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1 Σύνοψη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας της Βιτόρια-Γκαστέιζ
Πριν από δεκαπέντε χρόνια, στις αρχές του 21ου αιώνα, η φήμη της ΒιτόριαΓκαστέιζ σχετικά με την ισορροπημένη ανάπτυξη, τον προσεκτικό αστικό
σχεδιασμό και τη μέριμνα για περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές
απειλούταν από νέες προκλήσεις. Η επιταχυνόμενη ανάπτυξη της πόλης
άλλαζε την κλίμακα και τη δομή της και, ως εκ τούτου, ασκούσε πίεση στον
τρόπο μετακίνησης των ανθρώπων, εκείνη την εποχή κυρίως με τα πόδια. Το
σύστημα αστικής κινητικότητας και προσβασιμότητας της Βιτόρια-Γκαστέιζ
αντιμετώπιζε μια κατάσταση η οποία προκαλούσε αυξανόμενη ανησυχία, όσον
αφορά το καθεστώς και τις μελλοντικές εξελίξεις, τόσο στην κοινωνία όσο και
στα δημόσια διαχειριστικά όργανα. Λόγω αυτού, δρομολογήθηκε μια
διαδικασία προβληματισμού και δράσης σχετικά με το σύστημα, με στόχο την
παροχή ενός πλαισίου συνεκτικών στόχων, στρατηγικών και δράσεων για την
αντιμετώπιση των εντοπισθέντων και προβλεπόμενων ζητημάτων.
Απαντώντας σε αυτά τα ζητήματα, η Βιτόρια-Γκαστέιζ άρχισε να εργάζεται σε
ένα ΣΒΑΚ το Μάρτιο του 2006, το οποίο ονομάστηκε "Σχέδιο Βιώσιμης
Κινητικότητας και Δημοσίου Χώρου". Το σχέδιο αποσκοπούσε στη μείωση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του θορύβου από τις μεταφορές και
στην αύξηση της προσβασιμότητας των δημόσιων χώρων. Η πόλη ήθελε να
διπλασιάσει τις προσπάθειές της για τη μετατροπή των δημοσίων χώρων σε
ένα ευχάριστο περιβάλλον για τους ανθρώπους, με άλλα λόγια, να δώσει πίσω
το δημόσιο χώρο στους πολίτες.
Έτσι άρχισε μια διαδικασία διαβούλευσης η οποία ξεκίνησε με τη συγκρότηση
του Φόρουμ των Πολιτών για τη Βιώσιμη Κινητικότητα της ΒιτόριαΓκαστέιζ, ενσωματώνοντας μια ομάδα κοινωνικών φορέων, πολιτικών και
τεχνικών, οι οποίοι θα εργάζονταν αρχικά για τον καθορισμό ενός συναινετικού
σεναρίου σχετικά με το βιώσιμο μοντέλο κινητικότητας και τον επιθυμητό
δημόσιο χώρο για τη Βιτόρια-Γκαστέιζ.
Ως αποτέλεσμα αυτής της συμμετοχικής διαδικασίας, την άνοιξη του 2007
υπογράφηκε το Σύμφωνο των Πολιτών για τη Βιώσιμη Κινητικότητα, ένα
έγγραφο το οποίο αντανακλούσε αυτό το συναινετικό σενάριο και το οποίο
οδήγησε, από τη στιγμή εκείνη, στη διαμόρφωση του οδηγού σύμφωνα με τον
οποίο η στρατηγική που θα ακολουθούταν θα συντονιζόταν για τον
προγραμματισμό της μετατροπής του συστήματος κινητικότητας της πόλης
μας.

1.1 Περιγραφή
Το ΣΒΑΚ της Βιτόρια-Γκαστέιζ ("Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de VitoriaGasteiz", Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2007) βασίζεται στους όρους που εξήχθησαν
από τη συμμετοχική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στο Φόρουμ των Πολιτών για τη
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Βιώσιμη Κινητικότητα, η οποία καθιέρωσε τους ακόλουθους 14 στόχους, ομαδοποιημένους
σε 3 τομείς:

1.1.1 Βιωσιμότητα


Να ανακτηθεί η έννοια της βιωσιμότητας για τη Βιτόρια-Γκαστέιζ, πέραν του
περιβάλλοντος.

1.1.2 Βιώσιμη Κινητικότητα









Να δημιουργηθεί μια νέα ιεραρχία χρήσης της πόλης, στην οποία ο πεζόδρομος είναι
ο πρωταγωνιστής, ακολουθούμενος από τις μη μηχανοκίνητες μεθόδους μετακίνησης
και τις δημόσιες συγκοινωνίες και, τέλος, από το ιδιωτικό όχημα.
Να εξασφαλιστεί η συνύπαρξη μεταξύ των διαφόρων τρόπων κινητικότητας και της
διαλειτουργικότητάς τους, ιδίως των μη μηχανοκίνητων.
Να ενθαρρύνει και να προωθήσει τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και να
αποθαρρύνει τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων.
Να ευνοηθούν και να προωθηθούν οι μη μηχανοκίνητοι τρόποι μεταφοράς.
Να οδηγηθεί στην επίτευξη ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος
μεταφορών όσον αφορά τη χρήση της ενέργειας.
Να επιτευχθεί προώθηση της καθολικής προσβασιμότητας στις διάφορες μεθόδους
μεταφοράς.
Να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τον πολίτη σχετικά με τις διάφορες μεθόδους
μετακίνησης.

1.1.3 Μοντέλο Πόλης








Επιδίωξη μιας ασφαλούς και προσβάσιμης πόλης.
Να επιτευχθεί μια πόλη με λιγότερο θόρυβο και μόλυνση.
Να βρεθούν λύσεις για την κινητικότητα που δεν αφορούν την κτήση γης.
Να ενσωματωθεί η κινητικότητα στις αστικές πολιτικές.
Να επιτευχθεί άφθονος δημόσιος χώρος για τους πολίτες και περιορισμένος χώρος
για μηχανοκίνητα οχήματα, δίνοντας προτεραιότητα στους πολίτες αντί των ιδιωτικών
οχημάτων. Να υπάρχει καλή επικοινωνία για τους πεζούς και τους ποδηλάτες, καθώς
και για ταχείες και συχνές δημόσιες συγκοινωνίες με άλλες απομακρυσμένες
περιοχές.
Να εξασφαλιστεί ένας δημόσιος χώρος, ο οποίος καλωσορίζει τον κοινωνικό και
οικονομικό βίο και ενσωματώνει τις επιχειρήσεις και τους χώρους αναψυχής και
υπηρεσιών. Ένας δημόσιος χώρος που καλωσορίζει συχνές συλλογικές
δραστηριότητες για μικρές ομάδες.

Οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τα προβλήματα τα οποία συνοψίζονται στον παρακάτω
πίνακα:
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Στόχος

Σχετιζόμενα Προβλήματα

Τομέας: Βιωσιμότητα
1. Η βιωσιμότητα
περιλαμβάνει τις μεταφορές



Μείωση του επιπέδου της αστικής κατοικησιμότητας,
παρά τις προσπάθειες οι οποίες αποσκοπούσαν στην
περιβαλλοντική ποιότητα

Τομέας: Βιώσιμη Κινητικότητα
2. Νέα ιεραρχία
3. Συνύπαρξη και
διαλειτουργικότητα μεταξύ
των μεθόδων
4. Περισσότερες δημόσιες
συγκοινωνίες και λιγότερα
αυτοκίνητα








5. Περισσότεροι πεζοί και
ποδηλάτες

Αύξηση της διάρκειας των μετακινήσεων
Αύξηση των δημοτικών μετακινήσεων
Αύξηση των μετακινήσεων μεσαίων και μεγάλων
αποστάσεων
Ενοποίηση των εννοιών της «κυριότητας» και χρήσης
του αυτοκινήτου
Ανισορροπίες και αρνητικές τάσεις στην κατανομή
μεταξύ των τρόπων μεταφοράς
Χαμηλή
ανταγωνιστικότητα
των
δημοσίων
συγκοινωνιών

6. Ενεργειακή
αποδοτικότητα



Αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του αυτοκινήτου

7. Καθολική
προσβασιμότητα



Αύξηση του φαινομένου φραγμού των υποδομών

8. Ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση



Ανισορροπίες και αρνητικές τάσεις στην κατανομή
μεταξύ των τρόπων μεταφοράς



Αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του αυτοκινήτου




Αύξηση της διάρκειας των μετακινήσεων
Μείωση του επιπέδου της αστικής κατοικησιμότητας,
παρά τις προσπάθειες οι οποίες αποσκοπούσαν στην
περιβαλλοντική ποιότητα
Μείωση της διαθεσιμότητας δημοσίων χώρων για τους
πολίτες
Χαμηλή
ανταγωνιστικότητα
των
δημοσίων
συγκοινωνιών

Τομέας: Μοντέλο Πόλης
9. Περισσότερη ασφάλεια
10. Λιγότερος θόρυβος και
μόλυνση
11. Χωρίς τη χρήση γης
12. Μεταφορές και εδαφική
ένταξη
13. Περισσότερος δημόσιος
χώρος για βιώσιμες
μεθόδους
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14. Ποιότητα και
πολυπλοκότητα του
δημόσιου χώρου



Απώλεια της «εγγύτητας» ως αστικής αξίας

Πίνακας 1: Στόχοι και σχετιζόμενα προβλήματα του ΣΒΑΚ της Βιτόρια-Γκαστέιζ

Το ΣΒΑΚ, καθώς και τα συμπεράσματα της διαδικασίας συμμετοχής, τα οποία
χρησιμοποιούνται ως πηγή έμπνευσης για αυτό, δεν καθορίζουν ρητά στρατηγικές οι
οποίες πρέπει να εφαρμοστούν. Ωστόσο, το ΣΒΑΚ της Βιτόρια-Γκαστέιζ προσδιορίζει τα
μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν. Τα 81 ειδικά μέτρα της συμμετοχικής διαδικασίας
στο Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δημοσίου Χώρου (PMSEP) συγκεντρώθηκαν σε 27
μέτρα και ομαδοποιήθηκαν σε 6 θεματικές ενότητες:

Θεματική
Ενότητα

Μέτρα

(1) Ανάπτυξη ενός νέου αστικού «κυττάρου», των superblocks, (~
400x400μ, βλ. επόμενο κεφάλαιο) αφιερωμένο στη μηχανοκίνηση και
αποτελούμενο από μια περίμετρο των κύριων οδών. Η ένωση αυτού του
τύπου των «κυττάρων» δημιουργεί ένα δίκτυο βασικών οδών κατά μήκος
του οποίου κυκλοφορούν όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, ιδιαίτερα τα
διερχόμενα.
(2) Η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων στους δρόμους εντός του
αστικού «κυττάρου» είναι περιορισμένη, ενώ επιτρέπεται η κυκλοφορία
των υπόλοιπων οχημάτων: οχήματα κατοίκων, φορτοεκφορτώσεις,
Κυκλοφορία
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίες κ.λπ.
Οχημάτων (3) Ως γενικό κριτήριο, στους οδικούς άξονες οι λωρίδες κυκλοφορίας θα
πρέπει να έχουν πλάτος 2,5 μ., με στόχο τη μείωση της ταχύτητας, την
αύξηση της δυναμικότητας και την αξιοποίηση του εναπομείναντος χώρου
(σήμερα η πλειονότητα των λωρίδων έχει πλάτος μεγαλύτερο από 3 μ.)
ώστε να χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση, οι λωρίδες κυκλοφορίας για
ποδηλάτων και οι λεωφορειολωρίδες.
(4) Ένα νέο σύστημα φωτεινών σηματοδοτών βραχείας διάρκειας
(5) Πρόταση να χρησιμοποιηθεί το σχέδιο του παρόντος σιδηροδρόμου
μεταξύ των λεωφόρων Gasteiz και Los Herrán ως βασικό δίκτυο μετρό.
(6) Δημιουργία του Δημοτικού Συλλόγου Στάθμευσης
(7) Να κατασκευαστούν 13,544 υπόγειοι χώροι στάθμευσης για τους
κατοίκους οι οποίοι είναι τοποθετημένοι περιμετρικά σε «πάρκα»
στάθμευσης και βρίσκονται σε όλη την πόλη.
Στάθμευση (8) Να καθιερωθεί, στην αρχική φάση, ένας «πράσινος» χώρος στάθμευσης
(δηλαδή δωρεάν μόνο για τους κατοίκους) μέσα στα superblocks. Στις
βασικές οδούς να δημιουργηθεί το σύστημα ρύθμισης της στάθμευσης για
οχήματα περιστροφικής κίνησης (ΟΤΑ)
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(9) Να αφαιρεθούν, στη δεύτερη φάση, οι υπέργειοι χώροι στάθμευσης από
το εσωτερικό των superblocks και να διατηρηθεί τη σύστημα ΟΤΑ στις
βασικές οδούς, εφόσον αυτό συμβαδίζει με την ενσωμάτωση
ποδηλατικών λωρίδων κυκλοφορίας και λεωφορειολωρίδων.
(10) Να κατασκευαστούν έξι πλατφόρμες εφοδιαστικής αλυσίδας
διαστάσεων 35x35 μ. και δύο 20x25 μ., εκμεταλλευόμενες την κατασκευή
του δικτύου πάρκων στάθμευσης
(11) Η πρόταση πέντε περιφερειακών πάρκων στάθμευσης (Park & Ride)
με σκοπό να αποτραπεί η είσοδος μεγάλου αριθμού ξένων οχημάτων
στην πόλη. Αυτοί οι χώροι στάθμευσης είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο
δημοσίων συγκοινωνιών.
(12) Να υλοποιηθεί ένα νέο δίκτυο λεωφορείων για την αύξηση της
συχνότητας εξυπηρέτησης και την υποδοχή του νέου τραμ, μειώνοντας
τις υπάρχουσες γραμμές από 18 σε 7
(13) Να δημιουργηθούν 68,3 χλμ διαχωρισμένων λεωφορειολωρίδων
(14) Να εδραιωθούν δύο λεωφορειακές γραμμές μεγάλης χωρητικότητας
(BRT), μία από τις οποίες διασχίζει την πόλη από τα ανατολικά μέχρι τα
δυτικά ακολουθώντας την υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή, και η άλλη
για να εξυπηρετήσει ως διανομέας, ακολουθώντας των εξωτερικό
Δημόσιες
δακτύλιο
Συγκοινωνίες
(15) Να συνδεθεί το αστικό δίκτυο λεωφορείων με τα υπεραστικά
λεωφορεία, δημιουργώντας κόμβους στις πύλες, σε στρατηγικά σημεία
(νέους σταθμούς κ.λπ.) του δεύτερου αστικού δακτυλίου
(16) Να δημιουργηθούν κόμβοι λεωφορείων-ποδηλάτων με σύστημα
δανεισμού ποδηλάτων ειδικά στα βιομηχανικά πολύγωνα
(17) Μετατροπή των στάσεων λεωφορείων σε αστικά λειτουργικά κομβικά
σημεία
(18) Δημιουργία γραφείου ποδηλάτων με σκοπό τη διαχείριση του νέου
δικτύου (συντήρηση, υποδομές, σήμανση κ.λπ.), του συστήματος
δανεισμού ποδηλάτων και της εκπαίδευσης, επικοινωνίας και συμμετοχής
ώστε να προωθηθεί αυτός ο τρόπος μετακίνησης
(19) Ολοκλήρωση του υφιστάμενου κύριου δικτύου ποδηλατικών λωρίδων,
καθιστώντας έτσι ένα συνεχές και ασφαλές δίκτυο το οποίο εξυπηρετεί
Ποδήλατα
όλόκληρη την πόλη.
(20) Ανάπτυξη δευτερεύοντος δικτύου ποδηλατικών λωρίδων το οποίο
διασχίζει όλες τις γειτονιές με «τριχοειδή» τρόπο
(21) Ολοκλήρωση των σημείων δανεισμού ποδηλάτων, με υπηρεσία η
οποία λειτουργεί όλο το χρόνο.
(22) Δημιουργία ενός δικτύου αστικών μονοπατιών για τους πεζούς,
συνεχές και υψηλής ποιότητας, το οποίο καλύπτει ολόκληρη την πόλη. Η
επικάλυψή τους με το δίκτυο των βασικών οδών πρέπει να αποφεύγεται
Αστικές οδοί
όσο το δυνατόν περισσότερο προκειμένου να αυξηθεί η άνεση και η
ασφάλεια.
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Αστικοί
χώροι
πρασίνου

(23) Να μετατραπούν οι εσωτερικοί δρόμοι των superblocks σε ένα ενιαίο
τμήμα, με στόχο να καταστεί η προσβασιμότητα δυνατή για όλους,
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και να
εξασφαλιστεί ότι η ταχύτητα των μηχανοκίνητων οχημάτων (κατοίκων,
φορτοεκφορτώσεων, για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κ.λπ.)
προσαρμόζεται στην ταχύτητα των πεζών. Τα superblocks είναι «10
περιοχές» (ταχύτητα περιορισμένη στα 10 χμ/ώρα). Η ενσωμάτωση των
superblocks θα γίνει σε φάσεις (βλ. επόμενο κεφάλαιο για περισσότερες
πληροφορίες)
(24) Οι προτάσεις που αφορούν ειδικά μονοπάτια είναι κατά κύριο λόγο η
επιμήκυνση του υφιστάμενου μονοπατιού το οποίο οδηγεί στο πάρκο
Armentia ξεκινώντας από τη γειτονιά Abetxuco, και δεύτερον η
δημιουργία εν ευθέτω χρόνω ενός μονοπατιού το οποίο θα ενώνει την
πράσινη ζώνη από την Ανατολή προς τη Δύση, διασχίζοντας την πόλη
μέσω της υπάρχουσας σιδηροδρομικής γραμμής.
(25) Αύξηση της αστικής βλάστησης, αυξάνοντας τον όγκο της στους
δρόμους, όπου αυτό είναι εφικτό. Με την μετατροπή των δρόμων σε ένα
ενιαίο τμήμα, εντός των superblocks, είναι δυνατόν να αυξηθεί ο αριθμός
των δέντρων.
(26) Δημιουργία ελκυστικών διαδρομών για τους πεζούς όσον αφορά τη
βλάστηση και την αλλαγή χρώματός της κατά τη διάρκεια των εποχών.
Έχουν εκπονηθεί χάρτες της παρούσας βλάστησης και έχουν προταθεί
τροποποιήσεις προκειμένου να δημιουργηθούν εκπληκτικοί χώροι
περιπάτου λόγω των χρωμάτων τους κατά τις διαφορετικές περιόδους
του έτους.
(27) Δημιουργία ενός πράσινου αστικού περάσματος που ενώνει την
πράσινη ζώνη από την Ανατολή προς τη Δύση, ακολουθώντας την
υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή.

Πίνακας 2: Κατάλογος των μέτρων τα οποία εξετάζονται από το ΣΒΑΚ ανά θεματική ενότητα

Το βασικό εννοιολογικό εργαλείο το οποίο προτείνεται από το PMSEP είναι το superblock.
Όπως φαίνεται και στο επόμενο κεφάλαιο (Εικόνα 1), το superblock συνίσταται ουσιαστικά σε
μια νέα ιεράρχηση του δρόμου και των αστικών τετραγώνων στα οποία οι οδοί, ανάλογα με
την ιδιότητά τους, ταξινομούνται σε δύο τύπους. Αφενός, ένα τμήμα του δρόμου έρχεται να
σχηματίσει ένα δίκτυο βασικών δρόμων και εκφράζει την κινητικότητα της διερχόμενης
κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων (κυκλοφορία δημοσίων συγκοινωνιών και ιδιωτικών
αυτοκινήτων). Αφετέρου, αυτό το πλέγμα περικλείει το σύνολο των οικοδομικών τετραγώνων
ή των superblocks, οι εσωτερικοί δρόμοι των οποίων δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς
και τους ποδηλάτες και ο δημόσιος χώρος είναι περισσότερο αφιερωμένος στην κοινωνική
αλληλεπίδραση παρά στην κινητικότητα.
Χάρη στη διάταξη των superblocks, μειώνεται η κίνηση των διερχομένων αυτοκινήτων εντός
των superblocks, οι γραμμές δημόσιων συγκοινωνιών αναδιοργανώνονται έτσι ώστε να είναι
πιο άμεσες και αποδοτικές και αποκτάται ο χώρος που απαιτείται προκειμένου να ευνοηθούν
πιο βιώσιμες μέθοδοι και να προωθηθούν άλλες διαφορετικές χρήσεις του δημόσιου χώρου
εκτός από την κινητικότητα.
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2 Το σχέδιο για τα
Βιτόρια-Γκαστέιζ.

superblocks

της

Τα Superblocks αντιπροσωπεύουν ένα καινοτόμο αστικό σχέδιο για την
αποκατάσταση του δημόσιου χώρου, τον οποίο έχουν καταλάβει τα ιδιωτικά
αυτοκίνητα στους δρόμους, και την επιστροφή του στους πολίτες. Τα
superblocks ενισχύουν την κοινωνική ζωή των γειτονικών περιοχών,
επιτρέποντας διαφορετικές χρήσεις του δημόσιου χώρου, πέραν της
κινητικότητας.

Εικόνα 1: Η έννοια του superblock (Πηγή: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona)

2.1 Περιγραφή του προβλήματος
Πριν από την πρόσφατη φάση αστικής ανάπτυξης που ξεκίνησε στις αρχές του 21ου αιώνα,
η Βιτόρια-Γκαστέιζ (Χώρα των Βάσκων, Ισπανία) χαρακτηρίστηκε από ισχυρή κουλτούρα
πεζής μετακίνησης. Ο σχετικά μικρός, συμπαγής και επίπεδος αστικός ιστός προσφέρει ένα
ιδανικό περιβάλλον για μετακινήσεις με μη μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς. Ωστόσο, αυτή η
κουλτούρα απειλείται τώρα από την άνοδο του ιδιωτικού αυτοκινήτου στην κατανομή μεταξύ
των τρόπων μεταφοράς, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης σε ένα μέγεθος πόλης όπου η πεζή
μετακίνηση δεν είναι πλέον η περισσότερο ανταγωνιστική.
Εξαιτίας αυτού, το κύριο μέρος του δημόσιου χώρου της Βιτόρια-Γκαστέιζ διατίθεται επί του
παρόντος σε ιδιωτικά αυτοκίνητα (λωρίδες κυκλοφορίας, θέσεις στάθμευσης κ.λπ.). Όταν
ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάλυση του δημόσιου χώρου, ως ένα βήμα πριν το σχεδιασμό
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ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και Δημοσίου Χώρου (SUMPSP), τα στοιχεία
έδειξαν ότι το πάνω από το 70% προορίζεται αποκλειστικά για την αποκλειστική χρήση
ιδιωτικών αυτοκινήτων, παρά το γεγονός ότι σχεδόν το 70% των μετακινήσεων κατά τη
διάρκεια μιας τυπικής εργάσιμης ημέρας στη Βιτόρια-Γκαστέιζ πραγματοποιείται με τα πόδια.
Ως αποτέλεσμα, το SUMPSP σχεδιάστηκε για να επεκτείνει δραστικά τον χώρο για τους
πεζούς.
Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού είχε
αντιμετωπίσει επίπεδα θορύβου υψηλότερα σε σχέση με τα συνιστώμενα από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και ότι το γεγονός αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό
στα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Πέρα από αυτό, τα αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν μία από τις κύριες
πηγές εκπομπών αερίων που μετρήθηκαν στην πόλη.

2.2 Πώς λειτουργεί
Το μοντέλο των Superblocks αντιπροσωπεύει το κύριο κομμάτι του SUMPSP της ΒιτόριαΓκαστέιζ, το οποίο αναπτύχθηκε το 2009. Ένα superblock είναι ένας γεωγραφικός χώρος
που καλύπτει πολλά οικοδομικά τετράγωνα της πόλης (προηγούμενη εικόνα). Το μοντέλο
των superblocks διατηρεί το χώρο μέσα στο superblock για πεζούς και ποδηλάτες. Τα
ιδιωτικά αυτοκίνητα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς περιορίζονται στους δρόμους που
περιβάλλουν αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα (οι λεγόμενοι κύριοι δρόμοι).
Ακολουθώντας αυτό το σχέδιο, η Βιτόρια-Γκαστέιζ εντόπισε ένα νέο πλαίσιο κινητικότητας και
αστικού χώρου, το οποίο αποτελείται από 77 superblocks που θα εφαρμοστούν σταδιακά.
Αυτή η προκαταρκτική μελέτη παρέχει τα εργαλεία για την εκτίμηση και τον προγραμματισμό
του τελικού σχεδιασμού και υλοποίησης κάθε superblock, επιτρέποντας την ενσωμάτωση
των έργων με άλλα μέτρα που προτείνονται για τη βελτίωση της κινητικότητας στην πόλη,
όπως η εφαρμογή του νέου δικτύου δημόσιων συγκοινωνιών, περιορισμένη πρόσβαση στο
κέντρο της πόλης, νέα ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών για το νέο δίκτυο δημόσιων
συγκοινωνιών, εφαρμογή νέου δικτύου λωρίδων πεζών και ποδηλάτων, αστικές
εμπορευματικές μεταφορές κ.λπ.
Από την άποψη αυτή, κάθε ανακατασκευή δρόμου η οποία πραγματοποιήθηκε τα τελευταία
χρόνια ακολούθησε το προαναφερθέν πλαίσιο.
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Εικόνα 2: Παράδειγμα ενός υλοποιημένου superblock στην οδό Prado της Βιτόρια-Γκαστέιζ.

2.2.1 Οφέλη και σε ποιους προσφέρονται
Οι κύριοι στόχοι του μοντέλου των superblocks ήταν η ανάκτηση του δημοσίου χώρου για
τους πεζούς (μειώνοντας την κατοχή ιδιωτικών αυτοκινήτων), η μείωση τόσο της
ηχορύπανσης όσο και των επιβλαβών εκπομπών αερίων, προκειμένου να επιτευχθεί
μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων και καλύτερη πρόσβαση στην περιοχή, να
προωθηθούν οι δημόσιες συγκοινωνίες και τέλος, να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια.
Οι πεζόδρομοι στο πιλοτικό superblock, που απαιτούσε βαριά δημόσια έργα, αυξήθηκαν από
το 45% της συνολικής επιφάνειας πριν από τη δράση σε 74% μετά από αυτήν. Επιπλέον, τα
επίπεδα θορύβου που μετρήθηκαν στην ενδεικτική περιοχή μειώθηκαν από 66,50 dBA σε
61,00 dBA μετά την εφαρμογή του superblock. Τα αποτελέσματα αυτά συνδέονται άμεσα με
τη μείωση του αριθμού των μηχανοκίνητων οχημάτων στη ζώνη. Από την άποψη αυτή,
σημειώθηκε μείωση κατά 42% των επιπέδων CO2, 42% μείωση των εκπομπών NOx και 38%
μείωση των σωματιδίων PM10.
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Εικόνα 3: Παράδειγμα ενός υλοποιημένου superblock στην οδό Sancho el Sabio της
Βιτόρια-Γκαστέιζ.

2.2.2 Μειονεκτήματα, κίνδυνοι
Το υψηλό κόστος των μετασχηματισμών οι οποίοι θα εφαρμοστούν θα μπορούσε να
αποτελέσει εμπόδιο προς επίλυση. Εν πάση περιπτώσει, είναι εφικτή η εργασία σύμφωνα με
αυτό το σχέδιο σε αρκετές φάσεις. Στην περίπτωσή μας, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση
του 2008 και λόγω του πλαισίου της κρίσης της τοπικής οικονομίας, ο δήμος προσάρμοσε τα
σχέδια προκειμένου να υλοποιήσει όλα τα superblocks του κέντρου της πόλης, χωρίς να
χρειάζεται να ξοδέψει πολλά χρήματα για να κάνει δημόσια έργα και να αντιμετωπίσει
μεγάλες αλλαγές στη δομή των δρόμων. Το σχέδιο αυτό βασίστηκε στον ορισμό και τη
σηματοδότηση δρόμων χαμηλής ταχύτητας, ώστε να αναγκάσει τα μηχανοκίνητα οχήματα να
προσαρμόσουν την ταχύτητά τους σε εκείνη των πεζών και των ποδηλατών. Ομοίως, η
εγκατάσταση ορισμένων αντικειμένων στο πεζοδρόμιο (τελάρα λουλουδιών κ.λπ.) θα
συνέβαλε στην επιθυμητή μείωση της ταχύτητας των αυτοκινήτων. Τα σχέδια παρέμβασης
για συνολικά 47 δρόμους τροποποιήθηκαν σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.

2.2.3 Ανάλυση ενδιαφερομένων - ποιοι αποτελούν κινητήριες δυνάμεις, ποιοι
αντιπάλους
Από το Σεπτέμβριο του 2008 μια μόνιμη ομάδα εργασίας είχε εβδομαδιαίες συναντήσεις με
τεχνικούς και πολιτικούς, προκειμένου να εξασφαλίσει μια ισχυρή συναίνεση όσον αφορά τα
μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν.
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Η ανάπτυξη ενός ολοκαίνουριου δικτύου δημόσιων συγκοινωνιών μετά το μοντέλο
superblock ενίσχυσε τις ανησυχίες μεταξύ των πολιτών που επηρεάζονται άμεσα από την
αλλαγή. Ο Δήμος κράτησε μια μόνιμη επαφή με τις ενώσεις των πολιτών.
Η μείωση του αριθμού των θέσεων στάθμευσης στο δρόμο και η επέκταση του ρυθμιζόμενου
επί πληρωμή χώρου στάθμευσης στο κέντρο της πόλης αποτέλεσε άλλη μια πηγή
ανησυχίας. Οι πολίτες κι ορισμένες ενώσεις καταστηματαρχών επέκριναν τέτοιες ενέργειες.
Μια παγκόσμια εκστρατεία επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης για το SUMPSP σχεδιάστηκε
και δρομολογήθηκε ώστε να δημιουργήσει μια εννοιολογική ευνοϊκή αντίληψη των πολιτών
για μια νέα κουλτούρα βιώσιμης κινητικότητας. Η εκστρατεία περιελάμβανε διαφημίσεις σε
εφημερίδες, στάσεις λεωφορείων, υπαίθρια διαφήμιση, ραδιόφωνο και Internet, κ.λπ.
Βρήκαμε, επίσης, πως υπάρχουν κάποιες αντιθέσεις στην ιδέα, μεταξύ των τεχνικών του
δήμου και των πολιτικών. Ωστόσο, μετά από εντατικές συνεδριάσεις, οι περισσότεροι
πράκτορες που ασχολούνται με την αστική κινητικότητα της Βιτόρια-Γκαστέιζ συμφώνησαν
με το μοντέλο των superblocks και υπέγραψαν ένα σύμφωνο για την ενίσχυση και την
υποστήριξή του.

Εικόνα 4: Παράδειγμα ενός υλοποιημένου superblock στην οδό Sancho el Sabio της
Βιτόρια-Γκαστέιζ.
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2.3 Νομικό Πλαίσιο
Το μοντέλο αποτελεί το κύριο κομμάτι του SUMPSP της Βιτόρια-Γκαστέιζ, θα ενσωματωθεί
στο Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης και ως εκ τούτου έχει την πλήρη υποστήριξη των
τοπικών νόμων και κανονισμών.
Λόγω της σύνθετης κατανομής ισχύος της Χώρας των Βάσκων, υπάρχουν ορισμένες πτυχές
που πρέπει να συμφωνηθούν με άλλες διοικήσεις. Συγκεκριμένα, οι δρόμοι και η κινητικότητα
έξω από τον πυρήνα της πόλης διοικούνται από την επαρχιακή αρχή, οι εγκαταστάσεις τραμ
βρίσκονται στα χέρια της περιφερειακής κυβέρνησης και οι μεγάλες υποδομές, όπως οι
γραμμές και εγκαταστάσεις των σιδηροδρόμων, ελέγχονται από την Ισπανική κυβέρνηση.

Εικόνα 5: Υλοποιημένο superblock στην οδό Sancho el Sabio της Βιτόρια-Γκαστέιζ: Πριν και
μετά.

2.3.1 Πολιτικές επιλογές για τις πόλεις
Ένα τέτοιο μοντέλο μειώνει τον χώρο για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα, αλλάζει δραματικά τη δομή
του δημόσιου χώρου και αντιπροσωπεύει μια μεγάλη αναστροφή του προϋπολογισμού,
επομένως επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από πολιτικές αποφάσεις.
Πρώτα απ’ όλα, η τοπική πολιτική δύναμη πρέπει να συμφωνήσει με το μοντέλο και να λάβει
την υποστήριξη άλλων πολιτικών κομμάτων, για να καταλήξει σε συναίνεση σχετικά με την
εφαρμογή του.
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Το μοντέλο μπορεί να προσαρμοστεί στην τρέχουσα κατάσταση: οι υπεύθυνοι για τη χάραξη
πολιτικής μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν ριζικές αλλαγές, αλλά εάν η
αντιπολίτευση είναι ισχυρή και ο προϋπολογισμός είναι αδύναμος, μπορεί να εφαρμοστεί μια
μεταβατική μεθοδολογία για την εκτέλεση λιγότερων, μικρότερων και φθηνότερων δράσεων
(για παράδειγμα χρησιμοποιώντας σηματοδότηση και ελαιοχρωματισμό) χωρίς να
παραβλέπεται ο κύριος στόχος.

2.3.2 Ποιός πρέπει να ασχοληθεί με αυτές (από τη μεριά της διοίκησης της
πόλης)
Η πόλη έχει μια μόνιμη ομάδα εργασίας η οποία αποτελείται από τεχνικό προσωπικό από τα
διάφορα τμήματα που επηρεάζουν την κινητικότητα της πόλης. Η ομάδα εργασίας
συντονίζεται από το Κέντρο Περιβαλλοντικών Σπουδών (CEA) της Βιτόρια-Γκαστέιζ, μια
οντότητα που ανήκει στη δημοτική δομή αλλά έχει τις δικές τις δυνάμεις.
Συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας είναι: Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού, Περιβαλλοντικό
Τμήμα, Υπηρεσία Κυκλοφορίας, Τοπική Αστυνομία και η τοπική εταιρεία δημόσιων
συγκοινωνιών (TUVISA). Στις συναντήσεις συμμετέχουν επίσης πολιτικοί εκπρόσωποι
αυτών των δημοτικών φορέων.
Οι πτυχές που σχετίζονται με δυνάμεις πέρα από την τοπική σκοπιά συζητούνται εκτός του
Δήμου, είτε σε επαρχιακό είτε σε περιφερειακό επίπεδο.

Εικόνα 6: Υλοποιημένο superblock στη Βιτόρια-Γκαστέιζ: Πριν και μετά.
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2.4 Καλές/κακές πρακτικές (σύντομα παραδείγματα)
Η ενσωμάτωση του ποδηλάτου ως τρόπου μετακίνησης στο σχέδιο των superblocks
(διαχωρισμένες ποδηλατικές λωρίδες στους εξωτερικούς κύριους δρόμους, ενοποίηση και
αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στους εσωτερικούς δρόμους) ενισχύει τη χρήση του
ποδηλάτου και βοηθά τους ποδηλάτες να εγκαταλείψουν τα πεζοδρόμια. Ωστόσο, οι
μεταβολές της υποδομής, από μόνες τους, δεν επιλύουν τη σύγκρουση πεζών-ποδηλατών,
και απαιτούνται τόσο ρυθμιστικά (αστυνομία) όσο και εκπαιδευτικά μέτρα.
Το νέο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών που προέκυψε από το σύστημα superblock
βελτιστοποιήθηκε, μειώνοντας τον αριθμό των γραμμών, ενώ παράλληλα προσέφερε πιο
συχνές αλλά και περισσότερες απευθείας γραμμές, και ως εκ τούτου ο αριθμός των
επιβατών εξακολουθεί να αυξάνεται. Ωστόσο, επί του παρόντος, δεν επιλύει το πρόβλημα
της κινητικότητας σε ορισμένα από τα βιομηχανικά κτήματα που βρίσκονται στην αστική
περιφέρεια (όπου το ιδιωτικό αυτοκίνητο παραμένει ως ο προτιμώμενος τρόπος
μετακίνησης).

2.5 Χρονικό πλαίσιο
Η ανάπτυξη του σχεδίου των superblocks είναι μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια. Πρέπει να
ενσωματωθεί σε ένα ΣΒΑΚ και η υλοποίησή του θα διαρκέσει αρκετά χρόνια. Στη ΒιτόριαΓκαστέιζ η εφαρμογή άρχισε το 2008 και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το 2023.

Εικόνα 7: Παράδειγμα ενός υλοποιημένου superblock στην οδό Fermin Lasuen της ΒιτόριαΓκαστέιζ.
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Εάν χρησιμοποιηθεί μια ριζοσπαστική προσέγγιση, το κόστος είναι πολύ υψηλό, διότι οι
δράσεις επηρεάζουν ολόκληρη τη δομή της πόλης. Οι δρόμοι πρέπει να αναδομηθούν
πλήρως, το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών πρέπει να επανασχεδιαστεί, να δημιουργηθούν
υπόγειες θέσεις στάθμευσης κ.λπ.
Σχετικά με αυτό το θέμα, στην Βιτόρια-Γκαστέιζ στα πλαίσια της τρέχουσας κρίσης, τα
τελευταία χρόνια δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή τέτοιων μέτρων με τον ίδιο τρόπο όπως αυτά
που πραγματοποιήθηκαν κατά την έναρξη του SUMPSP της πόλης. Θα πρέπει να
επιτευχθούν περαιτέρω έργα στο πλαίσιο των superblocks, με μικρότερες (και φθηνότερες)
δράσεις.

2.6 Ανοιχτά Ερωτήματα
Καθώς η πόλη επεκτείνει το μέγεθός της και οι μέσες αποστάσεις ταξιδιού γίνονται
μεγαλύτερες, γεννάται μια πρόκληση για την επίλυση του τρόπου εφαρμογής του μοντέλου
superblock στις νέες γειτονιές που βρίσκονται στην περιφέρεια.
Οι ανάγκες κινητικότητας είναι αποτέλεσμα ζητημάτων προσβασιμότητας (οι άνθρωποι
πρέπει να μετακινούνται και να επιλέγουν ένα συγκεκριμένο τρόπο μεταφοράς, ανάλογα με
το πού εργάζονται, κοινωνικοποιούνται, πηγαίνουν για ψώνια κ.λπ.), κι έτσι γίνεται φανερό
ότι ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων αντιτίθεται στην επιθυμητή προώθηση της ενεργής
κινητικότητας και βοηθά στη διατήρηση του ιδιωτικού αυτοκινήτου ως κύριου τρόπου
μετακίνησης. Ως εκ τούτου, ο πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελεί τον βασικό παράγοντα
που πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά την αντιμετώπιση της κινητικότητας.

2.7 Πιθανές μελλοντικές εξελίξεις
Καθώς τα superblocks πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα ενός ΣΒΑΚ, η ανάπτυξή τους
εξαρτάται από την πολιτική βούληση σχετικά με το να βελτιωθεί η κινητικότητα με βιώσιμο
τρόπο στις πόλεις.

2.8 Πώς και πού ταιριάζουν σε ένα ΣΒΑΚ
Το μοντέλο superblock αποτελεί την κύρια έννοια (τη ραχοκοκαλιά) πίσω από το ΣΒΑΚ της
Βιτόρια-Γκαστέιζ.
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3 Παρακολούθηση και αξιολόγηση
Μεταξύ των εργαλείων που χρησιμοποιούνται από το ΣΒΑΚ της ΒιτόριαΓκαστέιζ, το παρόν έγγραφο περιγράφει τρία από αυτά, τα οποία μπορούν να
είναι πολύτιμα για οποιαδήποτε πόλη πρόθυμη να μάθει πώς να αξιολογήσει
το ΣΒΑΚ της:
(1) Έκθεση αξιολόγησης ΣΒΑΚ
(2) Ευρωπαϊκή αξιολόγηση έργων CIVITAS MODERN
(3) Έρευνα τύπου πάνελ TRANSBICI

3.1 Έκθεση Αξιολόγησης ΣΒΑΚ
Το κυριότερο αποτέλεσμα που έχει παράξει η Βιτόρια-Γκαστέιζ όσον αφορά την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΣΒΑΚ της είναι το έγγραφο με τίτλο "Έκθεση
αξιολόγησης του σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας και δημόσιου χώρου και του
γενικού σχεδίου ποδηλατικής κινητικότητας της Βιτόρια-Γκαστέιζ" ("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). Η αγγλική
έκδοση θα είναι σύντομα διαθέσιμη.
Το έγγραφο αυτό αποσκοπούσε να αποτελέσει ένα μέσο προκειμένου να ενταθεί ο
προβληματισμός σχετικά με το μετασχηματισμό που πραγματοποιήθηκε κατά την τελευταία
δεκαετία στην κινητικότητα της Βιτόρια-Γκαστέιζ. Αντιπροσωπεύει μια διαδικασία
αξιολόγησης προκειμένου να βοηθήσει στην προετοιμασία της νέας φάσης του ΣΒΑΚ της
πόλης και, γενικά, να βελτιώσει τη μελλοντική κινητικότητα στην Βιτόρια-Γκαστέιζ. Από τη μια
πλευρά, πραγματοποιήθηκε μια ενδιάμεση αξιολόγηση του ΣΒΑΚ για να προσδιοριστεί η
πρόοδος που σημειώθηκε και οι απαιτήσεις αναπροσαρμογής των στόχων και των μέτρων
της, προκειμένου να προωθηθεί η επόμενη φάση προγραμματισμού έως το 2023. Από την
άλλη πλευρά, απαιτείται αξιολόγηση του Ποδηλατικού Σχεδίου μετά τη λήξη της περιόδου
ισχύος του, προκειμένου να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της σύνταξης ενός νέου
σχεδίου.
Αυτή η διαδικασία αξιολόγησης των προαναφερθέντων εργαλείων σχεδιασμού
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προτάθηκε στον πρόσφατο οδηγό:
«Εγχειρίδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης CH4LLENGE: Αξιολόγηση του
αντίκτυπου των μέτρων και αξιολόγηση των διαδικασιών προγραμματισμού
κινητικότητας» (`CH4LLENGE Monitoring and Evaluation Manual: Assessing the impact of
measures and evaluating mobility planning processes’, Gühnemann, 2016). Αυτός ο οδηγός
διαρθρώνει πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια που πρόκειται να αξιολογηθούν σε τέσσερις
ενότητες: στόχους, στρατηγικές, μέσα / μέτρα και πόρους που αντιστοιχούν στις διάφορες
πτυχές της υλοποίησης ενός σχεδίου και συσχετίζει μια κατηγορία δεικτών σε κάθε ενότητα.
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Δείκτες αποτελεσμάτων: μέτρηση των πραγματικών επιπτώσεων σε σχέση με τους
καθορισμένους στόχους.



Δείκτες μεταφορικής δραστηριότητας ή ενδιάμεσων αποτελεσμάτων:
περιγράφουν τις αλλαγές στο σύστημα μεταφορών που μπορεί να σχετίζονται με την
επιτυχία των στρατηγικών.



Δείκτες εκροών: μετρούν τον βαθμό στον οποίο έχουν εφαρμοστεί τα μέσα ή τα
μέτρα και εάν έχουν βελτιωθεί οι υπηρεσίες.



Δείκτες εισροών: παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα των πόρων που
απαιτούνται για την εκτέλεση του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου του κόστους,
παρέχοντας έτσι διαφάνεια στην υλοποίηση του Σχεδίου και επιτρέποντας την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του στη χρήση των πόρων.

Εννοιολογικό πλαίσιο ΣΒΑΚ
Μετρούνται με

Στοιχεία του ΣΒΑΚ

Δείκτες

Στόχοι

αποτελεσμάτων
Δείκτες
μεταφ.

Στρατηγικές

δραστηριότητας

Δείκτες

Μέσα/Μέτρα

εκροών

Δείκτες

Πόροι

εισροών
Συνεισφέρει σε

Εικόνα 8: Εννοιολογικό πλαίσιο του ΣΒΑΚ σύμφωνα με το έργο CH4LLENGE.

Τα δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς αξιολόγησης είναι δύο τύπων. Αφενός, και
ακολουθώντας την προαναφερθείσα μεθοδολογία, χρησιμοποιείται ένας λεπτομερής
κατάλογος δεικτών, οι οποίοι ομαδοποιούνται σε κατηγορίες (αποτελέσματα, μεταφορική
δραστηριότητα, εκροές και εισροές) ανάλογα με τη συσχέτισή τους με τις διάφορες ενότητες
πληροφοριών και οι οποίοι συμβάλλουν στη μέτρηση και αξιολόγηση των διάφορων πτυχών
της εφαρμογής κάθε σχεδίου. Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιείται μια σειρά
συνεντεύξεων με διαφορετικούς ανθρώπους που σχετίζονται με την κινητικότητα εντός του
δήμου, οι οποίες συμβάλλουν στον προσδιορισμό του πλαισίου και στην ποιοτική σύγκριση
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των δεδομένων που συλλέγονται με τους διάφορους δείκτες ώστε να τροφοδοτήσουν τη
διαγνωστική βάση για μελλοντικά στάδια σχεδιασμού.
Τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης των δεικτών παρουσιάζονται με την τεχνική
προσέγγισης μέσω λιστών ελέγχου (checklists), συγκρίνοντας τη χρονική εξέλιξή τους με τις
επιθυμητές κατευθύνσεις αλλαγών ή/και με τα καθορισμένα όρια εκπλήρωσης. Για κάθε ένα
από τα σχέδια, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σύμφωνα με την «πρόοδο της
κινητικότητας» ανά στόχο (αποτελέσματα των δεικτών αποτελεσμάτων και μεταφορικής
δραστηριότητας) και σύμφωνα με την «πρόοδο της εφαρμογής» (αποτελέσματα των δεικτών
εκροών και εισροών).
Τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης με βάση τις συνεντεύξεις παρουσιάζονται ως
σύνθεση των θεμάτων που καλύπτονται στις συνεντεύξεις, τα οποία οργανώνονται σύμφωνα
με κριτήρια σχετικότητας και σημασίας σε σχέση με τους στόχους της αξιολόγησης.
Και οι δύο αναλύσεις καθιστούν δυνατή τη διάγνωση της τρέχουσας κατάστασης του
συστήματος κινητικότητας και προσβασιμότητας και τον προσδιορισμό των βασικών
στοιχειών για την επόμενη φάση του ΣΒΑΚ.

3.1.1 Η μεθοδολογία αξιολόγησης
Οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την αξιολόγηση των σχεδίων ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με
τους στόχους και δημιουργήθηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες: δείκτες αποτελεσμάτων,
(ενδιάμεσοι) δείκτες μεταφορικής δραστηριότητας, δείκτες εισροών και εκροών. Η επιλογή
δεικτών διαμορφώθηκε από τους στόχους, στρατηγικές, μέτρα και πόρους.
Ένας μακρύς κατάλογος δεικτών εξήχθη από διάφορα έργα, μεταξύ των οποίων
DISTILLATE (Marsden et al., 2005), ADVANCE / QUEST (Duportail & Meerschaert, 2013;
Barham et al., 2012), PROPOLIS (Lautso et al., 2004), Cost Action 356 `Towards the
definition of a measurable environmentally sustainable transport (EST)´ (Jourmard &
Gudmundsson, 2010), CityMobil (Marsden et al., 2007), καθώς και από την πρόσφατη
ακαδημαϊκή βιβλιογραφία (Gudmundsson & Sørenson, 2013; Haghshenas & Vaziri, 2012;
Litman, 2011; Litman, 2016; Castillo & Pitfield, 2010; Marsden et al., 2006). Από αυτή τη
βάση, επιλέξαμε τους δείκτες που θεωρούνται περισσότερο σχετικοί με τους στόχους, τις
στρατηγικές, τα μέτρα και τους πόρους που περιλαμβάνονται στα σχέδια. Η επιλογή
βασίστηκε σε δυο βασικά κριτήρια: συνάφεια / καταλληλόλητα και διαθεσιμότητα /
υπολογιστική ευκολία.
Η αρίθμηση των δεικτών ακολουθεί τη δομή που προτείνεται από τη μεθοδολογία του
CH4LLENGE. Η δομή αυτή ολοκληρώθηκε με κάποιους παραπάνω δείκτες σε όλες τις
κατηγορίες. Τελικά, καθένα από τα στοιχεία του σχεδίου είχε ένα σύνολο δεικτών στα
ακόλουθα στοιχεία:





Στόχοι: από τον αριθμό 0 έως τον αριθμό 38.
Στρατηγικές: από τον αριθμό 39 έως τον αριθμό 55.
Μέτρα: από τον αριθμό 56 έως τον αριθμό 69.
Πόροι: από τον αριθμό 70 έως τον αριθμό 78.

Επιπλέον, συμπεριλάβαμε συγκεκριμένους δείκτες για κάθε τρόπο κινητικότητας και τους
χαρακτηρίσαμε με έναν αλφαβητικό χαρακτήρα που περιλαμβάνεται στον αριθμό του δείκτη
σύμφωνα με το ακόλουθο σχέδιο:


Μηχανοκίνητα μέσα: ‘a’
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Δημόσιες Συγκοινωνίες: ‘b’
Ποδήλατο: ‘c’
Πεζή Μετακίνηση: ‘d’

Ο κατάλογος των δεικτών του ΣΒΑΚ ολοκληρώθηκε με ορισμένους δείκτες οι οποίοι
λήφθηκαν από το Σχέδιο Δεικτών Αστικής Βιωσιμότητας 2009 (Agencia de Ecología Urbana
de Barcelona, 2010) και από τις τοπικές εκθέσεις της Ατζέντα 21. Όσον αφορά το
Ποδηλατικό Σχέδιο, συμπεριλάβαμε επίσης 26 από τους 28 δείκτες που προτάθηκαν αρχικά
σ’ αυτό το Σχέδιο (2 δείκτες αποτελεσμάτων, 6 δείκτες μεταφορικής δραστηριότητας και 18
δείκτες εκροών). Ορισμένοι από αυτούς τροποποιήθηκαν ελαφρώς, σύμφωνα με τα τρέχοντα
διαθέσιμα δεδομένα.
Οι δείκτες αποτελεσμάτων ομαδοποιήθηκαν σε δύο υποσύνολα: βασικούς δείκτες και
πρόσθετους δείκτες. Ορισμένοι πίνακες δημιουργήθηκαν για να δείξουν το όνομα και την
περιγραφή κάθε δείκτη, τον ορισμό (ή τη μέθοδο υπολογισμού, σε περίπτωση που δεν
μπορεί να μετρηθεί άμεσα), την περιοχή εφαρμογής, την πηγή δεδομένων, την επιθυμητή
κατεύθυνση της αλλαγής, το έτος αναφοράς και την κανονικότητα. Δεύτερον, σε άλλους
πίνακες παρουσιάζονται οι δείκτες μεταφορικής δραστηριότητας που χρησιμοποιούνται για
την εκτίμηση της επίδρασης της εφαρμογής των στρατηγικών και για τον εντοπισμό των
δυνητικών αιτιών που οδηγούν στα επιθυμητά αποτελέσματα. Όπως και στην προηγούμενη
περίπτωση, κάθε δείκτης είναι λεπτομερής με το όνομα και την περιγραφή, τον ορισμό (ή τη
μέθοδο υπολογισμού, σε περίπτωση που δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα), την περιοχή
εφαρμογής, την πηγή δεδομένων, την επιθυμητή κατεύθυνση της αλλαγής, το έτος αναφοράς
και την κανονικότητα. Τρίτον, υπάρχουν πίνακες οι οποίοι περιέχουν δείκτες εκροών που
χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της προόδου κατά την εφαρμογή των μέτρων. Οι
πίνακες αυτοί δίνουν μια συνολική εικόνα της εξέλιξης αυτού του συνόλου δεικτών. Τέλος, και
μόνο για το Ποδηλατικό Σχέδιο, δύο πίνακες περιέχουν δείκτες εισροών που σχετίζονται με
τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του Ποδηλατικού Σχεδίου (δεδομένου
ότι το Σχέδιο είχε πόρους προοριζόμενους για την ανάπτυξη καθενός από τα μέτρα). Το
ΣΒΑΚ δεν διέθετε συγκεκριμένους πόρους για τις ενέργειες, επομένως θεωρήσαμε ότι ήταν
καταλληλότερο να μην συμπεριληφθούν δείκτες εισροών. Αντίθετα, συμπεριλάβαμε τις
συνολικές δαπάνες των μέτρων που σχετίζονται με κάθε στόχο.
Δύο στόχοι του ΣΒΑΚ, και συγκεκριμένα «(#1) Η βιωσιμότητα συμπεριλαμβάνει τις
μεταφορές» και «(#12 )Η ενσωμάτωση των μεταφορών και του εδάφους» (βλ. κεφάλαιο 1
του παρόντος εγγράφου), δεν συμπεριλήφθηκαν στις περιγραφές ή/και στην αριθμητική
ανάλυση επειδή το Πλάνο δεν είχε κάποιο μέτρο το οποίο να παραπέμπει σε αυτούς τους
στόχους, επομένως δεν συνδέονται με κανέναν δείκτη. Ωστόσο, αξιολογήθηκαν σε μια
ποιοτική βάση.
Για να αξιολογήσουμε τους δείκτες, χρησιμοποιήσαμε προσεγγίσεις βασισμένες σε λίστες
ελέγχου. Αυτή η μέθοδος συγκρίνει τη χρονική εξέλιξη των δεικτών με τις επιθυμητές
αλλαγές κατευθύνσεων ή τα καθορισμένα κατώτατα όρια υλοποίησης. Είναι χρήσιμο να
αξιολογηθεί εάν η αλλαγή ή η ανάπτυξη ακολουθεί την επιθυμητή εξέλιξη. Οι περισσότεροι
από τους δείκτες του ΣΒΑΚ είχαν επιθυμητές αλλαγές κατεύθυνσης, αλλά δεν είχαν
κατώτατα όρια επίτευξης. Ως εκ τούτου, σε αυτές τις περιπτώσεις, η αξιολόγηση δεν ήταν
δυνατόν να εξετάσει την «πραγματοποίηση» του στόχου/μέτρου και παρήγαγε μόνο
αξιολόγηση των «τάσεων» των δεικτών.

23 / 31

Η αξιολόγηση εξετάστηκε από δύο οπτικές:


Εξελίξεις ως προς το
προγραμματισμένο
σενάριο κινητικότητας,
χρησιμοποιώντας την αξιολόγηση των πρότερων δεικτών σε σχέση με τους στόχους
και τους δείκτες μεταφορικής δραστηριότητας.



Εξελίξεις στην εκτέλεση των σχεδίων, χρησιμοποιώντας τους δείκτες εκροών και
επίσης, εφόσον υπάρχουν, τους δείκτες εισροών.

Κάθε ομάδα δεικτών έλαβε μια συνολική εκτίμηση αξιολόγησης, με δύο παραμέτρους: το
ποσοστό επιτυχίας βασιζόμενο στις τάσεις, το οποίο χρησιμοποιείται στους δείκτες χωρίς
κατώτατο όριο επιτυχίας, και το ποσοστό επιτυχίας βασιζόμενο στα επιτεύγματα, το οποίο
χρησιμοποιείται στους δείκτες που έχουν κατώτατα όρια επιτυχίας. Όσον αφορά τους δείκτες
εισροών/εκροών, υπολογίσαμε επίσης τον βαθμό εφαρμογής των μέτρων (ποσοστιαία).
Από την άλλη πλευρά, η αξιολόγηση περιλάμβανε συνεντεύξεις με βασικούς συντελεστές
στον τομέα της τοπικής κινητικότητας. Οι ερωτηθέντες ήταν εμπειρογνώμονες της τοπικής
κινητικότητας και άλλα άτομα τα οποία εργάζονται σε τομείς σχετικούς με την κινητικότητα
του δήμου, τόσο σε άλλα επίπεδα δημόσιας διοίκησης όσο και σε ιδιωτικές εταιρείες και
ενώσεις. Οι συνεντεύξεις είχαν δύο στόχους. Αφενός, ο στόχος ήταν να καθοριστεί το
πλαίσιο και να επιβεβαιωθούν, ποιοτικά, τα δεδομένα από τους δείκτες. Αυτή η ποιοτική
ανάλυση οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία των αλλαγών που εντοπίστηκαν στο
ποσοτικό μέρος. Αφετέρου, οι συνεντεύξεις τροφοδοτούν την «κατασκευή» μιας
προκαταρκτικής διάγνωσης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικά στάδια σχεδιασμού.
Η ποιοτική ανάλυση αποτέλεσε τη βάση για να αποκτήσουμε αποδείξεις και ίχνη των
"ιστοριών πίσω από τα αριθμητικά στοιχεία και να μάθουμε από αυτά" (Dziekan et al., 2013,
σελ. 80). Η πραγματικότητα είναι περίπλοκη και μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε
ενδιαφερόμενο φορέα κινητικότητας. Υπάρχει πληθώρα προκλήσεων, οι οποίες
περιλαμβάνουν πολιτιστικές πτυχές, χρονικούς περιορισμούς, έλλειψης πολιτικής στήριξης,
τεχνικά προβλήματα, δυσκολία εύρεσης σημαντικών δεδομένων, σκεπτικισμός του κοινού,
έλλειψη επικοινωνίας κ.ο.κ. Οι συνομιλίες με τους βασικούς αντιπροσώπους επέτρεψαν τη
δημιουργία μιας «διήγησης» των σχεδίων και του πλαισίου τους, εντοπίζοντας τα
προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και εκτέλεσης και τις πιθανές
αιτίες τους και προτείνοντας κάποιες πιθανές ενέργειες για τη διόρθωση των αναντιστοιχιών
στις μελλοντικές δραστηριότητες σχεδιασμού και την αλλαγή εστίασης των στόχων. Οι
ερωτηθέντες αντιπρόσωποι επιλέχθηκαν σύμφωνα με τη σχέση τους με τις πιο πρόσφατες
δυναμικές που έλαβαν χώρα στο σύστημα κινητικότητας και με τους φορείς για μελλοντικούς
μετασχηματισμούς. Μεταξύ των πιθανών ενδιαφερομένων για συμμετοχή στις συνεντεύξεις,
επιλέξαμε εκείνους που θεωρήσαμε απαραίτητους για την ανάλυση, αν και τελικά δεν
μπορούσαμε να συναντήσουμε μερικούς από αυτούς λόγω υλικοτεχνικών ζητημάτων.
Κάναμε τελικά 13 συνεντεύξεις. Οι περισσότερες από τις συνεντεύξεις ήταν πρόσωπο με
πρόσωπο και έγιναν από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου 2016. Ορισμένες έγιναν μέσω τηλεφώνου
ή τηλεδιάσκεψης. Οι συνεντεύξεις έγιναν ακολουθώντας ένα ημι-δομημένο πλαίσιο, ώστε να
καλύψουν όλους τους στόχους της ανάλυσης. Η διάρκεια τους ήταν περίπου 1-2 ώρες,
ανάλογα με το ποσό των καλυμμένων ερωτήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπήρχαν
μεταγενέστερες επαφές (μέσω τηλεφώνου και ταχυδρομείου) για να διευκρινιστούν
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ορισμένες πτυχές. Το περιεχόμενο των συνεντεύξεων οργανώθηκε γύρω από τα
ακόλουθα σημεία:

1. Στόχοι των πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας
 Από την αρχή της διαδικασίας αλλαγών στην κινητικότητα της Βιτόρια-Γκαστέιζ (2006), τι

οδήγησε στο ΣΒΑΚ το 2008 και στο Ποδηλατικό Σχέδιο το 2010;
 Ποιοι στόχοι έχουν επιτευχθεί και σε ποιο βαθμό;
 Ποιοι στόχοι δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί ή δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως;
 Εκπληρώνονται οι προσδοκίες σας; Σε ποια έκταση;

2. Αποτελέσματα των εφαρμοζόμενων πολιτικών
 Ποια ήταν τα οφέλη (αν υπήρξαν); (από την οπτική γωνία των πολιτών, των θεσμικών
οργάνων και από τη δική σας οπτική)
 Διαπιστώσατε αρνητικά αποτελέσματα;
3. Αξιολόγηση της διαδικασίας εφαρμογής
 Ποιος ήταν ο συντονισμός μεταξύ των θεσμικών οργάνων με τις τοπικές αρχές, καθώς και
με άλλα εργαλεία σχεδιασμού, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής;
 Ποια εμπόδια συναντήσατε κατά την υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών;
 Τι μάθατε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας;
4. Προκλήσεις και απειλές
 Ποιες είναι οι προκλήσεις που πρέπει να επιλυθούν για τα μελλοντικά εργαλεία
σχεδιασμού;
 Υπάρχουν κίνδυνοι ή απειλές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία ή
την αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων ενεργειών;
5. Συνολική αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών
 Ελεύθερος σχολιασμός σχετικά με τις πολιτικές βιώσιμης
αναπτύχθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια (2006-2016).

κινητικότητας

που

3.2 Αξιολόγηση Ευρωπαϊκού Έργου CIVITAS MODERN
Η Βιτόρια-Γκαστέιζ συμμετείχε στο έργο CIVITAS MODERN από το 2008 έως το 2012. Κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναπτύχθηκαν δέκα δράσεις κινητικότητας και μία από αυτές
συνδέθηκε άμεσα με τη δημιουργία αρκετών superblocks (το κύριο κομμάτι του ΣΒΑΚ της
πόλης).

Τα κύρια αποτελέσματα σε αυτό το μέτρο ήταν τα ακόλουθα:




Καταρτίστηκαν λεπτομερή σχέδια για την ανάπτυξη 15 superblocks στο κέντρο της
πόλης, καθώς και του ενδεικτικού (πιλοτικού) superblock και του κεντρικού
superblock. Αυτά τα 17 superblocks δημιουργήθηκαν και λειτουργούσαν στο τέλος
του έργου MODERN.
Εκπόνηση λεπτομερούς σχεδίου για την ανάπτυξη πιλοτικού superblock στο κέντρο
της πόλης.
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Ανάπτυξη του πιλοτικού superblock στο μέγιστο δυνατό βαθμό και ανάπτυξη του
κεντρικού superblock.
Η επιφάνεια για τους πεζούς στο πιλοτικό superblock αυξήθηκε από 45% της
συνολικής επιφάνειας πριν από τη δράση σε 74% μετά από αυτήν.
Ο θόρυβος που μετρήθηκε στο πιλοτικό superblock πριν από τη δράση: 66,50 dBA,
και μετά τη δράση: 61,00 dBA. Το αποτέλεσμα σχετίζεται άμεσα με τη μείωση των
μηχανοκίνητων οχημάτων στη ζώνη.
42% μείωση του CO2, 42% μείωση των εκπομπών NOx, 38% μείωση σωματιδίων
(στο πιλοτικό superblock).

Οι επιπτώσεις της εφαρμογής αξιολογήθηκαν με την καταμέτρηση των κυκλοφοριακών
ροών οχημάτων, ποδηλάτων και πεζών στο πιλοτικό superblock. Επιπλέον, με ένα
ταχύμετρο και ένα ηχόμετρο μετρήσαμε τη μέση ταχύτητα των οχημάτων και το επίπεδο
θορύβου. Τέλος, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικό ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του
ποσοστού του πληθυσμού που εγκρίνει το μέτρο.
Συνολικά, δημιουργήθηκε ένα σύνολο δεικτών για τη μέτρηση της εξέλιξης του μέτρου.
Δημιουργήσαμε ένα βασικό σημείο αναφοράς -μια αρχική κατάσταση- για να
αντιπροσωπεύει το αρχικό χρονικό σημείο της αξιολόγησης. Η κατάσταση στο έτος 2009
θεωρήθηκε ως το βασικό σημείο αναφοράς, καθώς τα περισσότερα από τα μέτρα δεν είχαν
ακόμη εφαρμοστεί. Καθορίσαμε επίσης ένα σενάριο διατήρησης της υφιστάμενης
κατάστασης (business as usual scenario) ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε την
αναμενόμενη εξέλιξη σε περίπτωση που το μέτρο δεν εξελισσόταν, με την πραγματική
εξέλιξη. Προκειμένου να γνωρίζουμε την κατάσταση των δεικτών πριν από την εφαρμογή του
μέτρου, διεξήχθησαν διάφοροι τύποι κυκλοφοριακών μετρήσεων μέσα στο κύριο superblock.
Η κυκλοφοριακή ροή μηχανοκίνητων οχημάτων πραγματοποιήθηκε με διάφορους
αυτοματοποιημένους μετρητές τοποθετημένους στους δρόμους. Οι μετρήσεις
πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σημεία του δρόμου, σε διαφορετικές κατευθύνσεις και σε
διαφορετικούς χρόνους. Όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων πεζών και ποδηλάτων, έγιναν
χειροκίνητες μετρήσεις σε μια διασταύρωση κατά τη διάρκεια 12ώρου (από τις 8 π.μ. έως τις
8 μ.μ.).
Για να ληφθούν εκ των υστέρων δεδομένα, έγιναν χειροκίνητες μετρήσεις αυτοκινήτων,
πεζών και ποδηλάτων μετά την ανάπτυξη του μέτρου. Επιπλέον, οι μη αυτόματες μετρήσεις
επαναλήφθηκαν τον Μάιο του 2011 προκειμένου να ληφθούν πρόσθετα εκ των υστέρων
αποτελέσματα ώστε να επιβεβαιωθεί ο αντίκτυπος του μέτρου. Όσον αφορά τις εκπομπές, η
υπόθεση σχετικά με τη μέση τιμή των εκπομπών ανά οχηματοχιλιόμετρο λήφθηκε από την
έκθεση COPERT (COmputer Programme to calculate Emissions from Road Transport), της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρείται η κανονική κατανομή του υπάρχοντος τύπου οχημάτων
που κυκλοφορούν στην πόλη της Μαδρίτης. Θεωρήσαμε ότι τα χαρακτηριστικά που
σχετίζονται με το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο στη Μαδρίτη και τη Βιτόρια-Γκαστέιζ ήταν
παρόμοια, οπότε ο στόλος διανομής στη Βιτόρια-Γκαστέιζ μπορούσε να θεωρηθεί ως εκείνος
της Μαδρίτης.
Η εκπομπή CO2, NOx και μικρών σωματιδίων υπολογίστηκε με βάση την κυκλοφοριακή
πυκνότητα και ο θόρυβος καταγράφηκε χρησιμοποιώντας ένα ηχόμετρο σε διάφορα σημεία
μέσα στο superblock.
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Ο δείκτης σχετικά με το επίπεδο αποδοχής του μέτρου μεταξύ των πολιτών υπολογίστηκε
μέσω έρευνας μετά την ανάπτυξη του μέτρου. Δεν υπήρξε δυνατότητα να γίνει η εκ των
προτέρων έρευνα, κι έτσι δεν είχαμε στοιχεία αναφοράς για να συγκρίνουμε.
Οι αλλαγές στη διανομή του δημόσιου χώρου μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας χαρτογραφικά
εργαλεία: μετρήσαμε πόσος δημόσιος χώρος αφιερώθηκε σε κάθε τρόπο κινητικότητας
(αυτοκίνητα, ποδήλατα, πεζοί) πριν και μετά το μέτρο.
Τέλος, μετρήσαμε την ταχύτητα κυκλοφορίας σε διάφορους δρόμους των superblocks, ενώ
τα εκ των προτέρων και τα εκ των υστέρων στοιχεία έδειξαν ταχύτητα μειωμένη σχεδόν σε
όλους τους δρόμους.

3.2.1 Ευρήματα Αξιολόγησης
Στο CIVITAS MODERN, αξιολογήσαμε επίσης την ίδια τη διαδικασία αξιολόγησης. Τα κύρια
σημεία για την ποιότητα της αξιολόγησης ήταν τα εξής:
 Θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον να αναλυθούν και άλλες δευτερεύουσες
επιπτώσεις που επίσης σχετίζονται με την εφαρμογή αυτού του μέτρου, όπως για
παράδειγμα οι εμπορευματικές μεταφορές και η οδική ασφάλεια.
 Μερικοί από τους δείκτες που επιλέχθηκαν σε προηγούμενη φάση, απορρίφθηκαν ή
αντικαταστάθηκαν εξαιτίας δυσκολιών στη συλλογή δεδομένων. Αυτό συνέβη και
στην περίπτωση της αντίληψης περί προσβασιμότητας, τραυματισμών και θανάτων
που προκαλούνται από ατυχήματα στον τομέα των μεταφορών και από εκπομπές
CO. Άλλοι δείκτες ενσωματώθηκαν στην επέκταση του μέτρου, όπως στην
περίπτωση της μέσης ταχύτητας των οχημάτων.
 Όσον αφορά το επίπεδο αποδοχής, η εκ των προτέρων συλλογή δεδομένων πριν την
εφαρμογή του μέτρου δεν πραγματοποιήθηκε, επομένως δεν ήταν δυνατό να
αναλυθεί η εξέλιξη του αντίκτυπου του μέτρου στον δείκτη, παρόλο που τα εκ των
υστέρων δεδομένα συλλέχθηκαν δύο φορές.
Αναλύσαμε επίσης αποκλίσεις, εμπόδια και κινητήριες δυνάμεις.
Οι αποκλίσεις από το αρχικό σχέδιο ήταν:


Το πιλοτικό (ενδεικτικό) superblock αναπτύχθηκε νωρίτερα επειδή ορισμένα έργα
υποδομών δημιουργήθηκαν από μια ισπανική επένδυση που είχε ως στόχο την
ανάκαμψη από την οικονομική κρίση.



Υπήρξε καθυστέρηση στην εφαρμογή των υπολοίπων superblocks, γεγονός που
έθεσε σε κίνδυνο την αξιολόγησή τους. Προκειμένου να αποφευχθούν τα
προβλήματα, τα δημόσια έργα είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στους ίδιους
δρόμους οι οποίοι μετρήθηκαν στην εκ των προτέρων συλλογή δεδομένων.

Τα εμπόδια αφορούσαν:




Πολιτιστικούς παράγοντες: επικείμενες πολιτισμικές συνθήκες και πρότυπα τρόπου
ζωής. Η τεράστια πρόκληση της αλλαγής των καλά εδραιωμένων και εγκλιματισμένων
προτύπων σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
Οικονομικούς παράγοντες: υπερβολική εξάρτηση από δημόσιους πόρους
(συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης του CIVITAS) και επιδοτήσεις,
απροθυμία της επιχειρηματικής κοινότητας να συνεισφέρει οικονομικά.

Οι κινητήριες δυνάμεις ήταν:
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Πολιτικές, στρατηγικές – Δέσμευση βασικών φορέων στηριζόμενων σε πολιτικούς και
στρατηγικούς λόγους, παρουσία ατζέντας ή οράματος βιώσιμης ανάπτυξης, θετικός
αντίκτυπος τοπικών εκλογών, συνασπισμός μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων
λόγω συγκλίσεων των πεποιθήσεων στις κατευθύνσεις επίλυσης.
Θεσμικές – Διοικητικές δομές, διαδικασίες και ρουτίνες, νόμοι, κανόνες, κανονισμοί και
η εφαρμογή τους, διάρθρωση των οργανισμών και προγραμμάτων, ώστε να
δημιουργηθεί ένα καλύτερο περιβάλλον με σκοπό τη διευκόλυνση ανάπτυξης του
μέτρου.
Χρηματοοικονομικές – Διαθεσιμότητα δημοσίων πόρων (συμπεριλαμβανομένης της
χρηματοδότησης του CIVITAS).
Προσδιοριστικές – Τα superblocks είναι ο βασικός παράγοντας του ΣΒΑΚ και
συνέπεια της εφαρμογής μιας βιώσιμης οπτικής.

3.3 Έρευνα τύπου πάνελ TRANSBICI
Η Βιτόρια-Γκαστέιζ υποστήριξε το σχέδιο TRANSBICI, του οποίου οι στόχοι ήταν οι
ακόλουθοι:






Η μέτρηση της αλλαγής στην κατανομή μεταξύ των τρόπων μεταφοράς στη ΒιτόριαΓκαστέιζ μέσω περιοδικών μετρήσεων της κυκλοφορίας.
Ο προσδιορισμός και η μέτρηση βασικών παραγόντων που επηρεάζουν τη
συμπεριφορά της κινητικότητας. Αυτός ο στόχος περιελάμβανε πολιτιστικούς,
κοινωνικούς, χωρικούς, αστικούς, οικονομικούς, υποκειμενικούς (συμβολικούς και
συναισθηματικούς) παράγοντες. Για το σκοπό αυτό διεξήχθησαν δύο έρευνες: μια
έρευνα τύπου πάνελ και μια γενική έρευνα επιλογής μέσου.
Η ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου για την ανάλυση της ζήτησης μεταφορών, ικανό να
εξετάσει τις ποδηλατικές μετακινήσεις.
Ο προσδιορισμός σχέσεων μεταξύ διαφόρων παραγόντων και η επιλογή των
καλύτερων πολιτικών κινητικότητας για την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών
για την αύξηση της χρήσης ποδηλάτων στις αστικές περιοχές.

Το έργο είχε μια πολυεπιστημονική προσέγγιση για να αντιμετωπίσει τις τρεις πτυχές του
προβλήματος: τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς κινητικότητας, τις ψυχολογικές πτυχές
της επιλογής μετακίνησης και τα χαρακτηριστικά της πόλης τα οποία διευκολύνουν τη χρήση
του ποδηλάτου. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη μεθοδολογία ήταν ένας συνδυασμός μεθόδων
και τεχνικών της Οικονομικής των Μεταφορών, της Αστικής Γεωγραφίας και της Κοινωνικής
Ψυχολογίας.
Η έρευνα τύπου πάνελ χρησίμευσε ως εργαλείο για την παρακολούθηση των
συμπεριφορικών αλλαγών και των αλλαγών στην αντίληψη των πολιτών σχετικά με τους
διαφορετικούς τρόπους κινητικότητας. Ο παράγοντας που προκάλεσε αυτές τις αλλαγές ήταν
η εφαρμογή ενός νέου μέτρου για την προώθηση της ποδηλασίας και τη μείωση της
ταχύτητας των αυτοκινήτων στους δρόμους: η εφαρμογή ενός σχεδίου αποσυμφόρησης της
κυκλοφορίας σε 47 δρόμους του κέντρου της πόλης.
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Εικόνα 9: Σχέδιο αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας της Βιτόρια-Γκαστέιζ
Το μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή το 2013 και πραγματοποιήθηκαν τρεις έρευνες μεταξύ μιας
ομάδας 358 ατόμων (πάντα της ίδιας ομάδας): μία πριν από το μέτρο, το έτος 2012, μία
αμέσως μετά την εφαρμογή του μέτρου και η τρίτη και τελευταία διενεργήθηκε ένα χρόνο
μετά.
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