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Wprowadzenie
Niniejszy dokument stanowi podsumowanie
Strategii Transportu Lokalnego Dundee
(LTS,
2000),
znanej
jako
Plan
Zrównoważonej
Mobilności
Miejskiej
(SUMP) w Europie kontynentalnej, oraz
tego, jak został on opracowany dzięki
zaangażowaniu zainteresowanych stron w
ten proces. Pełną wersję SUMP można
zobaczyć tutaj.
Dokumenty SUMP w Szkocji nie są
dokumentami
ustawowymi.
Niemniej
jednak wszystkie Rady Miejskie (31 w
Szkocji), które decydują się na jego
opracowanie, powinny postępować zgodnie
z wytycznymi Rządu Szkockiego dotyczącymi lokalnych strategii transportowych (SUMP).

Niniejszy dokument podsumowuje również działania Rady Miasta
Dundee w zakresie zrównoważonej logistyki miejskiej. Plan
Zrównoważonej Logistyki Miejskiej (SULP) jest jedną z inicjatyw
SUMP, która została podjęta w celu promowania logistyki miejskiej
przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów społecznych i
środowiskowych. Tutaj można zobaczyć dokument SULP.
Dokument zawiera trzy sekcje. Sekcja 1 przedstawia streszczenie
SUMP, a sekcja 2 - podsumowanie SULP. Wreszcie sekcja 3
podsumowuje rozwój SUMP i SULP w odniesieniu do komunikacji i
zaangażowania interesariuszy.
Program SUMP opracowano w latach 1999-2000, a program SULP około 13-14 lat później. W tym czasie opracowano i udoskonalono
techniki angażowania interesariuszy oraz zwiększono ilość środków
przeznaczonych na ten aspekt rozwoju planu.
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Streszczenie SUMP dla Dundee
.
LTS Dundee składa się z sześciu
rozdziałów
zawierających
przedmowę i trzy załączniki.
Poniżej
przedstawiono
podsumowanie
każdej
części
Strategii. Dołączono też “Spis
treści” w celu wskazania rozmiaru
LTS i jego poszczególnych sekcji.
Zostały też wstawione kolorowe
obrazy ilustrujące niektóre z miejsc
wymienionych w tekście. Tutaj
można zobaczyć LTS.

Przedmowa
Ten rozdział zawiera przedmowę, którą podpisuje dyrektor i pełnomocnik ds. planowania i
transportu w Radzie Miejskiej Dundee. Zawiera on krótkie podsumowanie rozwoju strategii i
przeprowadzonych konsultacji w jej sprawie. Zawiera też oświadczenie, że debata na temat
transportu będzie kontynuowana i że przeprowadzone zostaną przeglądy dokumentu, w
odpowiedzi na przyszłe, nowe wyzwania.
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1 Wprowadzenie
Wprowadzenie identyfikuje Białe Księgi Rządu Zjednoczonego Królestwa "Nowy Ład
Transportowy" i "Wybory transportowe dla Szkocji”, sygnalizując nowe pragnienie osiągnięcia
bardziej zintegrowanego systemu transportowego, w celu zmniejszenia potrzeby
podróżowania i jednoczesnego zwiększenia poziomu mobilności dla wszystkich. W Białych
Księgach uznano, że władze lokalne mają do odegrania istotną rolę i zachęcono je do
opracowywania LTS.
LTS dla Dundee odzwierciedla politykę i cele zawarte w planach strukturalnych i lokalnych
Rady, zapewniając tym samym ścisły związek z zagospodarowaniem przestrzennym.
Uznaje się, że LTS jest ważny z punktu widzenia potrzeb gospodarczych i społecznych,
dostępu do infrastruktury, ograniczenia konieczności podróżowania, minimalizacji szkód
wyrządzonych środowisku naturalnemu oraz zapewnienia roli wszystkim środkom transportu,
w tym samochodom prywatnym. Podkreśla też, że zasadnicze znaczenie ma partnerska
współpraca.
Przedstawiono krótkie oświadczenie w sprawie tymczasowej strategii i późniejszych
konsultacji; w 2003 r. zostanie podjęte ciągłe monitorowanie i rozpocznie się pełny przegląd
strategii.

2 Ramy prawne
W niniejszym rozdziale podsumowano główne punkty wynikające z przeglądu dokumentów
strategicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Rozpatrywane dokumenty są
to:
Krajowe
- Preferencje transportowe dla Szkocji – Biała Księga
- Krajowe wytyczne dotyczące planowania 17 - Transport i planowanie
- Ustawa o ograniczeniu ruchu drogowego z 1997 r.
Ustawa o ograniczeniu ruchu drogowego wymagała opracowania raportu (do końca
października 2000 r.) na temat obecnych i przyszłych poziomów ruchu oraz jeśli jest to
wymagane, zestawu celów w zakresie zmniejszania tempa wzrostu ruchu lokalnego.
Sprawozdanie to zostało dołączone jako załącznik do LST.

Regionalne
- Plan Strukturalny regionu Tayside - 1993 r.
Lokalne
- Lokalny Plan Dundee
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- Korporacyjny Plan Dundee
- Strategia LA21 Dundee

3 Dundee - kwestie transportowe
Rozdział ten podzielony jest na dwie części: część poświęconą modelom podróży i część
dotyczącą poziomu usług. Zbadano czynniki wpływające na zachowania transportowe i
poziom obsługi, a każda sekcja zawiera ramkę zawierającą punktowe zestawienie
zidentyfikowanych szans i możliwości. Poniżej zestawiono te listy.

3.1 Zachowania transportowe
Określone czynniki wpływające na wzorce podróżowania w Dundee:
(1) Topografia
Kwestie położenia miasta na ujściu rzeki Tay i, w głąb lądu na wzgórzu Law.
2) Demografia
Dundee pełni rolę regionalnego centrum obsługującego dwa razy większą liczbę mieszkańców
niż liczy samo miasto. Inne czynniki to migracja do sąsiednich obszarów, coraz dłuższe
podróże, starzejące się społeczeństwo oraz wysoki wskaźnik bezrobocia i niski poziom
motoryzacji wśród mieszkańców.
(3) Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój
Kluczowymi czynnikami są: dywersyfikacja z dala od tradycyjnej bazy produkcyjnej z rozwojem
skoncentrowanym w zachodniej części Dundee; kontynuacja roli centrum miasta; zmiany w
budownictwie mieszkaniowym wraz z rozbiórką mieszkań socjalnych o wysokiej gęstości
zaludnienia i przebudową na terenach poprzemysłowych wokół centrum miasta; oraz
znaczący rozwój budownictwa mieszkaniowego w Angus na wschód od Dundee.
4) Główna sieć drogowa
Wewnętrzne i zewnętrzne obwodnice oraz główne arterie komunikacyjne prowadzące do
centrum miasta, z uwzględnieniem przepustowości na północno-wschodnich i północnozachodnich arteriach. Sekcja ta zawiera mapę pokazującą natężenie ruchu w ramach
strategicznej sieci drogowej.
5) Zachowania transportowe
Kluczowymi czynnikami są: niska liczba posiadanych samochodów, niższy od średniej
krajowej wzrost natężenia ruchu; liczba uczniów i studentów mająca wpływ na ilość podróży
w czasie semestru; okoliczne obszary charakteryzujące się wyższymi wskaźnikami
motoryzacji, a co za tym idzie - wyższym odsetkiem liczby podróży do pracy odbywanych
samochodem; dalsza emigracja oznacza mniejsze wykorzystanie transportu publicznego;
wyraźny ruch tranzytowy w godzinach szczytu na osi wschód-zachód; mniejsza liczba dzieci
chodzących do szkoły pieszo w stosunku do podwożonych samochodem.
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Zachowania transportowe
Możliwości
-

-

-

-

Lokalizacja mieszkań i miejsc pracy mająca na celu zredukowanie liczby podróży
tranzytowych na osi wschód-zachód.
Projektowanie osiedli mieszkaniowych tak, aby zapewnić dobrą penetrację i dostęp do
usług autobusowych oraz dobre warunki dla ruchu pieszego i rowerowego.
Lokalizacja terenów przeznaczonych pod rekreację, handel detaliczny, komercyjny i
miejsca zatrudnienia w miejscach dobrze obsługiwanych przez transport publiczny i
zapewnienie, że takie inwestycje są projektowane wraz z odpowiednimi obiektami
umożliwiającymi dobrą dostępność pieszo i na rowerze.
Promowanie inicjatywy Planu Lokalnego, by uczynić z Dundee atrakcyjne miejsce do
życia i pracy, by powstrzymać emigrację i przyczynić się do zmniejszenia ruchu
samochodowego w Dundee.
Stworzenie samowystarczalnych, zrównoważonych społeczności na przedmieściach,
z naciskiem na lokalną infrastrukturę.
Kontynuacja inicjatywy "Przywróćmy Serce do Miasta", z naciskiem na tereny
poprzemysłowe.
Poprawa arterii, w tym przejście przez główną drogę Kingsway, dla wszystkich
środków transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego,
pieszych i rowerzystów.
Promowanie inicjatywy "Bezpieczniejsza droga do szkoły" w celu zwiększenia
aktywności rowerowej i poruszania się pieszo wśród dzieci.
Zachęcanie organizacji do opracowywania planów ekologicznego transportu, w celu
ograniczenia podróży samochodem, zwłaszcza w godzinach szczytu.

3.2 Poziom usług
Poziom usług świadczonych przez sieć transportową.
(1) Pojazdy prywatne i użytkowe
Dundee posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową, zapewniającą wysoki poziom usług dla
kierowców samochodów prywatnych i użytkowych. Kongestia ogranicza się do okresów
godzin szczytu, a niektóre lokalizacje zaczynają wykazywać problemy z przepustowością w
innych okresach. Szlaki północno-wschodnie i północno-zachodnie oraz obwodnice
zewnętrzne mają problemy z przepustowością. Zakłada się politykę ograniczania parkowania
długoterminowego w centrum miasta oraz fakt, że minimalne standardy parkowania w nowych
dzielnicach doprowadziły do zwiększenia liczby miejsc parkingowych. Zaznacza się też, że
rządowa Biała Księga promuje pobieranie opłat od użytkowników dróg i opłat za parkowanie
w miejscach pracy, jako sposób ograniczania korzystania z samochodów osobowych.

(2) Użytkownicy transportu publicznego
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Zauważono, że usługi autobusowe są dobrze rozpowszechnione w rejonach mieszkaniowych
i
są one regularne, wraz z wykorzystaniem szeregu pasów wyłącznie dla ruchu
autobusowego. Taksówki mogą również korzystać z bus-pasów. Zauważono problemy
związane z koniecznością przesiadania się pasażerów w centrum miasta dla podróży
międzydzielnicowych, z powodu braku integracji biletowej między przewoźnikami.
Odnotowano niedawne inwestycje w nowe autobusy poprawiające wizerunek i dostępność
oraz renowację dworca autobusowego. Określono potrzebę zbadania potencjału Park&Ride
dla osób mieszkających poza Dundee. Odnotowano dobre połączenie Dundee z siecią
kolejową, ale zidentyfikowano problemy związane z ograniczonymi usługami kolejowymi i
dostępnością centrum miasta z dworca głównego Dundee. Poruszono też zagadnienia portu
lotniczego Dundee i jego roli w rozwoju lokalnego handlu i przemysłu.

(3) Ruch pieszy
Zauważa się, że duża część centrum miasta jest przeznaczona dla pieszych, z zapewnieniem
połączeń poprzez obwodnicę wewnętrzną do okolicznych obszarów. Tam, gdzie nie ma
możliwości pedestrianizacji obszaru, wprowadzono działania mające na celu poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego, podczas gdy kamery CCTV pomagają zmniejszyć obawy
związane z przestępczością.

(4) Ruch rowerowy
Odnotowano niski poziom wykorzystania roweru w Dundee, ale również niedawną poprawę
infrastruktury rowerowej obejmującej obwodnicowe szlaki rekreacyjne, ścieżki rowerowe
wokół szkół w Whitfield, ścieżki rowerowe wzdłuż arterii północno-wschodniej, parkingi
rowerowe w centrum miasta oraz trasę Krajowej Sieci Rowerowej biegnącą przez Dundee.

Poziom usług
Możliwości
-

-

Zapewnienie, poprzez system planowania, zmniejszenie lub w najgorszym razie, nie
zwiększanie liczby prywatnych miejsc parkingowych.
Przegląd standardów parkingowych pod kątem nowych inwestycji i ustalenie
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maksymalnych poziomów parkingowych w celu ograniczenia ruchu samochodów
prywatnych.
Zbadanie opłat pobieranych od użytkowników dróg oraz opłat za parkowanie w
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4 Strategia długoterminowa
4.1 Wizja
Określa długoterminową wizję stworzenia zrównoważonej strategii transportowej dla Dundee.
Posiada cztery punkty obejmujące: wybór podróży w mniejszym stopniu uzależniony od
samochodu; zmniejszenie wykluczenia społecznego; zapewnienie pieszym w centrum miasta
atrakcyjnego otoczenia oraz poprawę warunków dla pieszych w centrach dzielnic; oraz lepsze
informacje na temat wyboru środków transportu.

4.2 Zrównoważony transport zintegrowany
W niniejszej sekcji zdefiniowano zrównoważony rozwój w kontekście transportu, odwołując się
do Komisji Bruntlanda i Białej Kięgi Rządu Zjednoczonego Królestwa "Nowy ład transportowy".
Przedstawia on w zarysie w jaki sposób pięć celów rządu w zakresie transportu (gospodarka,
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dostępność, środowisko, bezpieczeństwo i integracja) zostało zrealizowanych na podstawie
definicji zintegrowanego transportu zawartej w białej księdze.

4.3 Cele wyższego szczebla
Zawiera listę pięciu kluczowych celów przyjętych przez Radę Miasta, w odniesieniu do których
wyznaczane są priorytety transportu lokalnego. Są to:
 Promowanie integracji wszystkich form transportu i planowania przestrzennego,
prowadzące do lepszego, bardziej efektywnego systemu transportowego.
 Promocja dostępności do codziennych celów podróży dla wszystkich, zwłaszcza tych
odbywanych bez samochodu.
 Przyczynianie się do wydajnej gospodarki i wspieranie zrównoważonego wzrostu
gospodarczego w odpowiednich lokalizacjach.
 Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.
 Poprawa bezpieczeństwa wszystkich podróżnych.
Każdej z tych kwestii towarzyszy krótki komentarz do obecnej sytuacji, w którym
przedstawiono takie kwestie jak rozdrobnione usługi transportowe, trudności w dostępie do
udogodnień innych niż samochodowe, kwestie środowiskowe związane z transportem, w tym
jakość powietrza oraz narażenie osób starszych i dzieci na wypadki drogowe.

4.4 Priorytety
W niniejszej sekcji przedstawiono krótki komentarz na temat każdego z pięciu kluczowych
celów, w którym dostępność uznano za najważniejszy priorytet, z jednakowym priorytetem dla
gospodarki i środowiska naturalnego. Stwierdza się w nim, że integracja ułatwia osiągnięcie
innych celów i że bezpieczeństwo jest niezwykle ważne.

4.5 Ocena
Stanowi krótkie wyjaśnienie procesu oceny 25 kluczowych elementów Strategii przy
wykorzystaniu priorytetów wymienionych w punkcie 4.4. Oceniono wkład każdego kluczowego
komponentu w realizację pięciu kluczowych celów związanych z transportem w Dundee.

4.6 Przegląd strategii
W niniejszym rozdziale opisano przyjęte w strategii podejście trójstronne:

4.6.1 Redukcja potrzeby podróżowania
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Dwa główne elementy składają się na promowanie rozwoju planów podróży i wykorzystanie
systemu planowania zagospodarowania przestrzennego, takie jak promowanie rozwoju
mieszanego wykorzystania gruntów, zapewnienie lokalnych obiektów na małą skalę oraz
domniemanie, że nowe projekty poza centrum nie będą realizowane, ograniczanie terenów
zielonych pod budownictwo mieszkaniowe i przemysł oraz promowanie rozwoju terenów
poprzemysłowych.

4.6.2 Promowanie alternatywnych sposobów podróżowania
Podejście to ma na celu zapewnienie, aby proponowane działania drogowe wspierały bardziej
ekologiczne rodzaje transportu, nadawały priorytet transportowi publicznemu oraz zachęcały
do poruszania się pieszo i jazdy na rowerze poprzez poprawę bezpieczeństwa drogowego.
Inne aspekty to poprawa lokalnej infrastruktury kolejowej i usług; wykorzystanie kampanii
uświadamiających, planów podróży, bezpieczniejszych tras do szkół i informacji o transporcie
publicznym.

4.6.3 Ograniczenie korzystania z samochodów prywatnych
Podejście to polega przede wszystkim na dalszym kontrolowaniu długoterminowego
parkowania w centrum miasta i wykorzystywaniu systemu planowania w celu ograniczenia
liczby prywatnych parkingów związanych z nowymi inwestycjami. Wskazuje ona, że opłaty
drogowe za użytkowanie dróg i opłaty za parkowanie miejsc pracy nie zostaną wprowadzone,
ale że zapoznanie się z wynikami krajowych programów pilotażowych zostanie uwzględnione.

5 Działania i Cele
W niniejszym rozdziale wymieniono 25 kluczowych elementów, które zostały zidentyfikowane
w celu rozwiązania problemów transportowych miasta. Każdy komponent jest zgrupowany w
jednym z pięciu działów, mianowicie: grunty i środowisko naturalne; sposoby transportu; sieć
drogowa; środki zarządzania popytem; oraz redukcja ruchu drogowego. Każdy kluczowy
komponent ma swój cel; jest to komentarz, w którym określono bieżące kwestie, trwające lub
niedawno zakończone programy i wnioski oraz jeden lub dwa cele. Łącznie dla kluczowych
elementów wyznaczono 42 cele. Poniżej przedstawiono podsumowanie komentarza,
założenia i jeden z celów jako przykład dla każdego kluczowego komponentu.

5.1 Grunty i środowisko
5.1.1 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ten komponent ma na celu wykorzystanie polityki lokalizacyjnej, aby zapewnić rozwój w
lokalizacjach wspierających zrównoważony rozwój. Przewiduje się, że obejmie on: stosowanie
maksymalnych norm parkingowych dla określonych zastosowań; zastąpienie systemu ocen
wpływu ruchu drogowego szerszą ocenę wpływu transportu w odniesieniu do nowych
rozwiązań; oraz wykorzystanie planów podróży i umów dotyczących planowania w celu
promowania korzystania z transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady
zrównoważonego rozwoju.
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Komisja zauważa również, że chociaż w ostatnim czasie nowe budownictwo mieszkaniowe
było w dużej mierze budowane na terenach poprzemysłowych, to jednak w celu poprawy
jakości i możliwości wyboru na rynku lokalnym konieczne byłoby stworzenie nowych budynków
mieszkalnych na terenach niezagospodarowanych, podobnie jak w przypadku zakładów
przemysłowych i zakładów pracy.
Cel: Ograniczenie konieczności podróżowania i tam gdzie jest to konieczne, zapewnienie
dostępności wszystkich środków transportu.
Cel: 1 Zapewnienie wkładu terenów poprzemysłowych w ogólną podaż gruntów pod zabudowę
mieszkaniową odpowiada lub przekracza średnią krajową w Wielkiej Brytanii.

5.1.2 Środowisko inwestycyjne
Ten komponent ma na celu zminimalizowanie wpływu ruchu drogowego i przestrzeni drogowej
na środowisko naturalne oraz zachęcenie do dostępności do alternatywnego bezpiecznego i
wygodnego transportu publicznego, pieszego i rowerowego. Lokalny plan może ustalać
standardy dostępu dla innych środków transportu przy projektowaniu nowych inwestycji.
Proponuje się w nim wykorzystanie Tras Ambasadorskich do wzmocnienia głównych szlaków
komunikacyjnych w celu stworzenia dobrego wizerunku miasta.
Cel: Minimalizacja zapotrzebowania transportu na teren, ochrona dziedzictwa zabytkowego
miasta i ograniczenie ingerencji wizualnej powodowanej przez transport.
Cel: 3 Realizacja programu Trasy Ambasadorskie do roku 2006.

5.1.3 Jakość powietrza, emisje i hałas
Jakość powietrza jest ogólnie dobra, ale standardy przekraczane są w "gorących punktach".
Opracowywany jest plan działania na rzecz jakości powietrza, aby temu przeciwdziałać.
Inicjatywa Dundee21 uwzględnia również różne kwestie środowiskowe. Wpływ hałasu
wytwarzanego przez ruch drogowy jest brany pod uwagę w powiązaniu z nowymi inwestycjami
oraz przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących zarządzania ruchem drogowym.
Cel: Utrzymanie obecnej dobrej jakości powietrza w Dundee, zminimalizowanie poziomu
hałasu wytwarzanego przez ruch drogowy oraz realizacja rządowego celu redukcji emisji CO2.
Cel: 5 Opracowanie planu działania na rzecz jakości powietrza do roku 2001.

5.1.4 Integracja społeczna
Wskazuje na problemy z dostępem do niezbędnych udogodnień dla mieszkańców na
przedmieściach, związane z niższym wskaźnikiem posiadania samochodu, wraz z
dotowaniem niezbędnych społecznie usług autobusowych wykorzystywanych do ich
rozwiązania. Ma na celu przegląd wszystkich usług autobusowych poprzez rozwój partnerstwa
na rzecz jakości floty autobusowej oraz poprawę ruchu rowerowego i pieszego.
Cel: Zapewnienie, aby transport spełniał potrzeby całego społeczeństwa.
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Cel: 6 Utrzymanie aktualnych taryf ulgowych dla obecnych uczestników i poziomów cen.

5.2 Środki transportu
5.2.1 Ruch pieszy
Komentarz wyznacza kontekst dla ruchu pieszego, z uwzględnieniem, że każda podróż
zawiera też ruch pieszy. Proponuje się w nim instalację ulepszonych przejść dla pieszych i
kamer CCTV, a tam, gdzie nie ma możliwości pieszego poruszania się po ulicach,
zastosowanie środków mających na celu zmniejszenie zagrożenia dla pieszych i zachęcenie
do chodzenia. Zauważa, że inne polityki, takie jak polityka uspokajająca ruch uliczny, są
również korzystne dla pieszych. Ścieżki dla wszystkich inicjatyw rozpoczęły tworzenie sieci
ścieżek dla pieszych, rowerowych i konnych.
Cel: Ułatwienie i zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania pieszo.
Cel: Zwiększenie do 2011 r. odsetka osób podróżujących do pracy w mieście do 22%.

5.2.2 Ruch rowerowy
Zidentyfikowano niski poziom korzystania z roweru w Dundee, z dwiema różnymi grupami
klientów - rowerzystów rekreacyjnych i osób dojeżdżających do pracy. Dla tych pierwszych
opracowano obwodnicowy szlak rekreacyjny. Proponowane środki obejmują:
- Ogólnomiejską sieć ścieżek rowerowych.
- Przyjęcie audytu rowerowego dla robót drogowych.
- Przegląd i modernizacja obwodnicowej trasy rekreacyjnej.
- Dokonanie przeglądu oferty parkingów rowerowych oraz zwiększenie liczby i lokalizacji w
miarę pojawiających się możliwości.
- Wspieranie bezpieczniejsze drogi do szkół.
Cel: Stworzenie bezpiecznej, dogodnej i spójnej infrastruktury zachęcającej i ułatwiającej
jazdę na rowerze.
Cel: Podwojenie liczby rowerzystów do roku 2001, a następnie podwojenie jej do roku 2011.

5.2.3 Motorowery i motocykle
Uznaje się, że motorowery i motocykle zajmują mniej miejsca niż samochody, a mniej wydajne
maszyny są również bardziej energooszczędne. Stwierdza się, że priorytety są niewielkie, ale
władze zajmą się kwestią np. masowych parkingów samochodowych. Jej celem jest również
zmniejszenie liczby ofiar wypadków dzięki odpowiedniemu projektowaniu dróg i skrzyżowań.
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania motorowerów i motocykli.
Cel: Podwojenie do 2002 r. liczby miejsc przeznaczonych na parkowanie motocykli w centrum
miasta.
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5.2.4 Autobusy
Należy zauważyć, że autobusy są dominującą formą transportu publicznego w Dundee.
Poprzez podejście partnerskie Komisja zamierza promować działania mające na celu poprawę
dostępności, niezawodności i szybkości usług autobusowych i informacyjnych. Ma na celu
zapewnienie zintegrowanych biletów pomiędzy operatorami i poprawę taboru autobusów w
odniesieniu do pojazdów niskopodłogowych i czystszych paliw. Zamierza się również zbadać
możliwości Park&Ride na obrzeżach miasta.
Cel: Zapewnienie wydajnej i niezawodnej usługi autobusowej o wysokiej jakości, dostępnej dla
wszystkich.
Cel: 13 Zwiększenie wykorzystania autobusów w podróżach do pracy w Dundee do 33% do
roku 2011.

5.2.5 Taksówki i pojazdy prywatne do wynajmu
W strategii uznano, że taksówki i wynajem prywatnych pojazdów stanowią bezpieczną i
zindywidualizowaną formę transportu publicznego. Taksówki mają dostęp do większości
priorytetowych środków transportu autobusowego. Rada odgrywa kluczową rolę jako organ
wydający zezwolenia dla taksówek i prywatnych wypożyczalni pojazdów.
Cel: Zapewnienie, aby taksówki i prywatne pojazdy wynajmowane były bezpieczne, wygodne
i dostępne w razie potrzeby.
Cel: 15 Zapewnienie zgodności z ustawą o dyskryminacji osób niepełnosprawnych ze
szczególnym uwzględnieniem taksówek.

5.2.6 Dobrowolny i wspólnotowy transport
Uznaje się, że transport dobrowolny i wspólnotowy odgrywa rolę w zapewnianiu możliwości
podróżowania osobom niepełnosprawnym. Ma on na celu utrzymanie systemu ulg
podatkowych, zbadanie wdrożenia usługi dial-a-ride oraz możliwości stworzenia usługi
brokerskiej minibusu.
Cel: Zapewnienie niezbędnych usług transportowych osobom, które w przeciwnym razie
zostałyby wykluczone ze społeczeństwa.
Cel: 16 Do 2001 r. współpraca z sektorem wolontariatu w celu promowania pilotażowego
programu dial-a-ride.

5.2.7 Kolej
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Należy zauważyć, że w Dundee istnieje niski poziom dojazdów do pracy z wykorzystaniem
pociągów. Propozycje zakładają budowę nowej stacji na lotnisku Dundee Airport oraz poprawę
dojazdu do dworca głównego centrum miasta.
Cel: Propagowanie częstszych i wygodniejszych usług lokalnych oraz zapewnienie właściwej
integracji ze wszystkimi formami transportu.
Cel: 19 Utworzenie do 2001 r. forum składającego się z operatorów pociągów, RailTrack, Izby
Handlowej i innych zainteresowanych stron w celu świadczenia usług we właściwej porze dnia
na dostępnych stacjach.

5.2.8 Transport ładunków
Ma na celu wspieranie działalności dystrybucyjnej w Dundee przy jednoczesnym
zabezpieczeniu aspektów środowiskowych i społecznych. Kluczowe cele są do osiągnięcia:
- Rozważenie wpływu nowych systemów zarządzania ruchem i konstrukcji budynków na sieci
dystrybucyjne.
- Opracowanie metod badania kolejowych przewozów towarowych.
- Wspieranie dystrybucji drogą morską i wodną śródlądową.
- Utrzymanie sieci dróg w celu zapewnienia dostępu dla pojazdów ciężarowych.
- Promowanie i rozwijanie roli Dundee Airport w zwiększaniu możliwości przewozów
lotniczych.
- Zachęcanie do stosowania metod zwiększających wydajność dystrybucji towarów.
Cel: Utrzymanie dobrej dostępności do rozwoju istniejącej sieci drogowej przy jednoczesnym
zminimalizowaniu wpływu transportu drogowego towarów i zachęcaniu do korzystania z
transportu kolejowego i żeglugi przybrzeżnej.
Cel: 21 Publikacja hierarchii dróg i przewodnika dystrybucji towarów do 2002 r.

5.2.9 Powiązania zewnętrzne
Dotyczy to bezpieczeństwa w systemie drogowym umożliwiającym dostęp do Dundee, jak
również promowania poprawy skrajni ładunku (maksymalna wysokość i szerokość dla
pojazdów kolejowych) oraz sygnalizacji w sieci kolejowej na północ od Edynburga, ponownego
wprowadzenia kolejowych przewozów towarowych, kontynuacji tworzenia usług promowych
do Europy kontynentalnej, a także świadczenia nowych i ulepszonych usług z portu lotniczego
Dundee.
Cel: Zapewnienie dostępności Dundee i dobrych połączeń transportowych w stosunku do jego
lokalizacji, dla wszystkich rodzajów transportu: drogowego, kolejowego, morskiego i
lotniczego.
Cel: 23 Kontynuacja dalszych przewozów lotniczych w celu zapewnienia do 2005 r. dwóch
kolejnych połączeń lotniczych.

5.3 Sieć drogowa
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5.3.1 Główne drogi
Zewnętrzna obwodnica służy Dundee jako droga dystrybucyjna, a także stanowi barierę dla
ruchu drogowego. Kwestie związane z przepustowością na szlakach arterii północnowschodniej i północno-zachodniej są identyfikowane wraz z opracowywanymi obecnie
systemami przynoszącymi korzyści użytkownikom spoza sektora samochodowego.
Cel: Zapewnienie sprawnej sieci dróg głównych, która ułatwi wszystkim rodzajom transportu
dobry dojazd do centrum miasta.
Cel: 24 Doprowadzenie do wdrożenia do 2004 r. systemów usprawnień na trasach północnowschodnich i północno-zachodnich (w zależności od pomyślnie zakończonej oferty Funduszu
Transportu Publicznego).

5.3.2 Zarządzanie ruchem
Należy zauważyć, że obecnie trwa przegląd zarządzania istniejącą siecią w celu stworzenia
bezpieczniejszego środowiska i zapewnienia dodatkowej przepustowości dla ruchu pieszego,
rowerowego i transportu publicznego. Stwierdza się w nim, że system miejskiej kontroli ruchu
został niedawno zmodernizowany w celu nadania priorytetu autobusom oraz że uzupełniają
go kamery CCTV służące do monitorowania sieci drogowej. Inne odnotowane działania to
wykorzystanie zmiennych komunikatów informujących kierowców o obłożeniu parkingu oraz
priorytety dla rowerzystów i pieszych obejmujące ścieżki rowerowe, zaawansowane linie
przystankowe przy sygnalizacjach drogowych, uspokajanie ruchu i strefy 20 mil/h.
Cel: Maksymalizacja wydajności i bezpieczeństwa
Cel: 26 Rozpoczęcie programu priorytetowego dla autobusów w przynajmniej 5 lokalizacjach
skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, rocznie w latach 2000-2005.

5.3.3 Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Podsekcja ta odnosi się do krajowych celów w zakresie redukcji liczby wypadków drogowych
oraz krajowej strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jej celem jest opracowanie lokalnej
strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego, która uzupełniłaby tę strategię. Rozważa się
również ustalenie celów w zakresie ograniczenia liczby ofiar wśród pieszych i rowerzystów.
Środki techniczne, egzekwowanie przepisów ruchu drogowego i edukacja, zwłaszcza dzieci,
są stosowane w celu promowania bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zachęcania do
korzystania z fotelików samochodowych dla dzieci, kasków rowerowych i jasnej odzieży.
Cel: Poprawa bezpieczeństwa wszystkich podróżnych, z naciskiem na bezpieczeństwo
niechronionych użytkowników dróg, w szczególności dzieci.
Cel: 28 Osiągnięcie redukcji liczby ofiar wypadków, w wysokości co najmniej równej celom na
poziomie krajowym.

5.3.4 Węzły przesiadkowe
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Głównym celem jest zbadanie możliwości utworzenia węzła przesiadkowego w porcie
lotniczym w Dundee i rozwinięcie węzłów przesiadkowych o charakterze
"nieformalnym/potencjalnym". Obejmuje to zmodernizowany niedawno miejski dworzec
autobusowy.
Cel: Zapewnienie bezproblemowych podróży i funkcjonowania transportu publicznego jako
prawdziwej sieci.
Cel: 29 Przeprowadzenie badania w celu zidentyfikowania potencjału węzłów przesiadkowych
do roku 2001.

5.3.5 Utrzymanie infrastruktury
W podsekcji tej wyróżniono trzy rodzaje utrzymania dróg: konserwację strukturalną, rutynową
i zimową. W przypadku utrzymania konstrukcji konieczne jest wyważone podejście, aby
uniknąć kosztowniejszej odbudowy w przyszłości. W związku z tym uznaje się, że ograniczenia
budżetowe powodują przejście od działań proaktywnych do działań reaktywnych. Podkreśla
się, że różnego rodzaj uszkodzenia nawierzchni stanowią zagrożenia dla rowerzystów i
pieszych. Rutynowa konserwacja obejmuje cykliczne działania wymagane ze względu na
bezpieczeństwo ruchu drogowego, takie jak opróżnianie wpustów kanalizacji, odnawianie
oznakowania dróg i konserwacja oświetlenia ulicznego. Konserwacja zimą obejmuje
piaskowanie i odśnieżanie jezdni i chodników.
Cel: Utrzymanie istniejącego systemu drogowego na poziomie zapewniającym bezpieczny
ruch pojazdów i pieszych.
Cel: 31 Sieć drogowa - zmniejszenie liczby wypadków/osób rannych w sieci drogowej o 10%
do 2002 r., w stosunku do danych z lat 1995/96.

5.3.6 Utrzymanie mostów
Zwraca się uwagę na fakt, że przeprowadzane są oceny stanu mostów w celu zapewnienia,
że konstrukcje są w stanie sprostać obecnym ograniczeniom wagowym dla ciężarówek.
Priorytetowo traktowane jest wzmocnienie struktur na odpowiednich trasach dla samochodów
ciężarowych.
Cel: Utrzymanie i wzmocnienie istniejących mostów, nadając pierwszeństwo najbardziej
ruchliwym i najważniejszym trasom.
Cel: 33 Usunięcie do 2003 r. zaległości w zakresie rutynowych prac utrzymaniowych mostów.

5.4 Środki zarządzania popytem
5.4.1 Polityka parkingowa
Celem polityki parkingowej jest ograniczenie parkowania przy dojazdach do pracy w celu
ograniczenia korzystania z samochodu. Istotne jest zapewnienie, że nie nastąpi wzrost liczby
miejsc parkingowych długookresowych, powyżej poziomu z roku 1991. Lokalny system
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planowania powinien być stosowany w celu zapewnienia, że nie zwiększy się liczba
prywatnych miejsc parkingowych nie związanych z mieszkalnictwem.
Cel: Osiągnięcie zrównoważonej strategii parkowania samochodów, która ograniczy
korzystanie z prywatnego samochodu przez osoby dojeżdżające do pracy i będzie wspierać
dobrobyt gospodarczy miasta.
Cel; 34 Ograniczenie liczby miejsc parkingowych w centrum miasta do ok. 1800 miejsc
postojowych.

5.4.2 Opłaty za użytkowanie dróg oraz opłata za parkowanie w miejscu pracy.
Rząd zamierza przyznać władzom lokalnym uprawnienia do wprowadzenia systemów
pobierania opłat od użytkowników dróg i opłat za parkowanie w miejscu pracy. Uważa się
jednak, że polityka parkingowa w wystarczającym stopniu ogranicza obecnie wzrost ruchu
samochodowego. Istnieją obawy, że pobieranie opłat lub podatków może zachęcać
przedsiębiorstwa do przenoszenia się poza granice miasta.
Cel: Utrzymanie opłat pobieranych od użytkowników dróg oraz opłat za parkowanie w miejscu
pracy jako przyszłej opcji zarządzania popytem na samochody osobowe, przy należytym
uwzględnieniu krajowych projektów pilotażowych.
Cel: monitorowanie krajowych programów pilotażowych i coroczny przegląd konieczności
pobierania opłat od użytkowników dróg oraz opłat za parkowanie w miejscu pracy.

5.4.3 Świadomość transportowa
Odnotowuje się niski obecnie poziom oceny niekorzystnego wpływu stylu życia uzależnionego
od samochodu. Rada Miasta zamierza przyłączyć się do National TravelWise Association i
wnieść wkład w projekt TransXchange dotyczący krajowych rozkładów jazdy autobusów.
Proponuje się zainstalowanie na jednym korytarzu informacji pasażerskiej w czasie
rzeczywistym, a następnie rozszerzenie jej na inne korytarze. W celu zwiększenia
świadomości na temat nowej infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego tworzona jest
stosowna reklama.
Cel: Podnoszenie świadomości społecznej na temat konsekwencji podejmowanych decyzji
dotyczących podróżowania oraz zapewnienie, by decyzje te były oparte o odpowiednie dane.
Cel: Promowanie co najmniej jednej kampanii uświadamiającej/wydarzenia rocznie.

5.4.4 Plany transportowe
Plany Transportowe są wykorzystywane przez firmy w celu zachęcenia pracowników do
korzystania z alternatyw dla samochodu w celu dojazdu do pracy. Rada Miasta będzie
zachęcać organizacje do opracowywania planu podróży dla własnych pracowników.
Cel: Zachęcanie wszystkich głównych pracodawców do przyjmowania planów dotyczących
transportu ekologicznego.
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Cel: 40 Zachęcanie co najmniej jednego głównego pracodawcę rocznie do opracowania planu
podróży/planu transportowego.

5.4.5 Podróż do szkoły
Do 52 miejskich szkół przyjeżdża duża liczba dzieci, a coraz więcej jest dowożonych. Rada
Miasta wprowadziła regulacje ruchu drogowego, by umożliwić Policji karanie kierowców,
którzy zatrzymują się na terenie szkół. Ma to na celu realizację inicjatyw dotyczących
bezpieczniejszych dróg do szkół, promujących poruszanie się pieszo i jazdę na rowerze, w
tym zapewnienie parkingów rowerowych oraz działania edukacyjne i promocyjne.
Cel: Zwiększenie liczby uczniów chodzących i jeżdżących rowerem do szkoły.
Cel: 41 Pomoc co najmniej jednej szkole rocznie w opracowaniu programu “Bezpieczniejszej
drogi do szkoły”.

5.5 Ograniczenie ruchu
5.5.1 Ograniczenie ruchu drogowego
Zadanie to odnosi się do ustawy o ograniczeniu ruchu drogowego i ustawowego wymogu
sporządzania sprawozdania, które jest zawarte w załączniku C. Odnotowano w nim, że wiele
działań zaproponowanych w LTS uzupełnia ograniczenie ruchu drogowego. Niniejsza
podsekcja podsumowuje podejście Rady Miasta do ustanowienia celu ograniczenia ruchu
drogowego.
Cel: Zmniejszenie prognozowanego tempa wzrostu ruchu w godzinach szczytu w środkowej
części Dundee.
Cel: 42 Zapewnienie, aby do 2021 r. ruch nie wzrósł o więcej niż 25% w porównaniu z
poziomem z 1996 r. w regionie Dundee Central, podczas szczytów porannych i
popołudniowych.

6 Program Wdrażania
W niniejszym rozdziale przedstawiono proponowane przez Radę Miasta programy dotyczące
kapitału i dochodów w perspektywie krótko- i długoterminowej. Nakłady inwestycyjne obejmują
inwestycje związane z nabyciem lub utrzymaniem środków trwałych, takich jak drogi, mosty i
wyposażenie, przy czym pojedynczy składnik aktywów zazwyczaj ma wartość co najmniej
10.000 funtów. Wydatki są wydatkami krótkoterminowymi w celu pokrycia bieżących kosztów
operacyjnych, takich jak rutynowe utrzymanie dróg i dotowanie usług autobusowych.
Program zawiera dwie tabele. Pierwsza to szczegółowy plan trzyletniego planu wydatków
kapitałowych, przedstawiająca stopniowe wprowadzanie wydatków w latach obrachunkowych
2000/01-2004/05 i w latach następnych, z uwzględnieniem nazwy projektu lub charakteru
wydatków. Znajduje się na następnej stronie.
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Faza wydatków
Projekt / Charakter wydatków

2000

2001

2002

2003

2004

Lata

/01

/02

/03

/04

/05

późniejsze

Programy o mniejszym znaczeniu
Uspokojenie ruchu drogowego/Udogodnienia dla

50

100

100

100

100

100

65

50

50

50

50

50

Infrastruktura autobusowa/informacja

25

25

25

25

25

25

Krawężniki typu Kassel i ulepszona infrastruktura

30

30

30

30

30

30

50

175

25

250

550

500

25

150

440

375

200

250

50

pieszych/ rowerzystów
Sygnały drogowe - przejścia dla pieszych (zebry i
azyle dla dzieci) oraz oświetlenie transportowe
Transport

Trasy korytarzowe
Poprawa środowiska wzdłuż korytarza NE/NW
Trasa korytarza NE (Usprawnienia w transporcie)
Trasa Korytarza NW (Usprawnienia w transporcie)
+ Priorytet dla autobusu i informacje w czasie
rzeczywistym na korytarzu NW
Przyjęte praktyki
Odnowa oświetlenia ulicznego

500

500

500

500

500

500

Odbudowa dróg/recykling

250

250

250

250

250

250

51

45

50

50

50

50

100

100

100

100

100

100

1371

1975

2270

1755

1155

1105

Program oceny i budowy mostów
Przebudowane chodniki
Razem

Plan wydatków inwestycyjnych LTS w Dundee
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Druga tabela przedstawia wydatki z budżetu 2000/01 i przewidywane szacunkowe wydatki na
lata 2001/02-2003/04 w następujący sposób:

Projekt / Charakter wydatków

Finalny

Projekt

Projekt

Projekt

Budżet

Estymacja

Estymacja

Estymacja

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Projekty transportowe

323

323

323

323

Subwencje na transport publiczny

510

480

480

480

Taryfy ulgowe i karta taxi

1,950

1,500

1,500

1,500

Sieć drogowa/utrzymanie

1,937

1,937

1,937

1,937

Oświetlenie ulic

837

837

837

837

Utrzymanie zimowe

603

603

603

603

6,160

5,680

5,680

5,680

Razem

Plan wydatków LTS Dundee

Przeprowadzono analizę dwóch scenariuszy w oparciu o wpływ różnych poziomów nakładów
inwestycyjnych na długoterminowe wymogi finansowania.
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Załącznik A. Ujednolicone cele i metody monitorowania
W ramach tej analizy 42 celów, dla każdego określono, czy dany cel przynosi efekty w
perspektywie krótko- i/lub średnioterminowej, czy też przyczynia się do realizacji wizji
długoterminowej, oraz określono metodę monitorowania jej wpływu. Poniższa tabela
przedstawia wyciąg z analizy przedstawiającej trzy przykłady celów.
Kolumny centralne
1 - Cel krótkoterminowy
2 –Cel Średniookresowy
3 - Długoterminowa wizja
Cele

1

2

3

Metoda Monitorowania

Planowanie i zagospodarowanie terenu
Zapewnienie, że udział terenów poprzemysłowych w
ogólnej podaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe
jest równy lub wyższy od średniej krajowej w
Zjednoczonym Królestwie.

•

•

•

Zbadanie do 2001 r. możliwości wprowadzenia nowych
maksymalnych
norm
dotyczących
parkowania
samochodów.

•

Środowisko budowlane
Wdrożenie programu “tras ambasadorów” do 2006 r.

•

•

Coroczny raport postępów

Jakość powietrza, emisje i hałas
W celu zapewnienia, że wszystkie krajowe normy jakości
powietrza zostaną osiągnięte w terminie określonym w
krajowej strategii na rzecz jakości powietrza.

•

•

Kontynuacja monitorowania
jakości powietrza i coroczne
raporty

Plan działania na rzecz jakości powietrza do 2001 r.

•

Integracja społeczna
Utrzymanie aktualnych taryf ulgowych dla obecnych
uczestników i obecnych poziomów cen.

•

•

Zagwarantowanie, aby wszystkie pojazdy transportu
publicznego spełniały wymagania ustawy o dyskryminacji
osób niepełnosprawnych z 1995 r. w wymaganych ramach
czasowych.

•

•

Ruch pieszy
Zwiększenie do 2011 r. udziału osób podróżujących do
pracy pieszo do 22%

•

•

Stworzenie czwartej strefy ruchu drogowego w centrum
Dundee do 2002 r., a tym samym zapewnienie większej
przestrzeni dla pieszych.

•

Ruch rowerowy
Podwojenie liczby rowerzystów do 2001 r., a następnie
ponowne podwojenie do 2011 r.

•

Podjęcie rocznych
przeglądów wszystkich
nowych inwestycji
mieszkaniowych w Dundee
Raport docelowy dla czerwca
2001

Plan dla czerwca 2001
•

Ulgi dla dorosłych od
operatorów autobusowych

Obserwacja postępów i
raportowanie pozycji w
grudniu 2000

•

Sprawdzenie danych na
poziomie krajowym dla 2001
i 2011
Zapisanie pozycji postępów
dla grudnia 2001

•

•

Sprawdzenie danych na
poziomie krajowym dla 2001
i 2011.
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Monitorowanie ilości
rowerzystów poprzez zieloną
obwodnicę miasta, 5 stałych
punktów pomiarowych,
obserwacja użycia
średniorocznego.
Pomiar ilości miejsca
przeznaczonego na
parkowanie motocykli w
centrum miasta – raport w
grudniu 2001
Obserwacja postępów i
raport w grudniu 2001

Motorowery i motocykle
Podwojenie do 2002 r. liczby miejsc przeznaczonych na
parkowanie motocykli w centrum miasta

•

Autobusy
Do 2001 r. wszyscy lokalni przewoźnicy autobusowi
podpisują oficjalne umowy partnerskie dotyczące jakości
autobusów.

•

Zwiększenie wykorzystania autobusów dla dojazdów do
pracy w Dundee do 33% do 2011 r.

•

•

Taksówki i prywatne pojazdy do wynajmu
Utrzymanie liczby taksówek na poziomie 507 jak w
badaniu

•

•

Zapewnienie przestrzegania ustawy o dyskryminacji osób
niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem
taksówek.

•

•

Dobrowolny i wspólnotowy transport
Współpraca z sektorem wolontariatu w celu promowania
pilotażowego programu Dial-a-Ride do 2001 r.

•

Utworzenie minibusowej agencji do świadczenia usług
pośrednictwa w handlu pojazdami i innych usług dla grup i
grup użytkowników posiadających własne pojazdy do 2003
r.

•

Kolej
Podwojenie do 2011 r. liczby podróży pociągami do pracy

•

Powołanie do 2001 r. forum składającego się z operatorów
pociągów, RailTrack, Izby Handlowej i innych
zainteresowanych stron w celu świadczenia usług we
właściwej porze dnia na dostępnych stacjach.

•

Ruch towarowy
Ustanowienie do 2001 r. partnerstwa na rzecz jakości
przewozów towarowych, w którego skład wejdą
przedstawiciele
Rady,
lokalnych
przedsiębiorstw,
przemysłu transportowego, Izby Handlowej w Forth Ports
(Port Dundee), Stowarzyszenia Transportu Towarowego i
Policji Tayside

•

•

Sprawdzenie danych na
poziomie krajowym dla 2001
i 2011
Sprawdzanie co roku rejestru
licencji taksówkowych

Upewnienie się, że rejestr
zawiera szczegółowe
informacje dotyczące ustawy
o dyskryminacji osób
niepełnosprawnych, aby
umożliwić monitorowanie
przestrzegania przepisów.
Obserwacja postępów i
sprawozdanie z grudnia 2000
r.
Sprawozdanie z postępu
prac w lipcu 2002 r.

•

•

Sprawdzenie danych na
poziomie krajowym dla 2001
i 2011
Obserwacja postępów i
sprawozdanie z grudnia 2000
r.
Obserwacja postępów i
sprawozdanie z grudnia 2000
r.
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Opublikowanie hierarchii dróg i przewodnika dystrybucji
towarów do 2002 r.

•

Obserwacja postępów i co
roku sporządzanie
sprawozdania.
Sprawozdanie z sytuacji w
grudniu 2001 r.

Połączenia zewnętrzne
Przeprowadzenie badania rentowności i przydatności do
eksploatacji kolejowego transportu towarowego na terenie
Dundee i sporządzenie sprawozdania do 2002 r.

•

•

Kontynuowanie dalszych przewozów lotniczych w celu
zapewnienia dwóch kolejnych połączeń do 2005 r.

•

•

Sprawozdanie z sytuacji w
grudniu 2004 r.

Główne drogi
Opracowanie do 2004 r. planów poprawy na trasach
arterialnych północno-wschodnich i północno-zachodnich
(pod warunkiem udanego wdrożenia Funduszu Transportu
Publicznego).

•

•

Obserwacja postępów i co
roku sporządzanie
sprawozdania.

Do lipca 2001 r. należy opracować i przygotować program
mający na celu skrócenie czasu podróży transportem
publicznym przez główną drogę Kingsway, umożliwiając
tym samym złożenie oferty na przyszłe finansowanie z
funduszu szkockiego transportu publicznego.

•

Zarządzanie ruchem
Rozpoczęcie programu priorytetów dla autbusów dla
przynajmniej 5 węzłów autobusowych z sygnalizacją
świetlną rocznie w latach 2000-2005.

•

Ocena warunków ruchu pieszego i kołowego w celu
zainstalowania do 2002 r. 6 przejść “zebra” w
odpowiednich miejscach.

•

Bezpieczeństwo drogowe
Osiągnięcie zmniejszenia liczby ofiar o wartość co najmniej
równą celom krajowym.

•

Węzły przesiadkowe
Podjęcie badań w celu zidentyfikowania potencjału węzłów
przesiadkowych do 2001 r.

•

Do lipca 2001 r., obecność programu przesiadkowego
samolot/kolej/ autobus, sąsiadującego z portem lotniczym
w Dundee, zaprojektowanego i gotowego do wdrożenia w
celu umożliwienia rozpatrzenia oferty do przyszłego
programu
szkockiego
finansowania
transportu
publicznego.

•

Utrzymanie
Sieć drogowa
Zmniejszenie liczby obrażeń ciała/uszkodzeń pojazdów w
sieci drogowej o 10% do 2002 r. na podstawie danych z lat
1995/96.

•

Obserwuje postęp i
sprawozdanie ze stycznia
2001 r.

•

Obserwuje postęp i raport
grudzień 2002 r.

Ocena postępów i
sprawozdanie z postępów w
grudniu 2001 r.
•

•

Skorzystać z komputerowej
bazy danych wypadków
drogowych w celu
monitorowania powagi i
liczby wypadków drogowych
oraz co roku zgłaszać
położenie.
Badanie i sprawozdanie
nadzorcze - badanie i
sprawozdanie z grudnia 2001
r.
Sprawozdanie z postępów w
styczniu 2001 r.

Rozpatrzenie wniosków i
sprawozdania grudzień 2000
r.

26 / 36

Miasto “Champion City” - Dundee
Utrzymanie zimowe
Zmniejszenie liczby przypadków zranień ciała o 10% na
podstawie danych za 1995/1996 do 2002 r.

•

Rozpatrzenie wniosków i
sprawozdania grudzień 2000
r.

Utrzymanie mostów
Usunięcie zaległości w zakresie
konserwacyjnych mostów do 2003 r.

•

Sprawozdanie z grudnia
2001 r.

rutynowych

prac

Polityka parkingowa
Ograniczenie liczby miejsc parkingowych dla parkowania
długoterminowego w centrum miasta do około 1800
miejsc.

•

•

•

Dopilnowanie, aby do 2002 r. wszystkie parkingi
samochodowe były wynagradzane za spełnianie
standardów parkingowych Stowarzyszenia Głównych
Oficerów Policji.
Opłata za korzystanie z dróg i opłata parkingowa w
miejscu pracy
Monitorowanie krajowych programów pilotażowych i
coroczny przegląd konieczności wprowadzenia opłat
pobieranych od użytkowników dróg oraz opłat za
parkowanie w miejscu pracy.

•

•

•

•

Przestrzegać krajowych
programów pilotażowych i w
razie potrzeby składać
sprawozdania w czerwcu
każdego roku

Świadomość transportowa
Promowanie
co
najmniej
jednej
kampanii
informacyjnej/wydarzenia odbywającego się w ciągu roku.

•

•

•

Sprawozdanie z
kampanii/wydarzeń
podejmowanych corocznie w
grudniu każdego roku

Dostępność informacji drogowych dla transportu
publicznego na poziomie 30% wszystkich przystanków
autobusowych do 2001 r.

•

Plany podróży
Plan podróży dla Rady Miasta Dundee do czerwca 2001 r.

•

Zachęcanie co najmniej jednego głównego pracodawcy
rocznie do opracowania planu podróży

•

•

•

Podróż do szkoły
Pomoc co najmniej jednej szkole rocznie w rozwijaniu
inicjatywy bezpieczniejszych dróg prowadzących do szkół.

•

•

•

Sprawozdanie z postępów w
grudniu każdego roku

Ograniczenie ruchu drogowego
Zapewnienie, że ruch nie zwiększy się o więcej niż 25% do
2021 r. w porównaniu z poziomem z 1996 r. w regionie
Dundee Central podczas szczytów porannych i
popołudniowych.

•

•

•

Co roku roczne
sprawozdanie na temat
orientacyjnego
monitorowania obszarów
automatycznego liczenia
ruchu oraz co 5 lat na temat
kompleksowego
monitorowania

Przeprowadzić coroczne
badanie dostępności miejsca
parkingowego na długi pobyt.
Sprawozdanie z postępów w
grudniu 2001 r.

Przechowywanie informacji o
przystankach autobusowych i
miejscach schronienia oraz
zgłaszanie pozycji w grudniu
każdego roku.
Obserwacja postępów i
sprawozdanie na temat
stanowiska z grudnia 2000 r.
Obserwacja postępów i co
roku sprawozdanie.
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Załącznik B Analiza składników
W ramach tej analizy dla każdego kluczowego komponentu wyszczególniono cel komponentu
oraz oceniono, w jaki sposób przyczynia się to do osiągnięcia celów wyższego szczebla, przy
czym przypisuje się punktację 1 - zasadniczego udziału, 2 - znaczącego udziału lub 3 niewielkiego udziału. Są one następnie sumowane, aby uzyskać całkowitą punktację
reprezentującą "nacisk na cele", z wyższym wynikiem wskazującym na większy ogólny wkład
w realizację strategii.

Załącznik C Ustawa o ograniczeniu ruchu drogowego
Sprawozdanie ustawowe
Jest to sprawozdanie opracowane w celu spełnienia wymogów konkretnego aktu prawnego,
tj. ustawy o ograniczeniu ruchu drogowego.
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Podsumowanie programu SULP z Dundee
Plan zrównoważonej logistyki miejskiej Dundee
(SULP) składa się z pięciu rozdziałów i załącznika.
SULP ma 22 strony. Poniższe podsumowuje każdy
rozdział.

Stan obecny
Niniejszy rozdział odnosi się do projektu ENCLOSE i
stwierdza, że program SULP ma na celu rozwinięcie
obecnych inicjatyw w celu rozszerzenia zakresu
celów zmierzających do osiągnięcia bardziej
energooszczędnej logistyki i w konsekwencji redukcji
emisji dwutlenku węgla związanych z przewozami
towarowymi.
Odniesienia
znajdują
się
w
odpowiednich krajowych, regionalnych i lokalnych
przepisach i politykach.

Kontekst i kluczowe kwestie
Dostarcza się podstawowych
informacji o mieście (populacja,
cechy fizyczne i ekonomiczne),
określa jakość powietrza jako
główny problem, a także określa
rolę regionalnego partnerstwa na
rzecz
transportu
(RTP)
w
planowaniu
przewozów
towarowych.
W Dundee rozważa się kwestie
związane z logistyką poprzez
podsumowanie
wniosków
z
pierwszego
wydarzenia
podnoszącego świadomość.
Dostarcza się informacji na temat planów działania Rady w zakresie jakości powietrza i hałasu
oraz bieżących inicjatyw dotyczących transportu towarowego podejmowanych przez Radę i
RTP. Te ostatnie obejmują poprawę dostępu do portu w Dundee, ustanowienie partnerstwa
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na rzecz jakości przewozów towarowych oraz badanie wykonalności utworzenia centrum
konsolidacji przewozów towarowych.
Podano szczegóły dotyczące podejścia do zarządzania ruchem w centrum miasta, co
obejmuje kontrolę dostępu do i przez obszar znajdujący się w obwodnicy miasta, zwiększania
dostępności dla pieszych, ograniczenia czasu dojazdu pojazdów na głównych ulicach
handlowych oraz regulację i egzekwowanie przestrzegania przestrzeni krawężnikowej. Odnosi
się to również do miejskich inteligentnych systemów transportowych, które kontrolują sygnały
drogowe, zmienne znaki parkingowe, telewizję przemysłową (CCTV) oraz informację
pasażerską w czasie rzeczywistym.
Sekcja zawiera rozdział dotyczący ogólnego kontekstu logistycznego, zawierający
szczegółowe przepisy dotyczące ruchu pojazdów użytkowych i ciężarowych oraz przegląd
głównych rodzajów przepływów logistycznych w oparciu o klasyfikowane dane dotyczące
ruchu i badania przeprowadzone przez sprzedawców detalicznych.

Cele
W niniejszym rozdziale wymieniono cele SULP,
które należy osiągnąć:
 Większa wydajność energetyczna logistyki w
Dundee.
 Zmniejszenie
negatywnego
wpływu
przewozów towarowych na środowisko w
Dundee.
 Rada Miejska odgrywa wiodącą rolę w
ograniczaniu wpływu floty pojazdów Rady
Miejskiej na środowisko.

Plan
Wymieniono w nim program działań
podzielonych
na
działania
krótkoterminowe obejmujące lata
2014-2017,2018-2023, średnio- i
długoterminowe po roku 2023.
Program
krótkoterminowy
odzwierciedla
obecną
sytuację
ograniczeń finansowych. Wskazano ,
że wcześniejsze wdrożenie programu
średnioterminowego
może
być
możliwe w miarę pojawiania się
możliwości finansowania. Realizacja
programu średniookresowego będzie
podlegała przeglądowi w latach 20182023. Przedstawiono wprowadzenie,
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które wskazuje, w jaki sposób skala czasowa programu SULP jest zgodna z innymi
strategiami, takimi jak regionalna strategia transportowa i możliwości finansowania.

Program krótkoterminowy ma na celu kontynuację bieżących inicjatyw. Oprócz kontroli
zarządzania ruchem, zwłaszcza w obszarze centralnym, wdrożono inicjatywy mające na celu
promowanie zrównoważonej logistyki miejskiej. Obejmują one: wprowadzenie systemu
rozpoznawania floty ekologicznej przez ECOStars w odniesieniu do samochodów
dostawczych
i
ciężarowych;
opracowanie internetowych informacji na
temat tras przejazdu ciężarówek; oraz
wykorzystanie pojazdów elektrycznych
należących do Rady. Wskazano również,
że przeprowadzone zostanie badanie
wykonalności utworzenia strefy niskiej
emisji dla obszaru centralnego.
Średniookresowy program obejmuje trzy działania; przewóz zakupów dla klientów w ramach
Park & Ride Buses, co byłoby oczywiście uzależnione od postępów we wdrażaniu programów
Park & Ride; potencjalnego rozwoju centrum konsolidacji przewozów towarowych; oraz
dalszego rozwoju stron internetowych/aplikacji/informacji opartych na nawigacji satelitarnej dla
operatorów transportu towarowego/logistyki w Dundee
Program długoterminowy obejmuje dwa programy, z których oba wymagają znacznych
nakładów inwestycyjnych. Należą do nich: rozwój kolei towarowych w porcie Dundee, dla
zachęcenia przechodzenia z transportu drogowego na transport kolejowy; oraz, pod
warunkiem wykonalności, udoskonalenia A90 dookoła Dundee, co przyniosłoby korzyści
zarówno dla przepływów logistycznych w Dundee, jak i dla transportu drogowego towarów na
dłuższą odległość przez miasto.

Ocena inicjatyw
Rozdział 5 przedstawia bazę logistyczną w oparciu o klasyfikację ruchu drogowego na
głównych drogach miasta, liczbę pojazdów użytkowych wjeżdżających do centrum Dundee
oraz pomiary jakości powietrza z wykorzystaniem istniejących stacji monitorowania jakości
powietrza znajdujących się w "punktach zapalnych" w całym mieście. W oparciu o dostępne
dane przeprowadzana jest krótka ocena projektów średnio- i długoterminowych.

Używanie pojazdów z napędem elektrycznym w radzie miejskiej Dundee
Rada Miejska Dundee posiada jedną z największych flot pojazdów w regionie Tayside z ponad
600 pojazdami. Zdecydowana większość tych pojazdów posiada albo silniki benzynowe, albo
wysokoprężne emitujące CO2, NO2 i PM10. Pojazdy elektryczne pomagają Radzie w realizacji
jej celów w zakresie ochrony środowiska, ponieważ nie powodują żadnych szkodliwych emisji.
Istnieją również ograniczenia emisji CO2 z pojazdów elektrycznych. Rada Miejska Dundee
jest bardzo zwartą przestrzenią, a pojazdy elektryczne są szczególnie przydatne dla Rady,
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ponieważ odległości podróży są na ogół stosunkowo niewielkie w porównaniu z innymi
obszarami władz lokalnych.
Cena zakupu pojazdów elektrycznych jest wyższa niż w przypadku pojazdów napędzanych
benzyną i olejem napędowym. Dotychczasowe dane wskazują, że pojazdy elektryczne są
mniej kosztowne w całym okresie eksploatacji, ponieważ koszty paliwa i utrzymania są
proporcjonalnie niższe.
Przeprowadzono obliczenia emisji CO2 dla istniejącej floty 39 pojazdów elektrycznych.
Oblicza się, że pojazdy w Dundee jako całości oszczędzają 66,1 tony CO2 rocznie, a na
obszarze centralnym 0,6 tony CO2 rocznie. Oprogramowanie do trasowania jest testowane w
celu optymalizacji trasy z dala od obszaru centralnego.

Przewóz zakupów klienta za pomocą autobusów typu Park & Ride Buses.
Nie jest możliwe oszacowanie kosztów transportu zakupów klientów autobusami Park & Ride,
ponieważ szczegółowa obsługa usług Park & Ride nie jest obecnie znana. Przewiduje się, że
skutkiem tego byłoby ograniczenie konieczności wjeżdżania do centrum miasta w celu
odbierania cięższych i nieporęcznych towarów z centrów handlowych. Mogłoby to również
potencjalnie zmniejszyć zapotrzebowanie detalistów na dostawy towarów cięższych i o dużych
rozmiarach ze sklepów w centrum miasta na adresy domowe nabywców, przy jednoczesnym
zmniejszeniu liczby kilometrów netto przejechanych przez pojazdy dostawcze. Nie jest
możliwe określenie wpływu na odległości pojazdów dostawczych w obszarze centralnym przy
braku bardziej szczegółowej oceny.

Dane do oceny tej inicjatywy mogą zostać udostępnione przez pilotaż w Den Bosch, który jest
częścią projektu ENCLOSE.

Centrum Konsolidacji
Wyniki studium wykonalności przeprowadzonego w 2010/2011 r. dostarczyły szacunkowy
koszt działania centrum konsolidacji w Perth w wysokości od 120 000 do 345 000 GBP rocznie.
Opiera się on na założeniach dotyczących wykorzystania istniejących obiektów logistycznych
oraz jednego elektrycznego pojazdu dostawczego obsługującego cztery trasy dostawy
dziennie. Powstanie nowego magazynu budowlanego pociągnęłoby za sobą znaczne koszty
inwestycyjne. Założenia te odnosiłyby się również do centrum konsolidacji Dundee.
W badaniu wzorowano się na wpływie centrum konsolidacji obsługującego Dundee i
stwierdzono, że przy 20 % wskaźniku wykorzystania mocy produkcyjnych przez detalistów
możliwe byłoby ograniczenie emisji do następujących poziomów:
 CO2 96,1 - 113,6 ton rocznie (zmniejszenie o 11,8 - 13,9%)
 NOx 555 - 646 kg rocznie (12,5 - 13,2% redukcja)
 PM10 29,5 - 31,2 kg rocznie (zmniejszenie o 13,3 - 13,4%) Plan zrównoważonej logistyki

miejskiej dla Dundee - projekt.
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Dalszy rozwój stron internetowych / aplikacji / / informacji opartych na nawigacji
satelitarnej dla operatorów transportu towarowego/logistyki w Dundeee.
Nie jest możliwe oszacowanie kosztów rozszerzenia istniejących informacji internetowych.
Wszelkie oddziaływania powinny być pozytywne pod względem zmniejszenia liczby
niepotrzebnych przebiegów pojazdów i umożliwienia pojazdom dostawczym uniknięcia
przeciążenia dróg, opóźnień w pracach drogowych itp.

Rozwój kolei towarowych w porcie Dundee
Nie są dostępne pełne dane pozwalające na określenie potencjalnej siły biznesowej tego
rozwiązania
Potencjalnymi korzyściami byłyby zmniejszenie przepływu samochodów
ciężarowych, szczególnie wzdłuż zachodniej i środkowej części trasy Kingsway, co w
konsekwencji wpłynęłoby na zanieczyszczenie powietrza i emisję CO2.
Operatorzy portów próbują obecnie skierować przepływ samochodów ciężarowych z obszaru
centralnego, koncentrując się na wschodnim dostępie do Stannergate i stamtąd A92 i A90.

A90 dookoła Dundee.
Potrzebne są dalsze prace w celu ustalenia wykonalności któregokolwiek z wariantów
poprawy A90 dookoła Dundee.

Monitorowanie
Proponuje się monitorowanie, które będzie polegało na powtórzeniu zliczania liczby pojazdów
użytkowych wjeżdżających na obszar centralny pod koniec krótkiego okresu
krótkoterminowego w 2017 r. i znowu pod koniec okresu średnioterminowego w 2023 r.
Monitorowanie jakości powietrza będzie przeprowadzane co roku z wykorzystaniem
istniejących punktów monitorowania jakości powietrza.

Załącznik
Załącznik przedstawia rozmieszczenie zatok załadunkowych w centrum Dundee.
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Komunikacja w Dundee i zaangażowanie
zainteresowanych stron.
Przy opracowywaniu strategii transportu lokalnego (SUMP)
Dundee City Council published a Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) under the title of
the Local Transport Strategy (LTS) in October 2000. The LTS was produced in response to
the 1998 UK Government White Paper “Travel Choices for Scotland” which invited, though did
not require, each local authority in Scotland to produce an LTS. The Government intended that
“The Local Transport Strategy will set out the authority's plans and priorities for the
development of an integrated transport policy within its area, designed to serve people in that
authority in a way which is consistent with our overall sustainable development objectives”.
The LTS, therefore, was a non-statutory document but the legislation did require local
authorities to follow guidance on the production of an LTS. This guidance can be seen at
http://www.gov.scot/Resource/Doc/37428/0026480.pdf.
Rada Miejska Dundee opublikowała w październiku 2000 r. Plan Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej (SUMP) pod tytułem "Strategia transportu lokalnego (LTS)". LTS został opracowany
w odpowiedzi na białą księgę rządu brytyjskiego z 1998 r. zatytułowaną "Travel Choices for
Scotland" (Wybory sposobów podróżowania dla Szkocji), w której rekomendowano, , aby
każdy samorząd lokalny w Szkocji sporządził LTS. Rząd planował, że "lokalna strategia
transportowa określi plany i priorytety władz w zakresie rozwoju zintegrowanej polityki
transportowej na swoim obszarze, która ma służyć ludziom w tym organie w sposób zgodny z
naszymi ogólnymi celami zrównoważonego rozwoju". W związku z tym LTS był dokumentem
pozaustawowym, ale prawodawstwo wymagało od władz lokalnych przestrzegania
wytycznych dotyczących produkcji LTS. Wskazówki te można znaleźć na stronie
http://www.gov.scot/Resource/Doc/37428/0026480.pdf.
LTS został opracowany w ramach ograniczonych zasobów kadrowych, jakimi dysponowała
wówczas Rada. Wstępne wewnętrzne konsultacje w ramach Rady miały na celu pomoc w
opracowaniu tymczasowego dokumentu WST. Było to szczególnie ważne w celu
przedstawienia wizji ogólnego kierunku strategii, jak również przyczynienia się do tworzenia
celów, określenia możliwości i pomocy w formułowaniu polityk i inicjatyw.
W dniu 25 października 1999 r. tymczasowy LTS został przedstawiony Komitetowi ds.
Planowania i Transportu w Radzie wraz z zaleceniem dla radnych tworzących Komitet w celu
podjęcia szeroko zakrojonych konsultacji. Dokument ten został następnie rozesłany do
organizacji zainteresowanych transportem w mieście, aby mogły one przedstawić swoje uwagi
i rekomendacje. Skonsultowano się z organizacjami, z którymi przeprowadzono konsultacje:
rząd szkocki; krajowe organizacje przedstawicielskie zainteresowane zagospodarowaniem
terenu (takie jak Scottish Landowners Federation, Scottish Homes, Scottish House Builders
Association); organizacje doradcze ds. projektowania (takie jak Royal Fine Arts Commission
for Scotland); sąsiednie rady; partie polityczne; krajowe organy zajmujące się transportem,
takie jak Klub Turystyczny Cyklistów i Zrzeszenie Transportu Towarowego, lokalni
deweloperzy, organizacje ekologiczne, przewoźnicy i rady wspólnotowe (rada wspólnotowa
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jest dobrowolnym organem utworzonym przez lokalnych mieszkańców w celu działania w
imieniu swojego obszaru). Otrzymane uwagi wykorzystano do opracowania sfinalizowanej
strategii, która następnie została ponownie opracowana w celu uzyskania ostatecznych uwag.
Ostateczne uwagi wraz ze zmienionym sfinalizowanym WST zostały przedłożone Komitetowi
ds. Planowania i Transportu do zatwierdzenia w dniu 30 października 2000 r.

Przy opracowywaniu regionalnej strategii transportowej(Regionalny
SUMP)
w 2003 r. zamierzano dokonać przeglądu LTS. Jednakże decentralizacja rządu w Wielkiej
Brytanii spowodowała utworzenie parlamentu szkockiego, który ustanowił nowy system
planowania transportu regionalnego. W ten sposób wprowadzono ustawowy wymóg
opracowania regionalnej strategii transportowej (RTS), Dundee wraz z Angus, Perth & Kinross
i Stirling w regionie Tayside i Szkocji Środkowej. Szkocki parlament zapewnił środki finansowe,
aby umożliwić szeroko zakrojone konsultacje i opracowanie nowego RTS. Sporządzenie RTS
było wymagane zgodnie z wytycznymi rządu szkockiego, a każdy RTS podlegał zatwierdzeniu
przez ministrów rządu szkockiego z uwagi na wpływ finansowania projektów na dużą skalę.
RTS obejmujący Dundee przedstawia podobny kontekst polityczny i w związku z tym Rada
Miejska Dundee zachowała swój LTS, który obejmuje bardziej szczegółowe lokalne polityki i
programy. W odpowiedzi na zmieniające się okoliczności podjęto dalsze prace nad
elementami / programami / działaniami / wśród których kluczowym elementem jest
opracowanie Planu Zrównoważonej Logistyki Miejskiej (SULP), który zapewnia bardziej
szczegółową strategię dla logistyki miejskiej. Całość systemu LTS jako całości nie została
jednak zaktualizowana do systemu LTS drugiej generacji.

Opracowanie planu zrównoważonej logistyki miejskiej (SULP)
Rozwój programu SULP został podjęty w ramach finansowanego przez IEE projektu Energy
Efficiency in City Logistics Services for Small and Mid-Sized European Historic Towns
(ENCLOSE). Jednym z kluczowych celów tego projektu było opracowanie wytycznych
dotyczących tworzenia SULP, w związku z czym zaangażowanie interesariuszy odbywało się
według szablonu opracowanego w ramach projektu.
Program SULP firmy Dundee w początkowych fazach wykorzystywał badanie
przeprowadzone przez sprzedawców detalicznych w centrum miasta, które zostało podjęte w
ramach odrębnej inicjatywy, ale które idealnie odpowiadało wymogom opracowania programu
SULP. Badanie obejmowało ankietę rozesłaną do wszystkich sklepów w centrum miasta.
Poproszono o informacje na temat charakteru i częstotliwości dostaw oraz krytyczne opinie na
temat problemów związanych z dostępem do dostaw.
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Zaangażowanie zainteresowanych stron skoncentrowano na dwóch "Wydarzeniach
podnoszących świadomość" (ARE). Pierwsza odbyła się w czerwcu 2013 roku. Obejmowały
one prezentacje na temat krajowych, regionalnych i lokalnych priorytetów i inicjatyw, poglądów
operatorów oraz kwestii jakości powietrza. Następnie zorganizowano warsztaty z udziałem
firmy niezależnych konsultantów. Zaproszenia do wzięcia udziału przesłano do rządu
szkockiego, regionalnych partnerstw transportowych, innych departamentów Rady Miejskiej
Dundee, radnych, krajowych organów przedstawicielskich ds. transportu (takich jak
Stowarzyszenie Transportu Towarowego i Towarzystwo Drogowego Haulage), operatorów
transportu towarowego oraz organów
przedstawicielskich ds. handlu, sprzedaży
detalicznej i handlu w Dundee. ARE
starała się zidentyfikować kwestie
związane z logistyką miejską, takie jak
trudności w realizacji dostaw oraz
problemy społeczne i środowiskowe
wynikające z operacji logistycznych, a
także ulepszenia lub rozwiązania, które
mogłyby zostać przyjęte. Wnioski z ARE
wykorzystano do opracowania projektu
SULP.
Dwanaście miesięcy później odbyło się drugie ARE. Do zaproszeń na wydarzenie dołączono
wstępny egzemplarz SULP. Wydarzenie to ponownie obejmowało warsztaty, tym razem
zorganizowane przez urzędników Rady.
Przeglądy zostały zbadane w odniesieniu do projektu SULP, który był rozpatrywany osobno
dla każdej sekcji. Wnioski z tego wydarzenia wykorzystano do zmiany ostatecznej wersji
programu SULP, który następnie w październiku 2014 r. przedłożono Komitetowi Rozwoju
Miasta do zatwierdzenia.
ARE skutecznie włączyły zainteresowane strony w opracowywanie programu SULP.
Zaangażowanie zainteresowanych stron, które nie są bezpośrednio odpowiedzialne za
logistykę, w szczególności detalistów, okazało się wyzwaniem. Może to odzwierciedlać jeden
z wniosków zawartych w SULP, zgodnie z którym operatorzy logistyczni napotkali jedynie
ograniczone problemy z dostępem do pomieszczeń.
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