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Структура на сесията
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•
•

•
•
•
•

Основно определение за
мониторинг и оценка (M & E)
Където се вписва в процеса за
Планове за устойчива градска
мобилност?
Защо имаме цели в
Плановете?
Различни видове цели
Задаване на цели
Измерване на цели
Примери
2

Част 1
• Основно определение за мониторинг и

•

оценка (M & E)
Където се вписва в процеса за Планове
за устойчива градска мобилност
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Защо да наблюдавате, оценявате и
преценявате?
•
•
•
•

Наблюдение – какво се е случило
Преценка – защо се е случило
Оценка – какво ще се случи,
струва ли си

Ползи от мониторинга и оценката :
–

Подобрено управление на проекти и
проследяване на постигането на
целите

–

Помага ни да се научим

–

Повече познания за причинноследствените връзки

–

Данни за по-добро насочване на
бъдещите решения и инвестиции

SMART

цели

оценка
=предв.
оценка

Сценарии
=предв. оценка

наблюдение

мерки

наблюдение
SUMP Наблюдение и оценка
Източник: City of Dresden, CH4LLENGE
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Връзка към процеса на Плана за
устойчива градска мобилност (SUMP)
За тренировъчни
материали по
всички аспекти на
SUMP вижте:
Концепцията
SUMP
Ръководства и
тренир. материали
Решения
уебинар:
Планове за
устойчива градска
мобилност(64 мин)
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В този момент се разглежда общ
видеоклип за SUMP, за да се види къде
се вписва M&E

Плановете за устойчива градска мобилност М&Е
https://www.youtube.com/watch?v=1jLvvoT2_B0
EU Eltis Urban Mobility Observatory

7:27 мин.

1:23 мин.

Източник: https://www.youtube.com/watch?v=UAXUA8VdbBk
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Други налични ресурси на ЕС за M&E
•

ЕС проект CH4LLENGE - http://www.sump-challenges.eu/kits

Онлайн курс
"Мониторинг и
оценка на
устойчивото
планиране на
градската
мобилност"

На разположение на девет езика *: хърватски, чешки, холандски, английски, френски, немски,
унгарски, полски и румънски

7

Неща, които можем да наблюдаваме,
преценяваме и оценяваме
Наблюдение: какво

•

Промени в съзнанието, нагласите, възприятията, поведението
или дали нещо се случва / съществува в резултат на SUMP
(мярка)

Преценка: защо/как

•
•
•

Защо никой не използваше мярката ни (това, което направихме
/ изградихме)?
Как (колко добре) приложихме новите мерки? Можехме ли да се
справим по-добре?
Защо много повече хора използват тази мярка, отколкото
предвидихме?

Оценка: ами ако

•

Колко души ще използват новата станция? Какви ползи
очакваме да донесе - и така заслужава ли си да се изгради??
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Основни изисквания за M&E в
Плановете за устойчива градска
мобилност
•
•

•

Трябва да се отнасят към целите

–

Трябва да включва показатели

–

Количествена промяна в качеството на въздуха в района

Трябва да са свързани с цел (и) за някои постижения

–
–
–

•

Например: Да се подобри качеството на въздуха

Производство: Направете нашият автобусен парк 100% CNG до 2015 г.
Резултат: Да се постигне целта на ЕС за местно качество на въздуха в
съществуващите горещи точки до 2015 г.
Забележете обаче, че не всички постижения задължително ще имат
цели

Трябва да обхване процеси

–

Как работихме за постигането на тази цел? Какво се е случило добре?
Какво не? Как бихме могли да се справим по-добре в бъдеще?
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Упражнение 1 за мониторинг и оценка
(30 мин + доклад)
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Упражнение 1 - Инструкции
Групово упражниение (3-4 души в група)

1.

Наблюдение: помислете за 2 мерки, които можете да приложите в SUMP. Какво
бихте могли да искате да наблюдавате по отношение на промените в
съзнанието, нагласите, възприятията, поведението, свързани с тази мярка. Как
бихте събрали данните?

2.

Преценка: Помислете за същите 2 мерки по-горе. Как ще разберете (какви данни
бихте събрали и как):
– Защо никой не е използвал мярката?
– Как (колко добре) приложихте новите мерки и дали бихте могли да направите това по-добре?
– Защо повече хора използват мярката, отколкото предвидихме?

3.

Оценка: мислете за още една мярка, която все още не сте приложили. Какви
ползи очаквате да донесе? Достатъчно ли е това, за да я направят полезна?

4.

Финал – в собствения си SUMP или планирането на транспорта във вашия град какво наблюдавате и оценявате в момента? Защо избрахте тези неща?
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Част 2
•
•
•
•

Защо имаме цели в SUMPовете?
Различни видове цели
Задаване на цели
Измерване на цели
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Защо имаме цели?
•
•
•

Цели - какво трябва да постигне планът за устойчива градска
мобилност
Типична цел: той трябва да намали замърсяването на въздуха
Как оценяваме дали е постигната целта? Задава се цел

Задайте цел, за да:

•

•
•
•

Задоволете законовите изисквания,
напр. Целите на ЕС за местно
замърсяване на въздуха - до 2015 г. да
поддържат средни годишни
концентрации на РМ2,5 <= 25 μg / m3
Осигурете различни личности, за да
работите заедно, напр. Визия Нула за
пътна безопасност
Нещо, към което да се стремим, напр.
10% пътувания с колело в Шотландия до
2020 г.
Защото това е, което можем да
постигнем (прагматична цел)
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Два ключови вида цели
Изходни цели

Целеви резултати

•

•

•

Например до 2019 г. ще
инсталираме 30 километра
велосипедни алеи
Ще успокоим трафика на 50 км
улици

•

До 2019 г. велосипедният режим
ще се удвои
До 2019 г. ще имаме намален
брой на убитите и сериозно
ранените по пътищата с 40% в
сравнение с 2010 г.
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Някои типични цели на SUMP и възможни
цели - с коментари
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Цел: Подобряване на достъпността за
хората с увреждания
Изходна цел
• 100% от сигнализираните
пешеходни пътеки да са
напълно достъпни за хората с
увреждания до 2019 г.
Коментар
• Задаване на цел, свързана с
бюджета
• Измерване на
съществуващата ситуация!

Резултат
• Увеличете процента на
хората с увреждания, които
усещат подобряването на
достъпността с 3%/година
Коментар
• Използване на малко (100
човека) проучване, за да се
проследи съществуващата и
всяка следваща година

16

Цел - подобряване на икономиката на
центъра на града
Изходна цел
• 100% от градския
контролиран паркинг в
центъра на града с такса за
насърчаване на краткия
престой (пазаруващи))
• 2 нови места за "Park & Ride"
в рамките на 4 години

Резултат
• % на гражданите, които са
доволни от качеството на
уличното пространство да се
увеличи с 3% годишно
• % на празните магазини в
центъра на града да падне с
5% годишно
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Цел - подобряване на качеството на
живот
Изходна цел
• 4 ключови централни улици
да се направят пешеходни в
рамките на 4 години
• 50% от градските улици да
имат 30kph зони в рамките на
4 години
• Целта за паркингите също е
от значение

Резултат
• % от гражданите, които са
доволни от качеството на
уличното пространство, да се
увеличи с 3% годишно
Коментар
• Основаване на малко (200
човека) годишно проучване
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Проблем 1 - "не знаем какво постигат
тези мерки”
Как можете да зададете цели, ако не знаете какво ще постигнат
мерките?

1.
2.
3.

Задайте изходни цели
Помислете за вашите амбиции!
Погледнете опита на мерките, прилагани другаде
– www.eltis.org
– www.leeds.ac.uk/konsult

4.
5.
6.

Използвайте Инструмента за пътни карти за градския транспорт
Изградете модел (полезно за някои мерки)
Имайте предвид - мерките заедно постигат по-малко от сумата
от индивидуалните мерки
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Проблем 2 - "нямаме данни”
1.
2.
3.
4.

Задайте прости цели
Имайте малко цели
Смесване на изходните и резултатните цели
Използвайте просто събиране на данни - примери :

•
•
•

Малки размери на извадките в проучванията
Пътят се изследва веднъж или два пъти годишно около центъра на
града за споделяне на режима
Опашките от автомобили се изследват веднъж или два пъти
годишно на ключови възли, където има задръствания
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Упражнение 2 Белград SUMP
(30 мин + доклад)
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Упражнение 2 - Целите на Белград
SUMP

Постигане на устойчиви
равнища на използване на
енергията в транспорта и
намаляване на емисиите
на парникови газове в
транспорта

Разделяне на
икономическия растеж и
управлението на
търсенето с цел
намаляване на
въздействието върху
околната среда
Намаляване на
половината смъртни
случаи от автомобилния
транспорт до 2015 г. в
сравнение с 2000 г.

Общи цели
Белград План
за устойчив
градски
транспорт
Намаляване на емисиите на
замърсители от транспорта
до нива, които намаляват
до минимум въздействието
върху човешкото здраве и /
или околната среда

Постигане на балансирано
пренасочване към
екологосъобразни видове
транспорт, за да се
постигне устойчива
транспортна и мобилна
система

Намаляване на шума от
транспорта както при
източника, така и чрез мерки
за смекчаване, за да се
гарантира, че общите нива на
експозиция минимизират
въздействието върху здравето

Source: TIS.pt, 2012
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Упражнение 2 - Инструкции
1.
2.
3.

4.
5.

Всяка група от пет души взема една от целите на Белград SUMP
Разработване на една продуктивна и една изходна цел за
постижението, но без да се посочва базова линия или
абсолютна цел, а по-скоро прогрес в %/год.
Обсъдете как можете да разберете дали тези цели са
реалистични. Решете два показателя за измерване на
напредъка на всяка от целите си и как бихте събрали тези
данни, като приемете, че понастоящем такива данни не се
събират.
Намиране на баланс между минимизиране на разходите за
събиране на данни и надеждност на данните.
Ако имате SUMP във вашия град - какви са целите и как сте
решили за тях?
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Почивка
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Част 3
•

Опитът на индикаторите и целите в
реални Планове за устойчива градкса
мобилност
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Единбург SUMP
Стратегията за местен транспорт (План
за устойчива градска мобилност) се
стреми да:

•

Подкрепа за устойчива и развиваща се местна и
регионална икономика

•

Подобряване на безопасността за всички пътни
и транспортни потребители

•

Намаляване на въздействието на пътуването
върху околната среда

•
•

Насърчаване на по-добро здраве и фитнес
Намаляване на социалното изключване
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Целите на Единбург SUMP
Постижение

Цел

Подкрепа за устойчива и
развиваща се местна и
регионална икономика

Няма

Подобряване на
безопасността за всички
пътни и транспортни
потребители
Намаляване на
въздействието на
пътуването върху
околната среда
Насърчаване на по-добро
здраве и фитнес
Намаляване на
социалното изключване

Показател

Задръствания
Обем на трафика
Свързване чрез железопътен и
въздушен транспорт до други градове
40-50% намаление на всички Възприемане на сигурността в
жертви, най-вече колоездачи обществения транспорт
и пешеходци до 2010 г.
Брой убити и сериозно ранени по
средно за периода 1994-98 г. пътищата
Изпълнете стандарта на ЕС Подобрени стандарти за емисиите на
за NOX и PM10 до 2010 г.
автобуси и таксита
Цел за дяла на пешеходния
и колоездачния режим
Няма

% от пътуванията чрез различни
режими за различни пътувания
Повишена достъпност на
обществения транспорт до големи
служби и центрове по заетостта
Увеличаване на използването на
специализирани транспортни услуги
Увеличаване на наличието на
нискоетажни автобуси и спирки, които
те могат да използват
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Как Единбург получава тези данни
Показател

How it is measured

1. Задръствания
2. Обем на трафика
3. Свързване чрез железопътен и въздушен
транспорт до други градове

1. Изследователите на трафика
измерват задръствания на
ключови кръстовища
2. Изследване на трафика
3. Времетраене на пътуванията и
услуги до ключови градове
4. Национално проучване;
полицейските данни за
произшествия
5. Данни за автобусните компании;
данни за таксиметровите лицензи
6. Автобусни честоти на ключови
места
7. Записи за обществените услуги на
превозваните пътници
8. Градските записи относно
автобусните спирки се подобриха.
Данни за автобусната флота.
9. Национално проучване на
домакинствата, извадка за града

4. Възприемане на сигурността в обществения
транспорт
5. Подобрени стандарти за емисиите на
автобуси и таксита
6. Повишена достъпност на обществения
транспорт до големи служби и центрове по
заетостта
7. Увеличаване на използването на
специализирани транспортни услуги
8. Увеличаване на наличието на нискоетажни
автобуси и спирки, които те могат да
използват
9. % от пътуванията чрез различни режими за
различни пътувания

28

Реални цели - Лютомер, Словения

•
•
•
•
•

Емиграцията до 2020 г. намалява до нула
Балансирано разделяне на режимите до 2020 г. (при
изчисляване на базовата линия)
Никакви смъртни случаи и наполовина ранени до 2020
г. в сравнение с 2010 ...
10% пътувания с обществен транспорт 2020
Удвояване на колоезденето до работното място до
20% до 2020 г.
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Други примери
Кампанията на ЕС за устойчива градска мобилност “Изградете
правилната комбинация” нарграждава за "наблюдение и
изпълнение за подобряване на Плана за устойчива градска
мобилност" през 2014 г.
Бремен (Германия) – победител!
Бремен беше победител поради ранното предоставяне на инструменти за мониторинг и оценка,
силно участие на заинтересованите страни по време на оценката, както и сътрудничество с
партньорски градове и международно сътрудничество.

Дрезден (Германия)
Дрезден е друг лидер благодарение на висококачествената си систематична рамка за мониторинг
и оценка на неговия План за устойчива градска мобилност ; внимателен подбор на показатели и
предоставяне на използваните инструменти. Той обмисляше оценката на мерките за SUMP и
самия процес на планиране. Всички органи и партньори за планиране на SUMP се консултират и
предоставят обратна връзка по време на процеса.

Гент (Белгия)
Гент има уважавана практика на SUMP през последните 30 години. Процесът на мониторинг и
оценка бе информиран за неговото събиране на данни. Резултатите от мониторинга и оценката
бяха възстановени в процеса на планиране за коригиране на мерките.
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Гдиня, Полша, първият SUMP - 25% от
показателите, показани тук - твърде
много?
Показател

Мерна
единица

Описание

Категория

Първонача
Целева
лна
стойност
стойност
(2018)
(2015)

Индивидуална скорост на Пътн. Автом./
СТРАТЕГИЧ
Брой пътнически автомобили / 1 000 жители
542 (2015)
моторизиране в Гдиня
1,000 жители
ЕСКО

Метод на
измерване /
източник на
данни

Връзка с
конкретна
цел

550

Кметство

сценарии,
Цел 1, 2 и
3.

Транспортна мобилност
на жителите на Гдиня

брой
Средна стойност на пътуванията на жител
пътувания на за един работен ден, без пешеходни
работен ден преходи

СТРАТЕГИЧ
1.65
ЕСКО

стабилно
или леко
увеличено

ZKM Гдиня

сценарии,
Цел 1, 2 и
3.

Злополуки с пешеходци

случай

Брой пешеходци, ранени при злополука

КЛЮЧОВО

53

намалено

Полиция

1.1.

%

Брой пешеходни пътувания на разстояние
повече от 500 м / общо непешеходни
пътувания в деня преди изследването

КЛЮЧОВО

10.9%

увеличено

ZKM Гдиня

1.1.

%

Брой пътувания с велосипед в деня преди
проучването / общо непешеходни пътувания КЛЮЧОВО
в деня преди изследването

1.8%

3%

ZKM Гдиня

1.3

km/ km2

Дължина на системата за колоездене,
свързана с повърхността на Гдиня

ZDiZ доклад

1.3.

Здравния
отдел

1.1., 1.3.

ZDiZ доклад

1.3., 1.4.

ZDiZ доклад

1.4.

Дял на трафика на
пешеходците при
разпределението на
пътуванията
Дял на велосипедния
трафик при
разпределението на
пътуванията
Плътност на
колективната система
Степента на
затлъстяване сред
учениците

%

Успокояване на трафика %
Подобрена безопасност
на движението по
случай
пътищата в близост до
учебни заведения
Управление на
паркирането в центъра на случай

СПОМАГАТЕ
0.42
увеличено
ЛНО
[данни само
Процент на студенти от средното училище с СПОМАГАТЕ
за средните намалено
наднормено тегло или със затлъстяване
ЛНО
училища]
Дължина на пътищата с 30 km/h зони / обща
КЛЮЧОВО 15.4%
20%
дължина на пътищата в Гдиня
Брой училища и предучилищни училища в
близост до пътища с категория D и L с
ограничени скоростни зони

КЛЮЧОВО

Брой места за паркиране в Śródmieście и
Kamienna Góra

СПОМАГАТЕ
5966
ЛНО

19

24

31
поддържано
или леко
ZDiZ доклад

1.4.

Цели в SUMP Любляна - много трудно аспирационно?
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Реални цели - Нотингам 2006-11 SUMP

Постижение

Цел

Намаляване на
задръстванията

Най-малко 5 автобусни линии в града да Разписания на
намалят времето за пътуване с 5 мин
автобусите
всяка до 2011 г. (2004 г.)

Подобряване на
достъпността

7 автобусни линии, напълно достъпни
до 2011 г. (база 2005)

Проучване на
автобуси и спирки по
маршрути

Местна икономика

85% от новите жилища, построени върху
повторно използвана земя до 2011 г.
(2004 г.)
67% от хората, които използват автобус
през нощта, да се чувстват по-сигурни
през цялото пътуване до 2011 г. (2004 г.)

Система за
планиране на
наблюдението
Годишно проучване
на 600 пътници

Качество на живот

Измерено чрез
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Преглед на постиженията: Йорк
Постижения 2001-2006:

•

•
•

•

Автобусния патронаж
нараства с 45%
Градския трафик в
пикови часове е понисък от този през 1999
г.
Високо качество на
услугата "Park & Ride"
Увеличение с 10% на
режими, различни от
автомобилите, за
пътувания до центъра
на града в пикови
часове
Над 20% намаление на
пътнотранспортните
произшествия

Растеж на автобусния
патронаж

Траектори
я
Действите
лност
Тенденци
я

% увеличение

•

Година

York

Източник: Градски съвет Йорк,
www.york.gov.uk/transport/ltp/ltp1/delivery/
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Споделяне на прогреса публично
Социо-икономика

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

Разходи за обществото на
допълнителен км, пътуван с кола

ЗДРАВНИ ПОЛЗИ ОТ
КОЛОЕЗДЕНЕТО

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

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

Стойност на ползите за здравето от
колоезденето в Копенхаген (DKK)

Целият Копенхаген има
достъп до велосипед

Copenhagen
Основен вид транспорт за пътувания до работа или училище в град Копенхаген, 1996-2012

Извадки от доклада
"Копенхагенски зелени
сметки за 2012 г.".
Източник на изображение: Град
Копенхаген
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Част 4
Предизвикателства на Мониторинга и
Оценката в Плановете за устойчива
градска мобилност

36

Предизвикателствата на M & E за
SUMPовете

•
•
•
•
•
•
•
•

Убеждаване на хората, че си струва да се прави
Ресурси - хора и пари - за да се направи
Наличие на твърде много индикатори и цели
Правилен баланс между изходните и резултатните
цели
Наличност на данни
Изграждане на данни
Оценка на процеса - как да се направи?
Колкото повече се прави, толкова повече работа
причинява
37

Упражнение 3 върху предизвикателствата
в областта на М & Е
(20 мин + доклад)
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Упражнение 3 - Инструкции
Като се има предвид това, което научихте днес, работете чрез тези
предизвикателства в групи за 20 минути и решете как да ги
разрешите. Обобщете за 3 минути / група.

•
•
•
•
•
•
•
•

Убеждаване на хората, че си струва да се прави
Ресурси - хора и пари - за да се направи
Наличие на твърде много индикатори и цели
Правилен баланс между изходните и резултатните цели
Наличност на данни
Изграждане на данни
Оценка на процеса - как да се направи?
Колкото повече се прави, толкова повече работа причинява
39

Част 5
Изясняване, заключение, обратна връзка
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Заключение

✓ Не се стресирайте твърде много от
мониторинга и оценката

✓ Не усложнявайте прекалено, особено
за първия SUMP

✓ Важно е да имате някои цели, НО
• Не се опитвайте да имате твърде
много
• Не се притеснявайте, ако не се
основават на абсолютно
стабилни данни

✓ Събиране на данни - не толкова
сложно, колкото си мислите
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Обратна връзка

•

Обучението отговаряше ли на вашите
очаквания?

•

Какво ви вдъхнови най-много?

•

Получените знания ще ви помогнат ли
във вашите дейности по M & E?
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ПРЕПРАТКИ
Проекти | Инициативи | Ръководства
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Други ресурси

European Platform on SUMPs | 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-course on public involvement | www.civitas.eu
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Вашият еднопосочен магазин

CIVITAS PROSPERITY е член на Европейската платформа за планове
за устойчива градска мобилност и изготвя редица технически доклади
и други стратегии, които дават информация за SUMPове..

Научете повече на eltis.org/mobility-plans и www.sump-network.eu
Свържете се със CIVITAS PROSPERITY
contact@sump-network.eu
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Prof Tom Rye
Transport Research Institute
Edinburgh Napier University
5 Colinton Rd | SCOTLAND
www.napier.ac.uk | t.rye@napier.ac.uk

Simone Bosetti

TRT Trasporti e Territorio
Milan | Italy
www.trt.it | bosetti@trt.it
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