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Εισαγωγή στα ΣΒΑΚ
Καθ. Tom Rye | Πανεπιστήμιο Napier Εδιμβούργου

Δομή παρουσίασης

•
•
•
•
•
•

Γιατί χρειάζεται το ΣΒΑΚ;
Τι είναι το Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ);
Σε τι διαφέρει από τα
συμβατικά σχέδια
μεταφορών;
Ο κύκλος του ΣΒΑΚ
Τι σημαίνει στην πράξη;
Πόροι και εργαλεία για την
ανάπτυξη του ΣΒΑΚ
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Τι είναι το ΣΒΑΚ;
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας είναι ένα
στρατηγικό σχέδιο, το οποίο
αποσκοπεί στην ικανοποίηση
των αναγκών κινητικότητας
των ανθρώπων και των
επιχειρήσεων στις πόλεις και
τα περίχωρά τους για
καλύτερη ποιότητα ζωής.
Βασίζεται σε υπάρχουσες
πρακτικές σχεδιασμού και
λαμβάνει υπόψη τις αρχές
ενσωμάτωσης, συμμετοχής
και αξιολόγησης.

Αλλά αυτό δεν ακούγεται
λίγο βαρετό και
κοινότοπο;

Πηγή: Κατευθυντήριες Γραμμές ΣΒΑΚ της ΕΕ, 2014

A scheme developed as part of Vienna’s SUMP
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Γιατί χρειαζόμαστε τα ΣΒΑΚ;
Συνέπειες της προσέγγισης «Πρόβλεψη
και Παροχή»
• Μεγαλύτερη διάρκεια μετακινήσεων
και εντονότερη συμφόρηση
• Αυξημένες εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου
• Κακή ποιότητα του αέρα
• Επιδείνωση της υγείας (παχυσαρκία,
κακή ψυχική υγεία / στρες,
καρδιαγγειακές παθήσεις κ.λπ.)
• Κυριαρχία των αυτοκινήτων σε
αστικά κέντρα και γειτονικές περιοχές
• Ατυχήματα
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Διαδικασία ανάπτυξης πολιτικής για τις
μεταφορές

Σχεδιασμός για μετακίνηση
ανθρώπων: δημόσιες
συγκοινωνίες, περπάτημα &
ποδηλασία, περιορισμός
αυτοκινήτων
Σχεδιασμός για τη ζωή στην
πόλη: η μεταφορά ως
«τόπος», απομάκρυνση των
υπερβαλλουσών
Σχεδιασμός για
μεταφορικών υποδομών,
μηχανοκίνητα
υποστήριξη άλλων στόχων
οχήματα: οδικές
(π.χ. υγεία)
κατασκευές,
στάθμευση
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Παραχώρηση του Peter Jones, Επιστημονικός Συντονιστής CREATE

Συμβατικός σχεδιασμός μεταφορών
(στάδιο 1) έναντι ΣΒΑΚ (στάδια 2 και 3)

•

Παλαιότερο στυλ σχεδιασμού των μεταφορών – ποιο
σύστημα θέλουμε να δημιουργήσουμε?

•

ΣΒΑΚ: διαδικασία ώστε να κάνουμε τις πόλεις μας
βιωσιμότερες:

•

– Επανεξέταση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις
μεταφορές
– Ορισμός σκοπών για την επίλυση προβλημάτων
– Επιλογή μέτρων για την επίτευξη των σκοπών
– Εφαρμογή μέτρων
– Παρακολούθηση, επανεξέταση, βελτίωση

Συνοψισμένο σε ένα σχέδιο – ωστόσο αποτελεί μια
διαδικασία
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Δομή του ΣΒΑΚ

Όραμα

Καθορισμός σκοπών, στόχων και δεικτών
Ποδηλασία

Περπάτημα

ΜΜΜ

Διαχείριση
Κινητικότητας
Οδική Ασφάλεια

Διαχείριση
Στάθμευσης

Προσβασιμότητα

Συντήρηση

Περιορισμός
κίνησης

Διατροπικότητα

Εμπορεύματα

Δημόσια διαβούλευση
Προσεγγίσεις/μέτρα για κάθε «μέσο μεταφοράς»
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Παρακολούθηση, αξιολόγηση, επανεξέταση

Ενσωμάτωση με άλλες πολιτικές σχεδιασμός, υγεία, περιβάλλον

Ανάλυση του προβλήματος

Εστίαση των διαφόρων σταδίων της
πολιτικής των μεταφορών
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
Στάδιο 1

Στάδιο 2

Στάδιο 3

• Μέση τιμή ταχυτήτων
δικτύου

• Συχνότητα και
αξιοπιστία ΜΜΜ

• Χρόνος σε μέσα
μεταφοράς

• Ημερήσια
μεταβλητότητα

• Πρόσβαση σε στάσεις
λεωφορείων

• Ένταση αστικών
δραστηριοτήτων

• Συγκέντρωση
οχημάτων

• Ασφάλεια & προστασία

• Χρόνος στην περιοχή

• Απρόσκοπτα ταξίδια

• Διαθεσιμότητα χώρων
στάθμευσης
αυτοκινήτων

• Μερίδιο δημοσίων
συγκοινωνιών

• Η αξία του ποιοτικού
δημοσίου χώρου

• Τροχαία ατυχήματα
• Θόρυβος
• Ατμοσφαιρική μόλυνση

• Υγεία του πληθυσμού

• Μερίδιο πεζών
μετακινήσεων/
ποδηλασίας

• Κοινων. αλληλεπίδραση

• Διάρκεια ταξιδιού
πόρτα-πόρτα ανά μέσο

• Κοινοτικός διαχωρισμός

• Κοινων. ισότητα και
ένταξη
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Παραχώρηση του Peter Jones, Επιστημονικός Συντονιστής CREATE

ΣΒΑΚ και παραδοσιακός
σχεδιασμός μεταφορών
Παραδοσιακός σχεδιασμός μεταφορών

Σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Έμφαση στην κυκλοφορία

Έμφαση στον άνθρωπο

Βασικός στόχος:
Κυκλοφοριακή ικανότητα (χωρητικότητα) και
ταχύτητα

Βασικός στόχος: Προσβασιμότητα και ποιότητα ζωής, βιωσιμότητα, οικονομική
ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη, υγεία και περιβαλλοντική ποιότητα

Έμφαση στα μέσα μεταφοράς

Ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των σχετικών μέσων μεταφοράς και στροφή προς
καθαρότερους και πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς

Έμφαση στις υποδομές

Ολοκληρωμένο σύνολο ενεργειών για επίτευξη οικονομικά αποδοτικών λύσεων

Έγγραφο τομεακού σχεδιασμού

Έγγραφο τομεακού σχεδιασμού που είναι συνεκτικό και συμπληρωματικό σε
συναφείς τομείς πολιτικής (όπως χρήση γης και χωροταξικός σχεδιασμός,
κοινωνικές υπηρεσίες, υγεία, επιβολή και αστυνόμευση κ.λπ.)

Βραχυπρόθεσμος και μεσοπρόθεσμος
σχεδιασμός

Βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο σχέδιο παράδοσης ενσωματωμένο σε
μακροπρόθεσμο όραμα και στρατηγική

Σχετικό με μια διοικητική περιοχή

Σχετικό με μια περιοχή που βρίσκεται υπό λειτουργία βάσει μοτίβων
μετακινήσεων από/προς την εργασία

Κυρίως συγκοινωνιολόγοι - μηχανικοί

Διεπιστημονικές ομάδες σχεδιασμού

Σχεδιασμός από ειδικούς

Σχεδιασμός με συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων μέσω μιας διαφανούς και
συμμετοχικής προσέγγισης

Περιορισμένη ανάλυση των επιπτώσεων

Τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων για την θέσπιση μιας
δομημένης διαδικασίας μάθησης και βελτίωσης

Πηγή: Κατευθυντήριες γραμμές ΣΒΑΚ του ELTIS, 2014
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Τι μπορεί να επιτευχθεί;
Πόλεις σε όλη την Ευρώπη έχουν
μετατραπεί σε πιο βιώσιμες και ελκυστικές
τοποθεσίες μέσω ολοκληρωμένου,
στρατηγικού και μακροπρόθεσμου
σχεδιασμού των μεταφορών
Τα παρακάτω βίντεο συνοψίζουν τη διαδικασία του ΣΒΑΚ και πώς
έχει μεταμορφώσει τις πόλεις
http://www.eltis.org/resources/videos/sustainable-urban-mobility-plans-part-1
http://www.eltis.org/resources/videos/sustainable-urban-mobility-plans-part-2
http://www.eltis.org/resources/videos/sustainable-urban-mobility-plans-part-3
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Ποιότητα Ζωής και Πολιτική για την
Κινητικότητα

www.mercer.com
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Μπορεί μια πόλη να αλλάξει την όψη
- και την οικονομία της;
Από όταν εφαρμόσθηκε το
ΣΒΑΚ:
Η μείωση του
πληθυσμού
αντιστράφηκε - οι
άνθρωποι επιστρέφουν
στην πόλη - 5% αύξηση
του πληθυσμού 19992008

•

Οι επενδύσεις ανά
άτομο είναι 20%
υψηλότερες από το μέσο
όρο στην περιφέρεια

•

Η ανάπτυξη των νέων
επιχειρήσεων είναι 25%
υψηλότερη από το μέσο
όρο στην περιφέρεια

σήμερα

Photos: City of Gent

Δεκαετία ‘80

•

(Πηγή: www.gent.be )
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Εφαρμογή λαμβάνοντας υπόψη τους
πολίτες
Ενεργή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την προσαρμογή του
σιδηροδρομικού σταθμού

Πηγή: Έργο Gent Sint-Pieters, www.projectgentsintpieters.be/
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Λιουμπλιάνα - Μεταμορφώνοντας το
κέντρο της πόλης
Πριν και μετά το ΣΒΑΚ: Slovenska

Λιουμπλιάνα, Βιβλιοθήκη φωτογραφιών ELTIS
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Λιουμπλιάνα
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Λιουμπλιάνα
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Οφέλη για την οικονομία και την υγεία
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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Κρακοβία
•
•

Βελτιώσεις στις στάσεις των λεωφορείων, του τραμ και του
περιβάλλοντος των πεζών στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής
Στόχοι πολιτικής – ασφάλεια, προστασία, υγεία, κοινωνική ένταξη,
τουρισμός

Φωτο: Maciej Michnej

Φωτο: ELTIS / Harry Schiffer
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Νότιγχαμ
Επιχορήγηση λεωφορείων και τραμ στην ευρύτερη περιοχή του
Νότιγχαμ

Εκτιμώμενη

Πραγματική
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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

Πηγή: Δημοτικό Συμβούλιο του Γιόρκ, www.york.gov.uk/transport/ltp/ltp1/delivery/
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Η περίφημη διαδικασία του σχεδίου
βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

21

Αλλά τι σημαίνει αυτό στην πράξη;
Κοινή γνώμη για το ΣΒΑΚ

Το ΣΒΑΚ στην πράξη

Όλοι πρέπει να πουλήσουν τα
αυτοκίνητά τους
Δε θα γίνονται πλέον κατασκευές
νέων δρόμων

Ορισμένοι άνθρωποι πρέπει να χρησιμοποιούν τα
αυτοκίνητά τους λιγότερο
Εξέταση φθηνότερων επιλογών κι έπειτα επιλογή της
καλύτερης επιλογής για την επίτευξη των στόχων, π.χ.
κατασκευή νέου δρόμου
Καθορίστε τι θέλετε να επιτύχετε (βελτίωση ασφαλείας,
περιβάλλοντος, οικονομίας) και επιλέξτε τα μέτρα για να
το κάνετε. Σκεφτείτε πριν κατασκευάσετε.
Διασφάλιση της προσβασιμότητας για την κάλυψη των
αναγκών των ανθρώπων

Δε θα κατασκευάζονται πλέον νέες
υποδομές μεταφορών
Το ΣΒΑΚ αποτρέπει τους
ανθρώπους από το να
μετακινούνται – στοχεύει να
μειώσει την κινητικότητα
Έχει να κάνει μόνο με το
περιβάλλον

Πρόκειται για το περιβάλλον, την ασφάλεια, την ποιότητα
ζωής, τους πράσινους χώρους, την οικονομική ανάπτυξη
- και για το πώς οι μεταφορές μας βοηθούν να τα
επιτύχουμε
Όλοι θα χρησιμοποιούμε ποδήλατα Αργή αλλαγή των συνηθειών μετακίνησης σε βάθος
μέχρι το επόμενο έτος
χρόνου ώστε να μειωθεί η χρήση αυτοκινήτων
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<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker>

Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα
εμπόδια στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ;

•
•
•
•
•
•
•

Οργανωτικοί ρόλοι και ευθύνες - εσωτερική αγορά
Πολιτική δέσμευση
Ανεπαρκής ενοποίηση μεταξύ πολιτικών και σχεδίων, π.χ.
χρήσης γης και μεταφορών
Περιορισμένοι πόροι και δεξιότητες (απόκτηση
ικανοτήτων)
Χρηματοδότηση για την υλοποίηση
Περιορισμένη στήριξη του κοινού και των εμπλεκόμενων
φορέων
Έλλειψη στοιχείων ή πόρων για παρακολούθηση και
αξιολόγηση
23

Το PROSPERITY θα παρέχει περιλήψεις
των ΣΒΑΚ των πρωτοπόρων πόλεων στα
Λιθουανικά
Βιέννη, Αυστρία

Νταντί, Σκωτία

Σιντ Νίκλαας,
Βέλγιο

Βιτόρια Γκαστέιζ, Ισπανία
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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 | www.eu-advance.eu
CH4LLENGE | www.sump-challenges.eu
ENDURANCE | www.epomm.eu/endurance
EVIDENCE | www.evidence-project.eu
Poly-SUMP | www.poly-sump.eu
Urban Transport Roadmaps | www.urban-transport-roadmaps.eu
CIVITAS e-μαθήματα | www.civitas.eu
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Το ELTIS αποτελεί καλή πηγή
πληροφόρησης και καλών πρακτικών
http://www.eltis.org/mobility-plans/sump-concept
Διαδικτυακό σεμινάριο SOLUTIONS: Σχέδια Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας
(64 λεπτά)
Είναι ένα ερωτηματολόγιο
σχετικά με την διαδικασία
ανάπτυξης του ΣΒΑΚ και
δίνει τη δυνατότητα στις
αρμόδιες αρχές να
μετρήσουν την πρόοδό
τους προς ένα γνήσιο
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας.
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Οδηγίες και μαθήματα σχετικά με βασικές
προκλήσεις / συστατικά στοιχεία του
ΣΒΑΚ
Μπορείτε να κατεβάσετε τις
οδηγίες στο:
www.sump-challenges.eu/kits
Διαδικτυακά εκπαιδευτικά
μαθήματα για αυτές τις
προκλήσεις:
https://www.mobilityacademy.eu/course/index.php
?categoryid=4
Άλλα διαδικτυακά μαθήματα /
σεμινάρια για τα ΣΒΑΚ:

https://www.mobilityacademy.eu/course/
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CIVITAS Urban Mobility Tool Inventory –
Μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με
πάνω από 100 εργαλεία
http://civitas.eu/tool-inventory

Εργαλείο Urban Transport Roadmaps (εκπαιδευτική συνεδρία 3)
www.urban-transport-roadmaps.eu

Ένα ποσοτικό εργαλείο για την υποστήριξη της ανάπτυξης
σεναρίων, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και στόχων και την
ανάπτυξη αποτελεσματικών πακέτων μέτρων στον κύκλο
σχεδιασμού του ΣΒΑΚ.
SMP εργαλείο σχεδιασμού κινητικότητας με βάση
πραγματικά δεδομένα (EN)
http://www.wbcsdsmp.org
Εργαλείο για την υποστήριξη πόλεων που αναπτύσσουν
ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα σχέδια βιώσιμης αστικής
κινητικότητας βάσει των 19 Δεικτών βιώσιμης κινητικότητας
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Καθ. Tom Rye
Ινστιτούτο Έρευνας Μεταφορών
Πανεπιστήμιο Napier Εδιμβούργου
5 Colinton Rd | Σκωτία
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.
Το 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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