλών
λεωφορείων και στάσεων
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Πώς το Εδιμβούργο συλλέγει τα δεδομένα
αυτά
Δείκτης

Με τι τρόπο μετριέται

1. Συμφόρηση
2. Όγκος κυκλοφορίας
3. Σιδηροδρομική και αεροπορική σύνδεση με
άλλες πόλεις

1. Οι μετρητές κυκλοφορίας μετρούν τις
ουρές σε βασικές διασταυρώσεις
2. Μετρητές κυκλοφορίας
3. Διάρκεια μετακινήσεων και υπηρεσίες
σε πόλεις-κλειδιά

4. Αντιλήψεις για την ασφάλεια στις δημόσιες
συγκοινωνίες
5. Βελτιωμένα πρότυπα εκπομπών λεωφορείων
και ταξί
6. Αύξηση προσβασιμότητας ΜΜΜ σε μεγάλες
υπηρεσίες και κέντρα απασχόλησης
7. Αύξηση της χρήσης εξειδικευμένων
υπηρεσιών μεταφορών
8. Αύξηση διαθεσιμότητας χαμηλών λεωφορείων
και στάσεων
9. % ταξιδιών με διαφορετικά μέσα μεταφοράς
για διαφορετικούς σκοπούς

4. Εθνικές έρευνες, στοιχεία της
αστυνομίας για τα ατυχήματα
5. Στοιχεία επιχειρήσεων λεωφορείων και
αδειών ταξί
6. Συχνότητα των λεωφορείων σε θέσειςκλειδιά
7. Δημόσια αρχεία μεταφερόμενων
επιβατών
8. Αρχεία της πόλης για τις στάσεις των
λεωφορείων, δεδομένα επιχειρήσεων
λεωφορείων για το στόλο τους
9. Εθνική έρευνα νοικοκυριών
31

Πραγματικοί στόχοι - Λιουτομέρ, Σλοβενία

•
•
•
•
•

Μείωση της μετανάστευσης σε μηδενικά επίπεδα μέχρι το
2020
Ισορροπημένη κατανομή μεταξύ των μέσων μεταφοράς
έως το 2020 (βάση της εκτιμώμενης αρχικής τιμής)
Μηδενικός αριθμός θανάτων και μείωση κατά το ήμισυ του
αριθμού των τραυματιών το 2020 σε σύγκριση με το 2010
10% μετακινήσεις με δημόσιες συγκοινωνίες έως το 2020
Διπλασιασμός της χρήσης ποδηλάτων για μετακινήσεις
προς την εργασία σε 20% μέχρι το 2020
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Άλλα παραδείγματα
Τα βραβεία της εκστρατείας για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα Do the
Right Mix της Ευρωπαϊκής Ένωσης για "τη βελτίωση της
παρακολούθησης και εφαρμογής των ΣΒΑΚ", το 2014.
Βρέμη (Γερμανία) - Νικήτρια!
Η Βρέμη ήταν νικήτρια λόγω της έγκαιρης παροχής εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης, της
ισχυρής συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων κατά την αξιολόγηση, καθώς και της συνεργασίας με
άλλες πόλεις και των διεθνών συνεργασιών.

Δρέσδη (Γερμανία)
Η Δρέσδη είναι ένας άλλος ηγέτης λόγω της υψηλής ποιότητας του συστηματικού πλαισίου για την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΣΒΑΚ της, της προσεκτικής επιλογής δεικτών και της παροχής
των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. Ανέλαβε μόνη της την αξιολόγηση των μέτρων του ΣΒΑΚ και την
ίδια τη διαδικασία σχεδιασμού. Παρέχεται καθοδήγηση και διαβούλευση με όλους τους φορείς και
εταίρους του ΣΒΑΚ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Γάνδη (Βέλγιο)
Η Γάνδη έχει μια αξιόπιστη πρακτική για τα ΣΒΑΚ τα τελευταία 30 χρόνια. Η διαδικασία
παρακολούθησης και αξιολόγησης ενημερώθηκε από την αξιόλογη συλλογή δεδομένων της. Τα
αποτελέσματα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης διοχετεύθηκαν στη διαδικασία σχεδιασμού
ώστε να γίνει αναπροσαρμογή των μέτρων.
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Gdynia, Πολωνία, πρώτο ΣΒΑΚ – εδώ
εμφανίζεται το 25% των δεικτών του –
πάρα πολλοί;
Μέθοδος
Αρχική
Τιμή-Στόχος μέτρησης/
τιμή(2015) (2018)
Πηγή
δεδομένων

Δείκτης

Μονάδα
μέτρησης

Περιγραφή

Κατηγορία

Ποσοστό μετακινήσεων
με αυτοκίνητο στην
Gdynia

Επιβατικά Ι.Χ./
1,000 άτομα

Αριθμός επιβατικών αυτοκινήτων / 1,000
κατοίκους

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 542

Κινητικότητα των
κατοίκων της Gdynia

Αριθμός
μετακινήσεων
ανά εργάσιμη
ημέρα

Μέσος αριθμός μετακινήσεων ανά κάτοικο ανά
εργάσιμη ημέρα, εξαιρουμένων των πεζών
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1.65
μετακινήσεων

Ατυχήματα πεζών

περίπτωση

Μερίδιο πεζών
μετακινήσεων

%

Μερίδιο μετακινήσεων με
%
ποδήλατο

Αριθμός πεζών που τραυματίστηκαν σε
ατύχημα
Αριθμός πεζών μετακινήσεων σε αποστάσεις >
500 μ./ Σύνολο μη πεζών μετακινήσεων την
ημέρα πριν την έρευνα
Αριθμός μετακινήσεων με ποδήλατο μια ημέρα
πριν την έρευνα/ Σύνολο μη πεζών
μετακινήσεων μια ημέρα πριν την έρευνα
Μήκος ποδηλατοδρόμων σε σχέση με την
επιφάνεια της Gdynia

Σχέση με
συγκεκρ.
σκοπό

550

Δημαρχείο

Σενάρια,
Σκοπός 1,
2 και 3.

Σταθερή ή
ελάχιστη
αύξηση

ZKM Gdynia
(Διοικ. Συμβ.
Διαχείρισης
Μεταφορών)

Σενάρια,
Σκοπός 1,
2 και 3.

βασικός
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μείωση

Αστυνομία

1.1.

βασικός

10.9%

αύξηση

ZKM Gdynia

1.1.

βασικός

1.8%

3%

ZKM Gdynia

1.3

βοηθητικός

0.42

αύξηση

Έκθεση ZDiZ

1.3.

Πυκνότητα
ποδηλατοδρόμων

χλμ / χλμ2

Παχυσαρκία μαθητών
γυμνασίου

%

Ποσοστό υπέρβαρων ή παχύσαρκων μαθητών
βοηθητικός
γυμνασίου

[στοιχεία
μόνο για τα μείωση
γυμνάσια]

Υγειονομικό
Τμήμα

1.1., 1.3.

%

Μήκος δρόμων ζωνών 30 χλμ/ώρα / Συνολικό
βασικός
μήκος δρόμων στην Gdynia

15.4%

20%

Έκθεση ZDiZ

1.3., 1.4.

περίπτωση

Αριθμός σχολείων και νηπιαγωγείων κοντά σε
βασικός
ζώνες περιορισμένης ταχύτητας

19

24

Έκθεση ZDiZ

1.4.

περίπτωση

Αριθμός θέσεων στάθμευσης στην περιοχή
Śródmieście και στην Kamienna Góra

5966

Διατήρηση ή
ελάχιστη
Έκθεση ZDiZ
μείωση

1.4.

Αποσυμφόρηση
κυκλοφορίας
Βελτίωση οδικής
ασφάλειας πλησίον
εκπαιδευτικών
εγκαταστάσεων
Διαχείριση στάθμευσης
στο κέντρο της πόλης

βοηθητικός
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Στόχοι του ΣΒΑΚ της Λιουμπλιάνα – Πολύ
αυστηροί – φιλόδοξοι;
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Πραγματικοί στόχοι – Νότιγχαμ (Ηνωμένο
Βασίλειο) ΣΒΑΚ 2006-11
Σκοπός

Στόχος

Μετριέται με

Μείωση
συμφόρησης

Τουλάχιστον 5 λεωφορειακές γραμμές στην Χρονοδιάγραμμα
πόλη για μείωση κατά 5 λεπτά της
λεωφορείων
διάρκειας των μετακινήσεων (βάση 2004).

Βελτίωση
προσβασιμότητας

7 λεωφορειακές γραμμές πλήρως
προσβάσιμες έως το 2011 (βάση 2005).

Τοπική οικονομία

Το 85% των νέων κατοικιών να χτιστούν σε Παρακολούθηση του
επαναχρησιμοποιήσιμες εκτάσεις έως το
συστήματος
2011 (βάση 2004).
σχεδιασμού

Ποιότητα ζωής

Το 67% των ατόμων που χρησιμοποιούν
λεωφορεία το βράδυ να νιώθουν ασφαλή
σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι το
2011 (βάση 2004).

Έρευνα σχετικά με τα
λεωφορεία και τις
στάσεις

Ετήσια έρευνα σε 600
επιβάτες λεωφορείων
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Ανασκόπηση των επιτευγμάτων: Γιόρκ
Επιτεύγματα 2001-2006:

•
•
•

•

Αύξηση κατά 45% της
επιχορήγησης λεωφορείων
Αστική κυκλοφορία τις
ώρες αιχμής χαμηλότερη
από τα επίπεδα του 1999
Υπηρεσίες Park & Ride
υψηλής ποιότητας
10% αύξηση της χρήσης
μέσων εκτός αυτοκινήτου
για μετακινήσεις στο
κέντρο της πόλης σε ώρες
αιχμής
Πάνω από 20% μείωση
των τροχαίων ατυχημάτων

Εκτίμηση
Πραγματική

% αύξηση

•

Αύξηση επιχορήγησης λεωφορείων

Τάση

Έτος

Γιόρκ

Πηγή: Δημοτικό Συμβούλιο του Γιόρκ,
www.york.gov.uk/transport/ltp/ltp1/delivery/
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Γνωστοποίηση της προόδου στο κοινό
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Κοινωνικό όφελος ανά επιπλέον
χλμ. με ποδήλατο στην Κοπεγχάγη

Κοινωνικό κόστος ανά επιπλέον χλμ.
με αυτοκίνητο στην Κοπεγχάγη

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

2012: Η Κοπεγχάγη διέθετε περίπου 650.000 ποδήλατα και 125.000
αυτοκίνητα, που αντιστοιχούν σε 5.2 ποδήλατα για κάθε αυτοκίνητο

Μείωση θνησιμότητας ενηλ. που
ποδηλατούν από/προς την εργασία

Αξία των ωφελειών υγείας από την
ποδηλασία στην Κοπεγχάγη (DKK)

Όλοι οι κάτοικοι της Κοπεγχάγης
έχουν πρόσβαση σε ποδήλατο

Κοπεγχάγη
Κύριο μέσο μεταφοράς για ταξίδια από/προς εργασία ή εκπαίδευση στην Κοπεγχάγη, 1996-2012

Αποσπάσματα από την έκθεση
"Copenhagen Green Accounts
2012".
Πηγή εικόνας: Δήμος Κοπεγχάγης
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Μέρος Τέταρτο
Προκλήσεις της Π&Α των ΣΒΑΚ
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Προκλήσεις της Π&Α των ΣΒΑΚ

•
•
•
•
•
•
•
•

Να πείσετε τους ανθρώπους ότι αξίζει να το κάνετε
Πόροι ώστε να γίνει αυτό – άνθρωποι και χρήματα
Υπερβολικά μεγάλος αριθμός δεικτών και στόχων
Σωστή ισορροπία μεταξύ στόχων εκροών και
αποτελεσμάτων
Διαθεσιμότητα δεδομένων
Αυστηρότητα στη συλλογή δεδομένων
Πώς να προβείτε σε αξιολόγηση της διαδικασίας;
Όσο αυξάνεται η Π&Α, προκαλείται αύξηση του όγκου της
δουλειάς που πρέπει να γίνει
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Άσκηση 4 για τις προκλήσεις της Π&Α
(20 λεπτά συν παρουσίαση)
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Άσκηση 4 - Οδηγίες
Λαμβάνοντας υπόψη όσα μάθατε σήμερα, συζητήστε σχετικά με αυτές τις
προκλήσεις σε ομάδες για 20 λεπτά και αποφασίστε πώς θα τις λύνατε.
Παρουσίαση 3 λεπτών/ομάδα.
• Να πείσετε τους ανθρώπους ότι αξίζει να το κάνετε
• Πόροι ώστε να γίνει αυτό – άνθρωποι και χρήματα
• Υπερβολικά μεγάλος αριθμός δεικτών και στόχων
• Σωστή ισορροπία μεταξύ στόχων εκροών και αποτελεσμάτων
• Διαθεσιμότητα δεδομένων
• Αυστηρότητα στη συλλογή δεδομένων
• Πώς να προβείτε σε αξιολόγηση της διαδικασίας;
• Όσο αυξάνεται η Π&Α, προκαλείται αύξηση του όγκου της δουλειάς
που πρέπει να γίνει
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Μέρος Πέμπτο
Συμπεράσματα, Αξιολόγηση
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Συμπεράσματα

✓ Μην αγχωθείτε υπερβολικά με την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση

✓ Κρατήστε το ΣΒΑΚ απλό – ειδικά το πρώτο
✓ Είναι σημαντικό να έχετε ορισμένους
στόχους, ΑΛΛΑ
• Μην προσπαθήσετε να έχετε πάρα
πολλούς
• Μην ανησυχείτε αν δεν βασίζονται σε
απολύτως ισχυρά δεδομένα

✓ Συλλογή δεδομένων - δεν είναι τόσο
περίπλοκη διαδικασία όσο πιστεύετε
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Αξιολόγηση

•

Η εκπαίδευση ανταποκρίθηκε στις
προσδοκίες σας;

•

Τι σας ενέπνευσε περισσότερο;

•

Οι γνώσεις που αποκτήσατε θα σας
βοηθήσουν στις δραστηριότητες Π&Α;
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Έργα | Πρωτοβουλίες | Εγχειρίδια
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<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker>

Υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι πόροι
Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τα ΣΒΑΚ | www.eltis.org/mobility-plans
CIVITAS PROSPERITY | www.sump-network.eu
CIVITAS SUITS | www.suits-project.eu
CIVITAS SUMPs-Up | www.sumps-up.eu

ADVANCE | eu-advance.eu
CH4LLENGE | sump-challenges.eu
ENDURANCE | epomm.eu/endurance
EVIDENCE | evidence-project.eu
Poly-SUMP | poly-sump.eu
Urban Transport Roadmaps | urban-transport-roadmaps.eu
CIVITAS e-μάθημα για τη δημόσια συμμετοχή | www.civitas.eu
47
<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker>

H δική σας «υπηρεσία ενιαίας
εξυπηρέτησης»

Το CIVITAS PROSPERITY είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για
τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και παράγει μια σειρά τεχνικών
εκθέσεων και άλλων στρατηγικών για την παροχή πληροφοριών σχετικά
με τα ΣΒΑΚ.

Μάθετε περισσότερα στο eltis.org/mobility-plans και www.sump-network.eu
Ελάτε σε επαφή με το CIVITAS PROSPERITY
contact@sump-network.eu
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Καθ. Tom Rye
Ινστιτούτο Έρευνας Μεταφορών
Πανεπιστήμιο Napier Εδιμβούργου
5 Colinton Rd | ΣΚΩΤΙΑ
www.napier.ac.uk | t.rye@napier.ac.uk
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www.sump-network.eu
Συγγραφή: Καθ. Tom RYE (Πανεπιστήμιο Napier Εδιμβούργου)
Επεξεργασία: Δρ. Nazan Kocak (Πανεπιστήμιο Napier Εδιμβούργου)
Έκδοση: CIVITAS PROSPERITY
Όροι Χρήσης: Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης ανήκει
στους συγγραφείς. Δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο. Όλες οι εικόνες παρέχονται από τους αντίστοιχους
συνεργάτες (εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά) και έχουν εγκριθεί για αναπαραγωγή σε
αυτή τη δημοσίευση.
Η πρωτοβουλία CIVITAS PROSPERITY
έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα
έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας
επιχορήγησης αριθ. 690636.
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