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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στο Πακέτο Αστικής Κινητικότητας
[COM (2013) 913 f] που δημοσιεύθηκε
το Δεκέμβριο του 2013, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή καθόρισε τις απαιτήσεις που
πρέπει να πληρούν οι πολεοδόμοι για
την διασφάλιση βιώσιμης κινητικότητας.
Με το σύνθημα «Σχεδιασμός για τους
ανθρώπους», η Επιτροπή υποστηρίζει
την ιδέα του ΣΒΑΚ σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στη σαφή
μετάβαση από τον αστικό σχεδιασμό με
επίκεντρο το αυτοκίνητο και την κίνηση,
προς μια ισορροπία μεταξύ όλων των
μέσων μεταφοράς, με στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής.
Ο Δήμος της Βιέννης προσέλαβε μια
εξωτερική ομάδα διασφάλισης ποιότητας
για να στηρίξει την ανάπτυξη του σχεδίου
αστικής κινητικότητας και να προβεί
στην πρώτη δομημένη αξιολόγηση με

βάση την προσέγγιση του ΣΒΑΚ που
έγινε ποτέ στην Ευρώπη. Από τους 100
δυνητικούς πόντους, το Σχέδιο Αστικής
Κινητικότητας της Βιέννης πέτυχε 82, το
οποίο αποτελεί αριστεία.
Σε όλους τους τομείς αξιολόγησης, οι
επιδόσεις ήταν πάνω από 50%. Όλα
τα υποχρεωτικά κριτήρια πληρούνταν.
Το Σχέδιο Αστικής Κινητικότητας της
Βιέννης είναι ένα φιλόδοξο και υψηλής
ποιότητας έγγραφο που πληροί τις
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τα ΣΒΑΚ, γεγονός που το καθιστά
υπόδειγμα σχεδιασμού βιώσιμης αστικής
κινητικότητας.

Frank Wefering και Siegfried Rupprecht,
Rupprecht Consult – Forschung & Beratung GmbH
Απρίλιος 2015

Τα κριτήρια του ΣΒΑΚ αφορούν έξι τομείς. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι κορυφαίες βαθμολογίες επιτεύχθηκαν σε
δύο τομείς: όσον αφορά την ολοκλήρωση, την κατευθυντήρια αρχή οποιουδήποτε ΣΒΑΚ
(συμπεριλαμβανομένων των διυπηρεσιακών ομάδων σχεδιασμού, της διατομεακής συμμετοχής, του
συνδυασμού αστικού σχεδιασμού και συντονισμένης περιφερειακής ανάπτυξης, ...), το Σχέδιο Αστικής
Κινητικότητας της Βιέννης ήταν πλήρως σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα. Το ίδιο ισχύει για την εξελιγμένη
μέθοδο αξιολόγησης με το εκτεταμένο και καινοτόμο σύνολο δεικτών, ιδιαίτερα σημαντικό για την εφαρμογή
και διασφαλίζει ότι το Σχέδιο επανεξετάζεται και ενημερώνεται τακτικά.
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Εάν θέλουμε περιβαλλοντική και
κλιματική προστασία, πρέπει να
εστιάσουμε εκεί που υπάρχει ανάγκη. Στη
Βιέννη, αυτό ισχύει για την κυκλοφορία.
Μεταξύ του 1995 και του 2013, η
κατανάλωση ενέργειας σε αυτόν τον
τομέα αυξήθηκε κατά 50%, ιδίως λόγω
της κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Κανένας
άλλος τομέας δεν έχει δείξει παρόμοιο
ρυθμό ανάπτυξης. Το πρόβλημα
επιδεινώνεται από το γεγονός ότι το
95% των καυσίμων που χρησιμοποιούνται
στην κυκλοφορία είναι ορυκτέλαια, ενώ
η κλιματική αλλαγή γίνεται όλο και πιο
αισθητή στη Βιέννη. Το Σχέδιο Αστικής
Κινητικότητας της Βιέννης είναι ένα
πακέτο μέτρων που καταρτίστηκε από το
Δήμο της Βιέννης για τη βελτίωση της
ποιότητας του αέρα και οδηγεί σε μείωση
του θορύβου, μείωση των καυσαερίων και
αύξηση του πρασίνου τα επόμενα δέκα
χρόνια.
Αυτή η σύντομη έκθεση του Σχεδίου
Αστικής Κινητικότητας της Βιέννης
υπογραμμίζει τις πιο σημαντικές
λύσεις. Συνδέεται με τις επιτυχίες των
τελευταίων πέντε ετών: σημαντική
μείωση των τιμών για τα ετήσια

εισιτήρια στα ΜΜΜ, διαχείριση της
επέκτασης χώρων στάθμευσης, έργα
αποσυμφόρησης κυκλοφορίας και
τεράστια ώθηση προς την ποδηλασία
και τις δημόσιες συγκοινωνίες. Με
αυτές τις βάσεις, το Σχέδιο Αστικής
Κινητικότητας της Βιέννης οδηγεί σε ένα
σύστημα κινητικότητας του μέλλοντος
καθορίζοντας φιλόδοξους στόχους και τα
μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξή
τους. Η αποκλειστική εξάρτηση από
την επέκταση των υποδομών έχει ήδη
αποδειχθεί ανεπαρκής στο παρελθόν.
Με το σύνθημα «Together on the move»,
ποικίλες και συντονισμένες προσεγγίσεις
θα καταστήσουν δυνατή τη συνέχιση της
αξιοπιστίας των μεταφορών στη Βιέννη,
ενώ η ζωή στην πόλη θα επηρεαστεί όσο
το δυνατόν λιγότερο και θα καλυφθεί ένα
ευρύ φάσμα αναγκών.
Μαρία Βασσιλάκου
Αντιδήμαρχος
Εκτελεστικός Δημοτικός Σύμβουλος για
Αστικό Σχεδιασμό, Κυκλοφορία και
Μεταφορές, Κλιματική Προστασία,
Ενέργεια και Συμμετοχή των Πολιτών

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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ΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ
ΜΑΖΙ
„Η κινητικότητα απαιτεί μεταφορικά μέσα ανθρώπινης κλίμακας και
οικολογικής συμβατότητας. Ο Δήμος της Βιέννης έχει δεσμευθεί
να δώσει προτεραιότητα στις δημόσιες συγκοινωνίες, τους πεζούς
και την ποδηλασία ως τους περιβαλλοντικά φιλικότερους τρόπους
κινητικότητας. „Η Βιέννη ενσωματώνει μια πολιτική αστικής
κινητικότητας προσανατολισμένη στο μέλλον, η οποία δεν είναι
μόνο οικολογικά, αλλά και οικονομικά και κοινωνικά αποδεκτή και
ως εκ τούτου βιώσιμη. Είναι οικονομικά βιώσιμη επειδή βασίζεται
σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις που αποδίδουν για την πόλη και
την τοποθεσία. Είναι κοινωνικά βιώσιμη γιατί στόχος της είναι να
εξασφαλίσει την κινητικότητα για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως
εισοδήματος, κοινωνικής θέσης και κατάστασης ζωής. Είναι
οικολογικά βιώσιμη γιατί συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών
πόρων και στην υλοποίηση του στόχου Smart City Wien. „
Απόσπασμα από το STEP 2025

Το Σχέδιο Αστικής Κινητικότητας της
Βιέννης αντικατοπτρίζει τη συνεπή
εφαρμογή ενός οράματος της πόλης
που καθορίζεται στο Σχέδιο Αστικής
Ανάπτυξης STEP 2025: η κινητικότητα
στη Βιέννη πρέπει να είναι δίκαιη, υγιής,
συμπαγής, περιβαλλοντικά φιλική, ισχυρή
και αποτελεσματική. Το „Together on
the move“ είναι η φράση-κλειδί. Κατά τα
προσεχή έτη, η πολιτική μεταφορών της
Βιέννης θα στραφεί στην προώθηση της
οικολογικής κινητικότητας. Ο στόχος του
STEP 2025, εκφρασμένος σε δείκτες
κατανομής ανά μεταφορικό μέσο, είναι
„80:20“, που σημαίνει ότι οι πολίτες
της Βιέννης πρέπει να χρησιμοποιούν
ΜΜΜ, ποδήλατο ή περπάτημα για να
καλύψουν το 80% των μετακινήσεων
που πρέπει να κάνουν, ενώ το μερίδιο
του αυτοκινήτου θα πρέπει να μειωθεί
από το σημερινό 28% σε 20%. Το
περπάτημα και η ποδηλασία είναι
τρόποι ενεργής κινητικότητας, που
σημαίνει ότι συμβάλλουν στην υγεία.
Η οικολογική κινητικότητα θεωρείται
ένα ολοκληρωμένο σύστημα σε αυτό
το πλαίσιο - με βελτιστοποιημένες
διεπαφές μεταξύ των μέσων μεταφοράς
και πρόσθετες υπηρεσίες κινητικότητας
συμβατής με την πόλη (π.χ. κάρτες
4

κινητικότητας, συστήματα κοινής χρήσης
ποδηλάτων και αυτοκινήτων).
Όπου απαιτούνται πρόσθετοι δρόμοι
μεγάλης χωρητικότητας σε νέες γειτονιές
της πόλης, θα σχεδιαστούν με τρόπο
συμβατό με την πόλη - προσφέροντας
επαρκή χώρο στους πεζούς, τους
ποδηλάτες και τις δημόσιες συγκοινωνίες
και με ελκυστικό σχεδιασμό. Στόχος είναι
η ανάπτυξη και η χρήση της αστικής
υποδομής ως πόρο, με τον πλέον
αποτελεσματικό τρόπο.
„Η επίτευξη κινητικότητας χωρίς
κατοχή αυτοκινήτων“ αποτελεί κεντρικό
ζήτημα πολιτικής μεταφορών. Το
επίπεδο μηχανοκίνησης του πληθυσμού
της Βιέννης, δηλαδή ο αριθμός των
μηχανοκίνητων οχημάτων ανά κάτοικο,
μειώθηκε στα 381 επιβατικά αυτοκίνητα
ανά 1.000 κατοίκους τα τελευταία
δέκα χρόνια - γεγονός που δείχνει ότι
η αρχή του ευέλικτου συνδυασμού των
τρόπων μεταφοράς ανάλογα με τις
ανάγκες και συνθήκες των ανθρώπων
ήδη λειτουργεί καλά ως μια ελκυστική
και άτρωτη απέναντι στην κρίση (ως εκ
τούτου ισχυρή) εναλλακτική. Αυτό απαιτεί
συμπαγή αστική ανάπτυξη και συνεχή

επέκταση της ιδιαίτερα αποτελεσματικής
υποδομής δημόσιων μεταφορών της
πόλης, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες
μιας αναπτυσσόμενης μητρόπολης.
Οι βελτιώσεις στον προαστιακό
σιδηρόδρομο και το μετρό θα
παραμείνουν ο βασικός άξονας, αλλά
ταυτόχρονα, οι περιοχές μεταξύ τους
πρέπει επίσης να διαθέτουν εφαπτόμενες
γραμμές τραμ με γραμμές λεωφορείων
για τη δημιουργία ενός πυκνού δικτύου
δημόσιων συγκοινωνιών με καλές
συνδέσεις μέσα και γύρω από την πόλη.
Ο στενός συντονισμός και η συνεργασία
σε θέματα μεταφορών και χωροταξίας σε
ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια είναι
καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία
της πολιτικής μεταφορών της Βιέννης.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το
ΣΒΑΚ της Βιέννης για πρώτη φορά
περιλαμβάνει ένα περιφερειακό σχέδιο
κινητικότητας που προετοιμάστηκε και
υποστηρίχθηκε από τις τρεις επαρχίες

Μπούργκενλαντ, Βιέννη και Κάτω
Αυστρία. Αποτελεί τη βάση όλων των
τοπικών και περιφερειακών μέτρων στον
τομέα της κινητικότητας και, ως εκ
τούτου, δίνει ζωή στην ιδέα «Together on
the move».
Το ΣΒΑΚ της Βιέννης προετοιμάστηκε
μέσω μιας διεξοδικής διαδικασίας
συζήτησης που συγκέντρωσε πολλά
θεσμικά όργανα και εκπροσώπους
οργανισμών. Ομοίως ενσωματώθηκαν
τα στοιχεία που δημιουργήθηκαν από
το Συμβούλιο των Πολιτών. Το Σχέδιο
Αστικής Κινητικότητας της Βιέννης
εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο
στο πλαίσιο του STEP 2025 το
Δεκέμβριο του 2014. Συμβαδίζοντας
με το STEP 2025, το ΣΒΑΚ της
Βιέννης παρέχει λεπτομερή στοιχεία
για τη βιώσιμη κινητικότητα στη Βιέννη.
Καθορίστηκαν στόχοι και σχεδιάστηκαν
50 πακέτα μέτρων ώστε να συμβάλλουν
στην επίτευξη των στόχων.
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ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ ...

Κοινή χρήση αντί ιδιοκτησίας

δίκαιη
Ο δρόμος κατανέμεται
δίκαια σε μια ποικιλία
χρηστών και η βιώσιμη κινητικότητα παραμένει προσιτή
σε όλους.

Μαζί στην περιοχή

υγιής
Το μερίδιο της ενεργής
καθημερινής κινητικότητας
αυξάνεται και οι σωματικές
βλάβες λόγω ατυχημάτων
μειώνονται.

Η Kινητικοτητα στ

Συμπαγής
Οι αποστάσεις μεταξύ εργασίας, οικίας, εξωτερικών
υποχρεώσεων και δραστηριοτήτων αναψυχής είναι όσο
το δυνατόν μικρότερες.

Υποδομές μεταφορών:
Η ραχοκοκαλιά της πόλης

Η κινητικότητα χρειάζεται
καινοτομία

ΟΙ ΦΙΛΟΔΟΞΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ
Το μέλλον της κινητικότητας στη Βιέννη χαρακτηρίζεται από έξι στόχους που
επιδιώκονται ταυτόχρονα και θεωρούνται ισοδύναμοι: δίκαιη - φιλική προς το
περιβάλλον - ισχυρή - αποτελεσματική - συμπαγής - υγιής. Για να επιτευχθούν
απαιτούνται πολυάριθμα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν με συντονισμό. Αυτά τα
μέτρα και οι διαδικασίες έχουν συγκεντρωθεί σε εννέα τομείς δράσης.
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Δημόσιοι χώροι: Μοιραζόμαστε
τους δρόμους δίκαια

Διακυβέρνηση: Ευθύνες
και πόροι

Φιλική
προς το
περιβάλλον

Η κινητικότητα προκαλεί όσο
το δυνατόν λιγότερη ρύπανση,
το μερίδιο της οικολογικής
κινητικότητας στη Βιέννη και
τα περίχωρά
της αυξάνεται.

Ισχυρή
Επιχείρηση σε
κίνηση

Η κινητικότητα είναι οσο το
δυνατόν πιο αξιόπιστη και
ανθεκτική στις κρίσεις. Δεν
είναι απαραίτητη η κατοχή
μεταφορικού μέσου.

τη Βιεννη είναι...

αποτελεσματική
Resources are used in a
more efficient way – helped
by innovative technologies
and processes.

Οργανισμός μεταφορών:
Ένας πιο έξυπνος τρόπος
διαχείρισης της κινητικότητας

Αποτελεσματική κινητικότητα
μέσω διαχείρισης της
κινητικότητας

ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΕΦΙΚΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Προσδιορίστηκαν δείκτες για καθέναν από τους έξι στόχους ΣΒΑΚ της Βιέννης,
οι οποίοι θα επιτρέψουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ανάπτυξης κατά
τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα, το μερίδιο των περιοχών που διατίθενται για
ποδηλασία, περπάτημα και ΜΜΜ πρέπει να αυξηθεί σε όλα τα έργα μετατροπής και
αναβάθμισης στο πλαίσιο του στόχου της «δίκαιης κινητικότητας».
7
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ΕΝΝΕΑ ΠΕΔΙΑ
ΔΡΑΣΗΣ
Το ΣΒΑΚ της Βιέννης παραθέτει μέτρα
που οδηγούν στους στόχους σε εννέα
τομείς δράσης:
—— Δημόσιοι χώροι
—— Μοιραζόμαστε τους δρόμους δίκαια
—— Διακυβέρνηση: Ευθύνες και πόροι
—— Αποτελεσματική κινητικότητα μέσω
διαχείρισης της κινητικότητας
—— Κοινή χρήση αντί ιδιοκτησίας
—— Οργανισμός μεταφορών: Ένας πιο
έξυπνος τρόπος διαχείρισης της
κινητικότητας
—— Υποδομές μεταφορών: Η
ραχοκοκαλιά της πόλης

Όλα τα μέτρα και οι διαδικασίες
ενσωματώνουν τις ακόλουθες αρχές:
—— Ασφάλεια της κυκλοφορίας: Λόγω
ποικιλίας μέτρων, η κυκλοφοριακή
ασφάλεια στη Βιέννη αυξάνεται
συνεχώς εδώ και δεκαετίες. Στόχος
της Βιέννης για την κυκλοφοριακή
ασφάλεια είναι ο λεγόμενος „Vision
Zero“, δηλ. όχι άλλα θανατηφόρα
τροχαία ατυχήματα στην πόλη.
—— Άρση φραγμών: Τα τελευταία χρόνια
έχουν ληφθεί πολλά μέτρα για ένα
σύστημα χωρίς φραγμούς στην
κυκλοφορία και τις μεταφορές. Τα
χαμηλά κράσπεδα, τα ακουστικά
σήματα στα φανάρια και τα
συστήματα απτικής καθοδήγησης
συμβάλλουν στην ευκολότερη
μετακίνηση ατόμων με μόνιμη ή
προσωρινή μειωμένη κινητικότητα.

—— Επιχείρηση σε κίνηση
—— Η κινητικότητα χρειάζεται
καινοτομία
—— Μαζί στην περιοχή

—— Η ενσωμάτωση της διάστασης του
φύλου και η ποικιλομορφία: Τα
προτεινόμενα μέτρα δοκιμάστηκαν
για τον τρόπο που επηρεάζουν
διάφορες ομάδες χρηστών και
οι προσαρμογές έγιναν με βάση
τα αποτελέσματα („ Έλεγχος
Δικαιοσύνης“).
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ΔΗΜΌΣΙΟΙ ΧΏΡΟΙ:
ΜΟΙΡΑΖΌΜΑΣΤΕ
ΤΟΥΣ ΔΡΌΜΟΥΣ
ΔΊΚΑΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ,
ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΥΣ
Παλαιότερα, ο οδικός σχεδιασμός ήταν
προσανατολισμένος στα αυτοκίνητα.
Σήμερα, πάνω από το 65% των
δρόμων χρησιμοποιούνται για τη ροή
της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και
τη στάθμευση, παρόλο που μόνο το
28% όλων των μετακινήσεων γίνεται
με αυτοκίνητο. Τα τελευταία χρόνια,
αυξανόμενος αριθμός ατόμων πέρασε
από την οδήγηση αυτοκινήτου στην
οικολογική κινητικότητα. Γι’ αυτό οι πεζοί,
τα ΜΜΜ και οι ποδηλάτες πρέπει να
διαθέτουν περισσότερο χώρο στο μέλλον.
Οι δρόμοι που προσελκύουν τους
πεζούς και τους ποδηλάτες είναι
σημαντικοί ώστε να αυξηθούν εκείνοι
που αποφασίζουν να περπατήσουν ή να
χρησιμοποιήσουν ποδήλατο.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ
Πολλές συγκρούσεις μεταξύ των χρηστών
του οδικού δικτύου προκύπτουν εξαιτίας
της σταθερής κατανομής του χώρου
σε μεμονωμένους τρόπους μεταφοράς
και της επιμονής κάθε χρήστη στα
δικά του δικαιώματα όταν συναντώνται
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διαφορετικά συμφέροντα. Στο μέλλον,
στόχος είναι πεζοί, ποδηλάτες, χρήστες
των ΜΜΜ και οδηγοί αυτοκινήτων,
μοτοποδηλάτων ή μοτοσικλετών να
χρησιμοποιούν το χώρο δίκαια και με
σεβασμό. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος
της Βιέννης υποστηρίζει την εισαγωγή
περισσότερων κοινόχρηστων χώρων
και προσωρινών πεζόδρομων. Τα μέτρα
αυτά αποσκοπούν στη βελτίωση της
κυκλοφοριακής συνύπαρξης και της
ποιότητας της ανάπαυσης και αναψυχής.

ΕΝΕΡΓΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ
Πηγαίνοντας στο σχολείο, πάνω από το
87% των παιδιών ηλικίας 6 έως 14 ετών
περπατούν, χρησιμοποιούν ποδήλατα
ή ΜΜΜ. Πρέπει να βελτιωθεί η
ποιότητα και η ασφάλεια των προαυλίων
χώρων, ώστε να υπάρχει αρκετός
ανοικτός χώρος για να φτάνουν και να
απομακρύνονται από το σχολείο τα παιδιά
με ασφάλεια. Έτσι, όχι μόνο θα τους
δοθεί περισσότερος χώρος, αλλά και θα
υποστηριχθούν ασφαλείς μετακινήσεις
από και προς το σχολείο όταν είναι μόνα
τους.

Χώρος που χρησιμοποιήθηκε ανά άτομο ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς

0.8 μ2
3 μ2
20 μ2
5 άτομα, 40 χλμ/ώρα

60 m2
1 άτομο, 40 χλμ/ώρα

9.4 μ2
Γεμάτο, 40 χλμ/ώρα

4.6 μ2
Γεμάτο, 40 χλμ/ώρα

Υπάρχει μια τάση να χρησιμοποιείται υπερβολικά η μεταφορική ικανότητα των υποδομών σε μια
αναπτυσσόμενη πόλη, έτσι ώστε ο υφιστάμενος χώρος να χρησιμοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο
διάγραμμα εμφανίζεται ο χώρος που χρησιμοποιείται από κάθε τρόπο μεταφοράς.
Προσαρμοσμένο με βάση το: John Whitelegg (1993), Transport for a Sustainable Future: The Case for Europe, Bellhaven Press (1993).
Επαναπαρουσίαση από: Flow(n)/Mobility in Chain

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Έμφαση στην κυκλοφοριακή συνύπαρξη
Ο Δήμος της Βιέννης υποστηρίζει μέτρα
για καλύτερη „κυκλοφοριακή συνύπαρξη“
με στόχο μια δίκαιη και συνετή συνεργασία, π.χ. τη δημιουργία κοινόχρηστων
χώρων.
Ποιοτικότερα και ασφαλέστερα σχολικά
προαύλια
Δημιουργία ζωνών χωρίς οχήματα ή
ζωνών αποσυμφόρησης κυκλοφορίας
μπροστά από σχολεία και νηπιαγωγεία.
Οι προσωρινές ζώνες χωρίς οχήματα
μπροστά από τα σχολεία δοκιμάζονται ως
πρότυπα σχέδια το πρωί πριν ξεκινήσει το
σχολείο.

Προσωρινό άνοιγμα δρόμων για ενεργή
κινητικότητα
Τα κατάλληλα τμήματα του δρόμου μετατρέπονται σε προσωρινές ζώνες πεζών,
π.χ. δρόμοι για παιχνίδι τα σαββατοκύριακα - τόσο σε πυκνοκατοικημένες περιοχές
της πόλης όσο και στα προάστια.
Αναπροσαρμογή δρόμων
Όπου είναι δυνατόν, επιλεγμένες περιοχές που χρησιμοποιούνται ως κυκλοφοριακές λωρίδες ή για στροφή/στάθμευση
διατίθενται για μακροχρόνια χρήση,
περπάτημα, δημόσιες συγκοινωνίες και
ποδηλασία.
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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:
ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΟΡΟΙ
ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Δεδομένου ότι η πόλη και τα προάστια
αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις,
απαιτούνται νέες διοικητικές
προσεγγίσεις. Τα κοινωνικά καθήκοντα
και τα προβλήματα γίνονται όλο και
πιο περίπλοκα, τα συμφέροντα των
διαφόρων ενδιαφερομένων είναι πιο
ποικίλα από ποτέ. Για την αντιμετώπιση
των προκλήσεων αναζητούνται νέες
μορφές συνεργασίας και καθοδήγησης
σε διοικητικό πλαίσιο καθώς και με τους
ενδιαφερόμενους εκτός της δημόσιας
διοίκησης.

Η «διακυβέρνηση» αντιπροσωπεύει μια
κουλτούρα καλής συνεργασίας στη
λήψη αποφάσεων και έτσι τονίζει την
αλληλεπίδραση δημόσιων και ιδιωτικών
φορέων. Κατά το σχεδιασμό και την
εκτέλεση των έργων, τα δημόσια ιδρύματα
αναζητούν όλο και περισσότερο τη
συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους
φορείς, όπως επιχειρήσεις, πολίτες
και ομάδες συμφερόντων. Το επίπεδο
των συνοικιών της πόλης είναι
ιδιαίτερα σημαντικό για το σχέδιο
αστικής κινητικότητας: Πολλά από τα
προτεινόμενα μέτρα εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά τους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Τοπικά σχέδια κινητικότητας
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
ορισμένα μεγαλύτερα τμήματα της
πόλης, δηλαδή περιφέρειες ή συνοικίες,
απαιτούν ολοκληρωμένες λύσεις σε
όλους τους τρόπους μεταφοράς.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα προάστια.
Συχνά απαιτούνται ποικίλα μέτρα και
συντονισμένα έργα, τα οποία στο μέλλον
θα αναπτυχθούν με τη μορφή σχεδίων
τοπικής κινητικότητας ανά περιφέρεια.
Οι περιφερειακές συνδέσεις από τα όρια
της πόλης στα περίχωρα είναι επίσης
ιδιαίτερης σημασίας.
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Νέες προτεραιότητες και απαιτήσεις
για τις αξιολογήσεις των εμπειρογνωμόνων στον τομέα των μεταφορών
Επί του παρόντος, οι αξιολογήσεις
εμπειρογνωμόνων για την κατασκευή
νέων δρόμων ή τη μετατροπή
τους εξετάζουν κυρίως ιδιωτικές
μηχανοκίνητες μεταφορές. Στο μέλλον, οι
εμπειρογνώμονες θα δώσουν μεγαλύτερη
προσοχή στα μέσα μεταφοράς
οικολογικής κινητικότητας.
Συντονισμός και ταξινόμηση του δικτύου δρόμων και διαδρομών
Αυτή η ταξινόμηση χρησιμεύει για την
απεικόνιση των λειτουργιών και του τύπου
κάθε δρόμου. Αποτελεί βάση για την
στοχευμένη επέκταση και μετατροπή
του οδικού δικτύου της Βιέννης και
σημαντική προϋπόθεση για περαιτέρω
σχεδιασμό, π.χ. εκτιμήσεις σχετικά με
το πού είναι δυνατή και απαραίτητη η
αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας ή η
ιεράρχηση των δημόσιων μεταφορών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η αποτελεσματική διαχείριση της κινητικότητας επηρεάζει τη συμπεριφορά
κινητικότητας των συμμετεχόντων στην κυκλοφορία με πληροφορίες, συμβουλές και
ένα καλά συντονισμένο φάσμα υπηρεσιών.
Εξάλλου, η βιώσιμη κινητικότητα δεν είναι
μόνο θέμα υποδομής, αλλά και αποτελεσματικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων.

διάφορες προσφορές (π.χ. ετήσιο εισιτήριο για τα ΜΜΜ), οι εσωτερικοί χώροι
στάθμευσης αυτοκινήτων και οι σταθμοί
κοινής χρήσης ποδηλάτων, δημιουργούν
τάσεις. Τα σημεία πληροφοριών θα
πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν για
όσους δεν χρησιμοποιούν υπολογιστή και
smartphone.

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΧΑΡΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΙΓΜΗ

Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν ποικίλα
μέσα μεταφοράς κάθε μέρα, και αυτή η
τάση δεν θα μειωθεί. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο η πληροφόρηση σχετικά με
τα μέσα μεταφοράς και τις μετεπιβιβάσεις πρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο - σε ψηφιακή και συμβατική μορφή.
Καινοτομίες όπως η κάρτα κινητικότητας
που παρέχει ταχύτερη πρόσβαση σε

Οι πληροφορίες και οι συμβουλές
σχετικά με την κινητικότητα είναι πιο
επιτυχείς όταν είναι διαθέσιμες σε σημεία
καμπής, όταν οι συνήθειες πρέπει να
προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες (π.χ.
όταν τα παιδιά ξεκινούν το σχολείο, όταν
οι άνθρωποι μετακομίζουν ή βρίσκουν νέα
θέση εργασίας).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Συμβουλευτική για την πολυτροπική
κινητικότητα: μια υπηρεσία ενιαίας
εξυπηρέτησης
Τελευταία, το φάσμα των υπηρεσιών
κινητικότητας έχει γίνει μεγαλύτερο και
λιγότερο εύκολο να παρακολουθηθεί.
Ένα „Κέντρο Κινητικότητας“ της Βιέννης
θα συγκεντρώσει στο μέλλον όλες τις
πληροφορίες και θα αποτελέσει μία ενιαία
υπηρεσία για τους τελικούς χρήστες και
ένα κέντρο πρωτοβουλιών για όλους τους
τρόπους οικολογικής κινητικότητας.
Διαχείριση κινητικότητας σε
σχολεία και επιχειρήσεις
Τα σχολεία και οι επιχειρήσεις είναι
σημαντικοί χώροι για την προώθηση της
ενεργητικής κινητικότητας. Συνεπώς,
ο Δήμος της Βιέννης θα κάνει ακόμη
περισσότερα για τη διαχείριση της
κινητικότητας στα σχολεία και τις
επιχειρήσεις.

Διαχείριση κινητικότητας
για νέες γειτονιές
Οι άνθρωποι που μετακομίζουν
χρησιμοποιούν συχνά αυτό ως λόγο για να
επανεξετάσουν τις ανάγκες κινητικότητας
τους. Στο μέλλον, οι πληροφορίες
σχετικά με τις δυνατότητες κινητικότητας
θα διανεμηθούν σε όλους όσους
μετακομίζουν έχοντας στη διάθεσή τους
περισσότερες επιλογές.
Συμφωνίες ιδιωτικού δικαίου
σε θέματα κινητικότητας
Αυτές συμπληρώνουν το σχέδιο
χωροταξίας και χρήσης γης όταν
πρόκειται να εφαρμοστούν ορισμένοι
πολεοδομικοί στόχοι. Στο μέλλον, τα
θέματα κινητικότητας θα αποτελούν
μέρος τέτοιων συμφωνιών ιδιωτικού
δικαίου προς όφελος των δημοσίων
συμφερόντων.
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ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΝΤΙ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η „κοινή χρήση αντί ιδιοκτησίας“ είναι
μια διεθνής τάση. Τα διαμερίσματα, τα
έπιπλα, οι κήποι, ο εξοπλισμός, ακόμη και
τα αυτοκίνητα και τα ποδήλατα μπορούν
να χρησιμοποιηθούν από πολλά άτομα. Η
πρόσβαση στην κοινή χρήση γίνεται πιο
ρεαλιστική, καθώς η αποδοτικότητα, η
ευκολία και η μείωση του κόστους είναι
τα πιο σημαντικά κίνητρα. Η σαφής τάση
μεταξύ των νέων στις μεγάλες ευρωπαϊκές
πόλεις δεν είναι να θεωρούν το αυτοκίνητο
ένα σύμβολο (κοινωνικής θέσης) πια, έχουν
μικρότερη επιθυμία να κατέχουν ένα. Η
κοινή χρήση αυτοκινήτων και ποδηλάτων
ανθίζει σε πολλές περιοχές, αφού
θεωρείται συμπληρωματική στις δημόσιες
συγκοινωνίες. Η μόνιμη πρόσβαση στο
Διαδίκτυο μέσω smartphone διευκολύνει τη
χρήση αυτών των υπηρεσιών.

Ο Δήμος της Βιέννης βασίζεται στα
κοινόχρηστα ποδήλατα και αυτοκίνητα ως
συμπληρωματικά των ΜΜΜ ή της πεζής
μετακίνησης για άτομα που δεν έχουν
αυτοκίνητο. Ένα όχημα σε ένα σύστημα
κοινής χρήσης αυτοκινήτων αντικαθιστά
περίπου 4-8 ιδιωτικά. Μέχρι το 2025, το
50% του πληθυσμού θα πρέπει να έχει
ένα σταθμό κοινής χρήσης αυτοκινήτων
εντός το πολύ 500 μέτρων από το σπίτι
του και το 40% θα πρέπει να μπορεί να
βρει έναν σταθμό ποδηλάτων σε μέγιστη
απόσταση 300 μέτρων.

Σταθμοί κοινής χρήσης ποδηλάτων

Ταξίδια με κοινόχρηστα ποδήλατα ανά σταθμό
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων
κοινής χρήσης ποδηλάτων
Η κοινή χρήση ποδηλάτων είναι μια
φιλική προς το περιβάλλον πολυτροπική
υπηρεσία. Τα συστήματα στο κέντρο της
πόλης και στα προάστια καθώς και στην
ανατολική περιοχή της Αυστρίας (στο
πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας)
επεκτείνονται. Οι συνδέσεις με τα ΜΜΜ
είναι εύκολα εφικτές εκεί.
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Στενότερη διασύνδεση της κοινής
χρήσης αυτοκινήτων και των ΜΜΜ
Μαζί με τον δημόσιο πάροχο μεταφορών
Wiener Linien, ο Δήμος της Βιέννης
έχει ετοιμάσει μια στρατηγική κοινής
χρήσης αυτοκινήτων για να δώσει
στους παρόχους που επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν στη Βιέννη σαφείς
συνθήκες-πλαίσια.
Δημιουργία σημείων κινητικότητας
Τα σημεία κινητικότητας δίνουν απλή
και γρήγορη πρόσβαση σε κινητικότητα
χαμηλών εκπομπών όλο το 24ωρο.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:
ΕΝΑΣ ΕΥΦΥΕΣΤΕΡΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η αποτελεσματική διασύνδεση των
ΜΜΜ, της πεζής μετακίνησης και της
ποδηλασίας είναι ένα από τα κλειδιά για
την ενίσχυση της οικολογικής κινητικότητας. Εκτός από τις μετατροπές δρόμων,
οι αλλαγές στην οργάνωση των μεταφορών οφείλουν να την κάνουν να δουλέψει.
Το πλεονέκτημα αυτών των μέτρων είναι
ότι μπορούν να ληφθούν σχετικά γρήγορα
και με σχετικά χαμηλό κόστος. Μικρότερη αναμονή σε διασταυρώσεις, σύντομες

και ασφαλείς διαδρομές και ακρίβεια
λεωφορείων και τραμ κάνουν ιδιαίτερα
ελκυστική την μετακίνηση με τα πόδια,
με ποδήλατο και με τα ΜΜΜ.
Γενικά, η Βιέννη είναι μια πόλη με πολλούς κανόνες και κανονισμούς, ο οποίοι
στο μέλλον θα μειωθούν. Νέα μέτρα
οργάνωσης των μεταφορών μπορούν να
συμβάλουν στην καλύτερη κυκλοφοριακή
„συνύπαρξη“.

Εγκαταστάσεις φωτεινών σηματοδοτών στις Αυστριακές επαρχιακές πρωτεύουσες σε σχέση με
το μήκος του οδικού δικτύου
(Αριθμός εγκαταστάσεων* ανά 10 χλμ δρόμου)
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Βιέννη

Γκρατς

Ίνσμπρουκ

Λιντς

Σάλτσμπουργκ Μπρέγκεντζ Κλάγκενφουρτ Ζανκτ Πέλτεν Αϊζενστατ

*Αριθμός διασταυρώσεων με φανάρια, συμπεριλαμβανομένων διαβάσεων για πεζούς και ποδηλάτες

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Μικρότερη αναμονή για πεζούς και
ποδηλάτες
Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση
του μέγιστου χρόνου αναμονής για τους
πεζούς και τους ποδηλάτες είναι ένας
σημαντικός στόχος στον σχεδιασμό των
φαναριών. Γι’ αυτό πρέπει να μειωθούν οι
χρόνοι των κύκλων τους.
Περισσότερες διασταυρώσεις με
απλουστευμένο έλεγχο
Σήμερα, η Βιέννη διαθέτει περίπου
1.300 εγκαταστάσεις φαναριών, ο
οποίος είναι ένας μεγάλος αριθμός,
συγκρίνοντας παγκοσμίως και με την
Αυστρία. Στο μέλλον, οι διασταυρώσεις
σε σημεία με χαμηλή πυκνότητα
κυκλοφορίας θα πρέπει να οργανώνονται

Πηγή δεδομένων: VCÖ 2014

χωρίς φανάρια στο βαθμό που αυτό είναι
δυνατό ασφαλώς.
Επιτάχυνση των βασικών
γραμμών ΜΜΜ
Η επιτάχυνση των ΜΜΜ, ώστε να μειωθεί
ο χρόνος μεταφοράς πόρτα - πόρτα, οι
αξιόπιστες και τακτικές λειτουργίες ώστε
να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και οι
καλά σχεδιασμένες είσοδοι σε και έξοδοι
από στάσεις, είναι ζωτικής σημασίας.
Μείωση των αποστάσεων για
ποδηλάτες
Το άνοιγμα μονόδρομων στη Βιέννη
για ποδηλασία διπλής κατεύθυνσης στο
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό που είναι
εφικτό, θα κάνει την ποδηλασία στην
πόλη ακόμα πιο ελκυστική.
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:
Η ΡΑΧΟΚΟΚΑΛΙΑ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Οι λειτουργικές υποδομές μεταφορών
αποτελούν βασική προϋπόθεση για την
ποιότητα ζωής και τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας ότι οι
άνθρωποι και τα αγαθά φτάνουν στους
προορισμούς τους και διασφαλίζεται ο
εφοδιασμός.
Πολλά ήδη γίνονται στη Βιέννη για τη
διευκόλυνση των μικρών αποστάσεων
μεταξύ εργασίας, σχολείου, εφοδίων για
ημερήσιες ανάγκες, τόπου διαμονής και
αναψυχής. Παρόλα αυτά, αναμένεται
μεγαλύτερη κυκλοφορία λόγω της αύξησης
του πληθυσμού και της κινητικότητας. Η
μετάβαση προς την οικολογική κινητικότητα
είναι επιθυμητή, ώστε ο αριθμός των
ταξιδιών με αυτοκίνητο να μειωθεί ή
τουλάχιστον να μην αυξηθεί - παρά την
αύξηση του αριθμού των κατοίκων. Η
κυκλοφορία ποδηλάτων και πεζών θα
αυξηθεί ταυτόχρονα. Ως εκ τούτου, οι
επενδύσεις σε σχετικές υποδομές είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματικές και επομένως
επείγουσες.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οι γραμμές του μετρό, του προαστιακού
και του τραμ διευρύνθηκαν και έγιναν
πιο ελκυστικές. Η αρχή της έγκαιρης
ανάπτυξης των δημόσιων μεταφορών
σε νέες γειτονιές συνεχίζεται. Το ΣΒΑΚ
της Βιέννης θέτει τα θεμέλια για άλλα
12 χλμ. γραμμών μετρό και 18 χλμ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Πολυτροπικές στάσεις
Οι κεντρικοί κόμβοι και οι πολύ
συχνές στάσεις αποτελούν σημαντικά
σημεία μόχλευσης για τη δέσμευση
και επανεξέταση των πολυτροπικών
υποδομών. Ο σχεδιασμός των στάσεων
και του άμεσου περιβάλλοντός τους
16

γραμμών τραμ.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ

Τα επαρκώς φαρδιά πεζοδρόμια (τα 2
μέτρα συνεχίζουν να είναι το ελάχιστο
πλάτος), τα άμεσα και ελκυστικά
μονοπάτια θα προσελκύσουν τον
πληθυσμό να περπατάει περισσότερο,
όχι μόνο κατά τη διάρκεια του ελεύθερου
χρόνου και τις εξωτερικές δουλειές,
αλλά και για εργασία κ.α. Το Δίκτυο
Διαδρομών της Βιέννης θα προσφέρει
στο μέλλον άνετες συνδέσεις και χωρίς
εμπόδια μεταξύ περιοχών, κόμβων
δημόσιων συγκοινωνιών και άλλων
σημαντικών προορισμών της πόλης.

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ
Οι ποδηλατικές διαδρομές της Βιέννης
θα γίνουν ακόμα καλύτερες στο μέλλον
και τα κενά στα δίκτυα θα κλείσουν,
ώστε η ποδηλασία να γίνει δεδομένη για
την πλειοψηφία. Οργανωτικά μέτρα συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης
της υποχρεωτικής χρήσης ποδηλατικών
διαδρομών, των αλλαγών στις φάσεις
των φαναριών ή της διάθεσης των
επιφανειών που δεν χρησιμοποιούνται
πλέον για κυκλοφορία αυτοκινήτων
- θα συμπληρώσουν τα μέτρα αυτά.
Οι ποδηλατικές διαδρομές μεγάλων
αποστάσεων με τα ιδιαίτερα υψηλά
πρότυπα χρησιμεύουν ως εμβληματικό
έργο στο πλαίσιο αυτό.

θα είναι στο επίκεντρο, ώστε οι
δημόσιες συγκοινωνίες και πρόσθετες
επιλογές μετακίνησης να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εύκολα. Αυτό μπορεί
να προσφέρει προστιθέμενη αξία στις
δημόσιες συγκοινωνίες στα προάστια και
στην ευρύτερη περιοχή, προσελκύοντας
έτσι νέους εν δυνάμει χρήστες.

Ανάπτυξη χώρων περιπάτου
Σε συνολικά επτά σεσημασμένους χώρους
περιπάτου, οι πεζοί θα βρουν ιδιαίτερα
υψηλά πρότυπα. Τα δύο πρώτα έργα αυτού
του είδους θα υλοποιηθούν έως το 2018.
Ανάπτυξη ποδηλατικών διαδρομών
μεγάλων αποστάσεων
Για την προώθηση της ποδηλασίας μεγάλων
αποστάσεων, συμπεριλαμβανομένης
της μετάβασης στον τόπο εργασίας με
ποδήλατο, η πρώτη θα έχει δημιουργηθεί
μέχρι το 2013, με περισσότερες να έπονται
έως το 2025.
Ενίσχυση των σιδηροδρομικών
μεταφορών για την πόλη και την
περιοχή
Το „πακέτο προαστιακών τρένων“
περιλαμβάνει βελτιωμένες υπηρεσίες
λόγω μικρότερων χρόνων, καλύτερης
ποιότητας και συντονισμένου
μάρκετινγκ. Τα πρώτα στοιχεία φαίνονται
βραχυχρόνια, ενώ περαιτέρω βελτιώσεις
θα εξαρτηθούν μακροπρόθεσμα από
μελλοντικά έργα υποδομών του δικτύου
του Αυστριακού Ομοσπονδιακού
Οργανισμού Σιδηροδρόμων.

Διεύρυνση του υπόγειου δικτύου
Με την επέκταση του U1 στην Oberlaa,
τον εκσυγχρονισμό των U4 και U6
καθώς και την επέκταση του U2 και την
κατασκευή της νέας γραμμής U5, το
δίκτυο θα βελτιωθεί και θα κατανεμηθεί
το βάρος στις υπάρχουσες γραμμές.
Βέλτιστες συνδέσεις για νέες περιοχές
αστικής ανάπτυξης
Σε πολλές περιπτώσεις, τα τραμ είναι
η καλύτερη λύση όταν πρόκειται για
τη σύνδεση μεγάλων νέων αστικών
περιοχών ανάπτυξης. Κάθε φορά
που απαιτείται μεσαία μεταφορική
ικανότητα, τα έξοδα κατασκευής και
λειτουργίας αντιπροσωπεύουν μόνο ένα
μέρος της δαπάνης για την κατασκευή
γραμμών μετρό και είναι ευκολότερη η
εξυπηρέτηση μεγαλύτερων περιοχών.
Σχεδιάζονται νέες γραμμές τραμ για την
παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας στα
δίκτυα μετρό και προαστιακού και είναι
επίσης χρήσιμες εφαπτόμενες συνδέσεις.

Σημαντικοί τομείς στην επέκταση των δημόσιων συγκοινωνιών

Προαστιακός
Σιδηρόδρομος
Λειτουργικές βελτιώσεις
Έργα υποδομών
Άξονας Ανατολής-Δύσης

Γραμμές τραμ
Περιοχές έργων τραμ στο πλαίσιο
του Επενδυτικού Πακέτου Δημοσίων
Μεταφορών της 27ης Ιουνίου 2014
Έργα τραμ στο πλαίσιο του Επενδυτικού
Πακέτου Δημοσίων Μεταφορών της
27ης Ιουνίου 2014
Περαιτέρω έργα τραμ

Επέκταση
Δικτύου
μετρό
U1
U2
U5

Εκσυγχρονισμός και
συντήρηση
δικτύου μετρό
U4
U6
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Η ίδρυση και η ενίσχυση αποτελεσματικών
συστημάτων μεταφορών και δικτύων
logistics αποτελεί κεντρικό μέλημα του
Δήμου της Βιέννης. Οι μεμονωμένες
επιχειρήσεις επωφελούνται τόσο από τις
καλές συνθήκες για εμπορικές μεταφορές
όσο και οι πελάτες που λαμβάνουν αγαθά
με ταχύτατο και οικονομικό τρόπο - και η
Βιέννη ως ανταγωνιστική επιχειρηματική
περιοχή στο σύνολό της.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΠΟΛΗ
Αν η κυκλοφορία αυξηθεί στο σύνολό
της όσο αναμένεται λόγω της
προβλεπόμενης αύξησης του πληθυσμού,
οι δρόμοι της Βιέννης θα υποστούν
μεγάλη συμφόρηση εκτός αν υπάρξει
αλλαγή στις συνήθειες. Έτσι, η αλλαγή
προς την οικολογική κινητικότητα
εξακολουθεί να είναι σημαντική για
τη διατήρηση ή βελτίωση των χρόνων
διαδρομής των εμπορικών μεταφορών.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Περαιτέρω ανάπτυξη των
κέντρων διανομής αγαθών
Τα δύο κέντρα διανομής εμπορευμάτων
στο λιμάνι της Βιέννης και στον
εμπορευματικό τερματικό σταθμό του
Inzersdorf αναπτύσσονται περαιτέρω.
Πολυλειτουργικές λωρίδες και
ζώνες φόρτωσης για ιδιωτικές και
επαγγελματικές μεταφορές
Προβλέπονται πολυλειτουργικές
λωρίδες για χρήση σε νέες και σε ήδη
υπάρχουσες αστικές περιοχές, οι οποίες
θα αντικαταστήσουν τις συμβατικές με
στάθμευση στο κράσπεδο. Η στάθμευση
θα είναι δυνατή, αλλά οι λωρίδες αυτές
θα μπορούν να διατεθούν και για άλλες
χρήσεις.
Κοινοτικές θυρίδες δεμάτων
Οι κοινοτικές ή οι ταχυδρομικές θυρίδες
είναι κλειδωμένα εμπορευματοκιβώτια
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ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Η εφοδιαστική αλυσίδα, αν δημιουργεί
χαμηλά επίπεδα θορύβου και εκπομπών,
συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής και του περιβάλλοντος. Ο
Δήμος έχει εντοπίσει προοπτικές
για την ηλεκτρονική κινητικότητα σε
«στόλους» οχημάτων που διανύουν
τεράστιες αποστάσεις. Τα ποδήλατα
εμπορευματικών μεταφορών είναι
κατάλληλα για κοντινές μεταφορές
στην πόλη. Χρειάζονται ελάχιστο χώρο
στάθμευσης, έχουν χαμηλό λειτουργικό
κόστος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε ζώνες αποσυμφόρησης. Τα αγαθά
παραδίδονται χωρίς θόρυβο και εκπομπές,
γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα
αποτελεσματικά.

στα οποία μπορούν να κατατίθενται και
να παραλαμβάνονται δέματα. Μπορούν
να στεγάζονται σε άδεια ισόγεια
καταστήματα ή κοντά σε σημαντικούς
κόμβους δημόσιων συγκοινωνιών,
συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του
αριθμού των αποτυχημένων προσπαθειών
παράδοσης και στην αποφυγή μακρινών
μετακινήσεων προς στα σημεία συλλογής.
Καλές συνθήκες για ποδήλατα
εμπορευμάτων
Ο Δήμος της Βιέννης θα δημιουργήσει
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να
κάνει δυνατή τη χρήση των ποδηλάτων
εμπορευμάτων και θα χρησιμοποιήσει
περισσότερα για δημοτικές υπηρεσίες.
Στοχευμένη χρηματοδότηση της
ηλεκτρονικής κινητικότητας
Ο Δήμος της Βιέννης παρέχει
επιχορηγήσεις για την αγορά ηλεκτρικών
οχημάτων, ιδίως για εταιρικούς στόλους.

Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η έρευνα και η καινοτομία
διαδραματίζουν βασικό ρόλο για
την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων
κινητικότητας που έχει θέσει η Βιέννη.
Επομένως, τα σχετικά μέτρα αποσκοπούν
στο να επιτρέψουν στο Δήμο να συμβάλει
στις εξελίξεις στην έρευνα και την
καινοτομία, τις οποίες θα μπορέσει
επίσης να χρησιμοποιήσει στην πράξη.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η Βιέννη έχει αναπτύξει διεθνή καινοτομία
στους τομείς των αστικών ή των δημόσιων
μεταφορών σε πολλές περιστάσεις. Τα
πληροφοριακά συστήματα μεταφορών,

όπως οι πύλες χρηστών „qando“ και
„AnachB I VOR“, οι προσεγγίσεις
μάρκετινγκ όπως το ετήσιο εισιτήριο
αξίας 365 ευρώ ή η τεχνολογία οχημάτων,
συμπεριλαμβανομένων των τραμ ULF,
των χαμηλότερων τραμ παγκοσμίως,
προσφέρουν ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία
στους χρήστες.
Ο Δήμος της Βιέννης θα ήθελε να
συνεχίσει να προωθεί ενεργά την έρευνα
και την ανάπτυξη, ιδίως στο πλαίσιο
σχεδίων και εφαρμογών που συμβάλλουν
στην ενίσχυση της οικολογικής
κινητικότητας. Η πολυτροπικότητα, καθώς
και το περπάτημα, οι δημόσιοι χώροι και
η ποδηλασία θα βρίσκονται στο επίκεντρο
των εξελίξεων σε μεγαλύτερο βαθμό απ’
ότι στο παρελθόν.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Στοχευμένη χρήση της χρηματοδότησης
στην έρευνα και την καινοτομία
Ο Δήμος της Βιέννης παρέχει σημαντική
χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις μέσω
των φορέων χρηματοδότησής του. Κατά
την προετοιμασία υποβολής προτάσεων
πρέπει να συμπεριληφθούν πτυχές
σχετικές με την κινητικότητα.
Στενή συνεργασία με
ερευνητές και εκπαιδευτικούς
Εκτός από άμεσες διμερείς επαφές
μεταξύ του Δήμου Βιέννης και
εκπαιδευτικών σε ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, μέσα όπως η διάθεση
αξιόλογων διδακτόρων, κολλεγίων,
πλατφορμών πτυχιακών εργασιών και η
ερευνητική συνέργεια εντείνουν αυτή τη
συνεργασία.

Διεύρυνση υπάρχουσας καινοτομίας
Οι υφιστάμενες καινοτομίες, όπως
το μοντέλο μιας ολοκληρωμένης
πλατφόρμας κινητικότητας «SMILE»
(το οποίο συνδυάζει σχεδιασμό
των δρομολογίων, πληροφορίες
για τη διαθεσιμότητα των ΜΜΜ,
τιμές εισιτηρίων, καθώς και άμεσες
λειτουργίες κράτησης και πληρωμής
για διάφορα μέσα μεταφοράς) ή η
πλατφόρμα γραφικής αναπαράστασης
(ψηφιακή αναπαράσταση του δικτύου
μεταφορών ως βάση για εφαρμογές,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών
κυκλοφορίας, του σχεδιασμού των
δρομολογίων και της κυκλοφοριακής
μοντελοποίησης) πρέπει να διατηρηθούν
ή να επεκταθούν.
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ΜΑΖΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Απαιτείται στενή συνεργασία και
συντονισμός με άλλους φορείς σε
όλη την ανατολική περιφέρεια της
Αυστρίας για την επιτυχία της πολιτικής
των μεταφορών στη Βιέννη. Γι’ αυτό,
οι επαρχίες της Βιέννης, της Κάτω
Αυστρίας και του Μπούρκενλαντ
ανέπτυξαν πρώτη φορά κοινά μέτρα σε
αυτόν τον τομέα δράσης.
Οι κοινές προκλήσεις για την περιοχή
περιλαμβάνουν αύξηση του πληθυσμού,
ειδικά στα περίχωρα της Βιέννης, όπου
τα περισσότερα ταξίδια γίνονται με
αυτοκίνητο, αύξηση των εμπορευματικών
μεταφορών και οργάνωση των δημόσιων
συγκοινωνιών εκτός των κύριων οικισμών.

περιφερειακή ανάπτυξη καλούνται να
δράσουν κατάλληλα. Εξάλλου, πρέπει να
αποφευχθούν ποικίλες δομές διαχείρισης,
ενώ τα κύρια ΜΜΜ πρέπει να είναι
διαθέσιμα στις βασικές διαδρομές
και να είναι παράλληλα προσιτά σε
λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές,
π.χ. μέσω υπηρεσιών μεταφορών
που ανταποκρίνονται στη ζήτηση. Οι
επαρχίες επίσης συμφώνησαν σχετικά
με τις διακρατικές πρωτοβουλίες, όπως
την ανάπτυξη σχεδίων κινητικότητας
στην περιοχή της κεντρικής Ευρώπης
σε συνεργασία με γειτονικές περιοχές
στο βόρειο και ανατολικό τμήμα ή τα
διευρωπαϊκά δίκτυα.

Υπάρχει κοινή αντίληψη για τη σημασία
των δημόσιων μεταφορών ως λύση.
Ο χωροταξικός σχεδιασμός και η

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Περιφερειακές συμπράξεις
κινητικότητας για την ευρύτερη
περιοχή της Βιέννης
Οι λεγόμενες „περιφερειακές
συμπράξεις κινητικότητας“ με κοινούς
στόχους, μέτρα και έργα θα αναπτυχθούν
κατά διαδρόμους – με παρόμοιο
τρόπο όπως η πιλοτική δράση για
την περιφερειακή κινητικότητα του
διαδρόμου Schwechat στην περιοχή του
αεροδρομίου της Βιέννης.
Ποδηλασία στην πόλη και τις γύρω
περιοχές
Για την εντατικοποίηση της ποδηλασίας
συμφωνήθηκαν μέτρα δημοσίων σχέσεων
και επέκταση σημαντικών ποδηλατικών
διαδρομών που διασχίζουν τα όρια
της πόλης για χρήση στην καθημερινή
κυκλοφορία.
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Κοινές εντολές για τις σιδηροδρομικές
μεταφορές
Οι τρεις επαρχίες στοχεύουν σε μια
κοινή βάση για τη διαπραγμάτευση των
εντολών σιδηροδρομικών μεταφορών
μετά τη λήξη των υφιστάμενων
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
σιδηροδρομικών μεταφορών.
Ένα διασυνοριακό πολυτροπικό
πληροφοριακό σύστημα για την
κυκλοφορία
Πρέπει να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα
πληροφοριών κινητικότητας για τους
ταξιδιώτες σε ολόκληρη την περιοχή της
κεντρικής Ευρώπης. Ο μακροπρόθεσμος
στόχος είναι να αναπτυχθεί μια εφαρμογή
σύμφωνα με τα πρότυπα της AnachB.at
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ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
Δημόσιοι χώροι: Μοιραζόμαστε τους δρόμους δίκαια
Έμφαση στην κυκλοφοριακή συνύπαρξη
Ποιοτικότερα και ασφαλέστερα σχολικά προαύλια
Προσωρινό άνοιγμα δρόμων για ενεργή κινητικότητα
Καλύτερη ποιότητα των δρόμων – ελκυστικός σχεδιασμός και ανέσεις
Αναπροσαρμογή δρόμων
Μεγάλη σημασία της οικολογικής κινητικότητας σε νέους δρόμους
Διακυβέρνηση: Ευθύνες και πόροι
Περισσότεροι πόροι για την ενεργή κινητικότητα
Συνεργασία και υπηρεσίες της Διοίκησης της πόλης στις επαρχίες
Τοπικά σχέδια κινητικότητας
Εργαλεία και διαδικασίες σχεδιασμού για το μέλλον των δημόσιων συγκοινωνιών
Συντονισμός και ταξινόμηση του οδικού δικτύου και του δικτύου διαδρομών
Νέες προτεραιότητες και απαιτήσεις για τις αξιολογήσεις των εμπειρογνωμόνων στον τομέα των μεταφορών
Δημιουργία συστήματος ανταλλαγής δεδομένων κινητικότητας
Αποτελεσματική κινητικότητα μέσω
διαχείρισης της κινητικότητας
Συμβουλευτική για την πολυτροπική κινητικότητα: μια υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης
Διαχείριση κινητικότητας σε σχολεία και επιχειρήσεις
Διαχείριση κινητικότητας για νέες γειτονιές
Εισαγωγή ενός διαδικτυακού υπολογιστικού εργαλείου στέγασης και κινητικότητας
Συμφωνίες ιδιωτικού δικαίου σε θέματα κινητικότητας
Κοινή χρήση αντί ιδιοκτησίας
Περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων κοινής χρήσης ποδηλάτων
Στενότερη διασύνδεση της κοινής χρήσης αυτοκινήτων και των ΜΜΜ
Υποστήριξη νέων συστημάτων κοινής χρήσης αυτοκινήτων
Δημιουργία σημείων κινητικότητας
Οργανισμός Μεταφορών: Ένας ευφυέστερος τρόπος διαχείρισης της κινητικότητας
Σύνταξη ενός μητρώου διασταυρώσεων της Βιέννης
Μικρότερη αναμονή για πεζούς και ποδηλάτες
Περισσότερες διασταυρώσεις με απλουστευμένο έλεγχο
Επιτάχυνση των βασικών γραμμών ΜΜΜ
Μείωση των αποστάσεων για ποδηλάτες
Υποδομές Μεταφορών: Η ραχοκοκαλιά της πόλης
Πολυτροπικές στάσεις – κάτι περισσότερο από απλές στάσεις
Διεύρυνση των εγκαταστάσεων στάθμευσης ποδηλάτων σε ιδιωτικές και δημόσιες εκτάσεις
Περισσότερη ευκολία για τους πεζούς: το „Δίκτυο διαδρομών της πόλης της Βιέννης“
Ανάπτυξη χώρων περιπάτου
Βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των υποδομών ποδηλασίας
Ανάπτυξη ποδηλατικών διαδρομών μεγάλων αποστάσεων
Ενίσχυση των σιδηροδρομικών μεταφορών για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή
Ενίσχυση των κύριων διαδρομών των δημοσίων συγκοινωνιών μέσω της επέκτασης του υπόγειου δικτύου μετρό
Βέλτιστες δημόσιες συγκοινωνίες για νέες αστικές περιοχές ανάπτυξης
Νέοι δρόμοι για νέες γειτονιές
Επιχείρηση σε κίνηση
Βιέννη - εύκολη πρόσβαση σε διεθνές επίπεδο
Περαιτέρω ανάπτυξη των κέντρων διανομής αγαθών και ένα σενάριο για περιοχές εμπορικής χρήσης
Πολυλειτουργικές λωρίδες και ζώνες φόρτωσης για ιδιωτικές και επαγγελματικές μεταφορές
Δημιουργία κοινών εγκαταστάσεων φόρτωσης
Κοινοτικές θυρίδες δεμάτων για παραδόσεις
Καλές συνθήκες για εμπορευματικά ποδήλατα
Στοχευμένη χρηματοδότηση της ηλεκτρονικής κινητικότητας
Εισαγωγή ενός γενικού φόρου φορτηγών
Η κινητικότητα χρειάζεται καινοτομία
Η καινοτομία χρειάζεται αξιολόγηση μέσω της διαδικασίας παρακολούθησης
Ενεργή καθοδήγηση των έργων καινοτομίας
Στοχευμένη χρήση της χρηματοδότησης στην έρευνα και την καινοτομία
Στενή συνεργασία με ερευνητές και εκπαιδευτικούς
Διεύρυνση υπάρχουσας καινοτομίας
Μαζί στην περιοχή
Διασυνοριακό πολυτροπικό πληροφοριακό σύστημα για την κυκλοφορία
Ελκυστικά εισιτήρια για διασυνοριακές μεταφορές επιβατών
Υλοποίηση έργων στους διαδρόμους του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου
Εντατική συνεργασία για τις μεταφορές μέσω του Δούναβη
Ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμός
Διαδικασίες συνεργασίας
Έργα
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Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το σχέδιο αστικής κινητικότητας
αντικατοπτρίζει σταθερά την αλλαγή
του προτύπου από τον σχεδιασμό των
μεταφορών ως πρωταρχικό τεχνικοδιοικητικό καθήκον στην κινητικότητας
ως διεπιστημονική πρόκληση για την
κοινωνία ευρύτερα.
Αυτό οδήγησε σε αρχές εργασίας που
συνδέονται με τη γενική ιδέα:

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΚΑΠΟΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Το σχέδιο αστικής κινητικότητας
αναπτύχθηκε με συγκρατημένη,
διυπηρεσιακή διαδικασία για να φέρει
στο προσκήνιο τους βασικούς «παίκτες».
Οι ακόλουθες μορφές εργασίας αξίζουν
ιδιαίτερη αναφορά:
—— Η ομάδα κινητικότητας, η οποία
συγκεντρώνει υπαλλήλους όλων των
τμημάτων της Τοπικής Διοίκησης
που ασχολούνται με ζητήματα
κινητικότητας, βρισκόταν στο
επίκεντρο.
—— Οι 23 συνοικίες της Βιέννης ήταν
—— προσκεκλημένες σε δύο γύρους
φόρουμ ώστε να συζητήσουν
τα περιεχόμενα του σχεδίου
κινητικότητας.
—— Στις αρχές του καλοκαιριού του
2014, η διοίκηση του Δήμου
της Βιέννης απευθύνθηκε στους
πολίτες, καλώντας τυχαία άτομα να
συμμετάσχουν σε ένα Συμβούλιο
Πολιτών σχετικά με το ΣΒΑΚ.
—— Όλα τα μέτρα στο ΣΒΑΚ
υποβλήθηκαν σε „έλεγχο
δικαιοσύνης“ για να ληφθούν υπόψη
τα συμφέροντα των ομάδων με
ειδικές ανάγκες.
Οι εργασίες για το ΣΒΑΚ της Βιέννης
δεν λήγουν όταν το σχέδιο ολοκληρωθεί
ή εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το επόμενο βήμα, που πρέπει να
είναι άμεσο, είναι να ενεργοποιηθούν
οι διαδικασίες εφαρμογής. Οι
λεγόμενες συμπράξεις υλοποίησης, που
διαμορφώνονται μεταξύ του Δήμου της

Βιέννης και εξωτερικών εταίρων, είναι
σημαντικά εργαλεία. Δημιουργούνται
πάντα όταν, λόγω της πολυπλοκότητας
των ζητημάτων, απαιτείται η συμμετοχή
πολλών παικτών για την πρόοδο.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
Η μεγάλη ευκαιρία ήταν ότι η Κάτω
Αυστρία και το Μπούρκενλαντ
εργάστηκαν για τα σχέδια κινητικότητας
τους σχεδόν την ίδια στιγμή. Ήταν ένα
σημαντικό βήμα για να προσδιοριστούν
τα κέντρα ενδιαφέροντος, τα μέτρα
και τα σχέδια μαζί με τις άλλες δύο
επαρχίες και ειδικότερα να υιοθετηθούν
τα στρατηγικά έγγραφα και στις τρεις
επαρχίες περίπου στο ίδιο χρονικό
διάστημα.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ
ΠΥΞΙΔΑ
Το σχέδιο πρέπει να μπορεί να
ανταποκριθεί στις αλλαγές των
απαιτήσεων σχεδιασμού των μεταφορών.
Γι’ αυτό οι δηλώσεις δεν είναι τόσο
προσανατολισμένες σε „σχέδια“ με
την έννοια των ξεχωριστών τοποθεσιών.
Πολύ περισσότερο, αρχές και πολιτικές
και ένα πρόγραμμα που απαριθμεί τα
σημαντικά μέτρα παρέχουν καθοδήγηση
σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Με
τακτική παρακολούθηση των ενεργειών
που αναλαμβάνονται και της ανάπτυξης
κεντρικών δεικτών κινητικότητας, θα
καταγραφεί η πρόοδος και θα εντοπιστεί
η ανάγκη ανάληψης δράσης σε πρώιμο
στάδιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η ανάπτυξη του Σχεδίου Αστικής
Κινητικότητας της Βιέννης
ανταποκρίθηκε στα πρότυπα της ΕΕ για
τα ΣΒΑΚ.
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Το παρόν έγγραφο μεταφράστηκε και μορφοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου CIVITAS PROSPERITY
Η πρωτοβουλία CIVITAS PROSPERITY έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και
καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 690636
(PROSPERITY).

Το CIVITAS PROSPERITY είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας
για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης ανήκει στους συγγραφείς. Δεν αντικατοπτρίζει
απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πιθανή χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο. Όλες οι εικόνες παρέχονται από τους αντίστοιχους συνεργάτες
(εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά) και έχουν εγκριθεί για αναπαραγωγή σε αυτή τη δημοσίευση.
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