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1 Shrnutí plánu udržitelné mobility města
Vitoria-Gasteiz
Před patnácti lety, na počátku 21. století, byla pověst města Vitoria-Gasteiz
pro vyvážený růst, pečlivé urbanistické plánování a obavy z environmentálních
a sociálních aspektů ohrožena novými výzvami. Zrychlený růst města měnil
jeho rozsah a strukturu a vyvíjel tak tlak na to, jak se lidé pohybovali, v té době
hlavně pěšky. Systém městské mobility a dostupnosti města Vitoria-Gasteiz
byl konfrontován se situací, která vyvolávala rostoucí obavy týkající se jeho
statutu a budoucího vývoje jak ve společnosti, tak ve veřejných řídicích
orgánech. Z tohoto důvodu byl zahájen proces reflexe a činnosti týkající se
systému, jehož cílem je poskytnout rámec soudržných cílů, strategií a opatření
s cílem čelit zjištěným a předpokládaným problémům.
V reakci na tyto otázky začalo město Vitoria-Gasteiz v březnu 2006 pracovat
na projektu SUMP nazvaném "Sustainable Mobility and Public Space
Plan". Plán byl zaměřen na snížení dopadu dopravy na životní prostředí a
hluku z dopravy a zvýšení dostupnosti veřejných prostranství. Město chtělo
zdvojnásobit své úsilí, aby se veřejné prostory staly příjemným prostředím,
aby se lidé znovu setkávali; jinými slovy, vrátit veřejný prostor lidem.
Tímto způsobem začal konzultační proces, který byl zahájen zakládáním
občanského fóra pro udržitelnou mobilitu ve Vitoria-Gasteiz a začlenil
skupinu sociálních aktérů, politiků a techniků, kteří by nejprve pracovali na
vymezení konsensuálního scénáře týkajícího se udržitelného modelu mobility
a žádoucího veřejného prostoru pro Vitoria-Gasteiz.
V důsledku tohoto participačního procesu byla na jaře roku 2007 podepsána
Občanská smlouva pro udržitelnou mobilitu, dokument, který odráží tento
konsensuální scénář a který od té doby vedl k vytvoření mapy tras, na které se
zaměřila strategie pro plánování transformace systému mobility našeho města.

1.1 Popis
SUMP města Vitoria-Gasteiz ("Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público
de Vitoria-Gasteiz", Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2007) vychází
z podmínek získaných z participativního procesu občanského fóra pro
udržitelnou mobilitu, který stanovil následujících 14 cílů, seskupených do 3
oblastí:
1.1.1 Udržitelnost
Obnovit koncepci udržitelnosti pro Vitoria-Gasteiz a řešit ji nad rámec životního
prostředí.

1.1.2 Udržitelná mobilita
Vytvořit novou hierarchii ve využívání města, ve kterém hraje prim chodec,
následovaný nemotorizovanými způsoby dopravy a veřejnou dopravou a nakonec i
soukromá vozidla.
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Zajistit koexistenci mezi různými druhy dopravy a jejich interoperabilitou, zejména
těch nemotorizovaných.
Stimulovat a podporovat využívání veřejné dopravy a odrazovat od používání
osobního vozidla.
Podporovat a promovat nemotorizované druhy dopravy.
Dosáhnout efektivního a účinného dopravního systému, pokud jde o využití energie.
Podporovat všeobecnou přístupnost k různým způsobům dopravy.
Citovat a informovat občana o různých způsobech cestování.

1.1.3 Městský model
Usilovat o bezpečné a dostupné město.
Cílit na město s nižší hladinou hluku a znečištění.
Nalézt řešení pro mobilitu, která nezahrnují zábor území.
Integrace mobility do městských politik.
Dosáhnout dostatečného veřejného prostoru pro občany a omezeného prostoru pro
motorová vozidla, upřednostňovat občany namísto soukromých vozidel. Dobrá
komunikace pro chodce a cyklisty, stejně jako pro rychlou a častou veřejnou dopravu
obsluhující vzdálenější lokality.
Zajistit veřejný prostor, který vítá sociální a ekonomický život a integruje obchodní
příležitosti a prostory pro volný čas a služby. Veřejný prostor, který vítá časté
kolektivní činnosti pro malé skupiny.
Tyto cíle souvisejí s problémy shrnutými v následující tabulce:
Cíl

Související problémy

Oblast: Udržitelnost
1. Udržitelnost zahrnuje
dopravu

Snížení úrovně osídlení měst navzdory
zaměřenému na kvalitu životního prostředí

úsilí

Oblast: Udržitelná mobilita
2. Nová hierarchie
3. Koexistence a
interoperabilita mezi
metodami
4. Více veřejné dopravy a
méně aut

Prodloužení délky jízd
Zvýšení počtu metropolitních cest
Zvýšení počtu středních a dlouhých cest
Konsolidace "vlastnictví" a používání automobilů
Nevyváženosti a negativní tendence v modálním
rozdělení (modal split)
Nízká konkurenceschopnost veřejné dopravy

5. Více chodců a cyklistů
6. Energetická efektivita

Negativní dopady na využívání aut

7. Univerzální dostupnost

Zvýšení efektu překážek infrastruktur

8. Citlivý přístup a
informovanost

Nevyváženosti a negativní
rozdělení (modal split)

tendence

v

modálním
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Oblast: Městský model
9. Více bezpečnosti
10. Méně hluku a znečištění

Negativní dopady na využívání aut

11. Bez zastavění dalšího
území
12. Integrace dopravy a
území

Prodloužení délky jízd
Snížení úrovně osídlení měst navzdory
zaměřenému na kvalitu životního prostředí

13. Více veřejného prostoru
pro udržitelné metody

Snížení dostupnosti veřejného prostoru pro občany
Nízká konkurenceschopnost veřejné dopravy

14. Kvalita a komplexita
veřejného prostoru

Ztráta „blízkosti“ jako městská hodnota

úsilí

Tabulka 1: Cíle SUMPu města Vitoria-Gasteiz a související problémy

SUMP, stejně jako závěry participativního procesu, které slouží jako inspirativní základna,
výslovně neuvádějí strategie, které mají být implementovány. Nicméně SUMP VitoriaGasteiz definuje opatření, která mají být provedena. 81 specifických opatření v procesu
účasti v PMSEP bylo shromážděno ve 27 opatřeních a seskupeno do 6 témat:
Téma

Opatření
(1) Vývoj nové městské buňky, superbloků (~ 400x400m, viz následující
kapitola) věnovaných motorizaci a tvořené obvodem hlavních
silnic/sběrných komunikací. Spojení těchto typů článků vytváří síť
základních silnic, na nichž se pohybuje veškerá motorizace, zejména
tranzit
(2) V ulicích uvnitř městských celků je dopravní provoz omezen a je povolen
pohyb ostatních vozidel: tj. vozidla rezidentů, nakládka a vykládka
Provoz
zásobování, nouzové situace, služby atd.
automobilové
(3)
Jako obecné kritérium platí, že jízdní pruhy pro vozidla mají šířku 2,5 m s
dopravy
cílem snížit rychlost, zvýšit průjezdnost a využít zbývajícího prostoru
(dnes je většina jízdních pruhů širší než 3 m), kde je to vhodné, pro
cyklistické a autobusové pruhy
(4) Nový systém krátkého cyklu semaforů
(5) Návrh použít spojení současné železnice mezi Av. Gasteiz a Los Herrán
jako základ podzemní sítě
(6) Vytvoření městské parkovací společnosti
(7) Vybudovat 13.544 podzemních parkovacích míst pro obyvatele a které
jsou krátkodobé, v parkovacích plochách umístěných po celém městě
Parkování
(8) Zavedení "zelené" parkovací plochy (tj. volné pouze pro obyvatele) v
prvotní fázi uvnitř superbloků. Na základních silnicích zřídit systém
regulace parkovacích míst pro krátkodobé stání (OTA)

7 / 28

Veřejná
doprava

Jízdní kola

Městské
stezky

(9) V druhé fázi odstranit povrchová parkoviště z interiéru superbloků a
udržovat systém OTA na základních silnicích, pokud je to kompatibilní s
nasazením cyklistických a autobusových jízdních pruhů
(10) Pro výstavbu šesti logistických platforem 35x35m a dvou 20x25m
využívajících výstavbu sítě parkovišť
(11) Návrh pěti periferních parkovišť (Park & Ride) s cílem zabránit vjezdu
velkého množství cizích vozidel do města. Tato parkoviště jsou napojena
na síť veřejné dopravy
(12) Pro zavedení nové autobusové sítě s cílem zvýšit frekvenci provozu a
přizpůsobit novou tramvajovou dopravu, snížit stávající linky z 18 na 7
(13) Vytvoření 68,3 km odděleného autobusového pruhu
(14) Nasazení dvou okružních vysokokapacitních autobusových linek
(BRT), z nichž jedna přesahuje město z východu na západ po stávající
železniční trati a druhá slouží ve funkci distributora, po vnějším městském
okruhu
(15) Propojit městskou autobusovou síť s regionálními autobusy, vytvářet
přestupní uzly u vjezdových bran, ve strategických bodech (nová stanice
atd.) druhého městského kruhu
(16) Zřízení autobusových a cyklistických přestupních uzlů s využitím
systému půjčování jízdních kol, zejména v průmyslových polygonech
(17) Přeměna autobusových zastávek na funkční městské uzlové body:
posílení přestupu na udržitelné způsoby dopravy a poskytování
environmentálních (skladování energie, třídění odpadu apod.) a
městských informací pomocí místních webových stránek
(18) Vytvoření kanceláře pro jízdní kola s cílem spravovat novou síť
(údržba, infrastruktura, značení atd.), půjčování jízdních kol a vzdělávací,
komunikační a participační služby za účelem podpory tohoto druhu
dopravy
(19) Dokončit stávající hlavní síť cyklistických pruhů, a tudíž vytvořit
nepřetržitou a bezpečnou síť, která obsluhuje celé město
(20) Vyvinout sekundární síť cyklistických tras, která propojuje všechny
čtvrti
(21) Dokončení sítě míst pro půjčování kol se službou, která běží po celý
rok
(22) Vytvoření sítě městských cest pro chodce s kontinuitou a vysokou
kvalitou, která pokrývá celé město. Jejich překrytí se sítí základních
komunikací má být co nejvíce vyloučeno, aby se zvýšil komfort a
bezpečnost
(23) Vytvářet vnitřní ulice jednotlivých částí superbloků s cílem poskytnout
univerzální přístupnost všem, včetně osob se sníženou pohyblivostí, a
zajistit, aby se rychlost motorových vozidel (obyvatelé, nakládka a
vykládka, mimořádné události atd.) přizpůsobila rychlosti lidí, kteří cestují
pěšky. Superbloky sestávají z "10 oblastí" (rychlost omezena na 10
km/h). Obecné zavedení superbloků bude provedeno ve fázích (další
informace naleznete v další části)
(24) Návrhy týkající se zvláštních cest jsou v první řadě prodloužením
stávající trasy vedoucí do parku Armentia začínajícím v obci/čtvrti
Abetxuco a na druhé straně vytvořením cesty, která sjednotí zelený pás
z východu na západ přes město, přes současnou železniční trať
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Městské
zelené
prostory

(25) Zvyšovat městskou vegetaci a rozšiřovat její objem v ulicích tam, kde
je to vhodné. S transformací ulic uvnitř superbloků je možné zvýšit počet
stromů
(26) Vytvořit trasy pro pěší, které jsou atraktivní ve vztahu k vegetaci a
jejich změně barvy v různých sezónách roku. Mapy aktuální vegetace
byly navrženy tak, aby se vytvořily spektakulární promenády různorodé
barevnosti výsadby v různé roční doby.
(27) Vytvořit zelené průchody, které spojují východní a západní část města
podél stávající železniční trati.

Tabulka 2: Seznam opatření zvažovaných v rámci SUMP podle jednotlivých témat

Hlavním koncepčním nástrojem, který navrhla PMSEP pro splnění svých cílů, je superblok.
Jak je patrné z následující části (obrázek 1), superblok se v podstatě skládá z nového
uspořádání silnic a městských bloků, v nichž jsou ulice v závislosti na jejich určení rozděleny
do dvou typů. Na jedné straně se jedná o část silnice, která tvoří síť základních komunikací
a umožňuje mobilitu tranzitní motorové dopravy (cirkulace veřejné a soukromé osobní
dopravy). Na druhou stranu tato mřížka obklopuje soubor bloků nebo superbloků, jejichž
vnitřní ulice upřednostňují metody pro chodce a cyklisty a veřejný prostor je věnován spíše
společenské interakci než mobilitě.
Díky uspořádání superbloků se snižuje pohyb tranzitní dopravy v rámci superbloků, síť linek
veřejné dopravy je reorganizována tak, aby byly přímější a efektivnější a aby se získal
prostor s cílem upřednostnit udržitelnější metody a podporovat další odlišné využití
veřejného prostoru kromě mobility.
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2 Schéma superbloků ve městě VitoriaGasteiz
Superbloky jsou inovativním schématem urbanistického plánování pro
obnovení života v ulicích, který byl utlumen pohybem a parkováním vozidel.
Superbloky podporují sousedské společenské vztahy, neboť umožňují různá
využití veřejného prostoru, než jen pro dopravu.

Obrázek 1: Koncept superbloku (zdroj: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona)

2.1 Popis problému
Před nedávnou fází rozvoje města, která začala na počátku 21. století, se Vitoria-Gasteiz
(Baskicko, Španělsko) vyznačovala silnou kulturou pěší dopravy. Relativně malá, kompaktní
a plochá městská oblast nabízí ideální prostředí pro nemotorizovanou dopravu. Tato kultura
je však nyní ohrožena nárůstem automobilové dopravy v důsledku růstu na velikost města,
kde již není pěší mobilita nejkonkurenceschopnější.
Z tohoto důvodu je hlavní část veřejného prostoru ve městě Vitoria-Gasteiz v současné době
věnována soukromým automobilům (jízdní pruhy, parkoviště atd.). Když byla dokončena
první analýza veřejného prostoru jako předběžný krok k vytvoření plánu udržitelné městské
mobility a veřejného prostoru (SUMPSP), údaje ukázaly, že více než 70 % prostoru bylo
vyhrazeno pro výhradní užívání osobních automobilů, i když téměř 70 % mobility v typické
pracovní dny ve Vitoria-Gasteiz je pěšky. V důsledku toho byl projekt SUMPSP navržen tak,
aby výrazně rozšířil prostor pro chodce.
Kromě toho bylo zaznamenáno, že více než třetina obyvatelstva měla hladiny hluku nad
úrovněmi doporučenými Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a že to bylo z velké části
důsledkem provozu soukromých automobilů. Vedle toho byly automobily jedním z hlavních
zdrojů imisí měřených uvnitř města.
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2.2 Jak to funguje
Model superbloku představuje nejlepší dílo z plánu SUMPSP Vitoria-Gasteiz, zpracovaného
v roce 2009. Superblok je geografický prostor, který pokrývá několik městských bloků (viz
obrázek výše). Model superbloku vyhrazuje prostor uvnitř superbloku pro chodce a cyklisty.
Soukromé automobily a hromadná doprava jsou omezeny na ulice kolem těchto bloků (tzv.
Hlavní silnice/sběrné komunikace).
V souladu s tímto systémem město Vitoria-Gasteiz určilo nový rámec pro mobilitu a městský
prostor složený ze 77 superbloků, které budou postupně implementovány. Tato předběžná
studie poskytuje nástroje k posouzení a plánování konečného návrhu a implementace
každého ze superbloků, což umožňuje integraci prací s dalšími opatřeními navrženými ke
zlepšení mobility ve městě, jako je implementace nové sítě veřejné dopravy, omezení
přístupu do centra města, nové řízení křižovatek pro novou síť veřejné dopravy,
implementaci nové sítě pro chodce a cyklisty, logistiku městské nákladní dopravy atd.
V této souvislosti každá rekonstrukce ulice, která byla provedena v posledních letech, se
řídila výše zmíněným rámcem.

Obrázek 2: Příklad nasazeného modelu superbloku v ulici Prado ve městě Vitoria-Gasteiz

2.2.1 Přínosy a kdo všechno profituje
Hlavními cíli modelu superbloku bylo obnovení veřejného prostoru pro chodce (snížení počtu
osobních automobilů), snížení hlučnosti a škodlivých emisí plynů, umožnění větší
rozmanitosti aktivit a lepší dostupnost v zasažené oblasti, podpora veřejné dopravy a take
zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
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Plocha pro pěší v pilotním superbloku, která vyžadovala významné zásahy, se zvýšila z
45 % celkové plochy před akcí na 74 %. Kromě toho hladiny hluku měřené v demonstrační
oblasti byly po realizaci superbloku sníženy z 66,50 dBA na 61,00 dBA. Tyto výsledky jsou
přímo spojeny se snížením počtu motorizovaných vozidel v zóně. V tomto ohledu došlo k
42% snížení emisí CO2, 42% snížení emisí NOx a 38% snížení částic PM10.

Obrázek 3: Příklad zavedeného superbloku v ulici Sancho el Sabio ve Vitoria-Gasteiz

2.2.2 Nevýhody a nebezpečí
Vysoká cena za transformaci veřejného prostoru, kterou realizace vyžaduje, může být
bariérou. Nicméně lze rozložit činnosti podle tohoto schématu do několika fází. V našem
případě, po finanční krizi v roce 2008 a kvůli kontextu krize v místní ekonomice, město
přizpůsobilo plány na realizaci všech superbloků v centru města, aniž by muselo vynaložit
velké množství peněz na realizační práce a řešit velké změny ve struktuře ulic. Tento plán
byl založen na definici a signalizaci ulic s nízkou rychlostí, aby přiměly motorizované vozy
přizpůsobit svou rychlost chodcům a cyklistům. Stejně tak by instalace několika prvků na
chodníku (nádoby s květinami atd.) Přispěla k požadovanému snížení rychlosti vozidel.
Intervenční plány pro celkem 47 ulic byly upraveny podle těchto kritérií.

2.2.3 Analýza zájmových skupin – kdo jsou řidiči, kdo jsou jejich protivníci
Od září 2008 se stálá pracovní skupina scházela každý týden s techniky/úředníky a politiky,
aby se zajistila silná shoda ohledně opatření, která mají být provedena.
Rozvoj úplné nové sítě veřejné dopravy podle modelu superblok vyvolal obavy mezi občany,
kterých se změna přímo dotkla. Stálý kontakt s občanskými sdruženími udržovala obec.
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Snížení počtu parkovacích míst na ulicích a rozšíření regulovaného placeného parkovacího
místa v centru města bylo dalším zdrojem obav. Občané a některá sdružení obchodníků
takové akce kritizovali.
Byla navržena a zahájena komunikační kampaň pro SUMPSP, aby vytvořila koncepční
příznivé vnímání občanů k nové kultuře udržitelné mobility. Kampaň zahrnovala inzerci
v novinách, autobusových přístřešcích, venkovní reklamě, rozhlase a internetu atd.
Nalezli jsme také určitý nesouhlas s koncepcí mezi městskými úředníky, techniky a politiky.
Po intenzivních pracovních jednáních se však většina účastníků zabývajících se městskou
mobilitou Vitoria-Gasteiz dohodla na modelu superbloků a podepsala pakt za účelem jeho
posílení a podpory.

Obrázek 4: Příklad nasazeného modelu superbloku v ulici Sancho el Sabio ve městě VitoriaGasteiz

2.3 Právní rámec
Model je hlavním dílem SUMPSP Vitoria-Gasteiz a bude začleněn do Urban master planu
města, a proto má plnou podporu místních zákonů a předpisů.
Vzhledem ke komplexní distribuci elektrické energie v Baskicku existuje několik aspektů,
které musí být dohodnuty s jinými správními orgány. Konkrétně silnice a mobilita mimo jádro
města je spravována provincií; tramvajová zařízení jsou v rukou regionální vlády; a velké
infrastruktury, jako jsou meziměstské vlakové linky a infrastruktury, jsou řízeny španělskou
vládou.

13 / 28

Obrázek 5: Příklad nasazeného modelu superbloku v ulici Sancho el Sabio ve městě VitoriaGasteiz, před a po

2.3.1 Možnosti strategie pro města
Takový model snižuje prostor pro osobní automobily a dramaticky mění strukturu veřejného
prostoru a představuje velkou inverzi rozpočtu, takže je velmi ovlivněn politickými
rozhodnutími.
Za prvé, místní politická moc musí s tímto modelem souhlasit a získat podporu jiných
politických stran, aby dosáhla konsenzu o jeho realizaci.
Model může být přizpůsoben aktuálnímu stavu: tvůrci politik se mohou rozhodnout uplatnit
radikální změny, ale pokud je opozice silná a rozpočet je průměrný, lze použít přechodnou
metodiku k provádění lehčích, menších a levnějších akcí (např. pomocí signalizace a
malování) bez ztráty směru k hlavnímu cíli.

2.3.2 Kdo (na magistrátu) se tomu musí věnovat
Město má stálou pracovní skupinu složenou z technických pracovníků různých oddělení,
která ovlivňují mobilitu města. Pracovní skupina je koordinována Centrem ekologických studií
(CEA) Vitoria-Gasteiz, subjektu, který je součástí městské struktury, ale má vlastní
pravomoci.
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Účastníky pracovní skupiny jsou: oddělení městského plánování, oddělení životního
prostředí, městské komunikace, místní policie a místní společnost veřejné dopravy
(TUVISA). Na schůzích se rovněž účastní političtí představitelé těchto městských struktur.
Aspekty týkající se pravomocí mimo místní působnost jsou projednávány mimo obec, na
úrovni provincií nebo regionů.

Obrázek 6: Nasazené superbloky ve městě Vitoria-Gasteiz, před a po

2.4 Dobrá/špatná praxe (krátké příklady)
Integrace cyklorežimu do schématu superblok (segregované jízdní pruhy ve vnějších
hlavních ulicích, integrace a zklidnění dopravy ve vnitřních ulicích) zvyšuje využití jízdního
kola a pomáhá cyklistům opustit chodníky. Infrastrukturní změny samy o sobě nevyřeší
konflikt mezi pěšími a cyklisty a jsou potřebná regulační (policejní) a vzdělávací opatření.
Nová síť veřejné dopravy, která je výsledkem režimu superblok, byla optimalizována tak, aby
se počet linek snížil, a současně nabízel obě častější a přímé linky; v důsledku toho se stále
zvyšuje počet cestujících. V současné době však nevyřeší mobilitu některých průmyslových
sídel na okraji města (kde zůstává soukromý vůz jako preferovaný režim).
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2.5 Časový rámec
Vývoj schématu superblok je dlouhodobým úsilím. Musí být integrován do SUMP a jeho
realizace bude trvat několik let. Ve Vitoria-Gasteiz byla realizace zahájena v roce 2008 a
bude trvat nejméně do roku 2023.

Obrázek 7: Příklad nasazeného superbloku v ulici Fermin Lasuen ve městě Vitoria-Gasteiz
Pokud se používá radikální přístup, náklady jsou velmi vysoké, protože akce ovlivňují celou
strukturu města. Ulice musí být kompletně zrekonstruovány, síť veřejné dopravy musí být
přepracována, musí být vytvořeny podzemní parkoviště atd.
V tomto ohledu ve Vitoria-Gasteiz na pozadí ekonomické krize nebylo možné v posledních
letech provádět tyto druhy opatření stejně jako ty, které byly prováděny na počátku
SUMPSP. Další práce v rámci superbloku budou muset být provedeny lehčími (a levnějšími)
akcemi.

2.6 Otevřené otázky
Vzhledem k tomu, že se město rozšiřuje a průměrné vzdálenosti jsou delší, představuje
řešení způsobu použití modelu superblok v nových čtvrtích, které se nacházejí na periferii,
opravdovou výzvu.
Potřeba mobility je výsledkem problémů s dostupností (lidé se musí pohybovat a volit určitý
způsob dopravy v závislosti na tom, kde pracují, společensky žijí, nakupují atd.), Takže je
zřejmé, že segregace činností působí proti požadované podpoře aktivních mobility a pomáhá
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udržovat soukromé vozidlo jako hlavní způsob dopravy. Urbanistické plánování proto
představuje klíčový faktor, který je třeba řešit při řešení mobility.

2.7 Možný budoucí rozvoj
Protože jsou superbloky jádrem SUMPu, závisí jejich rozvoj na politické vůli pro zlepšení
mobility ve městech udržitelným způsobem.

2.8 Jak a kde se v SUMPu superblock hodí
Model superbloku je hlavním konceptem (páteří) SUMPu města Vitoria-Gasteiz.
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3 Monitorování a hodnocení
Kromě nástrojů používaných městem Vitoria-Gasteiz v SUMPu popisuje tento
document 3, které mohou být hodnotné pro jakékoliv město, které se chce
poučit, jak posuzovat svůj SUMP:
(1) Hodnotící zpráva SUMP
(2) Hodnocení evropského projektu CIVITAS MODERN
(3) Panelový průzkum TRANSBICI

3.1 Hodnotící zpráva SUMP
Hlavním výsledkem, který město Vitoria-Gasteiz vypracovalo ohledně monitorování a
hodnocení jeho SUMP, je dokument nazvaný "Zpráva o hodnocení Plánu udržitelné
mobility a veřejného prostoru a Hlavní plán mobility cyklistů Vitoria-Gasteiz" ("Informe
de Evaluación del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público y del Plan Director de
Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz ", Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2017). Anglická
verze bude brzy k dispozici.
Cílem tohoto dokumentu bylo vytvořit nástroj, který by podpořil úvahy o transformaci, kterou
v posledních deseti letech provedlo město v oblasti mobility. Jedná se o hodnocení, které
pomůže při přípravě nové fáze SUMPu a obecně ke zlepšení budoucí mobility ve městě
Vitoria-Gasteiz. Na jedné straně bylo provedeno průběžné hodnocení SUMPu s cílem
identifikovat dosažený pokrok a požadavky na přizpůsobení jeho cílů a opatření s cílem
napomoci další fázi plánování až do roku 2023. Na druhé straně se hodnotil Plán jízdních kol
po ukončení jeho doby platnosti, aby se postoupil k vypracování nového plánu.
Tento proces hodnocení výše uvedených plánovacích nástrojů byl proveden v souladu s
metodikou navrženou v nedávné příručce: "Příručka pro monitorování a hodnocení
CH4LLENGE: Hodnocení dopadu opatření a hodnocení procesů plánování mobility"
(Gühnemann, 2016). Tato příručka strukturuje informace o plánech, které mají být
vyhodnoceny, na čtyři bloky: cíle, strategie, nástroje / opatření a zdroje, které odpovídají
různým aspektům provádění plánu a přidruží kategorii ukazatelů do každého bloku.
Ukazatele výsledků: měřit skutečné dopady ve vztahu k stanoveným cílům.
Ukazatele dopravních aktivit nebo průběžných výsledků: popisují změny v
dopravním systému, které mohou souviset s úspěchem strategií.
Ukazatele výstupu: změřit míru, v jaké byly nástroje nebo opatření zavedeny a zda
se služby zlepšily.
Ukazatele vstupů: poskytují informace o množství zdrojů potřebných k provedení
plánu včetně nákladů, čímž zajišťují transparentnost při provádění plánu a umožňují
hodnocení jeho efektivnosti při využívání zdrojů.
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Logický rámec SUMP
Measured by

Prvky SUMP

Ukazele

Cíle

výsledků

Ukazatele
Strategie

dopravních
aktivit

Ukazele

Nástroje

výsledků

Ukazatele

Zdroje

vstupů
Přispívá do

Obrázek 8: Logický rámec SUMP podle projektu CH4LLENGE

Údaje shromážděné pro účely hodnocení jsou dvou typů. Na jedné straně a na základě výše
uvedené metodiky se používá podrobný seznam ukazatelů, které jsou seskupeny do
kategorií (výsledek, dopravní aktivita, výstup a vstup) podle jejich vztahu s různými bloky
informací a které pomáhají měřit a zhodnotit různé aspekty provádění každého plánu. Na
druhou stranu, řada rozhovorů s různými lidmi souvisejících s mobilitou uvnitř obce, které
pomáhají definovat kontext a kvalitativně kontrastovat shromážděná data s různými
indikátory, aby byla základním diagnostickým systémem pro budoucí etapy plánování.
Výsledky kvantitativní analýzy ukazatelů jsou prezentovány pomocí přibližovací techniky
pomocí kontrolních seznamů, které porovnávají jejich vývoj v čase s požadovanými směry
změny a / nebo se stanovenými prahovými hodnotami. Pro každý z plánů jsou výsledky
prezentovány podle "pokroku v mobilitě" podle cíle (výsledky ukazatelů objektivních a
dopravních činností) a podle "pokroku v provádění" (výsledky výstupních a vstupních
ukazatelů).
Výsledky kvalitativní analýzy založené na rozhovorech jsou prezentovány jako syntéza
témat zahrnutých v rozhovorech, organizovaných podle kritérií významnosti a významu ve
vztahu k cílům hodnocení.
Obě analýzy umožňují provést diagnózu současného stavu systému mobility a dostupnosti a
identifikovat klíčové prvky další fáze SUMP.
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3.1.1 Metodika hodnocení
Ukazatele vybrané pro posouzení plánů byly seskupeny podle cílů a vytvořeny následující
kategorie: ukazatele výsledků, ukazatele dopravní (mezilehlé) ukazatele, vstupní a výstupní
ukazatele. Výběr ukazatelů byl přizpůsoben cílům, strategiím, opatřením a zdrojům.
Dlouhý seznam ukazatelů byl získán z několika projektů, včetně DISTILLATE (Marsden
a kol., 2005), ADVANCE / QUEST (Duportail a Meerschaert, 2013, Barham et al., 2012),
PROPOLIS (Lautso et al. Cost action 356 "K definici měřitelné environmentálně udržitelné
dopravy (EST)" (Jourmard & Gudmundsson, 2010), CityMobil (Marsden a kol., 2007) a
nedávné odborné literatury (Gudmundsson & Sørenson, 2013; A Vaziri, 2012; Litman, 2011;
Litman, 2016; Castillo & Pitfield, 2010; Marsden a kol., 2006). Z tohoto důvodu jsme zvolili
ukazatele, které jsou považovány za relevantnější pro cíle, strategie, opatření a zdroje
zahrnuté v plánech. Výběr byl založen na dvou hlavních kritériích: relevance / vhodnosti
a dostupnosti / snadnosti výpočtu.
Číslování indikátorů se řídí strukturou navrženou metodikou CH4LLENGE. Tato struktura
byla doplněna dalšími ukazateli ve všech kategoriích. Nakonec každý z prvků plánu měl
sadu indikátorů v následujících položkách:
Cíle: od indikátoru číslo 0 až po číslo 38.
Strategie: od čísla 39 až po číslo 55.
Opatření: od čísla 56 až po číslo 69.
Zdroje: od čísla 70 po číslo 78.
Navíc jsme pro každý režim mobility zahrnuli specifické ukazatele a označili je abecedním
indexem, který je součástí čísla indikátoru, podle následujícího schématu:
Motorizované režimy: "a"
Veřejná doprava: "b"
Jízdní kolo: "c"
Chodec: 'd'
Seznam ukazatelů SUMP byl doplněn některými ukazateli z Plánu ukazatelů udržitelnosti
měst 2009 (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2010) a ze zpráv místní Agendy 21.
Pokud jde o plán jízdních kol, zahrnovali jsme také 26 z 28 ukazatelů, které byly původně
navrženy v uvedeném plánu (2 ukazatele výsledku, 6 ukazatelů dopravní aktivity a 18
výstupních ukazatelů). Některé z nich byly mírně upraveny podle aktuálních dostupných
údajů.
Ukazatele výsledků byly seskupeny do dvou podskupin: klíčové ukazatele a další ukazatele.
Některé tabulky byly vytvořeny tak, aby ukazovaly název a popis každého indikátoru, definici
(nebo metodu výpočtu v případě, že nelze přímo měřit), oblast použití, zdroj dat, požadovaný
směr změny, referenční rok a pravidelnost. Na druhém místě jsou v dalších tabulkách
uvedeny ukazatele dopravní aktivity, které se používají k posouzení dopadu provádění
strategií a k určení možných příčin, které vedou k požadovaným výsledkům. Stejně jako v
předchozím případě je každý indikátor podrobně popsán svým názvem a popisem, definicí
(nebo metodou výpočtu, pokud nelze přímo měřit), oblast aplikace, zdroj dat, požadovaný
směr její změny, referenční rok a pravidelnost. V třetím případě jsou tabulky, které obsahují
výstupní indikátory, které slouží k monitorování pokroku při provádění opatření. Tyto tabulky
poskytují celkový pohled na pokrok v tomto souboru ukazatelů. Konečně a pouze pro plán
jízdních kol obsahují dvě tabulky vstupní ukazatele související s prostředky, které byly
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použity při vývoji Plánu jízdních kol (vzhledem k tomu, že tento plán měl prostředky určené
na vývoj každé z těchto opatření). SUMP neměl k akcím žádné zvláštní zdroje, a proto jsme
se domnívali, že je vhodnější nezahrnovat vstupní ukazatele. Namísto toho jsme zahrnuli
globální výdaje opatření spojených s každým cílem.
Dva cíle SUMP, jmenovitě "(# 1) Udržitelnost v dopravě" a "(# 12) Doprava a územní
integrace" (viz kapitola 1 tohoto dokumentu), nebyly zahrnuty do popisů a / nebo numerické
analýzy, mají nějaká opatření týkající se těchto cílů, a proto nemají žádný ukazatel. Byly
však posuzovány kvalitativně.
K vyhodnocení indikátorů jsme použili aproximaci založenou na kontrolních seznamech.
Tato metoda porovnává časový vývoj ukazatelů s požadovanými směry změn nebo
stanovenými prahovými hodnotami. Je užitečné zhodnotit, zda změna nebo vývoj má
požadovaný trend. Většina indikátorů SUMP měla požadované směry změn, ale chyběly
limity dosažení. Proto v těchto případech nebylo hodnocení schopno posoudit "dosažení"
cíle / opatření a pouze vyhodnotilo "trendy" ukazatelů.
Hodnocení bylo řešeno ze dvou hledisek:
Pokrok směrem k plánovanému scénáři mobility s využitím vyhodnocení
předběžných ukazatelů ve vztahu k cílům a ukazatelů dopravní aktivity.
Pokroky při provádění plánů pomocí výstupních indikátorů a, pokud jsou k
dispozici, také vstupních indikátorů.
Každý blok ukazatelů získal globální hodnotící hodnotu pomocí dvou parametrů: procento
úspěšnosti založené na trendech, které se používají v indikátorech bez dosažení prahové
hodnoty, a procento úspěšnosti založené na dosažených výsledcích, které se používají v
ukazatelích s hodnotami, mají dosažené prahové hodnoty. Pokud jde o vstupní / výstupní
ukazatele, vypočítáme také míru implementace (procentuální) míry.
Na druhé straně hodnocení zahrnovalo rozhovory s klíčovými aktéry v oblasti místní
mobility. Dotazovaní lidé byli technici místní mobility a další lidé, kteří pracují v oblastech
spojených s mobilitou města, a to jak na úrovni ostatních veřejných správních orgánů, tak v
soukromých společnostech a sdruženích. Rozhovory měly dva cíle. Na jedné straně bylo
cílem definovat kontext a kvalitativně potvrdit údaje z ukazatelů. Tato kvalitativní analýza
vede k lepšímu pochopení a interpretaci změn uvedených v kvantitativní části. Na druhé
straně rozhovory jsou vstupem k budování předběžné diagnózy, která bude použita v
budoucích fázích plánování.
Kvalitativní analýza byla základem pro získání důkazů a stopy "příběhů za čísly a jak se
znich poučit" (Dziekan et al., 2013, s. 80). Realita je složitá a může se lišit pro všechny
účastníky mobility. Existuje mnoho problémů, včetně kulturních aspektů, časových omezení,
nedostatečné politické podpory, technických problémů, potíží se získáváním důležitých
údajů, skeptická veřejnost, nedostatek komunikace a tak dále. Rozhovory s klíčovými
představiteli umožnily vytvářet vyprávění o plánech a jejich kontextu, identifikovat problémy
vzniklé během procesu plánování a provádění a jejich možné příčiny a navrhovat některé
možné kroky k nápravě nesouladů v budoucích plánovacích činnostech a měnit zaměření
cílů. Dotazovaní představitelé byli vybráni podle jejich vztahu s novější dynamikou, která
proběhla v systému mobility a jejich otevřeností pro budoucí transformace. Mezi možnými
zúčastněnými stranami jsme si vybrali ty, které jsme pro analýzu považovali za zásadní,
ačkoli nakonec jsme se kvůli logistickým otázkám nemohli s některými setkat.
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Nakonec jsme provedli 13 rozhovorů. Většina rozhovorů se konala od 20. do 22. července
2016. Některé z nich se uskutečnily telefonicky nebo pomocí videokonference. Rozhovory se
uskutečnily po částečně strukturovaném rámci, aby pokryly všechny analytické cíle. Jejich
doba trvání byla asi 1-2 hodiny, v závislosti na množství zahrnutých otázek. V některých
případech existovaly další kontakty (telefonem a poštou), které objasnily některé aspekty.
Obsah rozhovorů byl uspořádán v následujících bodech:
1. Cíle politik udržitelné mobility
- Co, od začátku procesu změny v mobilitě Vitoria-Gasteiz (2006), vedlo k SUMP v roce
2008 a Plánu jízdních kol v roce 2010?
− Jaké cíle byly dosaženy a do jaké míry?
− Jaké cíle dosud nebyly dosaženy nebo nejsou plně dosaženy?
− Jsou vaše očekávání splněny? Do jaké míry?
2. Výsledky implementovaných politik
− Jaké byly výhody (pokud existují)? (z pohledu občanů, institucí a z vlastní perspektivy)
− Vnímali jste negativní výsledky?
3. Hodnocení procesu implementace
− Jaká byla koordinace mezi institucemi a uvnitř místního úřadu a s dalšími nástroji
plánování během procesu implementace?
− Jaké bariéry jste zjistili při realizaci plánovaných akcí?
− Co jste se během procesu naučili?
4. Výzvy a hrozby
− Jaké jsou problémy, které je třeba vyřešit pro budoucí nástroje plánování?
− Existují rizika nebo hrozby, které by mohly ohrozit úspěch nebo účinnost plánovaných
akcí?
5. Globální hodnocení implementovaných politik
− Volné připomínky týkající se politik udržitelné mobility vyvinutých za posledních 10 let
(2006-2016).

3.2 Hodnocení evropského projektu CIVITAS MODERN
Město Vitoria-Gasteiz se zúčastnilo projektu CIVITAS MODERN od 2008 do 2012. Během
tohoto období bylo vyvinuto deset akcí mobility a jedna z nich byla přímo spojena s
vytvořením několika superbloků (hlavní část města SUMP).
Hlavní výsledky tohoto opatření byly následující:
Byly vypracovány podrobné projekty zaměřené na vytvoření 15 superbloků v centru
města, plus demonstračního (pilotního) superbloku a centrálního superbloku. Těchto
17 superbloků bylo vytvořeno a fungovalo na konci projektu MODERN.
Vypracování podrobného plánu rozvoje pilotního superbloku v centru města.
Vývoj pilotního superbloku v plném rozsahu; vývoj centrálního superbloku.
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Povrch chodníků v pilotním superbloku se zvýšil z 45 % celkové plochy před akcí na
74 %.
Hluk měřený v pilotním superbloku před akcí: 66,50 dBA a po akci: 61,00 dBA.
Výsledkem je přímo souvislost se snížením motorizovaných vozidel v oblasti.
snížení CO2 o 42%; 42% snížení NOx; 38% snížení částic (v pilotním superbloku).

Dopady implementace byly vyhodnocovány počítáním dopravních toků vozidel, jízdních
kol a chodců v pilotním superbloku. Kromě toho jsme pomocí rychloměru a sonometru
změřili průměrnou rychlost vozidla a hladinu hluku. Nakonec byl proveden telefonní
dotazník, který vyhodnotil procentní podíl obyvatel schvalujících opatření.
Celkově byl vytvořen soubor ukazatelů pro měření vývoje opatření. Založili jsme výchozí
stav - počáteční situaci - abychom představovali počáteční časový bod hodnocení. Situace
v roce 2009 byla považována za výchozí, neboť většina opatření se stále nepoužívala. Také
jsme definovali scénář BAU (business as usual), abychom mohli porovnat očekávaný vývoj,
pokud by opatření nebylo provedeno se skutečným vývojem. Aby bylo možné znát stav
indikátorů před zavedením opatření, bylo provedeno několik typů provozu v rámci hlavního
superbloku. Motorizovaný dopravní tok byl prováděn v několika automatech umístěných na
ulicích. Počty byly prováděny na různých místech ulice, v různých směrech a v různých
časech. Co se týče sběru dat pro chodce a jízdní kolo, ruční odpočty byly provedeny v jedné
křižovatce během 12 hodin (od 8:00 do 20:00).
K získání ex-post údajů byly provedeny manuální počítání vozidel, chodců a jízdních kol po
vytvoření opatření. Kromě toho byly manuální počty opakovány v květnu 2011, aby bylo
možné získat dodatečné výsledky ex-post pro potvrzení dopadu opatření. Pokud jde o
emise, předpoklad průměrné hodnoty emisí na vozidlo / km byl převzat ze zprávy Evropské
komise z programu COPERT (Počítačový program pro výpočet emisí z silniční dopravy). Je
považováno za standardní rozdělení stávajících typů vozidel, které se pohybují ve městě
Madrid. Domníváme se, že charakteristiky související se společenskou a ekonomickou
úrovní v Madridu a Vitoria-Gasteiz byly podobné, takže distribuční flotilu ve Vitoria-Gasteizu
lze považovat za Madridskou.
CO2, NOx a emise malých prachových částic byly vypočteny na základě hustoty provozu a
hluk byl zaznamenán pomocí sonometru na několika místech uvnitř superbloku.
Ukazatel úrovně přijatelnosti opatření mezi občany byl vypočítán pomocí průzkumu po
vytvoření opatření. Neexistovala šance provést ex ante průzkum, takže jsme neměli základní
údaje, které by se porovnávaly.
Změny v distribuci veřejného prostoru byly měřeny kartografickými nástroji; změřili jsme,
kolik veřejného prostoru bylo věnováno každému druhu mobility (automobily, jízdní kola,
chodci) před a po opatření.
Nakonec jsme také měřili rychlost dopravy v několika ulicích superbloků; ex-ante a ex-post
data ukázala, že se rychlost snížila téměř ve všech ulicích.

3.2.1 Získaná poznání z hodnocení
V programu CIVITAS MODERN jsme také hodnotili samotný proces hodnocení. Hlavní
body kvality hodnocení byly následující:
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Mohlo by být zajímavé analyzovat i další drobné dopady související s implementací
tohoto opatření, například logistiku nákladní dopravy a bezpečnost silničního
provozu.
Některé dříve vybrané ukazatele byly zamítnuty nebo nahrazeny kvůli potížím při
sběru dat. Jednalo se o vnímání přístupnosti, zranění a úmrtí způsobených
dopravními nehodami a emisemi CO. Další ukazatele byly zahrnuty s prodloužením
opatření. Jedná se o průměrnou rychlost vozidla.
Pro přijatelnou úroveň nebylo před prováděním opatření provedeno předběžné
shromažďování údajů, takže nebylo možné analyzovat vývoj dopadu opatření na
ukazatel, i když data ex-post byla shromážděna dvakrát.
Analyzovali jsme také odchylky, bariéry a motory pokroku.
Odchylky od původního plánu byly:
Pilotní (demonstrativní) superblok byl vyvinut dříve, protože některé infrastrukturní
práce byly založeny španělskou investicí zaměřenou na oživení z finanční krize.
Došlo ke zpoždění při implementaci ostatních superbloků, což ohrozilo jeho
hodnocení. Aby nedocházelo k problémům, měly by začít veřejné práce na stejných
ulicích, měřených v předběžném sběru dat.
Bariéry byly spojeny s:
Kulturními faktory: související kulturní podmínky a životní styl. Velkou výzvou pro
změnu velmi usazených a naturalizovaných vzorců velké části obyvatelstva.
Finančními faktory: příliš vysoká závislost na veřejných financích (včetně financování
CIVITAS) a dotace, neochota podnikatelské sféry přispívat finančně.
Motory pokroky byly:
Politický, strategický - Závazek klíčových aktérů založený na politických a
strategických důvodech, přítomnost agendy nebo vize udržitelného rozvoje, pozitivní
dopady místních voleb, koalice mezi klíčovými zainteresovanými stranami v důsledku
sbližování víry ve smysl řešení.
Institucionální - Byly vylepšeny správní struktury, postupy a rutiny, zákony, pravidla,
předpisy a jejich aplikace, struktura organizací a programů s cílem poskytnout lepší
prostředí, které by usnadnilo rozvoj tohoto opatření.
Finanční - dostupnost veřejných prostředků (včetně financování CIVITAS).
Poziční - Superbloky jsou klíčovým faktorem SUMP a důsledkem implementace
udržitelného pohledu.

3.3 Panelový průzkum TRANSBICI
Vitoria-Gasteiz podpořil projekt TRANSBICI, jehož cíle byly následující:
Měřit změnu v modálním rozdělení ve městě Vitoria-Gasteiz prostřednictvím
periodického sčítání dopravy.
Identifikovat a měřit klíčové faktory ovlivňující chování mobility. Tento cíl
zahrnoval kulturní, sociální, prostorové, městské, ekonomické, subjektivní
(symbolické a afektivní) faktory. Pro tento cíl byly provedeny dva průzkumy: panelový
průzkum a obecný průzkum výběru druhu dopravy.
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Vytvořit nový model pro analýzu poptávky po cestování, který by umožňoval uvažovat
o cyklistických jízdách.
Identifikovat vztahy mezi různými faktory a vybrat nejlepší politiky mobility, aby byla
zavedena účinná strategie zvyšující využití jízdních kol v městských oblastech.
Projekt měl multidisciplinární přístup k řešení tří aspektů problému: modelování chování
mobility, psychologické aspekty volby cestování a charakteristiky města, které usnadňují
využití cyklodopravy. Proto navrhovaná metodika byla kombinací metod a technik ekonomiky
dopravy, městské geografie a sociální psychologie.
Panelový průzkum sloužil jako nástroj ke sledování změn chování a změn ve vnímání
občanů o různých způsobech mobility. Faktorem, který tyto změny vedl, bylo zavedení
nového opatření na podporu cyklistiky a snížení rychlosti vozidel v ulicích: uplatnění režimu
zklidnění dopravy na 47 ulicích centra města.

Obrázek 9: Schéma zklidnění dopravy ve městě Vitoria-Gasteiz
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Opatření bylo zavedeno v roce 2013, a tři průzkumy byly provedeny na skupině 358 osob
(vždy stejná skupina): jeden průzkum před zavedením opatření, v roce 2012, druhý ihned po
zavedení opatření a třetí a poslední rok po zavedení.

26 / 28

4 Reference:
-

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (2010) Plan de Indicadores de
Sostenibilidad
Urbana
de
Vitoria-Gasteiz.
2009.
http://www.vitoriagasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/89/1
4/38914.pdf

-

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2007) Plan de Movilidad Sostenible y
Espacio
Público
de
Vitoria-Gasteiz.
http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&menu=&menuInicio=&apl
icacion=wb021&tabla=contenido&uid=6f581046_11aec4fa380__7fcd

-

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2017) Informe de Evaluación del Plan de
Movilidad Sostenible y Espacio Público y del Plan Director de Movilidad
Ciclista
de
Vitoria-Gasteiz.
http://www.vitoriagasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/especial/2017/0406/PMSEP_eval
uacion_2017.pdf

-

Barham, P., Jones, S. y van der Voet, M. (2012) State of the Art of Urban
Mobility Assessment. QUEST Quality management toll for Urban Energy
efficient
Sustainable
Transport.
Deliverable
3.1.
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/ieeprojects/files/projects/do
cuments/quest_state_of_the_art_of_urban_mobility_assessment_en.pdf

-

Castillo, H. y Pitfield, D. (2010) ELASTIC – A methodological framework for
identifying and selecting sustainable transport indicators, Transportation
Research Part D: Transport and Environment, Volume 15, Issue 4, June
2010, Pages 179-188.

-

Duportail, V. y Meerschaert, V. (2013) ADVANCE - Auditing and certification
scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities.
Final
ADVANCE
Audit
Scheme
and
Guidelines.
http://euadvance.eu/docs/file/d2_5_final_advance_audit_scheme_including_g
uidelines_en.pdf

-

Dziekan, K., Riedel, V., Müller, S., Abraham, M., Kettner, S., & Daubitz, S.
(2013) Evaluation matters - A practitioners’ guide to sound evaluation for
urban
mobility
measures.
Münster:
Waxmann.
http://www.eltis.org/resources/tools/civitasguideevaluating-urbanmobilitymeasures

-

Gudmundsson, H. y Sørensen, C. H. (2013) Some use—Little influence? On
the roles of indicators in European sustainable transport policy. Ecological
Indicators Volume 35, December 2013, Pages 43-51.

-

Gühnemann, A. (2016) CH4LLENGE Monitoring and Evaluation Manual:
Assessing the impact of measures and evaluating mobility planning
processes. www.sumpchallenges.eu/file/365/download?token=C1nhiA3S

27 / 28

-

Haghshenas, H. y Vaziri, M. (2012) Urban sustainable transportation
indicators for global comparison. Ecological Indicators, Volume 15, Issue 1,
April 2012, Pages 115-121.

-

Jourmard, R. y Gudmundsson H. (2010) Indicators of environmental
sustainability in transport. INRETS, pp.422, Recherches, A. Lauby.
https://hal.archivesouvertes.fr/hal-00492823/document

-

Lautso, K., Spiekermann, K., Wegener, M., Sheppard, I., Steadman, P.,
Martino, A., Domingo, R. y Gayda, S. (2004) PROPOLIS – Planning and
Research of Policies for Land Use and Transport for Increasing Urban
Sustainability.
Final
Report,
second
edition,
February
2004.
http://www.stratec.be/sites/default/files/files/C400_PROPOLIS_Abstract_Sum
mary_1.pdf

-

Litman, T. (2011) Sustainability and Livability: Summary of Definitions, Goals,
Objectives and Performance Indicators. Monograph Victoria Transport Policy
Institute. http://www.vtpi.org/sus_liv.pdf

-

Litman, T. (2016) Well Measured: Developing Indicators for Sustainable and
Livable Transport Planning. Monograph Victoria Transport Policy Institute.
http://www.vtpi.org/wellmeas.pdf

-

Marsden, G., Kelly, C., Snell, C. y Forrester, J. (2005) Improved Indicators for
Sustainable Transport and Planning. DISTILLATE Deliverable C1 –
Sustainable Transport Indicators: Selection and Use. Leeds, York, 2005.
http://www.its.leeds.ac.uk/projects/distillate/outputs/Deliverable%20C1
%20Indicators%20specification%20v9.pdf

-

Marsden, G. Kelly, C., y Snell, C. (2006) Selecting indicators for strategic
performance management. in Management and Public Policy 2006.
Transportation Research Board Natl. Research Council, Washington, pp. 2129, 85th Annual Meeting of the Transportation-Research-Board, Washington,
22-26 January.

-

Marsden, G., Guehnemann, A., Alessandro, A. y Ruberti, G. (2007) City Mobil
Evaluation framework. www.citymobil-project.eu

28 / 28

