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A prezentáció menete
1. RÉSZ:
•

Bevezetés az Európai Városi Közlekedési Ütemterv 2030 projektbe

•

A Városi Közlekedési Ütemterv eszköz és a fenntartható városi
mobilitási terv tervezési ciklusának kapcsolódási pontjai

•

A forgatókönyvek kidolgozása és értékelése: eszközök és
technikák

•

Konkrét városi példák

2. RÉSZ:
•

Az eszköz célkitűzéseinek és struktúrájának ismertetése

•

Az ütemtervek kidolgozásához szükséges lépések megjelölése

•

A rendelkezésre álló szakpolitikák és teljesítmények kiemelése

3. RÉSZ:
•

A Városvarázsló és az eszköz élő bemutatása

•

Néhány előre kidolgozott szabályzatcsomag áttekintése

•

További segítségnyújtási és információs adattárak megnevezése

4. RÉSZ:
•

Gyakorlati feladat

1. rész
• Miért használjuk a Városi Közlekedési

Ütemterv eszközt a fenntartható városi
mobilitási terv tervezési folyamatában?

Az Európai Városi Közlekedési Ütemterv 2030 projekt

A projektet a Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság indította, hogy:
•

serkentse a fellépést a fenntartható városi mobilitás fejlesztése területén egész
Európában;

•

biztosítsa, hogy a 2011-es Közlekedési Fehér Könyvben foglalt városi
közlekedési célkitűzések megvalósuljanak;

•

egy megbízható, könnyen használható eszköz és iránymutatás kidolgozásával
és terjesztésével megkönnyítse a gyakorlati fellépést.

Alapvető jellemzői:
•

ingyenes, online szakpolitikai támogatási eszköz;

•

öt illusztrált szakpolitikai ütemterv;

•

a kulcsfontosságú érdekelt felek bevonása.

A projekt résztvevői:

A fenntartható városi mobilitási terv tervezési ciklusa

A Városi Közlekedési Ütemterv eszköz és a
fenntartható városi mobilitási terv
ciklusának kapcsolódási pontjai

Forgatókönyvek
kialakítását, célok és
prioritások
meghatározását, és a
mobilitási terv
tervezési ciklusában
hatékony
intézkedéscsomagok
megalkotását segítő
mennyiségi eszköz.

3. LÉPÉS: A mobilitási helyzet
elemzése és forgatókönyvek
kidolgozása

•

A jövőbeli irányvonalakról szóló döntés meghozatala előtt fontos, hogy pontosan
ismerje a jelenlegi helyzetet.

•

Az elemzés kulcsfontosságú a megfelelő irányvonalak kialakításához, és
referenciaalapot ad, amelyhez képest később a haladás mérhető.

•

Az elemzés legyen minél átfogóbb, de ne haladja meg a rendelkezésre álló
anyagi erőforrásokat.

3. LÉPÉS: A mobilitási helyzet
elemzése és forgatókönyvek
kidolgozása

•

A forgatókönyvek abban segítenek, hogy az érintettek jobban megértsék az
intézkedéscsomag valószínűsíthető együttes hatását.

•

A különböző jövőbeli helyzetek bemutatása lehetővé teszi számunkra, hogy különkülön értékeljük az egyes jelenlegi trendek, a már elfogadott intézkedések és a
még döntés-előkészítés alatt lévő intézkedések lehetséges következményeit.

•

Ezeket a különböző forgatókönyveket megvizsgálva lehet reális célszámokat adni az
eredménymutatókhoz.

3. LÉPÉS: A mobilitási helyzet
elemzése és forgatókönyvek
kidolgozása

Megkönnyíti az értékelést és
az aktuális kérdések
megvitatását

5. LÉPÉS: Prioritások és mérhető
célok meghatározása

•

A célkitűzések meghatározása a szükséges társadalmi, környezeti, vagy gazdasági
fejlődések megállapítását jelenti, azaz, hogy mit kell pontosan „csökkenteni”, „növelni”,
vagy „megőrizni”.

•

A fenntartható városi mobilitási tervek magasabb célját fogalmazzák meg a
célkitűzések (pl. csökkenteni kell az autók okozta forgalmi torlódásokat), míg az
intézkedések (pl. egy villamosvonal építése) az ezek eléréséhez szükséges eszközöket
jelentik.

•

Mindez ellentétben áll azzal a tervezési szokással, ahol a fókusz az egyes
infrastrukturális fejlesztéseken van, anélkül, hogy ez egy tágabb célrendszerbe lenne
illesztve.

5. LÉPÉS: Prioritások és mérhető
célok meghatározása

•

A célszámok jelentik a fenntartható városi mobilitási terv legkonkrétabb elemét,
megadva egy adott időszakon belül a kívánt változás mértékét.

•

Velük számszerűsíthető, hogy egy megvalósított intézkedés tényleg hozta-e a
kívánt eredményeket.

•

A célszámok alapvető fontosságúak a nyomon követésnél és értékelésnél.

•

A célszámokkal nagyon világosan és egyértelműen tudjuk mindenki számára
kommunikálni, hogy milyen változást szeretnénk elérni a város közlekedésében és
mobilitásában.

5. LÉPÉS: Prioritások és mérhető
célok meghatározása

A mennyiségi meghatározás
segíti a prioritások
és célszámok kialakítását

6. LÉPÉS: Hatékony
intézkedéscsomagok
összeállítása

•

Az intézkedéseknek segíteniük kell a jövőkép, célok, és célszámok megvalósulását.

•

Alternatív lehetőségeket is dolgozzunk ki, amelyek reálisan összeegyeztethetők az
elérhető erőforrásokkal.

•

Az intézkedéseket ne elkülönítetten, hanem „csomagokban” készítsük elő, hogy
maximalizáljuk azok egymást erősítő hatását.

6. LÉPÉS: Hatékony
intézkedéscsomagok
összeállítása

•

A leghatékonyabb intézkedések kiválasztásához nem elegendő a saját tapasztalat, a
szakirodalom olvasása és a helyi tapasztalatcsere.

•

Rendkívül értékes lehet mások tapasztalatából is tanulni, akik már bevezettek olyan
intézkedéseket, amelyeket ti is terveztek végrehajtani a helyi környezetetekben.

•

Tehát egyáltalán nem szükséges „újra feltalálni a spanyol viaszt” és saját magunk
költséges hibáiból tanulni, ha ezt mások példáján is megtehetjük.

6. LÉPÉS: Hatékony
intézkedéscsomagok
összeállítása

•

Az intézkedések kiválasztásánál nem csak azok önmagában vett hatékonysága számít,
hanem ár-érték arányuk is.

•

Különösen a városi közlekedés és mobilitás jelenlegi nehéz költségvetési helyzetében
kiemelkedő fontosságú a maximális eredmény elérése a rendelkezésre álló összegből.

•

Így az egyes opciókat az ár-érték arány szem előtt tartásával kell megvizsgálni.

•

Ezzel a realitások talaján tudunk maradni, és csak azokra az intézkedésekre
fókuszálunk, amelyek pénzügyileg is finanszírozhatók.

6. LÉPÉS: Hatékony
intézkedéscsomagok
összeállítása

•

A tapasztalat azt mutatja, hogy az elszigetelt intézkedések hatása korlátozott, míg az
intézkedéscsomagok egyes elemei kölcsönösen erősítik egymás hatását.

•

Ezért nagyon fontos az opciók elemzéséből levont következtetések után észszerű
intézkedéscsomagot összeállítani.

•

A csomagok integrálják az egyes közlekedési módokat (intermodalitás), a
területfejlesztést és az egyéb ágazatok tervezését (pl. környezetvédelem, egészségügy
vagy gazdaság).

6. LÉPÉS: Hatékony
intézkedéscsomagok
összeállítása

Lehetővé teszi az alkalmazási
kör meghatározását és az
intézkedéscsomagok
kidolgozását

A forgatókönyvek kidolgozása és értékelése

A forgatókönyvek kidolgozása abban segít, hogy az érintettek
jobban megértsék a fenntartható városi mobilitási terv által
felvázolt intézkedések valószínűsíthető együttes hatását.
•

Ennek alapvető aspektusa, hogy olyan technikákat alkalmazzunk
(például modellezés), amelyek támogatják a forgatókönyvek
kidolgozását és értékelését.

•

Törekedjünk a költséghatékonyságra:
•

a komplex, nagy költségű modellek általában pontosabb
előrejelzéseket adnak, és használatuk indokolt lehet olyankor,
ha a terv lehetséges előnyei jelentősek;

•

kisebb programok vagy tervek szintén épülhetnek hasonló
városi környezetben szerzett tapasztalatokra, kapcsolódó
tanulmányokban kapott modellezési eredmények alapján
várható hatásokra, vagy máshol már bevált hálózat/utca
tervezési megoldások várható hatására.

A modellező eszközök áttekintése

•

Számos modellező eszköz és technika áll rendelkezésre a forgatókönyvek
kidolgozásához és értékeléséhez.

•

A közlekedési modellek célja, hogy bemutassák a kölcsönhatást az utazási
kereslet és kínálat között, valamint mennyiségi szempontból előrejelezhetővé és
összehasonlíthatóvá tegyenek olyan dolgokat, amelyek még nem léteznek (azaz
jövőbeli forgatókönyvek).

•

A közlekedési modellek nem feltétlenül a legoptimálisabb eszközök a
forgatókönyvek elemzésére. Időt és erőforrásokat igényel az adatgyűjtés és
-elemzés.

•

Ha a körülmények nem megfelelőek, kvalitatív vagy egyszerűbb kvantitatív
technikák célravezetőbbek lehetnek, és így komoly idő- és pénzmegtakarítást lehet
elérni.

•

Alapvető politikai döntéseket hozni egy felszínes értékelési módszertan alapján a
tervezés előrehaladott szakaszában nagyságrendekkel nagyobb idő- és
költségpazarláshoz vezethet, különösen ha infrastruktúra-fejlesztésről van szó.

A modellező eszközök áttekintése

•

Unimodális modellek: a keresletnövekedési előrejelzés exogén, mivel csak egy közlekedési
móddal foglalkozik (pl. egyéni közlekedés) és a hangsúly az útvonal választásán van.

•

Multimodális modellek: több közlekedési móddal foglalkozik (pl. személygépkocsi,
tömegközlekedés, kerékpározás stb.); a közlekedési módokra lebontott keresletnövekedési
előrejelzés exogén, és a modellezett kölcsönhatások csak egy közös hálózat versenyszerű
használatára vonatkoznak (pl. a személygépkocsik és autóbuszok ugyanazt az utat
használják).

•

Négy lépés modellek: a teljes közlekedési keresletnövekedést endogén módon becsülik, és az
alternatív közlekedési lehetőségek közötti választást is endogén módon modellezik. A
közlekedési útvonalak kiindulópontjainál (pl. lakóhely) és végpontjainál (pl. munkahely) történő
módosítások hatásait exogén módon modellezik.

•

Közlekedést és területhasználatot integráló modellek: a négy lépéses modellek által
használt módszertan mellett figyelembe veszik a közlekedési rendszer és az úticélválasztás
összefüggéseit is, például az utazási kiindulópontok és végpontok helyének változtatását.

•

Mikroszimulációs modellek: valós idejű szimuláció, mely nézi minden egyes jármű mozgását.
A modell figyelembe veszi az emberi tényezőt (viselkedést), az infrastruktúra térbeli
elrendezését és a forgalmi torlódás szintjét.

A modellező eszközök áttekintése

Cél/fókusz
Területhasználat és területi tervezés (pl.
stratégiai tervek, fenntartható városi
közlekedési tervek)

Lehetséges modellező eszköz
•

Közlekedést és területhasználatot integráló
modellek

•

Négy lépés modellek

•

Közlekedést és területhasználatot integráló
modellek

A városi közlekedéstervezése (pl. fenntartható
városi közlekedési tervek, forgalmi tervek)
•

Négy lépés modellek

•

Multimodális modellek

•

Unimodális modellek

Megvalósíthatósági tanulmányok (pl. forgalmi
•
előrejelzések egy új autópályainfrastruktúrához)

Unimodális modellek

Kialakítás (pl. egy körforgalom kialakítása)

Mikroszimulációs modellek

Tömegközlekedés szolgáltatástervezése (pl.
útvonaltervezés, járatsűrűség, viteldíjak)

•

Beszélgetés a városokkal

Konkrét példák a részt vevő városokból és
a nagykövet városból
•

Hogyan birkóztak meg a forgatókönyvek kidolgozásával és értékelésével?

•

Használtak bármilyen modellező vagy egyéb számszerűsítő eszközt?

•

Milyen kihívások merültek fel?

•

Milyen eredményeket értek el?

2. rész
• Bevezetés a Városi Közlekedési Ütemterv
eszközbe

A Városi Közlekedési Ütemterv (Urban Transport
Roadmaps) eszköz

•

Ingyenes, online szakpolitikai támogatási eszköz

•

Nem célja, hogy helyettesítse a kifinomultabb modelleket

•

Lehetővé teszi az olyan alternatív megoldások értékelését, amelyek stratégiai,
kvantitatív, elméletileg megalapozott, az adott kontextusra szabott, korlátozott
erőforrásokkal és gyorsan megvalósítható lehetőségek

•

Fókusz:
o a beavatkozás alternatív feltételezésének előzetes értékelése
(intézkedéscsomagok);
o a szükséges erőforrások és várható hatások volumenének megbecslése.

Alapvető jellemzők

•
•
•
•
•
•

Képes megszűrni és értékelni a közlekedési
szabályzatokat és intézkedéseket
Mennyiségi kimeneteket biztosít és egy sor
mértékrendszerre kiterjed
A városok eltérő körülményeihez igazítható
Nagyon könnyen használható – nem
szükséges hozzá közlekedési
modellezésben szerzett tapasztalat
Nincs szükség speciális szoftverre
Minden fontos közlekedési/utazási módot
lefed

Ütemterv kidolgozása
1. A jelenlegi helyzet felmérése

1.

A jövőbeli irányvonalakról szóló döntés
meghozatala előtt fontos, hogy pontosan
ismerjük a jelenlegi helyzetet.

2.

2. A jövőkép kialakítása (célkitűzések)
A fenntartható városi mobilitási terv magasabb
szintű céljai (pl. a személygépkocsik által
okozott forgalmi torlódás csökkentése).

3.

Igénygazdálkodás
Zöld flották

4.

Infrastrukturális
beruházások

3. Szakpolitikai intézkedések azonosítása
Lehetséges forgatókönyv meghatározása a
célok irányába történő előrehaladáshoz:
– a szakpolitikai intézkedések különbözőek
lehetnek, néhányhoz fizikai beruházásra van
szükség, néhány főleg szabályok
megállapításának (és végrehajtásának)
kérdése;
– az egyes intézkedésektől várt hatások típusa
eltérő, néhánynak kiegészítő hatása van, míg
néhány ellentétes hatásokat is kiválthat.

Árazás és pénzügyi
ösztönzők
Forgalomirányítás- és
ellenőrzés

6.

5.

Ütemterv kidolgozása
4. A szakpolitikai intézkedések csoportosítása
következetes stratégiákban
A célkitűzések szem előtt tartásával és a
szakpolitikai eszközök osztályozását alapul véve
alternatív forgatókönyveket alakíthatunk ki az
intézkedés jellegétől, a beavatkozások
erősségétől, várható hatékonyságuktól és a
végrehajtási költségektől függően.

1.

3.

Igénygazdálkodás
Zöld flották

5. A forgatókönyvek céljai irányába történő
előrehaladáshoz szükséges útvonal és
ütemterv kidolgozása
Egy „ütemterv” többet jelent a potenciális
intézkedések listájánál, hiszen magában foglalja
a következőket: időzítés, kapcsolat a különböző
beavatkozások között, a részt vevő érintett felek
6.
stb.

6. Az eredmények értékelése
Hasonlítsuk össze a közlekedési, környezeti és
gazdasági hatásokat

2.

4.

Infrastrukturális
beruházások
Árazás és pénzügyi
ösztönzők
Forgalomirányítás- és
ellenőrzés

5.

Az eszköz vázlatos szerkezete
Egyszerű mód

Haladó mód

Kezdőoldal

Válassza ki a szakpolitikai
lehetőségeket

Városvarázsló

1.
szakpolitika

A város testre
szabása

Város típusa

Városi
közlekedés

Külső feltételek

Közlekedési
paraméterek

Kibocsátási
modul

Környezeti
paraméterek

Gazdasági
paraméterek

Eszköz kimenetei

Kalkulációs keret

Közlekedési
modul

N.
szakpolitika

Szakpolitika testre szabása

Haladó beállítások

Társadalmigazdasági

2.
szakpolitika

Szakpolitikai
modul

Közlekedési
kimenetek

Környezeti
kimenetek

Gazdasági
kimenetek

A szakpolitikai eszköztár

Szakpolitikai intézkedések széles skálája beépíthető a városi stratégiákba

A szakpolitikai intézkedések kiemelt csomagja
az alábbiakon alapul:
1.
2.
3.

A szakpolitika típusa
A végrehajtás intézményi szintje
Hatékonyság

A szakpolitikai eszköztár
Szakpolitika típusa

Intézkedés

Igénygazdálkodás

•
•
•
•
•

Fenntartható utastájékoztatás és reklám
Kerékpármegosztó rendszerek
Közösségi autómegosztás
Házhozszállítási és szolgáltatási tervek
Területrendezés – sűrűség és közlekedési infrastruktúra

Zöld flották

•
•

Zöldenergiával működő töltőállomások
Zöld állami járműflották

•
•
•
•
•

Autóbusz-, trolibusz- és villamoshálózat és létesítmények
Gyalogos és kerékpáros hálózat és létesítmények
P+ R parkolóhelyek
Metróhálózat és létesítmények
Városi szállítóközpontok és városi logisztikai létesítmények

Árazás és pénzügyi
ösztönzők

•
•
•

„Dugódíj” és szennyezés után fizetendő díjak
Parkolás árazása
Integrált tömegközlekedési jegyrendszer és díjszabás

Forgalomirányítás és
-ellenőrzés

•
•
•
•

Városi teherszállításra vonatkozó jogi és szabályozási keret
A tömegközlekedés előnyben részesítése
Elérhetőség szabályozása és közutak és parkolóhelyek újrafelosztása
Forgalomcsillapító intézkedések

Infrastrukturális
beruházások

Az eszköz vázlatos szerkezete
Egyszerű mód

Haladó mód

Kezdőoldal

Válassza ki a szakpolitikai
lehetőségeket

Városvarázsló

1.
szakpolitika

A város testre
szabása

Város típusa

Városi
közlekedés

Külső feltételek

Közlekedési
paraméterek

Kibocsátási
modul

Környezeti
paraméterek

Gazdasági
paraméterek

Eszköz kimenetei

Kalkulációs keret

Közlekedési
modul

N.
szakpolitika

Szakpolitika testre szabása

Haladó beállítások

Társadalmigazdasági

2.
szakpolitika

Szakpolitik
ai modul

Közlekedési
kimenetek

Környezeti
kimenetek

Gazdasági
kimenetek

Eszköz kimenetei

Közlekedési kimenetek
•

Autó/ezer lakos

•

Közlekedési módok
megoszlása

•

•

Átlagos sebesség autóval
csúcsidőben/csúcsidőn
kívül
Átlagos sebesség busszal
csúcsidőben/csúcsidőn
kívül

Környezeti/biztonsági
kimenetek
•

CO2-kibocsátás

•

PM-kibocsátás

•

CO-kibocsátás

•

NOx-kibocsátás

•

VOC-kibocsátás

•

Energiafogyasztás
üzemanyagtípus szerint

•

Átlagos távolság utanként

•

Teherforgalom aránya
csúcsidőben/csúcsidőn
kívül

•

Energiafogyasztás
közlekedési mód szerint

•

Balesetek száma

•

Alternatív módon működő
járművek penetrációja

•

Halálesetek
száma/100 000 lakos

•

Leutazott jármű-km

Gazdasági kimenetek
•

Közlekedési kiadások
személyenként

•

Összes közlekedési
kiadás/bevétel
a közigazgatásban

•

A közlekedés külső
vagy szociális költségei

3. rész
• A Városi Közlekedési Ütemterv eszköz
bemutatása

Beállítása és az értékelési folyamat
1. LÉPÉS
2. LÉPÉS
opcionális

3. LÉPÉS
opcionális
4. LÉPÉS

A Varázsló
segítségével állítsd
be a várost

Az alapvető paraméterek beállítása a város
meghatározásához

Tekintsd át a haladó
beállításokat

Opcionális lépés a város paramétereinek
további finomítására

Adj hozzá meglévő
szakpolitikákat

Opcionális lépés, ahol hozzáadhatod a
városodban már alkalmazott
szakpolitikákat, amelyek nem szerepelnek a
haladó beállításokban vagy a Varázslóban

Határozd meg a
referenciaalapot

Itt beállíthatod a városod referenciaalapját,
amely megjelenik a kimeneti grafikonokon

5. LÉPÉS

Adj hozzá/törölj
szakpolitikákat

Adj hozzá/törölj és állíts be szakpolitikákat,
hogy feltérképezhesd a lehetőségeket

6. LÉPÉS

Tekintsd
meg/mutasd be az
eredményeket

Oszd meg az
eredményeket

A jelenlegi helyzet elemzése

A szabályzatok feltérképezése

Az eredmények ellenőrzése és összehasonlítása

Élő bemutató

Launch Roadmaps Tool

Az eszköz az alábbi címen érhető el:

http://urban-transport-roadmaps.eu/
Vannak kérdések vagy észrevételek?

Köszönjük a figyelmet!
Simone Bosetti
bosetti@trt.it
Eglantina Dani
dani@trt.it
TRT Trasporti e territorio

