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Darbotvarkė

•

Priemonės tikslų ir sandaros apžvalga

•

Scenarijaus kūrimo žingsnių pristatymas

•

Galimų politikos priemonių ir rezultatų aptarimas

•

Miestų žinyno ir priemonės demonstracija

•

Iš anksto nustatytų politikos priemonių apžvalga

•

Nuorodos į tolimesnės pagalbos ir informacijos
šaltinius

•

Klausimai ir atsakymai
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Pagrindiniai internetinės priemonės tikslai

Internetinė pagalbinė politikos
planavimo priemonė
•

Priemonė skirta mažiems ir vidutinio dydžio miestams, kurie negali skirti
pakankamai išlaidų modelių sukūrimui

•

Paprasta ir lengvai naudojama priemonė, kurios naudojimui nebūtina turėti daug
duomenų ar išankstinės transporto scenarijų kūrimo patirties

•

Gaunamas kiekybinis transporto, aplinkosaugos ir ekonominių priemonių
poveikio įvertinimas

•

Internetinė, lengvai pasiekiama priemonė

•

Padeda sukurti bei įvertinti politikos priemonių scenarijus tvarumo tikslams
pasiekti

•

Naudojantis viena priemone, palengvėja skirtingų miesto administracijos
padalinių bendradarbiavimas bei diskusijos
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Pagrindinės savybės

•

Transporto politikos bei priemonių apžvalga
ir įvertinimas

•
•

Kiekybinis įvairiausių rodiklių įvertinimas

•

Itin paprasta naudoti – nereikalinga
transporto scenarijų kūrimo patirtis

•
•

Nereikia specialios programinės įrangos

Galima pritaikyti įvairioms miestų
situacijoms

Analizuoja įvairias transporto/kelionių rūšis
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Sąsajos su DJMP planavimo ciklu

Užduotys, kurias gali

3.

Padeda įvertinti bei
aptarti esamą situaciją

5.

Kiekybinis įvertinimas
palengvina tikslų ir
rodiklių nustatymą

6.

Padeda sukurti ir
išvystyti politikos
priemonių paketus
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Scenarijaus kūrimas
1. Esamos situacijos analizė

1.

Prieš nusprendžiant, kokios politikos
priemonės bus naudojamos, pirmiausiai
reikia sužinoti kokia yra esama situacija

2. Vizijos (tikslų) sukūrimas
Aukštesnio lygio DJMP tikslai (pvz.
sumažinti transporto spūstis)

3.

3. Politikos priemonių nustatymas
Pasirinkite tas priemones, kurios padės
siekti nustatytų tikslų:
- gali būti tokios, kurių įgyvendinimui reikia
fizinių investicijų arba tokios, kurių
6.
įgyvendinimui reikia tik nustatyti naujas
taisykles (ir prižiūrėti jų laikymąsi)
- gali būti tokios, kurios teigiamai papildo
viena kitą, o gali būti taip, kad priemonių
poveikis bus prieštaringas

2.

Demand Management
Green Fleets

4.

Infrastructure
Investments
Pricing and financial
incentives
Traffic management
and control

5.

6

Scenarijų kūrimas
4. Politikos priemonių sugrupavimas į
alternatyvias strategijas
Atsižvelgiant į nustatytus tikslus, priemonių
pobūdį, tikėtinus pokyčius, jų veiksmingumą
ir įgyvendinimo kainą, politikos priemonės
suskirstomos į grupes ar alternatyvias
strategijas

1.

3.

Demand Management
Green Fleets

5. Scenarijų įgyvendinimo būdų ir terminų
nustatymas
Sukuriamas „veiksmų planas“ – tai daugiau
nei priemonių rinkinys. Jame numatomi:
įgyvendinimo terminai, ryšiai tarp
planuojamų įgyvendinti priemonių,
6.
suinteresuotos šalys ir kiti elementai

2.

4.

Infrastructure
Investments
Pricing and financial
incentives
Traffic management
and control

5.

6. Rezultatų įvertinimas
Transporto, aplinkosaugos ir ekonomikos
pokyčių palyginimas
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Priemonės sandaros apžvalga
Pagrindinis režimas

Išplėstinis režimas

Pradžios puslapis

Pasirinkite politikos priemones

Miestų žinynas

Miesto
pritaikymas

Miesto tipas

1 priemonė

Miesto
transportas

Išorinės
sąlygos

Transporto
parametrai

Taršos
modulis

Aplinkosaugos
parametrai

Ekonomikos
parametrai

Galutiniai rezultatai

Skaičiavimas

Transporto
modulis

N priemonė

Politikos priemonių pritaikymas

Papildomi nustatymai

Socialinės
demografinės sąlygos

2 priemonė

Politikos
modulis

Transporto
rezultatai

Aplinkosaugos
rezultatai

Ekonomikos
rezultatai
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Politikos priemonių visuma

Miesto strategijų kūrimui yra sukurta nemažai politikos priemonių

Prioritetinis politikos priemonių rinkinys
nustatomas pagal:
1.
2.
3.

Politikos tipą
Įgyvendinančią instituciją
Veiksmingumą
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Politikos priemonių visuma
Politikos tipas

Priemonė

Paklausos valdymas

•
•
•
•
•

Informavimas apie darnų keliavimą ir reklama
Viešųjų dviračių sistema (angl. Bike sharing)
Dalijimosi automobiliu sistema (angl. Car sharing)
Prekių pristatymo ir aptarnavimo transporto planai
Žemėvaldos planavimas – transporto infrastruktūra ir jos tankumas

Ekologiškas transportas

•
•

„Žaliosios“ elektros energijos įkrovimo infrastruktūra
Ekologiškas viešasis transportas

•
•
•
•
•

Autobusų, troleibusų ir tramvajų tinklas ir infrastruktūra
Pėsčiųjų ir dviračių eismo tinklas ir infrastruktūra
Viešojo transporto sąveikos su privačiu transportu sistema (angl. Park &
Ride)
Metro tinklas ir infrastruktūra
Prekių pristatymo centrai ir miesto logistikos infrastruktūra

Kainodara ir finansinės
priemonės

•
•
•

Spūsčių ir taršos mokesčiai
Automobilių stovėjimo apmokestinimas
Integruota viešo transporto bilietų ir tarifų sistema

Eismo valdymas ir
kontrolė

•
•
•
•

Krovininio transporto mieste teisinė ir reguliavimo sistema
Pirmenybės viešajam transportui suteikimas
Prieigos reguliavimas – kelių ir automobilių stovėjimo vietų perskirstymas
Eismo sulėtinimo priemonės

Investicijos į infrastruktūrą
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Priemonės sandaros apžvalga
Pagrindinis režimas

Išplėstinis režimas

Pradžios puslapis

Pasirinkite politikos priemones

Miestų žinynas

Miesto
pritaikymas

Miesto tipas

1 priemonė

Miesto
transportas

Išorinės
sąlygos

Transporto
parametrai

Taršos
modulis

Aplinkosaugos
parametrai

Ekonomikos
parametrai

Galutiniai rezultatai

Skaičiavimas

Transporto
modulis

N priemonė

Politikos priemonių pritaikymas

Papildomi nustatymai

Socialinės
demografinės sąlygos

2 priemonė

Politikos
modulis

Transporto
rezultatai

Aplinkosaugos
rezultatai

Ekonomikos
rezultatai
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Priemonių rezultatai

Transporto rezultatai

Aplinkosaugos
rezultatai

Automobilių skaičius
tūkstančiui gyventojų

Ekonomikos
rezultatai

•

•

CO2 išmetimas

Modalinis pasiskirstymas

•

•

PM išmetimas

•

Vidutinis automobilių greitis
piko ir ne piko valandomis

•

CO išmetimas

Transporto išlaidos,
tenkančios vienam
asmeniui

Vidutinis autobusų greitis
piko ir ne piko valandomis

NOx išmetimas

•

•

•
•

VOC išmetimas

Bendros miesto
administracijos transporto
išlaidos ir pajamos

•

Vidutinis kelionės atstumas

•

•

•

Krovininio transporto dalis
piko ir ne piko valandomis

Energijos sąnaudos pagal
degalų rūšį

Papildomos ar socialinės
išlaidos transportui

•

•

Alternatyviais degalais
varomų automobilių dalis

Energijos sąnaudos pagal
transporto rūšį

•

Avarijų keliuose skaičius

•

Nuvažiuoti transporto
priemonės km.

•

Mirčių keliuose skaičius
100 000 gyventojų

•
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Nustatymų ir įvertinimo procesas
1 ŽINGSNIS

Pasirinkite savo
miestą, pasinaudojant
žinynu

2 ŽINGSNIS

Peržiūrėkite
papildomus
nustatymus

papildomas

3 ŽINGSNIS
papildomas

Pasirinkite esamas
politikos priemones

Nustykite bendrus parametrus, apibūdinančius jūsų
miestą

Papildomas žingsnis, kuriame galite papildyti jūsų
miesto nustatymus

Papildomas žingsnis, kuriame galite pasirinkti jūsų
mieste įgyvendinamas politikos priemones, kurios
nebuvo nurodytas pirmame ar antrame žingsniuose

4 ŽINGSNIS

Nustatykite vertinimo
pagrindą

Šiame žingsnyje nustatysite vertinimo pagrindą
(bazinį lygį) jūsų miestui, kuris bus rodomas
rezultatuose

5 ŽINGSNIS

Pasirinkite/atsisakykite
priemonių

Pasirinkite, atsisakykite ir pritaikykite priemones

6 ŽINGSNIS

Peržiūrėkite ir
pasidalinkite rezultatais

Pasidalinkite rezultatais
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Esamos situacijos analizė
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Politikos priemonių pasirinkimas
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Rezultatų patikrinimas ir palyginimas
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Demonstracija

Atidaryti Roadmaps
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Pagalba ir papildoma informacija

• Priemonėje galite rasti informacijos
piktogramą (i)
• Internetiniame puslapyje rasite:
- Greitos pradžios vartotojo vadovą
(anglų, italų, vokiečių, lenkų, prancūzų ir
ispanų kalbomis)
- Įrašytus mokomuosius vaizdo seminarus
(anglų, italų, vokiečių, lenkų, prancūzų ir
ispanų kalbomis)
- Pilnos apimties vartotojo vadovą (tik
anglų kalba)
- Roadmaps vadovą (tik anglų kalba)
• Nuorodą į kitas Europos Komisijos priemones
(„Apie mus“ puslapyje)
• Užklausos formą
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Priemonę galite rasti

http://urban-transport-roadmaps.eu/
Klausimai ir diskusija?
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