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A prezentáció menete

•
•

•
•
•
•

Miért van szükség ilyen
tervre?
Mit értünk fenntartható városi
mobilitási terv alatt?
Ez miben különbözik más
sztenderd közlekedési
tervektől?
A mobilitási terv ciklusa
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Erőforrások és eszközök a
mobilitási tervek
kialakításához
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Mit értünk fenntartható városi
mobilitási terv alatt?
A fenntartható városi
mobilitási terv egy
stratégiai terv a városlakó
emberek és vállalkozások
közlekedési igényeinek
kielégítésére, az
életminőség javítására. A
meglévő tervezési
gyakorlatra épül és különös
figyelmet szentel az
integráció, konzultáció és
értékelés elveinek.

De ez egy kicsit
unalmasnak és
közhelyesnek hangzik,
nem?

Forrás: EU SUMP iránymutatások, 2014

A bécsi mobilitási terv részeként létrejött projekt
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Ami ennél érdekesebb, hogy miért
van szükségünk ilyen tervekre?
A „jelezd előre” és „biztosítsd”
megközelítés következményei
• Hosszabb utazási idők és forgalmi
torlódások
• Megnövekedett ÜHG-kibocsátás
• Rossz levegőminőség
• Rossz egészségi állapot – elhízás,
rossz mentális egészség/stressz,
szív- és érrendszeri betegségek stb.
• Autók által uralt városközpontok és
lakóövezetek
• Balesetek
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2. szakasz
Személyek
helyváltoztatásához
3.
kapcsolódó tervezés:
tömegközlekedés, gyaloglás
és kerékpározás, autók Városi élethez
korlátozása kapcsolódó tervezés:

Hangsúly a gépjárművek igényeinek
teljesítésén van

Gépjárművek száma (pl. autók)

A közlekedéspolitika kialakításának
folyamata

szakasz

1. szakasz

Gépjárművekhez
kapcsolódó
tervezés: útépítés,
parkolóhelyek

közlekedés mint „hely”, a
zavaró közlekedési
infrastruktúra
eltávolítása, más célok
támogatása (pl.
egészség)

Idő – fejlődési ciklus
Peter Jones, CREATE tudományos koordinátor jóvoltából
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Hagyományos közlekedéstervezés
(1. szakasz) kontra mobilitási terv (2.
és 3. szakasz)
• Régebbi stílusú közlekedéstervezés – melyik tervet
akarjuk megvalósítani?

•

Fenntartható városi mobilitási terv: a városainkat jobb,
fenntarthatóbb hellyé alakító folyamat:
–
–
–
–
–

•

Közlekedéssel kapcsolatos problémák áttekintése
Célok kitűzése a problémák megoldásához
Intézkedések meghatározása a célok eléréséhez
Intézkedések végrehajtása
Nyomon követés, felülvizsgálat, javítás

Ezt egy tervben foglaljuk össze – de ez mégis inkább
egy folyamat
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A fenntartható városi mobilitási terv
struktúrája
Stratégia

Célok meghatározása, mutatók
Kerékpározás

Gyaloglás

Tömegközlekedés

Mobilitás
irányítása
Közúti biztonság

Parkolás
kezelése

Megközelíthetőség

Karbantartás

Forgalomkorlátozás/
irányítás

Intermodalitás

Teherszállítás

Nyilvános konzultáció
Szemléletek/intézkedések minden „eszközhöz”
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Nyomon követés, felülvizsgálat, javítás

Integrálás más szakpolitikákkal –
tervezés, egészségügy,
környezetvédelem

Problémaelemzés

A közlekedéspolitika különböző
szakaszainak fókuszpontja
Fenntartható városi mobilitási terv
1. szakasz
• Átlagos hálózati
sebességek
• Mindennapi
változatosság
• Forgalmi torlódás
• Parkolóhelyek
elérhetősége

2. szakasz
• Tömegközlekedés
gyakorisága és
megbízhatósága
• Buszmegállók és
állomások
megközelíthetősége

3. szakasz
• Módok szerint eltöltött
idő
• Utcai tevékenységek
intenzitása
• Helyben töltött idő

• Biztonság és védelem

• Színvonalas közterek
értéke

• Közúti balesetek

• Akadálytalan utazás

• A lakosság egészsége

• Zaj

• Tömegközlekedési
módok megoszlása

• Szociális interakció

• Levegőszennyezés

• Gyalogos/kerékpáros
módok megoszlása

• Társadalmi
egyenlőséghez és
beilleszkedés

• Háztól házig utazási
idők módok szerint

• Közösségi
takarékosság

Peter Jones, CREATE tudományos koordinátor jóvoltából
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Fenntartható városi mobilitási
tervek és hagyományos
közlekedéstervezés
Hagyományos közlekedéstervezés

Fenntartható városi mobilitástervezés

Központban a forgalomszervezés

Központban az ember

Legfőbb cél:
forgalmi kapacitás és sebesség

Legfőbb célok: megközelíthetőség és életminőség, valamint fenntarthatóság,
gazdaságélénkítés, szociális egyenlőség, közegészség és környezetminőség

Alapvetően egy fajta közlekedési módot
kezel

Az összes közlekedési mód összehangolt fejlesztésével foglalkozik, ahol az átfogó
cél az alacsony károsanyag-kibocsátású és fenntartható közlekedési módok
előnyben részesítése

Központban az infrastruktúra-fejlesztés

Integrált intézkedéscsomag a költséghatékony megoldások érdekében

Szektoralapú tervdokumentáció

Szektoralapú tervdokumentáció, mely összhangban van, illetve kiegészíti a
kapcsolódó szakpolitikákat (mint pl. a területhasználat és területfejlesztés, szociális
szolgáltatások, egészségügy, közbiztonság stb.)

Rövid- és középtávú megvalósítási terv

Rövid- és középtávú megvalósítási terv, mely része egy
hosszú távú stratégiának

Közigazgatási területhez kapcsolódik

Munkába járási szokásokon alapuló funkcionális területhez kapcsolódik

Közlekedésmérnökök területe

Szakterületeket egyesítő tervező csapatok

Szakértők terveznek

Érdekcsoportok bevonásával, átlátható és valódi társadalmi részvétellel történik a
tervezés

Korlátozott hatásértékelés

Rendszeres hatásfigyelés és -értékelés. Ez alapján folyamatos tanulás és korrigálás

Forrás: ELTIS SUMP iránymutatások, 2014
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Milyen eredmények érhetők el ezzel?
Számos város alakította át magát szerte
Európában integrált, stratégiai szemléletű
és hosszú távú közlekedéstervezéssel, és
így sokkal fenntarthatóbb és élhetőbb
hellyé vált
Az alábbi videók foglalják össze a fenntartható városi mobilitási terv
folyamatát és azt, hogy ez hogyan alakította át a városokat:
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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Életminőség és mobilitási politika

Mobilitási pontszám

Teljes mobilitási rangsor

www.mercer.com
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Egy város megváltoztathatja az
arculatát – és a gazdaságát is?
A fenntartható városi
mobilitás terv végrehajtása
után:

•

A lakosságcsökkenés
megfordult – az emberek
elkezdtek visszaköltözni
a városba – 5%-os
lakosságnövekedés
1999–2008 között

•

Az egy főre eső
beruházás 20%-kal
meghaladja a regionális
átlagot

•

Új cégek növekedése
25%-kal meghaladja a
regionális átlagot

ma

Photos: City of Gent

80-as évek

(forrás – www.gent.be)

12

Végrehajtás a lakosság segítségével
A nyilvánosság aktív tájékoztatása a vasútállomás átalakításáról

Forrás: Gent Sint-Pieters projekt, www.projectgentsintpieters.be/
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Ljubljana – a városközpont átalakítása
A fenntartható városi mobilitási terv előtt és után: Szlovénia

Ljubljana városa, ELTIS Galéria
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Ljubljana
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Ljubljana
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Gazdasági és egészségi előnyök
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI

Nyereség a társadalom számára minden extra
kerékpárral megtett km után Koppenhágában

Költség a társadalom számára minden
extra autóval megtett km után
Koppenhágában

A KERÉKPÁR
EGÉSZSÉGÜGYI ELŐNYEI

Halálozási ráta csökkenése a munkába
minden nap kerékpárral járó felnőtteknél

Kerékpározásból eredő egészségi
előnyök értéke Koppenhágában
(DKK)

ÖTSZÖR TÖBB KERÉKPÁR, MINT AUTÓ

2012
Copenhageners
owned körülbelül
approximately
bicycles and
2012:
a koppenhágaiak
650650,000
000 kerékpárral
és 125,000
125 000
cars,
corresponding
to 5.2 amely
bicycles5,2
forkerékpárt
each car jelent egy autóra vetítve
autóval
rendelkeztek,

5-BŐL 4
All
of Copenhagen
haave
Minden
koppenhágai
access
to
a
bicycle
hozzáfér kerékpárhoz

Koppenhága
Részletek a Koppenhágai Zöld
Beszámolók 2012 jelentésből.
Kép forrása: Koppenhága városa
Elsődlegesen használt közlekedési eszköz munkába és iskolába menet Koppenhágában, 1996–
2012
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Krakkó
•
•

A busz- és villamosmegállók, illetve a gyalogosok környezetének
javítása egy szélesebb körű stratégia részeként
Szakpolitikai célkitűzések – biztonság, védelem, egészségügy,
társadalmi befogadás, idegenforgalom

Fénykép: Maciej Michnej

Fénykép: ELTIS / Harry Schiffer
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Nottingham
Buszok és villamosok utasszáma Nagy-Nottinghamben (forgalom millió főben)

Tervezett

Tényleges
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Az eredmények áttekintése: York
Autóbuszok utasforgalma

%-os növekedés

Eredmények 2001–2006:
• Az autóbuszok utasszáma
45%-kal nőtt
• A csúcsidős városi
forgalom alacsonyabb az
1999-es szintnél
• Magas színvonalú P+R
szolgáltatás működik
• 10%-kal nőtt az autón
kívüli eszközök használata
a belváros felé
csúcsidőben
• Több mint 20%-kal
visszaesett a közúti
balesetek száma

Tervezett
Tényleges
Tendencia

Forrás: York város tanácsa, www.york.gov.uk/transport/ltp/ltp1/delivery/
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A fenntartható városi mobilitási terv híres
folyamata
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De mit jelent ez a gyakorlatban?
Gyakran felmerülő ötletek a tervről

A terv a gyakorlatban

Mindenkinek el kell adnia az autóját Néhányan kevesebbet használják az autójukat
Nem építenek többet új utakat
Először megvizsgálják az olcsóbb megoldásokat, de
utakat is építhetnek, ha ez a legjobb módja a célok
elérésének
Nem építenek többet új közlekedési Gondoljuk át, mit is akarunk elérni (Biztonság? Jobb
infrastruktúrát
környezet? Jobb gazdaság?), és ezután válasszuk meg
az intézkedéseket, amelyekkel elérjük céljainkat.
Gondolkodjunk, mielőtt építünk valamit
A mobilitási terv elveszi az
Az elérhetőség biztosításáról szól, hogy az emberek
emberek kedvét az utazástól –
megkapják, amire szükségük van
csökkenteni akarja a mobilitást
Csak a környezetről szól
A környezetről, biztonságról, életminőségről, zöld
területekről, gazdasági növekedésről szól – és arról,
hogyan segít nekünk a közlekedés megvalósítani ezeket
a dolgokat
Jövő évtől mindenki biciklivel fog
A közlekedési minták lassú, éveken át tartó
járni
megváltoztatásával jár, hogy egy kicsit csökkenjen az
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autóhasználat
<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker>

Melyek a mobilitási terv
megalkotásának legfőbb akadályai?

•
•
•
•
•
•
•

Szervezeti szerepkörök és kötelezettségek – belső
elfogadás
Politikai elköteleződés
A politikák és tervek (pl. területhasználat és közlekedés)
nem megfelelő integrációja
Korlátozott erőforrások és készségek (kapacitásépítés)
A végrehajtás finanszírozása
Korlátozott támogatás a nyilvánosság és az érdekeltek
részéről
Adatok vagy erőforrások hiánya a monitoringhoz és
értékeléshez
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A PROSPERITY mobilitási
tervösszefoglalót készít bajnok
városainak magyarul
Bécs, AT

Dundee, Skócia

Sint Niklaas, BE

Vitoria Gasteiz, ES
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Számos forrás áll rendelkezésünkre
A fenntartható városi mobilitási tervek európai platformja | www.eltis.org/mobilityplans
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
Városi Közlekedési Ütemterv | www.urban-transport-roadmaps.eu
CIVITAS e-kurzus | www.civitas.eu
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Az ELTIS nagyon jó információkat és
bevált gyakorlatokat tartalmaz
http://www.eltis.org/mobility-plans/sump-concept
SOLUTIONS webinárium: Fenntartható városi mobilitási tervek (64
perc)
Ez egy kérdőív a
fenntartható városi
mobilitási terv fejlesztési
folyamatáról, amelynek
segítségével a tervező
hatóságok mérhetik a
valós fenntartható városi
mobilitási terv felé tett
előrehaladásukat.
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Néhány iránymutatás és tanfolyam a főbb
kihívásokról / mobilitási terv elemeiről
Az iránymutatások itt érhetők
el:
www.sump-challenges.eu/kits
A kihívásokról online
tanfolyamok itt érhetők el:
https://www.mobilityacademy.eu/course/index.php?
categoryid=4
Egyéb, mobilitási tervhez
kapcsolódó online kurzusok/
webináriumok:
https://www.mobilityacademy.eu/course/
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<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker>

CIVITAS Városi Mobilitási Eszköz Jegyzék
– Több mint 100 eszközt tartalmazó online
adatbázis
http://civitas.eu/tool-inventory

Városi Közlekedési Ütemterv eszköz (3. képzés)
www.urban-transport-roadmaps.eu
Forgatókönyvek kialakítását, célok és prioritások meghatározását,
és a mobilitási terv tervezési ciklusában hatékony
intézkedéscsomagok megalkotását segítő mennyiségi eszköz.
SMP tényeken alapuló mobilitási tervezési eszköz (EN)
http://www.wbcsdsmp.org
A városoknak tényeken alapuló, integrált, fenntartható városi
mobilitási tervek kialakításában segítő eszköz, mely 19
fenntartható mobilitási mutatón alapul.
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Tom Rye professzor
Transport Research Institute (Közlekedési Kutatóintézet)
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5 Colinton Rd | SKÓCIA
www.napier.ac.uk | t.rye@napier.ac.uk
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www.sump-network.eu
Szerző: Tom RYE professzor (Edinburgh Napier University)
Szerkesztő: Dr Nazan Kocak (Edinburgh Napier University)
Kiadó: CIVITAS PROSPERITY
Jogi nyilatkozat: A szerzők kizárólagos felelősséget vállalnak a tartalomért, amely nem
feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét. Az Európai Bizottság nem felel a benne
foglalt információk felhasználásáért. A képeket (eltérő rendelkezés hiányában) az adott
partner bocsátotta rendelkezésre, és beleegyezett azoknak az ebben a kiadványban
történő megjelentetésébe.

A CIVITAS PROSPERITY projektet az
Európai Unió Horizont 2020 kutatási és
innovációs programja támogatja a 690636.
számú támogatási szerződésnek
megfelelően.
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