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Apie CIVITAS PROSPERTITY
Parama vietos ir nacionalinės valdžios atstovams kuriant bei tobulinant darnaus judumo
mieste planus
CIVITAS PROSPERITY – tai Europos Komisijos remiamas H2020 programos 3 metų
trukmės projektas, pradėtas 2016 m. rugsėjo mėnesį. Projektu siekiama paskatinti kultūrinius
pokyčius, kurie garantuotų nacionalinės ir vietos valdžios paramą darnaus judumo miestuose
planų (DJMP) kūrimui.
Šio projekto tikslas – paskatinti ir remti DJMP kūrimo procesą, ypač tose šalyse, regionuose
ir miestuose, kur jų įgyvendinimas šiuo metu yra itin lėtas. Šio tikslo siekiama, visų pirma,
nacionalinės ir regioninės valdžios institucijas aprūpinant tinkamomis priemonėmis ir
metodais bei joms skiriant vadovaujantį vaidmenį DJMP kūrimo procese; bei, antra, ugdant
profesinius gebėjimus institucijų mainų programų ir pagal poreikius sukurtų mokymų
įvairiomis DJMP temomis ir/ar inovatyvių darnaus judumo mieste požiūrių pagalba.

Kontaktinė informacija:
Robert PRESSL | Austrian Mobility Research FGM-AMOR | pressl@fgm.at
www.sump-network.eu

CIVITAS PROSPERITY yra Europos darnaus judumo mieste planų
platformos narys.
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1 Vitorija-Gasteiso darnaus judumo plano
santrauka
Prieš penkiolika metų, 21 amžiaus pradžioje, subalansuotam Vitorija-Gasteiso
miesto augimui, apgalvotam miesto planavimui ir aplinkosaugos bei
socialiniams interesams kilo nauja grėsmė. Miestui sparčiai plečiantis,
pasikeitė jo dydis ir struktūra, todėl ėmė keistis iki tol pėsčiomis vaikščiojusių
miesto gyventojų judumo įpročiai. Susiklosčius tokiai situacijai, judumo ir
prieinamumo Vitorija-Gasteiso mieste būkle bei ateitimi susirūpino tiek
visuomenė, tiek vietos valdžios institucijos. Norint sukurti nuoseklų tikslų,
strategijų ir veiksmų planą esamoms bei numatomoms problemoms spręsti,
inicijuotas situacijos svarstymo ir įvertinimo procesas.
Šiuo tikslu, 2006 metų kovo mėnesį Vitorija-Gasteise pradėtas kurti „Darnaus
judumo ir viešųjų erdvių planas“. Pagrindiniai jo tikslai buvo sumažinti
transporto poveikį aplinkai bei jo sukeliamą triukšmą ir padidinti viešųjų erdvių
prieinamumą. Buvo norima grąžinti viešąsias erdves žmonėms, tai yra,
paversti jas malonia aplinka, kurioje gyventojai galėtų praleisti laisvalaikį.
Pirmiausia buvo numatyta sukurti visiems priimtiną darnaus judumo ir viešųjų
erdvių Vitorija-Gasteise scenarijų. Tuo tikslu sudarytas Vitorija-Gasteiso
Piliečių darnaus judumo forumas, bendroms konsultacijoms sukvietęs
suinteresuotas šalis, politikus ir techninius specialistus.
2007 metų pavasarį pasirašytas šio dalyvavimu pagrįsto planavimo proceso
rezultatas – Piliečių susitarimas dėl darnaus judumo. Dokumente
patvirtintas bendrai sutartas scenarijus, kuriuo remiantis buvo planuojami visi
tolimesni judumo sistemos pertvarkymo darbai, strategijos ir veiksmų planai.

1.1 Aprašymas
Vitorija-Gasteiso darnaus judumo ir viešųjų erdvių plane (toliau DJVEP, “Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz”; Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2007)
keliama 14 tikslų, kurie nustatyti remiantis Piliečių darnaus judumo forumo iškeltomis
sąlygomis. Šie tikslai suskirstyti į tris pagrindines sritis:

1.1.1 Darnumas


Pasiekti, kad Vitorija-Gasteisas vėl būtų darnus miestas ir ne vien tik aplinkosaugos
srityje.

1.1.2 Darnus judumas


Sukurti naują hierarchiją mieste, kurioje pėstieji būtų svarbiausi veikėjai, po jų sektų
bemotorės transporto priemonės, tuomet viešasis transportas ir, paskutinėje vietoje,
būtų privatūs automobiliai.
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Garantuoti skirtingų judumo būdų, ypač bemotorio transporto, sambūvį ir jų sąveiką.
Skatinti ir remti naudojimąsi viešuoju transportu ir stabdyti naudojimąsi privačiais
automobiliais.
Skatinti ir remti keliones bemotorėmis transporto priemonėmis.
Pasiekti, kad transporto sistema veiksmingiau ir ekonomiškiau naudotų energiją.
Siekti, kad visi vienodai galėtų naudotis skirtingais keliavimo būdais.
Šviesti ir informuoti gyventojus apie įvairius vykstančius pokyčius.

1.1.3 Miesto modelis








Siekti saugaus ir visiems prieinamo miesto.
Siekti mažiau triukšmingo ir užteršto miesto.
Rasti tokius judumo sprendimus, kuriems nereikėtų žemės panaudojimo.
Judumo klausimus integruoti į miesto politiką.
Skirti pakankamai viešosios erdvės gyventojams bei apriboti motorinių transporto
priemonių eismą, pirmenybę skiriant žmonėms, o ne automobiliams. Užtikrinti gerą
susisiekimą pėsčiomis ar dviračiais bei greitą ir dažnai važinėjantį viešąjį transportą į
nuošalesnius rajonus.
Viešojoje erdvėje turėtų būti užtikrinamas aktyvus socialinis ir ekonominis gyvenimas
– ji turėtų sujungti komercinę veiklą, paslaugų teikimą ir laisvalaikio pramogas. Viešoji
erdvė turi būti pritaikyta kolektyvinei veiklai nedidelėse grupėse.

Šie tikslai yra susiję su konkrečiomis problemomis, kurios išvardintos lentelėje:

Tikslas

Susijusi problema

Tema: Darnumas


Sumažėjęs miesto tinkamumas gyventi, nepaisant
aplinkosaugos sričiai skiriamų pastangų








Padidėję kelionių atstumai
Padidėjęs miesto kelionių skaičius
Padidėjęs vidutinio ir ilgo nuotolio kelionių skaičius
Didėjantis automobilių skaičius ir jų naudojimas
Nesubalansuotas modalinis kelionių pasiskirstymas ir
neigiamos jo tendencijos
Mažas viešojo transporto konkurencingumas

6. Energetinis efektyvumas



Neigiamas automobilių poveikis

7. Visuotinė prieiga



Esamos infrastruktūros sukurti barjerai

1. Transportas irgi turi būti
tvarus
Tema: Darnus judumas
2. Nauja hierarchija
3. Skirtingų keliavimo būdų
sambūvis ir sąveika
4. Daugiau viešojo
transporto ir mažiau
automobilių
5. Daugiau pėsčiųjų ir
dviratininkų
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Nesubalansuotas modalinis kelionių pasiskirstymas ir
neigiamos jo tendencijos



Neigiamas automobilių poveikis




Padidėję kelionių atstumai
Sumažėjęs miesto tinkamumas gyventi, nepaisant
aplinkosaugos sričiai skiriamų pastangų

13. Daugiau viešosios
erdvės tvariems metodams




Gyventojams prieinamų viešųjų erdvių mažėjimas
Mažas viešojo transporto konkurencingumas

14.
Viešosios
kokybė ir įvairovė



Prarastas „artumo“ jausmas, kuris nebėra vertinamas
mieste

8. Šviesti ir informuoti
Tema: Miesto modelis
9. Daugiau saugumo
10. Mažiau triukšmo ir
taršos
11. Nenaudoti daug žemės
12. Transporto ir vietovės
suderinimas

erdvės

Lentelė 1: Vitorija-Gasteiso DJVEP tikslai bei su jais siejamos problemos

DJVEP, kaip ir dalyvaujamojo planavimo metu pasiektas susitarimas, nenurodo konkrečių
įgyvendinamų strategijų, tačiau veikia kaip kryptį nurodanti vizija. Tačiau, Vitorija-Gasteiso
DJVEP nustatytos įgyvendinamos priemonės. Darnaus judumo ir viešųjų erdvių plano kūrimo
metu sukurta 81 galima priemonė, kurios galutiniame variante sujungtos į 27 priemones ir
sugrupuotos pagal 6 pagrindines temas:

Tema

Transporto
priemonių
judėjimas

Priemonė
(1) Naujo miesto darinio – superkvartalo – sukūrimas, kuriame motorinių
transporto priemonių eismas leidžiamas perimetro gatvėse (maždaug
400x400m; plačiau kitame skyriuje). Superkvartalus sujungus į vientisą
sistemą, sukuriamas pagrindinių kelių tinklas, kuriuo galima pervažiuoti
visą miestą.
(2) Superkvartalo viduje esančiose gatvėse motorinio transporto eismas
ribojamas, ypač pravažiuojančio transporto, tačiau leidžiama įvažiuoti
gyventojų automobiliams, komercinėms transporto priemonėms (prekių
atvežimui ir išvežimui), avarinėms tarnyboms, ir pan.
(3) Transportui skirtas miesto gatvių plotis turi būti ne daugiau 2,5 metro. Taip
siekiama sulėtinti transporto greitį, užtikrinti geresnį pralaidumą ir
panaudoti likusią erdvę (šiuo metu didžiosios dalies eismo juostų plotis
viršija 3 metrus) kitoms reikmėms – dviračių takams ar viešajam
transportui
(4) Nauja trumpai degančių šviesoforų sistema
(5) Siūloma esamus tramvajaus bėgius tarp Av. Gasteiz ir Los Herrán gatvių
perkelti po žeme
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(6) Sukurti savivaldybei pavaldžią automobilių stovėjimo valdymo instituciją
(7) Visame mieste įrengti 13 544 požeminių stovėjimo vietų gyventojams,
kurias jie galėtų naudoti rotaciniu principu
(8) Pirmajame etape superkvartalų vidinėse gatvėse įrengti „žaliąsias“
automobilių stovėjimo zonas (nemokamas stovėjimas tik gyventojams).
Pagrindinėse gatvėse įrengti mokamas automobilių stovėjimo vietas (OTA
sistema)
Automobilių (9) Antrajame etape panaikinti automobilių stovėjimo vietas gatvėse
stovėjimas
superkvartalų vidiniuose keliuose. Išlaikyti OTA sistemą pagrindiniuose
keliuose, jei ji netrukdo dviračių takų ar viešojo transporto eismui
(10) Pastatyti šešias 35x35m ir dvi 20x25m logistikos platformas ir tokiu
būdu sukurti automobilių parkų tinklą
(11) Siūloma įrengti penkias viešojo transporto sąveikos su privačiu
transportu stoteles (angl. Park & Ride) priemiesčiuose, siekiant sumažinti į
miestą atvykstančių automobilių skaičių
(12) Sukurti naują autobusų tinklą, šiuo metu esančius 18 maršrutų pakeisti
7 naujais. Kartu su naujomis tramvajaus linijomis, teikiamų paslaugų
dažnumas turėtų padidėti
(13) Įrengti 68,3 km. nuo kito transporto atskirtų eismo juostų autobusams
(14) Įrengti du aukšto pralaidumo autobusų maršrutus (BRT). Vienas jų turi
eiti rytų vakarų kryptimi pagal esančius geležinkelio bėgius, o kitas – ratu
aplink miestą
(15)
Miesto autobusų tinklą sujungti su priemiestinių autobusų tinklu,
Viešasis
sukuriant „persėdimo“ galimybes patogiose vietose – įvažiavimo į miestą
transportas
ar kitose strateginėse vietose (pvz. naujoje autobusų stotyje)
(16) Sukurti autobusų ir dviračių eismo sąveikos vietas – garantuoti dviračių
nuomos galimybę autobusų sustojimuose, ypač industriniuose rajonuose
(17) Autobusų stoteles paversti funkciniais miesto mazgais: garantuoti
sąveiką su kitomis tvariomis transporto priemonėmis bei informavimą
aplinkosaugos (energijos naudojimo, atliekų surinkimo ir pan.) ir miesto
temomis įrengiant stendus su prieiga prie internetinių puslapių
(18) Įkurti dviračių tinklo valdymo instituciją, atsakingą už tinklo priežiūrą,
infrastruktūrą, ženklinimą, viešųjų dviračių paslaugas, švietimą,
informavimą ir kitas veiklas, skatinančias naudoti šį keliavimo būdą
(19) Pabaigti esamo dviračių takų tinklo kūrimą, sujungiant takus į vientisą
Dviračiai
ir saugų tinklą, apimantį visą miestą
(20) Įrengti papildomus dviračių takus miesto gyvenamuosiuose rajonuose,
kurie sudarytų tankų „antrinį“ dviračių takų tinklą
(21) Įrengti viešųjų dviračių nuomos vietas, kurios veiktų visus metus
(22) Sukurti kokybiškų pėsčiųjų takų tinklą visame mieste. Siekiant padidinti
saugumą ir patogumą, kiek įmanoma labiau vengti jų susikirtimo su
pagrindinėmis miesto gatvėmis.
(23) Siekiant garantuoti vienodą prieinamumą visiems, įskaitant riboto
judumo asmenis, ir sulėtinti transporto priemonių (gyventojų, krovininio
Miesto takai
transporto, avarinių tarnybų ir pan.) greitį, vidines superkvartalo gatves
pertvarkyti į vienos eismo juostos gatves ir jas paversti „gyvenamąja zona“
arba „zona 10“ – čia greitis derinamas prie pėsčiųjų eismo ir yra ribojamas
iki 10km/h. Superkvartalų modelio įgyvendinimas bus vykdomas keliais
etapais (daugiau informacijos rasite sekančiame skyriuje)
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Miesto
žaliosios
erdvės

(24) Pėsčiųjų eismo takų sukūrimui, visų pirma, siūloma pratęsti jau esamą
taką nuo Abetxuco rajono iki Armentia parko ir, antra, įrengti naują taką
rytų-vakarų kryptimi, pagal dabartinius geležinkelio bėgius
(25) Kiek įmanoma padidinti miesto augmenijos plotus gatvėse.
Superkvartalo viduje gatves pertvarkius į vienos transporto juostos kelius,
padidinti augmenijos kiekį
(26) Pėsčiųjų takus pagyvinti augmenija, kuri keistųsi skirtingais metų
laikais. Pateikiami augmenijos planų siūlymai, pagal kuriuos visais metų
laikais pėsčiųjų takai virstų įspūdingomis promenadomis
(27) Sukurti „žaliąjį miesto koridorių“ rytų-vakarų kryptimi šalia esančių
geležinkelio bėgių

Lentelė 2: DJVEP priemonių sąrašas pagal temas

Pagrindinė DJVEP siūloma priemonė, kuri padėtų pasiekti išsikeltų tikslų, yra superkvartalo
modelis. Kaip pristatoma sekančiame skyriuje (pav. 1), esminis superkvartalo elementas –
nauja gatvių prioritetų tvarka miesto kvartaluose, pagal kurią, priklausomai nuo jų naudojimo
paskirties, gatvės skirstomos į du tipus. Iš vienos pusės, pagrindiniai keliai sukuria gatvių
tinklą pravažiuojančiam motoriniam transportui (viešojo transporto ir privačių automobilių
eismas). Iš kitos pusės, vidinės gatvės, sujungiančios kelis miesto kvartalus į superkvartalą,
skiriamos pėsčiųjų ir dviračių eismui. Jose esanti viešoji erdvė naudojama socialinėms
veikloms, o ne judumui.
Įvedus superkvartalo modelį, automobilių eismas juose sumažėja, viešojo transporto
maršrutai pertvarkomi į veiksmingesnius ir greitesnius, o atlaisvinta erdvė gali būti
panaudojama įvairioms kitoms veikloms ir tvarumo skatinimui.
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2 Vitorija-Gasteiso superkvartalų sistema
Superkvartalai – tai inovatyvi miesto planavimo schema, kurios pagalba
siekiama sumažinti privačių automobilių užimamą viešąją erdvę bei ją grąžinti
žmonių naudojimui. Superkvartalai skatina socialinį kaimynysčių gyvenimą
užtikrindami skirtingus, ne vien judumui skirtus, viešosios erdvės panaudojimo
būdus.

Paveikslas 1: Superkvartalo modelis (šaltinis: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona)

2.1 Problemos aprašymas
Iki 21 amžiaus pradžioje prasidėjusios miesto plėtros, Vitorija-Gasteisui (Baskijos regione
Ispanijoje) buvo būdinga stipri pėsčiųjų eismo kultūra. Palyginus maža, kompaktiška ir lygi
miesto teritorija idealiai tiko nemotorizuoto transporto eismui. Visgi, pastaruoju metu, augant
miestui ir daugėjant privačių automobilių, šiai pėsčiųjų kultūrai iškilo grėsmė.
Dėl šių priežasčių, didžioji dalis Vitorija-Gasteiso viešosios erdvės šiuo metu yra skirta
privatiems automobiliams (eismo juostos, automobilių stovėjimo vietos ir pan.). Besiruošiant
naujajam Darnaus judumo ir viešųjų erdvių planui (DJVEP) bei atlikus pirmąjį viešosios
erdvės vertinimą paaiškėjo, jog daugiau nei 70% erdvės yra skirta privatiems automobiliams,
nors beveik 70% vidutinės darbo dienos kelionių Vitorija-Gasteise yra nueinama pėsčiomis.
Todėl DJVEP buvo numatyta radikaliai išplėsti pėstiesiems skirtą plotą.
Taip pat buvo pastebėta, jog daugiau kaip trečdalio gyventojų patiriamas triukšmas,
daugiausiai kylantis dėl privačių automobilių eismo, viršija Pasaulinės sveikatos organizacijos
(PSO) rekomenduojamą lygį. Be to, automobiliai yra viena pagrindinių mieste fiksuojamo
išmetamų teršalų kiekio priežasčių.

2.2 Kaip tai veikia
Superkvartalo modelis yra pagrindinė Vitorija-Gasteiso DJVEP, sukurto 2009 metais, dalis.
Superkvartalas – tai teritorija, apjungianti kelis miesto kvartalus (žr. paveikslą viršuje).
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Superkvartalo viduje esanti erdvė paliekama pėsčiųjų bei dviračių eismui. Privačių
automobilių ir viešojo transporto eismas leidžiamas tik aplink šiuos kvartalus esančiose
gatvėse (taip vadinamuose pagrindiniuose keliuose).
Remiantis šia schema, Vitorija-Gasteise numatyta palaipsniui įgyvendinti naująją judumo ir
miesto viešųjų erdvių sistemą, sudarytą iš 77 superkvartalų. Šia preliminaria studija siekiama
įvertinti bei suplanuoti galutinį superkvartalų kūrimo bei įgyvendinimo procesą, įtraukiant kitas
judumą mieste gerinančias priemones, tokias kaip: viešojo transporto tinklo atnaujinimas bei
tam pritaikyta nauja eismo reguliavimo šviesoforais sistema, įvažiavimo į miesto centrą
apribojimas, pėsčiųjų bei dviračių eismo tinklo sukūrimas, miesto krovininio transporto
logistikos suplanavimas ir panašiai.
Atsižvelgiant į tai, visi pastarųjų metų gatvių atnaujinimai buvo vykdomi remiantis šia
schema.

Paveikslas 2: Įgyvendinto superkvartalo pavyzdys Prado gatvėje Vitorija-Gasteiso mieste

2.2.1 Privalumai arba kodėl tai naudinga
Pagrindiniai superkvartalų modelio tikslai buvo atkurti pėsčiųjų eismui skirtą viešąją erdvę
(sumažinant jos panaudojimą privačių automobilių eismui), sumažinti triukšmo bei
kenksmingų išmetamųjų dujų taršą, paskatinti veiklų įvairovę bei prieinamumą vietovėje,
paskatinti naudojimąsi viešuoju transportu ir, galiausiai, pagerinti eismo saugumą.
Įdėjus nemažai pastangų, bandomajame superkvartale pėsčiųjų eismui skirtas plotas
padidėjo nuo 45% iki 74% visos teritorijos. Be to, įgyvendinus superkvartalo projektą,
triukšmo lygis vietovėje sumažėjo nuo 66,50 dBA iki 61,00 dBA. Šių rezultatų pavyko pasiekti
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žymiai sumažinus motorizuotų transporto priemonių skaičių teritorijoje. Atitinkamai, išmetamų
CO2 ir NOx lygiai sumažėjo po 42%, o kietųjų dalelių PM10 koncentracija sumažėjo 38%.

Paveikslas 3: Įgyvendinto superkvartalo pavyzdys Sancho el Sabio gatvėje Vitorija-Gasteiso
mieste

2.2.2 Trūkumai ir pavojai
Nors tokių schemų įgyvendinimui dažniausiai yra reikalingos didelės išlaidos, po 2008 metų
finansinės krizės, Vitorija-Gasteiso vietos valdžia nusprendė pakeisti planus ir visus
superkvartalus įrengti santykinai mažomis sąnaudomis. Idėją pavyko įgyvendinti panaudojant
„lėto eismo gatvės“ sąvoką bei tinkamai pažymėjus kelius: vairuotojai buvo priversti
atitinkamai pakeisti motorizuotų transporto priemonių greitį ir jį pritaikyti prie pėsčiųjų bei
dviračių eismo. Be to, gatvėse įrengti mažai kainuojantys elementai – stulpeliai, dideli gėlynai
ir pan. – taip pat padėjo sumažinti transporto greitį. Pagal šiuos kriterijus perplanuotos 47
superkvartaluose esančios gatvės.

2.2.3 Suinteresuotų šalių analizė – kas yra už ir kas yra prieš?
Nuo 2008 metų rugsėjo mėnesio nuolatinė darbo grupė, siekdama užtikrinti susitarimo dėl
įgyvendinamų priemonių sėkmingumą, kartą per savaitę susitinka su inžinieriais bei vietos
politikais.
Superkvartalo modelio teritorijoje gyvenantys vietos gyventojai išreiškė susirūpinimą dėl
naujos viešojo transporto sistemos įvedimo. Dėl šios priežasties savivaldybė palaikė
nuolatinius ryšius bei konsultavosi su įvairiomis gyventojų bei piliečių asociacijomis.
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Nerimą taip pat kėlė gatvėje esančių automobilių stovėjimo vietų sumažinimas bei
reglamentuoto mokamo automobilių stovėjimo įvedimas miesto centre. Miesto gyventojai bei
dalis parduotuvių savininkų asociacijų kritiškai vertino tokius sprendimus.
Siekiant paskatinti palankią viešąją nuomonę apie naują darnaus judumo kultūrą mieste,
buvo sukurta bei pradėta įgyvendinti DJVEP informavimo ir sąmoningumo ugdymo
kampanija. Jos metu buvo skleidžiama reklama laikraščiuose, transporto laukimo
paviljonuose, reklaminiuose skyduose, radijuje, Internete ir t.t.
Pasipriešinimo superkvartalo idėjai taip pat sulaukta iš vietos politikų bei savivaldybės
techninių darbuotojų. Nepaisant to, po intensyvių pasiruošiamųjų darbų, dauguma miesto
judumo veikloje dalyvaujančių asmenų susitarė dėl superkvartalo modelio įvedimo bei
pasirašė naujosios sistemos palaikymo ir plėtros paktą.

Paveikslas 4: Įgyvendinto superkvartalo pavyzdys Sancho el Sabio gatvėje Vitorija-Gasteiso
mieste

2.3 Teisinis pagrindas
Superkvartalo modelis yra pagrindinis Vitorija-Gasteiso DJVEP elementas, kuris taip pat bus
integruotas į Miesto plėtros planą, todėl yra pilnai suderintas su vietos įstatymine baze bei
teisiniais reikalavimais.
Kadangi Baskijos regionui būdinga sudėtinga valdžios struktūra, kai kuriems šio modelio bei
Miesto plėtros plano aspektams turi pritarti ir kitos institucijos. Pavyzdžiui, ne miesto centre
esančius kelius bei eismą prižiūri provincijos administracija; už tramvajų infrastruktūrą yra
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atsakinga regiono valdžia; kitus transporto infrastruktūros objektus, kaip kad tarpmiestines
geležinkelių linijas ar valstybinius kelius, kontroliuoja Ispanijos valdžia.

Paveikslas 5: Superkvartalas prieš ir po Sancho el Sabio gatvėje Vitorija-Gasteiso miete

2.3.1 Miesto politikos pasiūlymai
Įgyvendinus superkvartalo modelį, sumažėja privačių automobilių naudojimui skirtas plotas
bei radikaliai pasikeičia viešoji erdvė. Kadangi šis modelis yra didelės apimties investicinis
projektas, jo įgyvendinimui didelę įtaką daro politiniai sprendimai.
Visų pirma, vietos politikai turi pritarti šio modelio pasirinkimui ir susitarti su kitomis
politinėmis partijomis dėl jo įgyvendinimo mieste.
Esamą modelį galima pakeisti atsižvelgiant į poreikius: jei vietos valdžios institucijos
nusprendžia įvykdyti radikalius pokyčius, tačiau sulaukia stipraus opozicijos pasipriešinimo,
modelį galima įdiegti palaipsniui, įgyvendinant nedidelius, mažai kainuojančius ir greitai
įvykdomus sprendimus (pavyzdžiui, horizontaliai ar kelio ženklais paženklinant gatves).

2.3.2 Miesto administracijos padaliniai, atsakingi už modelio įgyvendinimą
Miesto administracijoje sudaryta nuolatinė darbo grupė, susidedanti iš įvairių transporto ir
judumo srities departamentų techninių darbuotojų. Šią grupę koordinuoja Vitorija-Gasteiso
Aplinkosaugos studijų centras (ASC) – institucija, priklausanti savivaldybės administracijai,
tačiau turinti galią priimti savarankiškus sprendimus.
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Darbo grupėje dalyvauja: Miesto planavimo departamentas, Aplinkosaugos departamentas,
Eismo paslaugų tarnyba, vietos policija bei vietos viešojo transporto kompanija TUVISA. Šių
savivaldybės padalinių politiniai atstovai taip pat kviečiami į darbo grupės susitikimus.
Modelio įgyvendinimo aspektai, reikalaujantys aukštesnio lygio administracinių struktūrų
pritarimo, yra aptariami provincijos ar regiono lygio posėdžiuose.

Paveikslas 6: Superkvartalai prieš ir po Vitorija-Gasteiso mieste

2.4 Geri ir blogi pavyzdžiai
Dviračių eismą įtraukus į superkvartalo modelį (įrengtos atskiros dviračių eismo juostos
išoriniuose pagrindiniuose keliuose, sulėtintas eismas vidinėse gatvėse), padažnėjo
naudojimasis dviračiais, be to, dviračiai nebevažinėja šaligatviais. Vis dėlto, vien pakeitus
transporto infrastruktūrą, pėsčiųjų-dviratininkų konfliktai nedingsta savaime. Tam reikalingos
papildomos edukacinės bei reguliavimo (pvz. policija) priemonės.
Įvedus superkvartalų sistemą, sukurtas naujas optimizuotas viešojo transporto tinklas –
sumažintas eismo juostų skaičius, tačiau tuo pačiu įvesta daugiau tiesioginių eismo linijų bei
padidintas transporto dažnumas. Dėl to viešojo transporto keleivių skaičius nuolat didėja.
Visgi, šiuo metu, vis dar neišspręsta transporto sąsajų su kai kuriais miesto pakraščiuose
esančiais pramoniniais rajonais problema (privatūs automobiliai išlieka populiariausia
kelionės į šiuos objektus priemone).
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2.5 Įgyvendinimo laikotarpis
Superkvartalų sistemos sukūrimas reikalauja ilgalaikių pastangų. Modelis turi būti įntegruotas
į Darnaus judumo mieste planą (DJMP), o jo įgyvendinimas tęsiasi keletą metų. VitorijaGasteise šis procesas prasidėjo 2008 metais; numatyta, jog projektas tęsis bent jau iki 2023
metų.

Paveikslas 7: Superkvartalo pavyzdys Fermin Lasuen gatvėje Vitorija-Gasteiso mieste

2.6 Projekto kaina
Radikalių pokyčių atveju, modelio įgyvendinimas itin brangus, kadangi tenka keisti visą
miesto infrastruktūrą. Būtina pilnai atnaujinti kelius, perplanuoti viešojo transporto tinklą,
įrengti požemines automobilių stovėjimo aikšteles ir pan.
Todėl, dabartinės ekonominės krizės laikotarpiu, neįmanoma įgyvendinti visų VitorijaGasteiso DJVEP suplanuotų priemonių. Tolesni superkvartalų įgyvendinimo darbai turėtų
būti vykdomi pasitelkus pigesnius ir mažiau inžinerinių sprendimų reikalaujančius būdus.

2.7 Neatsakyti klausimai
Miestui toliau plečiantis bei didėjant vidutiniam kelionių atstumui, kol kas nėra aišku ar
superkvartalų modelis gali būti pritaikytas naujiems periferijose esantiems miesto kvartalams.
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Judumo poreikiai yra glaudžiai susiję su prieinamumu: žmonės turi keliauti iš vietos į vietą ir
pasirenka atitinkamas transporto rūšis priklausomai nuo to, kur jie dirba, apsiperka ar leidžia
laisvalaikį. Itin dažnai veiklų išsidėstymas mieste prieštarauja aktyvaus judumo skatinimo
planams bei skatina privataus automobilio, kaip pagrindinės transporto priemonės,
naudojimą. Todėl miestų planavimas yra pagrindinis veiksnys, į kurį turi būti atsižvelgiama
sprendžiant judumo klausimus.

2.8 Pasiūlymai ateičiai
Kadangi superkvartalai turėtų būti kiekvieno miesto darnaus judumo plano dalimi, jų
sukūrimas priklauso nuo politinės valios gerinti judumą bei tvarumą miestuose.

2.9 Kaip superkvartalų modelis dera su DJMP?
Superkvartalų modelis yra pagrindinė Vitorija-Gasteiso DJMP sąvoka bei jos ašis.
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3 Stebėsena ir vertinimas
Šiame dokumente pristatomos trys Vitorija-Gasteiso DJVEP stebėsenos ir
vertinimo priemonės, kurios gali būti naudojamos bet kurio miesto DJMP:
(1) DJVEP įvertinimo ataskaita
(2) Europinio CIVITAS MODERN projekto įvertinimas
(3) TRANSBICI apklausa

3.1 DJVEP įvertinimo ataskaita
Pagrindinis Vitorija-Gasteiso DJMP stebėsenos ir vertinimo dokumentas – „VitorijaGasteiso darnaus judumo ir viešųjų erdvių plano bei dviračių eismo plano įvertinimas“
(“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).
Šio dokumento tikslas – kritiškai įvertinti paskutiniojo dešimtmečio judumo pokyčius VitorijaGasteise. Šiuo vertinimo bandymu siekiama palengvinti naujo DJMP planavimo procesą ir,
bendrai paėmus, pagerinti judumą Vitorija-Gasteise. Tarpinis DJMP vertinimas leido įvertinti
pažangą ir nustatyti būtinus tikslų ir priemonių pakeitimus sekančiame planavimo etape iki
2023 metų. Iš kitos pusės, dviračių eismo planas vertintas po jo įgyvendinimo, todėl gauti
rezultatai turėtų palengvinti naujo plano ruošimą.
Šių planų vertinimas buvo atliekamas pagal naujausiame vadove („CH4LLENGE
stebėsenos ir vertinimo vadovas: priemonių poveikio ir judumo planavimo proceso
vertinimas“, Gühnemann, 2016) siūlomą metodologiją. Šiame vadove siūloma vertinamą
informaciją suskirstyti į keturias grupes: tikslus, strategijas, instrumentus/priemones ir
išteklius. Kiekviena šių grupių siejama su skirtingais plano įgyvendinimo aspektais ir joms yra
numatomi atitinkami indikatoriai:





Rezultatų indikatoriai: matuoja realius pokyčius, susijusius su nustatytais tikslais.
Transporto veiklos ar tarpinių rezultatų indikatoriai: apibūdina transporto sistemos
pokyčius, kurie gali būti siejami su sėkmingu strategijų įgyvendinimu.
Produkto indikatoriai: nurodo kiek ir kaip instrumentas ar priemonė buvo
įgyvendinta ir ar pagerėjo teikiamos paslaugos.
Išteklių indikatoriai: pateikiama informacija apie plano įgyvendinimui panaudotus
išteklius, įskaitant kainą. Tokiu būdu plano įgyvendinimas tampa skaidresniu, nes
galima įvertinti išteklių panaudojimo veiksmingumą.
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Paveikslas 8. DJMP loginis pagrindas, remiantis CH4LLENGE projektu

Vertinimo tikslais surinkti dviejų tipų duomenys. Viena vertus, remiantis prieš tai paminėta
metodologija, sudarytas detalus indikatorių rinkinys. Jame surinkti skirtingų informacijos
kategorijų (rezultatų, transporto veiklos, produkto ir išteklių) indikatoriai, matuojantys ir
įvertinantys įvairius planų įgyvendinimo aspektus. Iš kitos pusės, norint išsiaiškinti kontekstą
ir kokybiškai įvertinti indikatoriais surinktą informaciją, apklausti savivaldybės administracijos
specialistai, dirbantys judumo srityje.
Kiekybinės indikatorių analizės rezultatai pateikiami naudojant priartėjimo prie norimo
rezultato metodiką, tai yra, nurodant jų siektiną vystymosi kryptį bei/ar minimalią
įgyvendinimo ribą (priemonių įgyvendinimo lygį procentais). Abiejuose planuose tikėtini
rezultatai nurodyti kaip kiekvieno tikslo „judumo pažanga“ (tikslo ir transporto veiklos
indikatorių rezultatai) arba kaip „įgyvendinimo pažanga“ (produkto ir išteklių indikatorių
rezultatai).
Kokybinės pokalbių analizės rezultatai pristatomi pokalbyje aptartų temų suvestinėje, kuri
sutvarkyta pagal šių temų svarbą vertinimo procesui.
Abi vertinimo analizės padėjo ištirti esamą judumo ir prieinamumo situaciją bei nustatyti
pagrindinius sekančio DJMP laikotarpio elementus.
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3.1.1 Vertinimo metodologija
Planų vertinimui parinkti indikatoriai buvo sugrupuoti pagal nustatytus tikslus ir suskirstyti į
keturias kategorijas: rezultato indikatoriai, transporto veiklos (tarpiniai) indikatoriai, išteklių
indikatoriai ir produkto indikatoriai. Indikatoriai pasirinkti atsižvelgiant į planuose nurodytus
tikslus, strategijas, priemones ir išteklius.
Pirminis indikatorių rinkinys buvo sudarytas remiantis ankstesniais projektais, tokiais
kaip DISTILLATE (Marsden et al., 2005), ADVANCE / QUEST (Duportail & Meerschaert,
2013; Barham et al., 2012), PROPOLIS (Lautso et al., 2004), Cost Action 356
„Apskaičiuojamos ekologiškai tvaraus transporto sąvokos link“ (Jourmard & Gudmundsson,
2010), CityMobil (Marsden et al., 2007) bei naujausia moksline literatūra (Gudmundsson &
Sørenson, 2013; Haghshenas & Vaziri, 2012; Litman, 2011; Litman, 2016; Castillo & Pitfield,
2010; Marsden et al., 2006). Iš šio ilgo pirminio sąrašo išsirinkome tuos indikatorius, kurie
buvo labiausiai susiję su mūsų planuose nurodytais tikslais, strategijomis, priemonėmis ir
ištekliais. Indikatorių atranka buvo grindžiama dviem pagrindiniais kriterijais: svarba ar
tinkamumu ir prieinamumu ar skaičiavimo lengvumu.
Pasirinkti indikatoriai suskirstyti ir sunumeruoti pagal CH4LLENGE projekto siūlomą
metodologiją. Į kiekvieną kategoriją taip pat įrašėme papildomų indikatorių. Galutiniame
variante kiekvienam plano elementui buvo nustatyta:





Tikslai: indikatoriai eilės tvarka nuo 0 iki 38.
Strategijos: eilės tvarka nuo 39 iki 55.
Priemonės: eilės tvarka nuo 56 iki 69.
Ištekliai: eilės tvarka nuo 70 iki 78.

Be to, kiekvienai transporto priemonei nustatėme specialius indikatorius bei juos
pažymėjome atitinkamomis raidėmis prie indikatoriaus numerio pagal šią tvarką:





Motorinės transporto priemonės: ‘a’
Viešasis transportas: ‘b’
Dviračiai: ‘c’
Pėstieji: ‘d’

Į galutinį DJMP indikatorių sąrašą taip pat įtraukta keletas indikatorių iš 2009 metų Miesto
tvarumo indikatorių plano (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2010) ir iš vietinės
Agenda 21 ataskaitos. Dviračių eismo plano vertinimui taip pat panaudoti 26 iš originaliai
plane siūlytų 28 indikatorių (2 rezultatų indikatoriai, 6 transporto veiklos indikatoriai ir 18
produkto indikatorių). Dalis indikatorių nežymiai pakeisti, pritaikant juos esamiems
duomenims.
Rezultatų indikatoriai suskirstyti į du – pagrindinių ir papildomų indikatorių – pogrupius.
Sudarytos šių indikatorių lentelės, kuriose nurodomas kiekvieno indikatoriaus pavadinimas,
aprašymas, apibrėžimas (ar skaičiavimo būdas, jei jo negalima išmatuoti tiesiogiai), taikymo
sritis, duomenų šaltinis, siektina pokyčių kryptis, ataskaitiniai metai ir dažnumas. Transporto
veiklos indikatorių lentelėse pateikti strategijų įgyvendinimo poveikį bei tikėtinas pokyčių
priežastis matuojantys indikatoriai. Kaip ir rezultatų indikatorių lentelėse, nurodomas
indikatoriaus pavadinimas, aprašymas, apibrėžimas (ar skaičiavimo būdas, jei jo negalima
išmatuoti tiesiogiai), taikymo sritis, duomenų šaltinis, siektina pokyčių kryptis, ataskaitiniai
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metai ir dažnumas. Trečio tipo lentelėse surašyti produkto indikatoriai, kurie vertina
įgyvendinamų priemonių pažangą. Šiose lentelėse aprašomas bendras priemonių
įgyvendinimo progresas. Galiausiai, dviračių eismo plano vertinimui (ir tik jam) sudarytos dvi
lentelės su išlaidų indikatoriais, vertinančiais šio plano įgyvendinimui sunaudotas lėšas, nes
plano biudžete buvo nurodytos lėšos kiekvienos priemonės įgyvendinimui. Darnaus judumo
plane lėšos nebuvo nurodytos pagal konkrečias priemones, todėl nusprendėme DJMP
vertinimo procese nenaudoti išlaidų indikatorių. Vietoje to, nuspręsta suskaičiuoti bendras
visų atskiriems tikslams taikomų priemonių įgyvendinimo išlaidas.
Du DJMP tikslai, konkrečiai Nr. 1 „Transportas irgi turi būti tvarus“ ir Nr. 12 „Transporto ir
vietovės suderinimas“ (plačiau žiūrėti šio dokumento 1 skyriuje) nebuvo įtraukti į indikatorių
lenteles ar/ir kiekybinę analizę, nes pačiame plane nebuvo nurodyta jokių šiems tikslams
taikomų priemonių ir todėl jiems nesukurti indikatoriai. Nepaisant to, šių tikslų įgyvendinimas
įvertintas kokybiškai.
Vertinant indikatorius, naudojome priartėjimo prie norimo kontrolinio rezultato metodą. Pagal
šį metodą, vertinamas indikatoriaus pokytis laike siektina vystymosi kryptimi ar iki
nustatytos įgyvendinimo ribos. Tokiu būdu galima įvertinti ar procesas vyksta norima
trajektorija. Daugelis vertintų DJMP indikatorių pakito norima linkme, tačiau nepasiekė jiems
nustatytų įgyvendinimo ribų. Todėl, šiais atvejais, nebuvo galima įvertinti priemonės ar tikslo
„pasiekimų“, o tik šių indikatorių kaitos „tendencijas“.

Vertinimas buvo vykdomas dviem kryptimis:



Pažanga įgyvendinant planuotą judumo scenarijų, kuomet vertinama indikatorių
pažanga siekiant nustatytų tikslų ir transporto veiklos indikatoriai.
Pažanga įgyvendinant planą, kuomet vertinami produkto indikatoriai ir, jei įmanoma,
taip pat išlaidų indikatoriai.

Kiekvienai indikatorių grupei buvo suskaičiuotas bendras įvertinimo balas pagal šiuos du
kriterijus: jei indikatorius neturi nustatytos įgyvendinimo ribos, tuomet sėkmingo įgyvendinimo
procentas skaičiuojamas pagal pažangos tendenciją; jei indikatorius turi nustatytą
įgyvendinimo ribą, tuomet sėkmingo įgyvendinimo procentas skaičiuojamas pagal esamus
pasiekimus. Išlaidų ir produkto indikatoriams taip pat buvo apskaičiuotas priemonės
įgyvendinimo lygis (procentas).
Be indikatorių vertinimo, taip pat buvo apklausti pagrindiniai vietos judumo srities
specialistai. Pokalbiuose (interviu) dalyvavo vietos judumo inžinieriai bei žmonės, dirbantys
miesto judumo srityje tiek miesto administracijos institucijose, tiek privačiose įmonėse ir
asociacijose. Apklausai buvo nustatyti du tikslai. Viena vertus, buvo siekiama apibūdinti
kontekstą ir kokybiškai papildyti indikatorių analizės metu gautus rezultatus. Kokybinė
analizė turėjo padėti geriau suprasti bei interpretuoti kiekybine analize nustatytus pokyčius.
Kita vertus, interviu taip pat buvo siekiama preliminariai įvertinti situaciją ateities planavimo
darbams.
Kokybine analize buvo norima ne tik gauti įrodymų, bet taip pat užčiuopti „už skaičių
besislepiančias istorijas ir iš jų pasimokyti“ (Dziekan et al., 2013, p. 80). Realybė yra
sudėtinga ir kiekvienai judumu suinteresuotai šaliai ji gali pasirodyti kitokia. Gali kilti nemažai
iššūkių, tokių kaip kultūriniai ypatumai, laiko ar politinės paramos trūkumas, techninės
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problemos, sunkumai renkant svarbius duomenis, skeptiškas visuomenės požiūris,
bendravimo trūkumas ar panašiai. Pokalbių su pagrindiniais veikėjais metu buvo surinkti
pasakojimai apie planus bei jų kontekstą, apibūdintos planavimo ir įgyvendinimo metu
kilusios problemos bei tikėtinos jų priežastys, pasiūlyta kaip išvengti galimų neatitikimų
planavimo procese bei kaip patobulinti esamus tikslus ateityje. Buvo apklausti tie asmenys,
kurie yra tiesiogiai susiję su paskutinių metų judumo sistemos kaita ir ateityje numatomų
pokyčių planais. Iš visų suinteresuotų šalių, pasirinkome apklausti tuos asmenis, kurie, mūsų
manymu, buvo svarbiausi šiai analizei, nors ne visi jie buvo pasiekiami dėl vienokių ar kitokių
priežasčių.
Buvo atlikta 13 interviu. Dauguma jų įvykdyta 2016 metų liepos 20-22 dienomis, tiesiogiai
susitikus su apklaustaisiais. Visgi, dalis interviu atlikti telefonu ar naudojant vaizdo
konferenciją. Apklausos metu naudoti iš anksto sukurti klausimai, numatyti visiems analizės
tikslams. Priklausomai nuo aptartų klausimų skaičiaus, interviu truko apie 1-2 valandas. Kai
kuriais atvejais, kuomet norėta pasitikslinti atsakymus, su apklaustaisiais buvo susisiekta
pakartotinai (telefonu ar paštu). Pokalbiai vyko šiomis iš anksto numatytomis temomis:

1. Darnaus judumo politikos tikslai
 Nuo pat judumo pokyčių Vitorija-Gasteise pradžios (2006), kas paskatino sukurti DJMVEP

2008 metais ir Dviračių eismo planą 2010 metais?
 Kurie tikslai – ir kiek – buvo įgyvendinti?
 Kurie tikslai yra vis dar neįgyvendinti ar įgyvendinti nepilnai?
 Ar ir kiek buvo patenkinti jūsų lūkesčiai?

2. Įgyvendintų priemonių rezultatai
 Kokius matote privalumus/teigiamus rezultatus (jei jų yra)? (įvertinkite privalumus

gyventojams, institucijoms bei jums asmeniškai)
 Ar pastebėjote kokių nors neigiamų rezultatų?
3. Įgyvendinimo proceso vertinimas
 Įvertinkite tarpinstitucinę ir vietos valdžios vidaus koordinaciją bei bendradarbiavimą su

kitais planavimo proceso dalyviais įgyvendinimo metu?
 Su kokiomis kliūtimis buvo susidurta įgyvendinant numatytus veiksmus?
 Ko buvo išmokta proceso metu?
4. Iššūkiai ir grėsmės
 Kokius iššūkius būtina išspręsti planuojant priemones ateityje?
 Ar matote kokią nors riziką ar grėsmes, galinčias įtakoti numatytų priemonių įgyvendinimo

sėkmę ar veiksmingumą?
5. Bendras įgyvendintos politikos vertinimas
 Komentarai apie darnaus judumo politikos priemones, įgyvendintas per pastaruosius 10

metų (2006-2016).
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3.2 Europinio CIVITAS MODERN projekto įvertinimas
Nuo 2008 iki 2012 metų Vitorija-Gasteiso miestas dalyvavo CIVITAS MODERN projekte.
Šiuo laikotarpiu buvo įgyvendinta dešimt pagrindinių DJMVEP judumo priemonių, o viena jų
buvo tiesiogiai susijusi su kelių superkvartalų (svarbiausio DJMP elemento) sukūrimu.
Pagrindiniai šios priemonės rezultatai buvo:









Sukurti detalūs 15 superkvartalų miesto centre, bandomojo superkvartalo ir centrinio
superkvartalo planai. Šie 17 superkvartalų buvo sukurti ir įgyvendinti iki MODERN
projekto pabaigos.
Detalizuotas miesto centre esančio bandomojo superkvartalo planas.
Pilnai sukurtas bandomasis superkvartalas, pradėtas kurti centrinis superkvartalas.
Pėsčiųjų eismui skirtas plotas bandomajame superkvartale padidintas nuo 45% viso
ploto iki 74% įgyvendinus superkvartalo modelį.
Prieš įgyvendinant priemonę bandomajame superkvartale išmatuotas triukšmo lygis
siekė 66,50 dBA. Įgyvendinus modelį - 61,00 dBA. Rezultatas tiesiogiai susijęs su
motorinių transporto priemonių sumažėjimu teritorijoje.
42% sumažėjo CO2 išmetimas, 42% sumažėjo NOx ir 38% sumažėjo kietųjų dalelių
išmetimas bandomajame superkvartale.

Priemonės įgyvendinimo poveikis buvo įvertintas suskaičiuojant eismo (automobilių,
dviračių ir pėsčiųjų) srautus bandomajame superkvartale. Be to, sonometru ir greičio
matuokliais buvo įvertintas vidutinis triukšmo lygis ir transporto priemonių greitis.
Galiausiai, telefonine apklausa įvertinta kiek gyventojų (procentais) pritaria įgyvendinamai
priemonei.
Priemonės pažangos vertinimui sukurtas indikatorių rinkinys. Pirmiausiai nustatėme
vertinimo pagrindą – pradinę situaciją, kuri buvo mūsų vertinimo atskaitos taškas. 2009
metų situacija buvo pasirinkta vertinimo pagrindu, kadangi tais metais dauguma priemonių
dar nebuvo pradėtos taikyti. Taip pat buvo aprašytas BaU (angl. business as usual) arba
nieko nekeitimo scenarijus, tai yra, tikėtina įvykių eiga neįgyvendinant jokių priemonių, kad
galėtumėme palyginti realią situaciją su ta, kuri yra tikėtina nieko nekeičiant. Norėdami
sužinoti indikatorių duomenis prieš pradedant įgyvendinti priemonę, keliais būdais
suskaičiavome eismo srautus pagrindinio superkvartalo vidinėse gatvėse. Motorinio
transporto srautas buvo įvertintas gatvėse įrengtų automatinių skaitiklių pagalba. Srautai
buvo skaičiuojami skirtingose gatvės vietose, skirtingomis kryptimis ir skirtingu paros metu.
Dviračių ir pėsčiųjų eismo srautas skaičiuotas rankiniu būdu vienoje sankryžoje nuo 8
valandos ryto iki 8 valandos vakaro (iš viso 12 valandų).
Ex-post vertinimui (įgyvendinus priemonę) automobilių, pėsčiųjų ir dviračių eismo srautai
skaičiuoti rankiniu būdu. Be to, skaičiavimas buvo pakartotas 2011 metų gegužės mėnesį,
siekiant surinkti papildomus ex-post duomenis ir dar kartą įsitikinti, kad priemonė yra
veiksminga. Emisijų skaičiavimui buvo pasinaudota Europos Komisijos COPERT
(Kompiuterinė kelių transporto emisijų skaičiavimo programa) ataskaitoje numatytais
vidutiniais emisijų dydžiais transporto priemonės kilometrui. Programoje nurodytas tipinis
transporto priemonių rūšių pasiskirstymas Madrido mieste. Manome, kad socialinės ir
ekonominės Madrido bei Vitorija-Gasteiso charakteristikos yra panašios, todėl transporto
priemonių rūšys Vitorija-Gasteise taip pat turėtų būti panašios. CO2, NOx ir kietųjų dalelių
išmetimas apskaičiuotas pagal eismo tankumą ir triukšmo lygius, išmatuotus sonometru
vidinėse superkvartalo gatvėse.
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Priemonės priimtinumo lygio indikatorius apskaičiuotas po priemonės įgyvendinimo
apklausus gyventojus. Kadangi nebuvo atlikta ex-ante apklausa ir nenustatyta pradinė
situacija, negalėjome šių rezultatų palyginti.
Viešųjų erdvių pokyčiai išmatuoti kartografinėmis priemonėmis. Apskaičiavome koks
viešosios erdvės plotas yra skirtas kiekvienai transporto priemonei – automobiliams,
dviračiams ir pėstiesiems – prieš ir po priemonės įgyvendinimo.
Pabaigai, taip pat matuotas transporto priemonių greitis keliose superkvartalo gatvėse. Exante ir ex-post duomenų palyginimas parodė, kad greitis sumažėjo beveik visose gatvėse

3.2.1 Įvertinimo rezultatai
CIVITAS MODERN taip pat buvo įvertintas vertinimo procesas. Pagrindiniai vertinimo
proceso kokybės rezultatai buvo šie:





Būtų buvę įdomu analizuoti ir kitus įgyvendinamos priemonės poveikio aspektus,
pavyzdžiui, krovininiam transportui ar kelių saugumui.
Kai kurių anksčiau pasirinktų indikatorių buvo atsisakyta ar jie pakeisti kitais dėl
pernelyg sudėtingo duomenų rinkimo proceso – pavyzdžiui, suvokiamo prieinamumo,
mirčių ir sužalojimų keliuose skaičius ar CO išmetimas. Kitus indikatorius, pavyzdžiui,
vidutinį transporto priemonių greitį, nuspręsta naudoti toliau, kadangi pratęstas
priemonės taikymo laikotarpis.
Prieš įgyvendinant priemonę nebuvo surinkti priimtinumo lygio ex-ante duomenys,
todėl nebuvo įmanoma palyginti indikatoriaus pokyčių, nors ex-post duomenys
surinkti net du kartus.

Taip pat buvo analizuoti nukrypimai, kliūtys ir paskatos.
Pagrindiniai nukrypimai nuo pradinio plano buvo šie:




Bandomasis superkvartalas buvo įgyvendintas anksčiau, nes Ispanijos valdžia,
įgyvendindama atsigavimo po krizės planą, skyrė dalinį finansavimą infrastruktūros
statyboms.
Likusių superkvartalų įgyvendinimas vėlavo, todėl kilo grėsmė, kad nebus įmanoma
įvertinti įvykusių pokyčių. Siekiant išvengti šių problemų, buvo suplanuota darbus
pirmiausia pradėti tose gatvėse, kuriose įgyvendintas ex-ante duomenų rinkimas.

Kliūtys siejamos su:




Kultūriniais faktoriais: esama kultūrine padėtimi ir gyvenimo būdu. Siekis pakeisti
nusistovėjusius ir stabilius gyvenimo modelius didžiojoje dalyje visuomenės yra itin
didelis iššūkis.
Ekonominiai faktoriai: per didelė priklausomybė nuo viešojo finansavimo (taip
finansuotas ir CIVITAS projektas) ir subsidijų, verslo bendruomenės nenoras
finansiškai prisidėti įgyvendinant priemones.

Pagrindinės paskatos:


Politinės, strateginės: pagrindinių veikėjų įsipareigojimas dėl politinių ar strateginių
priežasčių, darnaus vystymosi plano ar vizijos egzistavimas, teigiama vietos rinkimų
įtaka, pagrindinių suinteresuotų šalių susitarimas dėl sprendimų ir vystymosi krypties.
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Institucinės: administracijos struktūra, procedūros ir nusistovėjusi praktika, įstatymai,
taisyklės ir reikalavimai bei jų taikymas, organizacijų struktūra ir jų programos buvo
patobulinti, siekiant palengvinti priemonės planavimą ir įgyvendinimą
Finansinės: viešojo finansavimo galimybė (įskaitant CIVITAS projektą).
Pozicinės: superkvartalų modelis yra esminė DJMP dalis ir darnaus vystymosi
požiūrio rezultatas.

3.3 TRANSBICI apklausa
Vitorija-Gasteise buvo įgyvendintas TRANSBICI projektas, kurio tikslai buvo šie:






Nustatyti Vitorija-Gasteiso modalinio kelionių pasiskirstymo pokyčius reguliariai
suskaičiuojant eismą
Nustatyti ir išmatuoti pagrindinius – kultūrinius, socialinius, teritorinius, su miestu
susijusius, ekonominius ir subjektyvius (simbolinius ir emocinius) – judumo įpročius
keičiančius faktorius. Šiuo tikslu buvo atliktos dvi apklausos: gyventojų apklausa ir
bendra apklausa apie kelionių būdo pasirinkimą.
Sukurti naują kelionių paklausos analizės modelį, kuriame būtų įvertinamos ir kelionės
dviračiu.
Išanalizuoti kaip šie faktoriai yra susiję tarpusavyje ir parinkti geriausias judumo
politikos priemones, kurių įgyvendinimas veiksmingiausiai padidintų važinėjančių
dviračiais skaičių mieste.

Projekte pasirinktas tarpdisciplininis požiūris, kadangi buvo siekiama išanalizuoti tris
pagrindinius problemos aspektus: judumo elgesio modelius, kelionės būdo pasirinkimo
psichologinius aspektus ir miesto charakteristikas, palengvinančias dviračių eismą. Todėl
pasirinkta metodologija apjungė transporto ekonomikos, miesto geografijos ir socialinės
psichologijos naudojamus metodus ir tyrimo būdus
Apklausoje buvo stebimi elgesio bei gyventojų nuomonės apie skirtingas judumo priemones
pokyčiai. Šių pokyčių priežastis – naujų priemonių, skatinančių važinėjimą dviračiu ir
sulėtinančių transporto greitį, įgyvendinimas: eismo sulėtinimo schema pritaikyta 47 miesto
centro gatvėse.
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Paveikslas 9: Eismo sulėtinimo Vitorija-Gasteise schema

Priemonė įgyvendinta 2013 metais. Buvo atliktos trys apklausos, kurių metu apklausti tie
patys žmonės (358 asmenys): 2012 metais prieš įgyvendinant priemonę, iš karto po
įgyvendinimo ir trečią kartą praėjus metams nuo priemonės įgyvendinimo.
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