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Ελάτε σε επαφή με το CIVITAS PROSPERITY

contact@sump-network.eu

Μάθετε περισσότερα στο

www.sump-network.eu
και

eltis.org/mobility-plans
Το PROSPERITY συντονίζεται από τον Robert PRESSL | Austrian Mobility Research FGMAMOR | pressl@fgm.at

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

Η πρωτοβουλία CIVITAS PROSPERITY έλαβε
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας
και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης
αριθ. 690636.
Όροι Χρήσης: 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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Εισαγωγή
Το παρόν έγγραφο συνοψίζει την Τοπική
Στρατηγική Μεταφορών του Νταντί (ΤΣΜ,
2000), γνωστή ως Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στην Ευρώπη, και το
πώς αναπτύχθηκε με τη συμμετοχή των
εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία. Η
πλήρης έκδοση του ΣΒΑΚ είναι διαθέσιμη
εδώ.
Τα ΣΒΑΚ στη Σκωτία είναι μη νομοθετικά
έγγραφα. Ωστόσο, οποιοδήποτε Δημοτικό
Συμβούλιο (31 στη Σκωτία) αποφασίσει να
το δημιουργήσει, θα πρέπει να ακολουθήσει
την καθοδήγηση της κυβέρνησης της
Σκωτίας σχετικά με τις Τοπικές Στρατηγικές
των Μεταφορών (ΣΒΑΚ).

Το παρόν έγγραφο συνοψίζει επίσης τις προσπάθειες του Δήμου του
Νταντί σχετικά με τη βιώσιμη αστική εφοδιαστική αλυσίδα. Το Σχέδιο
Βιώσιμης Αστικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΣΒΑΕΑ) αποτελεί μία από
τις πρωτοβουλίες του ΣΒΑΚ, η οποία δημιουργήθηκε για την
προώθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας της πόλης, ενώ παράλληλα
αντιμετωπίζει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές των
δραστηριοτήτων της. Το ΣΒΑΕΑ είναι διαθέσιμο εδώ.
Το έγγραφο αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα
παρουσιάζεται συνοπτικά το ΣΒΑΚ και στη δεύτερη το ΣΒΑΕΑ. Τέλος,
στην τρίτη ενότητα συνοψίζεται η εξέλιξη του ΣΒΑΚ και του ΣΒΑΕΑ
όσον αφορά την επικοινωνία και τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων
φορέων.
Το ΣΒΑΚ αναπτύχθηκε κατά την χρονική περίοδο 1999 και 2000, ενώ
το ΣΒΑΕΑ ακολούθησε περίπου 13-14 χρόνια αργότερα. Κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου αναπτύχθηκαν και βελτιώθηκαν οι τεχνικές συμμετοχής των
εμπλεκομένων και αυξήθηκε ο όγκος των πόρων που αφιερώθηκαν σε αυτή την πτυχή της
ανάπτυξης του σχεδίου.
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Σύνοψη του ΣΒΑΚ του Νταντί
Το ΣΒΑΚ του Νταντί αποτελείται
από έξι κεφάλαια με πρόλογο και
τρία παραρτήματα. Τα ακόλουθα
συνοψίζουν κάθε τμήμα της
στρατηγικής.
Η
σελίδα
των
περιεχομένων περιλαμβάνεται για
να παρέχει μια ένδειξη του
μεγέθους του ΣΒΑΚ και των
διαφόρων
ενοτήτων
του.
Περιλαμβάνονται
ορισμένες
εικόνες, οι οποίες απεικονίζουν
μερικά από τα σημεία που
αναφέρονται στο κείμενο. Το ΣΒΑΚ
είναι διαθέσιμο εδώ.

Πρόλογος
Περιλαμβάνει έναν πρόλογο, ο οποίος υπογράφεται από τον Διευθυντή και Σύμβουλο
Σχεδιασμού και Μεταφορών του Δημοτικού Συμβουλίου του Νταντί. Παρέχει μια σύντομη
περίληψη της εξέλιξης του ΣΒΑΚ και των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με
αυτό. Περιλαμβάνει μια δήλωση η οποία αναφέρει ότι η διαβούλευση σχετικά με τις μεταφορές
θα συνεχιστεί και ότι θα πραγματοποιηθούν μελλοντικές αναθεωρήσεις για την αντιμετώπιση
νέων προκλήσεων.
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1 Εισαγωγή
Η Εισαγωγή αναγνωρίζει ότι οι Λευκές Βίβλοι της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, «Νέα
Συμφωνία για τις Μεταφορές» και «Ταξιδιωτικές Επιλογές για τη Σκωτία», σηματοδοτούν μια
νέα επιθυμία να επιτευχθεί ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών ώστε να μειωθεί η
ανάγκη για μετακινήσεις και να αυξηθεί η κινητικότητα για όλους. Οι Λευκές Βίβλοι
αναγνώρισαν ότι ο ρόλος των τοπικών αρχών είναι ζωτικής σημασίας και τους ενθάρρυναν να
αναπτύξουν ΣΒΑΚ.
Το ΣΒΑΚ του Νταντί αντικατοπτρίζει πολιτικές και στόχους στο πλαίσιο των Χωροταξικών και
Τοπικών Σχεδίων του Συμβουλίου, παρέχοντας έτσι μια στενή σχέση με τις χρήσεις της γης.
Αναγνωρίζεται ότι το ΣΒΑΚ είναι σημαντικό για τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες, την
πρόσβαση σε εγκαταστάσεις, τη μείωση της ανάγκης για μετακινήσεις, την ελαχιστοποίηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για να παρέχει έναν «ρόλο» σε όλα τα μεταφορικά μέσα,
συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Γίνεται, επίσης, αποδεκτό ότι οι
συνεργατικές σχέσεις είναι απαραίτητες.
Παρέχεται μια σύντομη δήλωση σχετικά με την προσωρινή στρατηγική και τις επακόλουθες
διαβουλεύσεις, δηλαδή ότι θα διεξάγεται συνεχής παρακολούθηση και ότι θα ξεκινήσει μια
πλήρης αναθεώρηση του ΣΒΑΚ το 2003.

2 Πλαίσιο Πολιτικής
Το παρόν κεφάλαιο συνοψίζει τα κύρια σημεία που προκύπτουν από την αναθεώρηση των
εγγράφων πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα έγγραφα που εξετάζονται
είναι:
Εθνικά



Ταξιδιωτικές επιλογές για τη Λευκή Βίβλο της Σκωτίας
Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές Πολιτικών Σχεδιασμού 17 - Μεταφορές και Σχεδιασμός



Νόμος για τη μείωση της οδικής κυκλοφορίας του 1997

Ο Νόμος για τη μείωση της οδικής κυκλοφορίας απαιτούσε την εκπόνηση έκθεσης μέχρι τα
τέλη Οκτωβρίου του 2000 σχετικά με τα τρέχοντα και μελλοντικά επίπεδα κυκλοφορίας και,
ενδεχομένως, τους στόχους για τη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της τοπικής κυκλοφορίας.
Η έκθεση αυτή περιλαμβάνεται ως Παράρτημα του ΣΒΑΚ.
Περιφερειακά
 Χωροταξικό Σχέδιο του Tayside του 1993
Τοπικά
 Τοπικό Σχέδιο του Νταντί
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το Νταντί
 Στρατηγική LA21 (Τοπική Ατζέντα 21) του Νταντί
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3 Νταντί – Τα ζητήματα των Μεταφορών
Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε δύο τμήματα, το ένα αφορά τα μοτίβα μετακινήσεων και το
άλλο το επίπεδο υπηρεσιών, ενώ αναλύονται οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτά. Οι
ενότητες ολοκληρώνονται με λίστες των ευκαιριών που έχουν εντοπιστεί, οι οποίες
αναπαράγονται εξ’ ολοκλήρου παρακάτω.

3.1 Μοτίβα Μετακινήσεων
Προσδιορίζει τους παράγοντες που συμβάλλουν στα μοτίβα μετακινήσεων του Νταντί, και οι
οποίοι είναι:
(1) Τοπογραφία
Αφορά την τοποθεσία της πόλης στις εκβολές του Tay και, εσωτερικά, στο λόφο Law.
(2) Δημογραφικά Στοιχεία
Αφορά το ρόλο του Νταντί ως περιφερειακό κέντρο, εξυπηρετώντας έναν πληθυσμό διπλάσιο
από εκείνον που έχει η ίδια η πόλη. Άλλοι παράγοντες είναι η μετανάστευση σε γειτονικές
περιοχές, οι όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις μετακινήσεων, η γήρανση του πληθυσμού, τα
υψηλά ποσοστά ανεργίας και τα χαμηλά ποσοστά ιδιοκτησίας αυτοκινήτων.
(3) Χρήσεις και Ανάπτυξη Γης
Βασικοί παράγοντες είναι η διαφοροποίηση από την παραδοσιακή βάση παραγωγής, με νέα
ανάπτυξη που επικεντρώνεται στα δυτικά του Νταντί, οι μεταβολές στον τομέα της στέγασης
με την κατεδάφιση κοινωνικών κατοικιών υψηλής πυκνότητας και την ανασυγκρότηση των
αναξιοποίητων χώρων γύρω από το κέντρο της πόλης, και οι σημαντικές νέες κατοικίες στο
Άνγκους, ανατολικά του Νταντί.
(4) Κύριο Οδικό Δίκτυο
Προσδιορίζει τις εσωτερικές και εξωτερικές περιφερειακές οδούς και τις κύριες οδικές αρτηρίες
στο κέντρο της πόλης, με προβλήματα δυναμικότητας στις Βορειοανατολικές και της
Βορειοδυτικές κύριες οδικές αρτηρίες. Η ενότητα περιλαμβάνει ένα χάρτη που παρουσιάζει τον
όγκο της κυκλοφορίας στο Στρατηγικό Οδικό Δίκτυο.
(5) Μοτίβα Μετακινήσεων
Βασικοί παράγοντες που εντοπίστηκαν είναι: τα χαμηλά ποσοστά ιδιοκτησίας αυτοκινήτων,
χαμηλότερα από τη μέση εθνική αύξηση της κυκλοφορίας, ότι οι μαθητές ασκούν επιρροή στο
χρόνο των μετακινήσεων και ότι οι γύρω περιοχές έχουν υψηλότερα ποσοστά ιδιοκτησίας
αυτοκινήτων και συνεπώς το μερίδιο της μετακίνησης προς την εργασία με αυτοκίνητο είναι
υψηλότερο. Επίσης, η μετανάστευση οδηγεί σε λιγότερη χρήση των ΜΜΜ, ενώ εντοπίζεται
διαφορετικός αριθμός μετακινήσεων μεταξύ ανατολής-δύσης προς το κέντρο σε ώρες αιχμής
και λιγότερα παιδιά να περπατούν προς το σχολείο.
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Μοτίβα Μετακινήσεων
Ευκαιρίες













Εντοπίστε τις περιοχές κατοικίας και απασχόλησης για να μειώσετε τα μοτίβα μετακινήσεων
στο κέντρο της πόλης από την Ανατολή προς τη Δύση.
Σχεδιασμός οικιστικής ανάπτυξης για την παροχή καλής διείσδυσης και πρόσβασης των
λεωφορείων και ενός καλού περιβάλλοντος για περπάτημα και ποδηλασία.
Εντοπίστε τις χρήσεις γης για αναψυχή, εμπόριο και απασχόληση σε τοποθεσίες που
εξυπηρετούνται με δημόσιες συγκοινωνίες και εξασφαλίστε ότι σχεδιάζονται με κατάλληλες
εγκαταστάσεις για καλή πρόσβαση με τα πόδια και με ποδήλατο.
Προωθήστε την πρωτοβουλία του ΣΒΑΚ για να γίνει το Νταντί ένα ελκυστικό μέρος ζωής
και εργασίας, να μειωθεί η μετανάστευση και να συμβάλλετε στη μείωση της κυκλοφορίας
αυτοκινήτων.
Αναπτύξτε τα εξωτερικά προάστια σε αυτόνομες ισορροπημένες κοινότητες με έμφαση στις
τοπικές εγκαταστάσεις.
Συνεχίστε με την πρωτοβουλία «Αναζωογόνησης της πόλης» με έμφαση στις
ανεκμετάλλευτες, πλέον, βιομηχανικές περιοχές.
Βελτιώστε τις οδικές αρτηρίες, συμπεριλαμβανομένης της διέλευσης του οδικού άξονα
Kingsway, για όλα τα μεταφορικά μέσα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δημόσιες
συγκοινωνίες, το περπάτημα και την ποδηλασία.
Προωθήστε την πρωτοβουλία για ασφαλέστερες διαδρομές προς το σχολείο για να
αυξήσετε την ποδηλασία και το περπάτημα των παιδιών.
Ενθαρρύνετε τους οργανισμούς να διατυπώνουν Πράσινα Σχέδια Μετακινήσεων με στόχο
τη μείωση των μετακινήσεων με αυτοκίνητο, ιδίως σε ώρες αιχμής.

3.2 Επίπεδο Υπηρεσιών
Αφορά το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται από το δίκτυο μεταφορών.
(1) Οχήματα Ιδιωτικής και Επαγγελματικής Χρήσης
Αναγνωρίζει ότι το Νταντί έχει ένα καλά αναπτυγμένο οδικό δίκτυο το οποίο προσφέρει ένα
καλό επίπεδο εξυπηρέτησης σε χρήστες ιδιωτικών και επαγγελματικών οχημάτων. Σημειώνει
ότι η συμφόρηση περιορίζεται στις ώρες αιχμής με ορισμένες τοποθεσίες να εμφανίζουν
προβλήματα χωρητικότητας σε άλλες χρονικές στιγμές. Οι βορειοανατολικές και βορειοδυτικές
οδικές αρτηρίες και περιφερειακές οδοί έχουν προβλήματα χωρητικότητας. Σημειώνει μια
πολιτική περιορισμού της στάθμευσης μεγάλης διάρκειας στο κέντρο της πόλης και ότι τα
ελάχιστα πρότυπα των νέων χώρων στάθμευσης οδήγησαν σε υπερπροσφορά τους.
Σημειώνει επίσης, χωρίς περαιτέρω σχόλια, ότι η Λευκή Βίβλος της Κυβέρνησης προωθεί τη
Χρέωση των Χρηστών του Οδικού Δικτύου και το Τέλος Στάθμευσης Χώρου Εργασίας ως
μέσα για τη μείωση της χρήσης αυτοκινήτων.
(2) Χρήστες Δημοσίων Συγκοινωνιών
Σημειώνεται ότι υπάρχει ταχεία διείσδυση των λεωφορειακών γραμμών σε κατοικημένες
περιοχές και τακτικές γραμμές, καθώς και παροχή αρκετών λεωφορειολωρίδων. Τα ταξί
επιτρέπεται επίσης να χρησιμοποιούν λεωφορειολωρίδες. Σημειώνεται ότι υπάρχουν
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προβλήματα όταν οι επιβάτες πρέπει να αλλάξουν λεωφορεία στο κέντρο της πόλης λόγω της
έλλειψης παράλληλης έκδοσης εισιτηρίων μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης και
επισημαίνονται οι πρόσφατες επενδύσεις σε νέα λεωφορεία, που βελτιώνουν την εικόνα και
την προσβασιμότητα, καθώς επίσης και η ανακαίνιση του σταθμού λεωφορείων.
Αναγνωρίζεται η ανάγκη να διερευνηθεί το Park & Ride για άτομα που ζουν εκτός του Νταντί.
Αναφέρεται η σύνδεση του Νταντί με το σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά εντοπίζονται ζητήματα
σχετικά με τις περιορισμένες σιδηροδρομικές υπηρεσίες και την πρόσβαση μεταξύ του
σταθμού του Νταντί και του κέντρου της πόλης. Αναφέρεται στο αεροδρόμιο του Νταντί και στο
ρόλο του για την ανάπτυξη της τοπικής βιομηχανίας και του εμπορίου.
(3) Πεζοί
Επισημαίνει ότι μια μεγάλη περιοχή του κέντρου της πόλης είναι πεζοδρομημένη, με συνδέσεις
που παρέχονται από όλη την εσωτερική περιφερειακή οδό, προς τις γύρω περιοχές. Όπου δεν
είναι δυνατή η πεζοδρόμηση, έχουν αναπτυχθεί μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας,
ενώ τα συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) βοηθούν στη μείωση του φόβου
της εγκληματικότητας.
(4) Ποδηλάτες
Το χαμηλό επίπεδο ποδηλασίας στο Νταντί έχει διαπιστωθεί, αλλά έχουν πραγματοποιηθεί
πρόσφατες βελτιώσεις στις υποδομές ποδηλασίας που περιλαμβάνουν μια κυκλική διαδρομή
αναψυχής, ποδηλατοδρόμους γύρω από τα σχολεία της περιοχής Γουίτφιλντ,
ποδηλατολωρίδες στις βορειοανατολικές οδικές αρτηρίες, στάθμευση για ποδήλατα στο
κέντρο της πόλης και τη διαδρομή του Εθνικού Ποδηλατικού Δικτύου μέσω του Νταντί.
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Επίπεδο Υπηρεσιών
Ευκαιρίες
-

-

-

-

Εξασφαλίστε μέσω του συστήματος σχεδιασμού ότι ο αριθμός των ιδιωτικών μη οικιακών
χώρων στάθμευσης μειώνεται ή, στη χειρότερη περίπτωση, δεν αυξάνεται.
Αναθεωρήστε τα πρότυπα στάθμευσης για νέες υποδομές και ορίστε τα μέγιστα επίπεδα
στάθμευσης σε μια προσπάθεια μείωσης της χρήσης του αυτοκινήτου.
Εξετάστε τη χρέωση των χρηστών του οδικού δικτύου και το τέλος στάθμευσης χώρου
εργασίας ως μελλοντική επιλογή στη διαχείριση της ζήτησης για χρήση αυτοκινήτων.
Προωθήστε μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της αξιοπιστίας και της ταχύτητας
των λεωφορείων, καθώς και των διαθέσιμων πληροφοριών, μέσω μιας ποιοτικής εταιρικής
προσέγγισης.
Διερευνήστε το Park & Ride για να ενθαρρύνετε οικολογικότερα μοτίβα μετακινήσεων για τους
ανθρώπους που ζουν εκτός των ορίων του Νταντί.
Διερευνήστε τις δυνατότητες, σε συνδυασμό με τη Railtrack και τους φορείς εκμετάλλευσης
των σιδηροδρόμων, ώστε να βελτιωθεί η χρήση των σιδηροδρόμων με σκοπό την παροχή
υπηρεσιών στις κατάλληλες ώρες της ημέρας σε προσβάσιμους σταθμούς.
Διερευνήστε τη δυνατότητα ενός αεροπορικού / σιδηροδρομικού / λεωφορειακού κόμβου
δίπλα στο αεροδρόμιο του Νταντί.
Συνεχίστε την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων
προορισμών.
Αναπτύξτε τους πεζόδρομους και τους ποδηλατοδρόμους στο κέντρο της πόλης.
Καταργήστε τη μη απαραίτητη κυκλοφορία από τα περιφερειακά κέντρα, όπου είναι δυνατόν,
και βελτιώστε το περιβάλλον πεζών και ποδηλατιστών.
Συνεχίστε να βελτιώνετε τις συνθήκες για τους πεζούς παρέχοντας περαιτέρω διευκολύνσεις
για τη διέλευσή τους, μέτρα αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας, κάμερες παρακολούθησης
και περιβαλλοντικές βελτιώσεις.
Ολοκληρώστε την πράσινη κυκλική διαδρομή γύρω από την πόλη.
Κάντε ανακατανομή του οδικού χώρου για ποδηλατολωρίδες, ιδίως σε οδικές αρτηρίες προς
το κέντρο της πόλης και παράσχετε χώρους στάθμευσης ποδηλάτων σε κατάλληλες
τοποθεσίες.

4 Μακροπρόθεσμη Στρατηγική
4.1 Όραμα
Καθορίζει το μακροπρόθεσμο όραμα για την παροχή βιώσιμης στρατηγικής μεταφορών για το
Νταντί. Έχει τέσσερα σημεία που περιλαμβάνουν: επιλογή μετακίνησης με μικρότερη εξάρτηση
από το αυτοκίνητο, μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, παροχή ελκυστικού περιβάλλοντος
για τους πεζούς στο κέντρο της πόλης και βελτίωση των συνθηκών που αντιμετωπίζουν στα
περιφερειακά κέντρα, καθώς και καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις επιλογές μεταφορών.

4.2 Βιώσιμες Ολοκληρωμένες Μεταφορές
Η ενότητα αυτή ορίζει τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο των μεταφορών, αναφέροντας την Επιτροπή
Brundtland και τη Λευκή Βίβλο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο «Μια νέα
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συμφωνία για τις μεταφορές». Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι πέντε στόχοι της
κυβέρνησης για τις μεταφορές (οικονομία, προσβασιμότητα, περιβάλλον, ασφάλεια και
ολοκλήρωση) πληρούνται από τον ορισμό των ολοκληρωμένων μεταφορών στη Λευκή Βίβλο.

4.3 Σκοποί Υψηλότερου Επιπέδου
Περιλαμβάνονται οι πέντε βασικοί σκοποί που υιοθετήθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο,
βάσει των οποίων καθορίζονται οι τοπικές προτεραιότητες για τις μεταφορές. Αυτοί είναι:


Η προώθηση της ολοκλήρωσης όλων των μορφών σχεδιασμού μεταφορών και χρήσεων
γης, που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο και αποδοτικότερο σύστημα μεταφορών.



Η προώθηση της προσβασιμότητας στις καθημερινές εγκαταστάσεις για όλους, ειδικά για
εκείνους που δε διαθέτουν αυτοκίνητο.



Η συμβολή για μια αποδοτική οικονομία και η στήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης
σε κατάλληλες τοποθεσίες.



Η προστασία και η ενίσχυση του περιβάλλοντος.



Η βελτίωση της ασφάλειας για όλους τους ταξιδιώτες.

Κάθε σημείο συνοδεύεται από ένα σύντομο σχολιασμό σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση,
περιγράφοντας ζητήματα όπως οι κατακερματισμένες υπηρεσίες μεταφορών, οι δυσκολίες
πρόσβασης σε εγκαταστάσεις με άλλα μέσα εκτός του αυτοκινήτου, τα περιβαλλοντικά
ζητήματα που σχετίζονται με τις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας του αέρα
και της ευπάθειας των ηλικιωμένων και των παιδιών σε οδικά ατυχήματα.

4.4 Προτεραιότητες
Αυτή η ενότητα παρέχει ένα σύντομο σχολιασμό για καθέναν από τους πέντε βασικούς
σκοπούς, αναγνωρίζοντας ως βασική προτεραιότητα την προσβασιμότητα, δίνοντας ισάξια
προτεραιότητα στην οικονομία και το περιβάλλον. Αναφέρει ότι η ολοκλήρωση διευκολύνει την
επίτευξη των άλλων σκοπών και ότι η ασφάλεια είναι εξαιρετικά σημαντική.

4.5 Αξιολόγηση
Παρέχει μια σύντομη επεξήγηση της διαδικασίας αξιολόγησης των 25 βασικών στοιχείων του
ΣΒΑΚ, χρησιμοποιώντας τις προτεραιότητες που αναφέρονται στην ενότητα 4.4. Εκτιμά τη
συνεισφορά του κάθε στοιχείου στην επίτευξη των πέντε σκοπών για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων μεταφορών του Νταντί.

4.6 Επισκόπηση Στρατηγικής
Αυτή η ενότητα περιγράφει την προσέγγιση των τριών αξόνων που υιοθετήθηκε από το ΣΒΑΚ.

4.6.1 Μείωση της ανάγκης για μετακινήσεις
Τα δύο κύρια στοιχεία προωθούν την ανάπτυξη Σχεδίων Ταξιδιού και τη χρήση του
συστήματος χωροταξικού σχεδιασμού, προωθώντας την οικιστική ανάπτυξη μικτής χρήσης,
την παροχή τοπικών εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας και όχι νέων εξωκοινοτικών εμπορικών
εγκαταστάσεων, για μείωση της χρήσης των χώρων πρασίνου για οικοδόμηση κατοικιών και
βιομηχανία και προώθηση της ανάπτυξης εγκαταλειμμένων ή υποβαθμισμένων περιοχών.
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4.6.2 Προώθηση Εναλλακτικών Μέσων Μεταφοράς
Αυτή η προσέγγιση έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι τα προτεινόμενα οδικά μέτρα
υποστηρίζουν τους οικολογικότερους τρόπους μεταφοράς, παρέχουν προτεραιότητα στις
δημόσιες συγκοινωνίες και ενθαρρύνουν το περπάτημα και την ποδηλασία μέσω της
βελτιωμένης οδικής ασφάλειας. Άλλες πτυχές είναι η βελτίωση των τοπικών σιδηροδρομικών
εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, η χρήση εκστρατειών ευαισθητοποίησης για τις μεταφορές, τα
Σχέδια Ταξιδιού, οι ασφαλέστερες διαδρομές προς τα σχολεία και η πληροφόρηση για τις
δημόσιες συγκοινωνίες.

4.6.3 Περιορισμός της χρήσης Ιδιωτικού Αυτοκινήτου
Η προσέγγιση αυτή αναφέρεται κυρίως στο να συνεχιστεί ο έλεγχος της μακροπρόθεσμης
στάθμευσης στο κέντρο της πόλης και, χρησιμοποιώντας το σύστημα σχεδιασμού, να
μειωθούν οι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης εκτός οικιστικών περιοχών, που συνδέονται με την
ανάπτυξη της περιοχής. Υποδεικνύει ότι δε θα τεθούν σε ισχύ οι Χρεώσεις των Χρηστών του
Οδικού Δικτύου και τα Τέλη Στάθμευσης Χώρου Εργασίας, αλλά ότι θα ληφθούν υπόψη τα
αποτελέσματα των εθνικών πιλοτικών προγραμμάτων.

5 Ενέργειες και Στόχοι
Αυτό το κεφάλαιο απαριθμεί τα 25 βασικά στοιχεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
των μεταφορών της πόλης. Τα στοιχεία είναι ομαδοποιημένα σε υποκεφάλαια, τα οποία είναι:
Εκτάσεις και Περιβάλλον, Μεταφορικά Μέσα, Οδικό δίκτυο, Μέτρα Διαχείρισης Ζήτησης και
Μείωση Κυκλοφορίας. Κάθε βασικό στοιχείο έχει ένα σκοπό, ένα σχολιασμό που εντοπίζει
υπάρχοντα ζητήματα, προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί
πρόσφατα, προτάσεις και είτε έναν είτε δύο στόχους. Συνολικά, έχουν καθοριστεί 42 στόχοι
για τα βασικά αυτά στοιχεία. Στη συνέχεια περιλαμβάνεται για κάθε βασικό στοιχείο μια
περίληψη του σχολιασμού, ο σκοπός και ένας από τους στόχους ως παράδειγμα.

5.1 Εκτάσεις και Περιβάλλον
5.1.1 Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
Αυτό το στοιχείο στοχεύει στη χρήση πολιτικών τοποθεσίας για να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη
λαμβάνει χώρα σε τοποθεσίες που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αναμένεται ότι θα
περιλαμβάνει: τη χρήση μέγιστων προδιαγραφών στάθμευσης για συγκεκριμένες χρήσεις, την
αντικατάσταση του συστήματος Αξιολογήσεων των Επιπτώσεων της Κυκλοφορίας με
ευρύτερες Αξιολογήσεις Μεταφορών για νέες κατασκευές, και τη χρήση Σχεδίων Ταξιδιού και
συμφωνιών σχεδιασμού για την προώθηση της χρήσης βιώσιμων μεταφορών.
Σημειώνει επίσης ότι, ενώ για την πρόσφατη ανάπτυξη νέων κατοικιών έγινε χρήση σε μεγάλο
βαθμό υποβαθμισμένων ή εγκαταλειμμένων τοποθεσιών, θα χρειαστούν κάποιες νέες
κατοικίες σε χώρους πρασίνου για τη βελτίωση της ποιότητας και της επιλογής στην τοπική
αγορά, εξετάζοντας με παρόμοιο τρόπο βιομηχανικούς χώρους και χώρους απασχόλησης.
Σκοπός: Να μειωθεί η ανάγκη για μετακινήσεις και, όπου είναι απαραίτητο, να εξασφαλιστεί η
προσβασιμότητα με όλα τα μεταφορικά μέσα.
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Στόχος: 1 Να εξασφαλιστεί ότι η συμβολή των περιοχών που πλέον μένουν ανεκμετάλλευτες
στη συνολική προσφορά εκτάσεων για οικοδόμηση κατοικιών ισούται με ή υπερβαίνει τον
εθνικό μέσο όρο του Ηνωμένου Βασιλείου.

5.1.2 Δομημένο Περιβάλλον
Το στοιχείο αυτό αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κυκλοφορίας και του
οδικού χώρου στο περιβάλλον και στην αύξηση της διάθεσης εναλλακτικών ασφαλών και
βολικών εγκαταστάσεων για ΜΜΜ, πεζούς και ποδηλάτες. Το ΣΒΑΚ μπορεί να θέσει πρότυπα
πρόσβασης με μέσα εκτός του αυτοκινήτου στο σχεδιασμό νέων έργων. Προτείνει τη χρήση
των κύριων δρόμων προς το κέντρο της πόλης από το βορρά, το νότο, την ανατολή και τη
δύση (“Ambassador Routes”) για την ενίσχυση των βασικότερων διαδρομών και τη δημιουργία
μιας καλής εικόνας της πόλης.
Σκοπός: Να ελαχιστοποιηθεί η ζήτηση των μεταφορών για εκτάσεις γης, να προστατευτεί η
αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης και να περιοριστεί η οπτική όχληση που προκαλείται από
τις μεταφορές.
Στόχος: 3 Να εφαρμοσθεί το πρόγραμμα “Ambassador Routes” έως το 2006.

5.1.3 Ατμοσφαιρική Ποιότητα, Εκπομπές και Θόρυβος
Παρατηρείται ότι η ποιότητα του αέρα είναι γενικά καλή, αλλά σημειώνεται υπέρβαση των
προτύπων σε "βεβαρημένες περιοχές" και για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου έχει
διατυπωθεί Σχέδιο Δράσης για την Ατμοσφαιρική Ποιότητα. Η πρωτοβουλία Dundee21
εξετάζει επίσης διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο αντίκτυπος του θορύβου της οδικής
κυκλοφορίας θεωρείται ότι συνδέεται με τα νέα έργα και λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση
των προτάσεων διαχείρισης της κυκλοφορίας.
Σκοπός: Η διατήρηση της τρέχουσας καλής ατμοσφαιρικής ποιότητας του Νταντί, η μείωση της
όχλησης από το θόρυβο της οδικής κυκλοφορίας και η ανταπόκριση στον στόχο της
κυβέρνησης σχετικά με τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Στόχος: 5 Να τεθεί σε λειτουργία ένα Σχέδιο Δράσης για την Ατμοσφαιρική Ποιότητα μέχρι το
2001.

5.1.4 Κοινωνική Ένταξη
Προσδιορίζει τα προβλήματα πρόσβασης σε βασικές εγκαταστάσεις για κατοίκους στα
εξωτερικά προάστια, που συνδέονται με χαμηλότερα ποσοστά ιδιοκτησίας αυτοκινήτων, με
την επιδότηση κοινωνικά αναγκαίων υπηρεσιών λεωφορείων για την αντιμετώπισή τους.
Σκοπός είναι να αναθεωρήσει όλες τις υπηρεσίες λεωφορείων μέσω της ανάπτυξης
Συμπράξεων Ποιότητας Λεωφορείων καθώς και της βελτίωσης της ποδηλασίας και των πεζών
μετακινήσεων.
Σκοπός: Να εξασφαλιστεί ότι οι μεταφορές ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των μελών της
κοινωνίας.
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Στόχος: 6 Διατήρηση των τρεχόντων προγραμμάτων μειωμένων κομίστρων με βάση τους
τρέχοντες χρήστες και επίπεδα των κομίστρων.

5.2 Μέσα Μεταφοράς
5.2.1 Περπάτημα
Καθορίζει το πλαίσιο για το περπάτημα, για κάθε μετακίνηση στην οποία εμπλέκεται το
περπάτημα σε κάποιο σημείο. Προτείνει την εγκατάσταση βελτιωμένων διαβάσεων πεζών και
κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης και, όπου δεν είναι δυνατή η πεζοδρόμηση των
δρόμων, να χρησιμοποιηθούν μέτρα για τη μείωση του κινδύνου και την ενθάρρυνση των
πεζών να περπατούν περισσότερο. Σημειώνει ότι άλλες πολιτικές, όπως η αποσυμφόρηση
της κυκλοφορίας, ωφελούν επίσης τους πεζούς. Η πρωτοβουλία "Διαδρομές για όλους" άρχισε
να παρέχει ένα δίκτυο διαδρομών κατάλληλων για περπάτημα, ποδηλασία και ιππασία.
Σκοπός: Να γίνει ευκολότερη και ασφαλέστερη η πεζή τοπική κυκλοφορία.
Στόχος: 8 Να αυξηθεί έως το 2011 το μερίδιο των ανθρώπων που περπατούν προς την
εργασία τους εντός της πόλης σε 22%.

5.2.2 Ποδηλασία
Αναγνωρίζει το χαμηλό επίπεδο ποδηλασίας στο Νταντί, με δύο ξεχωριστές κατηγορίες,
εκείνους που χρησιμοποιούν το ποδήλατο για αναψυχή και εκείνους που το χρησιμοποιούν
για μετακινήσεις μεταξύ κατοικίας και εργασίας. Σημειώνει ότι έχει αναπτυχθεί μια κυκλική
διαδρομή αναψυχής για την πρώτη κατηγορία. Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν:


Ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων σε ολόκληρη την πόλη.



Υιοθέτηση ελέγχου σχετικά με τα ποδήλατα για έργα αυτοκινητοδρόμων.



Επανεξέταση και αναβάθμιση της κυκλικής διαδρομής αναψυχής.



Έλεγχο της παροχής χώρων στάθμευσης ποδηλάτων και αύξηση του αριθμού και των
τοποθεσιών.



Ενθάρρυνση ασφαλέστερων διαδρομών προς τα σχολεία.

Σκοπός: Ανάπτυξη ασφαλών, βολικών και συνεκτικών υποδομών που ενθαρρύνουν και
διευκολύνουν την ποδηλασία.
Στόχος: 10 Να διπλασιαστεί το επίπεδο της ποδηλασίας μέχρι το 2001, και να διπλασιαστεί
επιπλέον μέχρι το έτος 2011.

5.2.3 Μοτοποδήλατα και Μοτοσικλέτες
Αναγνωρίζεται ότι τα μοτοποδήλατα και οι μοτοσικλέτες είναι αποδοτικότερα από τα
αυτοκίνητα από πλευράς χώρου και από πλευράς καυσίμων. Αναφέρει ότι υπάρχει μειωμένη
ανάγκη για προτεραιότητες, αλλά θα αντιμετωπιστεί η υπέρμετρη στάθμευση αυτοκινήτων.
Επιδιώκει επίσης να μειώσει τα ατυχήματα μέσω κατάλληλου σχεδιασμού δρόμων και κόμβων.
Σκοπός: Η αύξηση της ασφαλούς χρήσης μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών.
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Στόχος: 11 Διπλασιασμός των χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών στο κέντρο της πόλης έως
το 2002.

5.2.4 Λεωφορεία
Σημειώνεται ότι τα λεωφορεία είναι η κυρίαρχη μορφή δημόσιων συγκοινωνιών στο Νταντί.
Σκοπεύει, μέσω μιας προσέγγισης σύμπραξης, να προωθήσει μέτρα για τη βελτίωση της
προσβασιμότητας, της αξιοπιστίας και της ταχύτητας των λεωφορείων, και των πληροφοριών.
Σκοπός του είναι να παρέχει παράλληλη έκδοση εισιτηρίων μεταξύ των φορέων
εκμετάλλευσης και να βελτιώσει το απόθεμα χαμηλών λεωφορείων και με καθαρότερα
καύσιμα. Σκοπεύει επίσης να εξετάσει συστήματα Park & Ride στην αστική περιοχή.
Σκοπός: Η παροχή αποδοτικών, αξιόπιστων και ποιοτικών λεωφορείων προσβάσιμων σε
όλους.
Στόχος: 13 Να αυξηθεί το επίπεδο χρήσης των λεωφορείων για μετακινήσεις προς την εργασία
στο Νταντί σε 33% μέχρι το 2011.

5.2.5 Ταξί και μισθωμένα ιδιωτικά οχήματα
Το ΣΒΑΚ αναγνωρίζει ότι τα ταξί και τα μισθωμένα ιδιωτικά οχήματα αποτελούν μια ασφαλή
και εξατομικευμένη μορφή δημόσιων συγκοινωνιών. Το Συμβούλιο διαδραματίζει βασικό ρόλο
ως αρχή έκδοσης αδειών για ταξί και μισθωμένα ιδιωτικά οχήματα.
Σκοπός: Να εξασφαλιστεί ότι τα ταξί και τα μισθωμένα ιδιωτικά οχήματα είναι ασφαλή, άνετα,
προσβάσιμα και διαθέσιμα όταν και όπου απαιτείται.
Στόχος: 15 Να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το νόμο περί διακρίσεων λόγω αναπηρίας,
ειδικά όσον αφορά τα ταξί.

5.2.6 Εθελοντικές και κοινοτικές μεταφορές
Αναγνωρίζεται ο ρόλος των εθελοντικών και κοινοτικών μεταφορών στην παροχή ταξιδιωτικών
ευκαιριών για άτομα με ειδικές ανάγκες. Σκοπός είναι να διατηρηθεί το πρόγραμμα μειωμένων
κομίστρων ταξί (“Taxicard”) για ΑμΕΑ, να εξεταστεί η εφαρμογή μιας δωρεάν υπηρεσίας
παροχής μικρών λεωφορείων για τις μετακινήσεις πόρτα-πόρτα των ΑμΕΑ (“Dial-a-Ride”) και
η δυνατότητα ίδρυσης υπηρεσιών μεσιτείας μικρών λεωφορείων.
Σκοπός: Παροχή μεταφορικών υπηρεσιών ζωτικής σημασίας σε άτομα που, διαφορετικά, θα
αποκλείονταν από την κοινωνία.
Στόχος: 16 Συνεργασία με τον εθελοντικό τομέα για την προώθηση ενός πιλοτικού
προγράμματος Dial-a-Ride μέχρι το 2001.

5.2.7 Σιδηρόδρομος
Σημειώνεται ότι υπάρχει χαμηλό επίπεδο σιδηροδρομικών μετακινήσεων στο Νταντί. Οι
προτάσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός νέου σταθμού στο αεροδρόμιο του Νταντί και
τη βελτίωση της πρόσβασης στον κεντρικό σταθμό της πόλης.
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Σκοπός: Να υποστηρίξει συχνότερες και βολικότερες τοπικές υπηρεσίες και να εξασφαλίσει
την ορθή ενοποίηση όλων των μορφών μεταφοράς.
Στόχος: 19 Δημιουργία ενός φόρουμ μέχρι το 2001, που θα αποτελείται από τους αρμόδιους
φορείς σιδηροδρόμων, τους υπεύθυνους της RailTrack, το Εμπορικό Επιμελητήριο και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στις κατάλληλες ώρες της ημέρας σε
προσβάσιμους σταθμούς.

5.2.8 Εμπορεύματα
Επιδιώκει να ενθαρρύνει τις δραστηριότητες διανομής στο Νταντί, προστατεύοντας τις
περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές. Βασικοί στόχοι είναι:


Να εξεταστούν οι επιπτώσεις των νέων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας και του
σχεδιασμού των κτιρίων στα δίκτυα διανομής.



Να διερευνηθούν μέθοδοι για τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές.



Να ενθαρρυνθεί η διανομή δια θαλάσσης και εσωτερικών πλωτών οδών.



Να διατηρηθεί το οδικό δίκτυο διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα στα φορτηγά οχήματα.



Να ενθαρρυνθεί και να αναπτυχθεί ο ρόλος του αερολιμένα του Νταντί στη διεύρυνση των
ευκαιριών αεροπορικής μεταφοράς εμπορευμάτων.



Να προωθηθούν μέθοδοι για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εμπορευματικών
διανομών.

Σκοπός: Να διατηρηθεί η προσβασιμότητα σε νέα έργα από το υπάρχον οδικό δίκτυο,
ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και
ενθαρρύνοντας τη χρήση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και των
ακτοπλοϊκών μεταφορών.
Στόχος: 21 Δημοσίευση μιας ιεραρχίας των δρόμων και ενός οδηγού διανομής εμπορευμάτων
έως το 2002.

5.2.9 Εξωτερικές Συνδέσεις
Πρόκειται για την ασφάλεια του οδικού δικτύου του Νταντί, καθώς και για τη βελτίωση του
μέγιστου ύψος και πλάτους για σιδηροδρομικά οχήματα και της σηματοδότησης στο
σιδηροδρομικό δίκτυο βόρεια του Εδιμβούργου, την επαναφορά των σιδηροδρομικών
εμπορευματικών μεταφορών, τη δρομολόγηση επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων προς την
ηπειρωτική Ευρώπη και την επιδίωξη νέων και βελτιωμένων υπηρεσιών από το αεροδρόμιο
του Νταντί.
Σκοπός: Να διασφαλιστεί ότι το Νταντί είναι προσβάσιμο και διαθέτει καλές συνδέσεις, για όλα
τα μεταφορικά μέσα: οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια και αεροπορικά.
Στόχος: 23 Επιδίωξη περαιτέρω αεροπορικών δρομολογίων για τη διασφάλιση δύο ακόμη
προορισμών μέχρι το 2005.
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5.3 Οδικό Δίκτυο
5.3.1 Κύριοι Δρόμοι
Αναγνωρίζει ότι ο εξωτερικός περιφερειακός δρόμος χρησιμεύει ως οδός διανομής για το
Νταντί καθώς επίσης αποτελεί εμπόδιο στην κυκλοφορία που τον διασχίζει. Τα ζητήματα
χωρητικότητας στις Βορειοανατολικές και Βορειοδυτικές οδικές αρτηρίες αναγνωρίζονται
παράλληλα με τα συστήματα που αναπτύσσονται για να ωφεληθούν οι χρήστες μη
αυτοκινήτων.
Σκοπός: Να εξασφαλιστεί ένα αποδοτικό οδικό δίκτυο που να διευκολύνει την καλή πρόσβαση
στο κέντρο της πόλης με όλα τα μεταφορικά μέσα.
Στόχος: 24 Η απόκτηση προγραμμάτων βελτίωσης των Βορειοανατολικών και Βορειοδυτικών
οδικών αρτηριών (υπό την προϋπόθεση επιτυχούς προσφοράς του Ταμείου Δημοσίων
Μεταφορών) μέχρι το 2004.

5.3.2 Διαχείριση της κυκλοφορίας
Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η επανεξέταση του υφιστάμενου δικτύου
για τη δημιουργία ασφαλέστερου περιβάλλοντος και την παροχή επιπλέον δυνατοτήτων για
περπάτημα, ποδηλασία και δημόσιες συγκοινωνίες. Παρατηρείται ότι το σύστημα Διαχείρισης
Αστικής Κυκλοφορίας της πόλης έχει πρόσφατα αναβαθμιστεί για να δώσει προτεραιότητα στα
λεωφορεία συμπληρωματικά με κάμερες CCTV που χρησιμοποιούνται για την
παρακολούθηση του οδικού δικτύου. Άλλα μέτρα που σημειώθηκαν είναι η χρήση Πινακίδων
Πολλαπλών Μηνυμάτων για την ενημέρωση των αυτοκινητιστών σχετικά με την πληρότητα
χώρων στάθμευσης και την προτεραιότητα για τους ποδηλάτες και τους πεζούς που
περιλαμβάνει ποδηλατοδρόμους, αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και ζώνες 20 μιλίων / ώρα.
Σκοπός: Να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα και η ασφάλεια.
Στόχος: 26 Εκκίνηση ενός προγράμματος για την παροχή προτεραιότητας σε λεωφορεία σε
τουλάχιστον 5 σηματοδοτημένες διασταυρώσεις ανά έτος μεταξύ του 2000 και του 2005.

5.3.3 Οδική Ασφάλεια
Αυτή η υποενότητα αναφέρεται σε εθνικούς στόχους μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων και
στην εθνική στρατηγική για την οδική ασφάλεια. Σκοπεύει να αναπτύξει μια τοπική στρατηγική
για την οδική ασφάλεια για να τα συμπληρώσει. Εξετάζεται επίσης ο καθορισμός στόχων για
τη μείωση των ατυχημάτων πεζών και ποδηλατιστών. Τα τεχνικά μέτρα, η επιβολή της
νομοθεσίας για την κυκλοφορία και η εκπαίδευση, ιδίως των παιδιών, χρησιμοποιούνται για
την προώθηση της οδικής ασφάλειας, καθώς και την ενθάρρυνση της χρήσης παιδικών
καθισμάτων, προστατευτικών κρανών και φωτεινών ενδυμάτων.
Σκοπός: Να βελτιωθεί η ασφάλεια όλων των ταξιδιωτών, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια των
ευάλωτων οδικών χρηστών, ιδιαίτερα των παιδιών.
Στόχος: 28 Να επιτευχθεί μείωση των ατυχημάτων, τουλάχιστον ίση με τους εθνικούς στόχους.
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5.3.4 Κόμβοι
Βασικές επιδιώξεις είναι να διερευνηθεί η παροχή ενός κόμβου στο αεροδρόμιο του Νταντί και
να αναπτυχθούν «ανεπίσημοι / δυνητικοί» κόμβοι. Επισημαίνει τον πρόσφατα ανακαινισμένο
σταθμό αστικών λεωφορείων.
Σκοπός: Να διασφαλιστεί ότι τα ταξίδια είναι «απρόσκοπτα» και ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες
λειτουργούν ως πραγματικό δίκτυο.
Στόχος: 29 Να πραγματοποιηθεί μελέτη για τον εντοπισμό κόμβων έως το 2001.

5.3.5 Συντήρηση
Αυτή η υποενότητα προσδιορίζει τρεις τύπους συντήρησης του οδικού δικτύου:
κατασκευαστική, τακτική και χειμερινή. Για την κατασκευαστική συντήρηση απαιτείται
ισορροπημένη προσέγγιση για την αποφυγή πιο δαπανηρής ανασυγκρότησης στο μέλλον.
Αναγνωρίζεται ότι οι περιορισμοί στους προϋπολογισμούς οδηγούν σε μεταστροφή από
δραστηριότητες πρόληψης σε δραστηριότητες εκ των υστέρων αντίδρασης. Υπογραμμίζει ότι
οι κίνδυνοι κατά τις μετακινήσεις και οι λακκούβες, καθώς και τα καταρρέοντα ή ελλιπή
καλύμματα οχετών δημιουργούν κινδύνους για τους ποδηλάτες και τους πεζούς. Η τακτική
συντήρηση καλύπτει τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την οδική ασφάλεια, όπως η
εκκένωση των οχετών, η ανανέωση της οδικής σήμανσης και η συντήρηση του φωτισμού των
δρόμων. Η χειμερινή συντήρηση περιλαμβάνει τη ρίψη αλατιού στους δρόμους και τον
καθαρισμό του χιονιού από το οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια.
Σκοπός: Η διατήρηση του υπάρχοντος οδικού δικτύου σε πρότυπα που να διασφαλίζουν την
ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών.
Στόχος: 31 Οδικό Δίκτυο - Μείωση των περιστατικών σωματικών βλαβών στο οδικό δίκτυο
κατά 10% βάσει των στοιχείων του 1995/96 έως το 2002.

5.3.6 Συντήρηση Γεφυρών
Σημειώνεται ότι διεξάγονται εκτιμήσεις της κατάστασης των γεφυρών για να εξασφαλιστεί ότι
μπορούν να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα όρια βάρους των φορτηγών. Προτεραιότητα δίνεται
στην ενίσχυση των δομών για τα φορτηγά.
Σκοπός: Να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι υπάρχουσες γέφυρες δίνοντας προτεραιότητα
στις πιο πολυσύχναστες και σημαντικές διαδρομές.
Στόχος: 33 Να καλυφθούν οι καθυστερήσεις των εκκρεμών τακτικών εργασιών συντήρησης
των γεφυρών έως το 2003.

5.4 Μέτρα διαχείρισης της ζήτησης
5.4.1 Πολιτική στάθμευσης
Η πολιτική στάθμευσης σκοπεύει να περιορίσει το χώρο στάθμευσης για μετακινήσεις από τον
τόπο κατοικίας προς τον τόπο εργασίας, για να περιορίσει τη χρήση αυτοκινήτων,
διασφαλίζοντας ότι δεν σημειώνεται αύξηση του αριθμού των χώρων στάθμευσης μακράς
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διάρκειας πέραν των επιπέδων του 1991. Το τοπικό σύστημα σχεδιασμού πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλισθεί ότι ο αριθμός των ιδιωτικών μη οικιστικών χώρων
στάθμευσης δε θα αυξηθεί.
Σκοπός: Να επιτευχθεί μια ισορροπημένη στρατηγική στάθμευσης αυτοκινήτων που θα
περιορίσει τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου και θα προωθήσει την οικονομική ευημερία της
πόλης.
Στόχος: 34 Περιορισμός του αριθμού των χώρων στάθμευσης μακράς διάρκειας στο κέντρο
της πόλης σε περίπου 1800.

5.4.2 Χρέωση των Χρηστών του Οδικού Δικτύου και Τέλος Στάθμευσης Χώρου
Εργασίας
Επισημαίνει ότι η κυβέρνηση προτίθεται να παράσχει στις τοπικές αρχές εξουσία για την
καθιέρωση καθεστώτων χρέωσης των οδικών χρηστών και τελών στάθμευσης χώρου
εργασίας. Ωστόσο, θεωρείται ότι οι πολιτικές στάθμευσης παρέχουν επαρκή περιορισμό στην
αύξηση της κυκλοφορίας προς το παρόν. Υπάρχουν ανησυχίες ότι οι χρεώσεις ή τα τέλη θα
μπορούσαν να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να μετακινηθούν πέρα από τα όρια της πόλης.
Σκοπός: Να διατηρηθεί η χρέωση των οδικών χρηστών και το τέλος στάθμευσης χώρου
εργασίας ως μελλοντικές επιλογές στη διαχείριση της χρήσης αυτοκινήτων, δίνοντας τη δέουσα
προσοχή στα εθνικά πιλοτικά έργα.
Στόχος: 36 Να παρακολουθούνται τα εθνικά πιλοτικά προγράμματα και να επανεξετάζεται
ετησίως η ανάγκη για συστήματα χρέωσης χρηστών του οδικού δικτύου και τελών στάθμευσης
χώρου εργασίας.

5.4.3 Ταξιδιωτική ευαισθητοποίηση
Σημειώνεται το σημερινό χαμηλό επίπεδο εκτίμησης των αρνητικών επιπτώσεων των
εξαρτώμενων από το αυτοκίνητο τρόπων ζωής. Το Συμβούλιο προτίθεται να συμμετάσχει στην
Εθνική Ένωση TravelWise και να συνεισφέρει στο έργο TransXchange για έρευνα σχετικά με
τα δρομολόγια των εθνικών λεωφορειακών γραμμών. Προτείνει την εγκατάσταση
πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο σε έναν διάδρομο και, στη συνέχεια, την επέκταση σε
άλλους διαδρόμους. Σημειώνει ότι παρέχεται δημοσιότητα για την αύξηση της
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις νέες υποδομές για ποδηλασία και περπάτημα.
Σκοπός: Ευαισθητοποίηση του κοινού για τις συνέπειες των αποφάσεων μετακινήσεων που
κάνουν και διασφάλιση της ενημέρωσης αυτών των αποφάσεων.
Στόχος: 37 Να προωθήσει τουλάχιστον μία εκστρατεία / εκδήλωση ευαισθητοποίησης ανά
έτος.

5.4.4 Σχέδια Ταξιδιού
Τα Σχέδια Ταξιδιού χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες για να ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους
να χρησιμοποιούν εναλλακτικές λύσεις πέραν του αυτοκινήτου για τη μετακίνησή τους. Το
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Συμβούλιο θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να διατυπώσουν Σχέδια Ταξιδιού και θα αναπτύξει
ένα Σχέδιο Ταξιδιού για τους δικούς του υπαλλήλους.
Σκοπός: Να ενθαρρυνθεί η υιοθέτηση πράσινων σχεδίων ταξιδιού από όλους τους
σημαντικούς εργοδότες.
Στόχος: 40 Ενθάρρυνση τουλάχιστον ενός σημαντικού εργοδότη ετησίως να αναπτύξει ένα
Σχέδιο Ταξιδιού.

5.4.5 Μετακίνηση προς το σχολείο
Σημειώνεται ότι μεγάλος αριθμός παιδιών μετακινείται στα 52 σχολεία της πόλης και ότι ο
αριθμός των παιδιών που μετακινούνται με αυτοκίνητα είναι συνεχώς αυξανόμενος. Το
Συμβούλιο εισήγαγε μια εντολή κυκλοφορίας για να μπορέσει η αστυνομία να επιβάλει
πρόστιμα σε οδηγούς που σταματούν έξω από τα σχολεία σε σημεία που απαγορεύεται μέσω
σήμανσης. Σκοπός είναι η υλοποίηση πρωτοβουλιών για ασφαλέστερα δρομολόγια προς τα
σχολεία, για την προώθηση του περπατήματος και της ποδηλασίας, συμπεριλαμβανομένης
της παροχής χώρων στάθμευσης για ποδήλατα και δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και
δημοσιότητας.
Σκοπός: Να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών που περπατούν και ποδηλατούν προς στο
σχολείο.
Στόχος: 41 Η υποβοήθηση τουλάχιστον ενός σχολείου ετησίως για την ανάπτυξη μιας
πρωτοβουλίας για ασφαλέστερα δρομολόγια προς τα σχολεία.

5.5 Μείωση της κυκλοφορίας
5.5.1 Μείωση της οδικής κυκλοφορίας
Πρόκειται για τον νόμο περί μείωσης της οδικής κυκλοφορίας και για τη νομοθετική απαίτηση
για την κατάρτιση έκθεσης, η οποία περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ. Σημειώνεται ότι πολλά
από τα μέτρα που προτείνονται στο ΣΒΑΚ είναι συμπληρωματικά στη μείωση της
κυκλοφορίας. Αυτή η υποενότητα συνοψίζει την προσέγγιση του Συμβουλίου για τη θέσπιση
στόχου μείωσης της κυκλοφορίας.
Σκοπός: Να μειωθεί ο προβλεπόμενος ρυθμός αύξησης της κυκλοφορίας σε ώρες αιχμής στο
κέντρο του Νταντί.
Στόχος: 42 Να εξασφαλιστεί ότι η κυκλοφορία δεν θα αυξηθεί περισσότερο από 25% έως το
2021 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1996 στην κεντρική περιοχή του Νταντί στις ώρες αιχμής.

6 Πρόγραμμα Εφαρμογής
Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τα προτεινόμενα από το Συμβούλιο βραχυπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα προγράμματα κεφαλαίου και εσόδων. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες
περιλαμβάνουν επενδύσεις για την απόκτηση ή τη συντήρηση παγίων περιουσιακών
στοιχείων, όπως δρόμοι, γέφυρες και εξοπλισμό, με ένα μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο να
αξίζει περίπου 10.000 λίρες ή παραπάνω. Οι δαπάνες εσόδων αποτελούν βραχυπρόθεσμα
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κόστη για την κάλυψη των τρεχόντων λειτουργικών δαπανών, όπως η τακτική συντήρηση
δρόμων και η επιδότηση των λεωφορείων.
Περιλαμβάνονται δύο πίνακες. Ο πρώτος, ο οποίος περιγράφει ένα τριετές σχέδιο για τις
κεφαλαιουχικές δαπάνες, το οποίο περιγράφει με βάση το όνομα του έργου ή τη φύση των
δαπανών, τις φάσεις των δαπανών για τα οικονομικά έτη 2000/01 έως 2004/05 και τα επόμενα
έτη, παρουσιάζεται παρακάτω.

Φάσεις Δαπανών

Έργο / Φύση των Δαπανών

2000

2001

2002

2003

2004

Επόμενα

/01

/02

/03

/04

/05

Χρόνια

Μικρά Σχέδια
Αποσυμφόρηση Κυκλοφορίας / Παροχή για πεζούς /

50

100

100

100

100

100

65

50

50

50

50

50

Υποδομές Λεωφορείων / Πληροφόρηση

25

25

25

25

25

25

Κράσπεδα σχεδιασμένα για Χαμηλά Λεωφορεία &

30

30

30

30

30

30

50

175

25

250

550

500

25

150

440

375

200

250

50

ποδηλάτες
Φωτεινοί

Σηματοδότες

-

Διαβάσεις

πεζών

και

Φωτισμός
Μεταφορές

Βελτιωμένες Υποδομές
Διαδρομές
Διαδρομή

βορειοανατολικού

/

βορειοδυτικού

διαδρόμου (Βελτιώσεις Περιβάλλοντος)
Διαδρομή βορειοανατολικού διαδρόμου (Βελτιώσεις
Μεταφορών)
Διαδρομή

βορειοδυτικού

διαδρόμου

(Βελτιώσεις

Μεταφορών)
+

Πληροφόρηση

Προτεραιότητα

σε

Πραγματικό

Λεωφορείων

Χρόνο

&

βορειοδυτικού

διαδρόμου
Αποδεκτές πρακτικές
Ανανέωση Φωτισμού Δρόμων

500

500

500

500

500

500

Ανακατασκευές Δρόμων

250

250

250

250

250

250

22 / 36

Βραβευμένη Πόλη - Νταντί

01/10/17

Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Εργασιών Γεφυρών
Μονοπάτια Πεζών
Σύνολο

51

45

50

50

50

50

100

100

100

100

100

100

1371

1975

2270

1755

1155

1105

Το σχέδιο κεφαλαιουχικών δαπανών του ΣΒΑΚ του Νταντί

Ο δεύτερος πίνακας παρουσιάζει τις δαπάνες του 2000/01 των εσόδων του προϋπολογισμού
και τις προβλεπόμενες εκτιμώμενες δαπάνες για την περίοδο 2001/02 έως 2003/04 ως εξής:

Έργο/Φύση

Τελικός

Προβλεπόμενη

Προβλεπόμενη

Προβλεπόμενη

Δαπανών

Προϋπολογισμός

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Εσόδων

2001/02

2002/03

2003/04

2000/01
Έργα Μεταφορών

323

323

323

323

Επιδότηση Δημοσίων

510

480

480

480

1,950

1,500

1,500

1,500

1,937

1,937

1,937

1,937

Φωτισμός Δρόμων

837

837

837

837

Χειμερινή Συντήρηση

603

603

603

603

6,160

5,680

5,680

5,680

Συγκοινωνιών
Μειωμένα

Κόμιστρα

και Κάρτα Ταξί
Οδικό

Δίκτυο

/

Συντήρηση

Σύνολο

Σχέδιο δαπανών των εσόδων του ΣΒΑΚ του Νταντί

Διεξάγεται ανάλυση βάσει δύο σεναρίων που βασίζονται στις επιπτώσεις των διαφορετικών
επιπέδων κεφαλαιουχικών δαπανών στις απαιτήσεις της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης.
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Παράρτημα A Συγκεντρωμένοι στόχοι και μέθοδοι
παρακολούθησης
Αυτή η ανάλυση για τους 42 στόχους προσδιορίζει για κάθε στόχο εάν βραχυπρόθεσμα ή / και
μεσοπρόθεσμα παράγει ή συμβάλλει στο μακροπρόθεσμο όραμα, καθώς και τη μέθοδο
παρακολούθησης των επιπτώσεών του. Ο παρακάτω πίνακας είναι ένα απόσπασμα από την
ανάλυση και δείχνει τρία παραδείγματα στόχων.
Κεντρικές Στήλες
1 – Βραχυπρόθεσμος Στόχος
2 – Μεσοπρόθεσμος Στόχος
3 – Μακροπρόθεσμο Όραμα
Στόχοι

1

2

3

Μέθοδος Παρακολούθησης

Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
Να εξασφαλιστεί ότι η συμβολή των περιοχών που πλέον
μένουν ανεκμετάλλευτες στη συνολική προσφορά
οικοδομικών εκτάσεων ισούται με ή υπερβαίνει τον εθνικό
μέσο όρο του Ηνωμένου Βασιλείου.

•

•

•

Ετήσια ανασκόπηση όλων
των νέων έργων στον τομέα
των κατοικιών στο Νταντί

Να εξετασθούν οι δυνατότητες για
στάθμευσης αυτοκινήτων μέχρι το 2001.

πρότυπα

•

Δομημένο Περιβάλλον
Να εφαρμοσθεί το πρόγραμμα “Ambassador Routes” έως
το 2006.

•

•

Ετήσια αναφορά προόδου

Ατμοσφαιρική Ποιότητα, Εκπομπές και Θόρυβος
Να διασφαλιστεί ότι όλες οι εθνικές απαιτήσεις ποιότητας
του ατμοσφαιρικού αέρα θα επιτευχθούν εντός του
χρονοδιαγράμματος που ορίζεται από την εθνική
στρατηγική για την ποιότητα του αέρα.

•

•

Τακτική παρακολούθηση της
ποιότητας του αέρα και
υποβολή ετήσιων εκθέσεων

Να τεθεί σε λειτουργία ένα Σχέδιο Δράσης για την
Ατμοσφαιρική Ποιότητα μέχρι το 2001.

•

Κοινωνική Ένταξη
Διατήρηση των τρεχόντων προγραμμάτων μειωμένων
κομίστρων με βάση τους τρέχοντες χρήστες και επίπεδα
των κομίστρων.

•

•

Εξασφάλιση ότι όλα τα οχήματα δημόσιων μεταφορών
πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου περί διακρίσεων λόγω
αναπηρίας του 1995 εντός του απαιτούμενου
χρονοδιαγράμματος

•

•

Πεζή Μετακίνηση
Να αυξηθεί έως το 2011 το μερίδιο των ανθρώπων που
περπατούν προς τον τόπο εργασίας τους εντός της πόλης
σε ποσοστό 22%

•

•

Υλοποίηση της τέταρτης ζώνης κυκλοφορίας στο κέντρο
του Νταντί έως το 2002, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα
πεζοδρόμια

•

νέα

Έκθεση στόχου για τον
Ιούνιο του 2001

Έλεγχος για το αν το Σχέδιο
υπάρχει τον Ιούνιο του 2001
•

Προγράμματα επιστροφής
από τους διαχειριστές των
λεωφορείων

Παρακολούθηση προόδου
και έκθεση το Δεκέμβριο του
2000

•

Εξέταση των Στοιχείων
Απογραφής του 2001 και
2011

Καταγραφή της προόδου το
Δεκέμβριο του 2001
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Ποδηλασία
Να διπλασιαστεί το επίπεδο της ποδηλασίας μέχρι το
2001, και να διπλασιαστεί επιπλέον μέχρι το 2011.

•

•

Μοτοποδήλατα και Μοτοσικλέτες
Διπλασιασμός των χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών στο
κέντρο της πόλης έως το 2002.

•

Μέτρηση των διαθέσιμων
χώρων στάθμευσης
μοτοσικλετών στο κέντρο της
πόλης και αναφορά το
Δεκέμβριο του 2001.

Λεωφορεία
Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών τοπικών λεωφορείων να έχουν
εγγραφεί επίσημα σε "Συμβόλαια Σύμπραξης Ποιότητας
Λεωφορείων" έως το 2001.

•

Παρακολούθηση της
προόδου και έκθεση το
Δεκέμβριο του 2000.

Να αυξηθεί το επίπεδο χρήσης των λεωφορείων για
μετακινήσεις προς την εργασία στο Νταντί σε 33% μέχρι το
2011.

•

•

Ταξί και Μισθωμένα Ιδιωτικά Οχήματα
Να διατηρηθεί ο αριθμός των ταξί στα 507, όπως στη
μελέτη.

•

•

Εξέταση του μητρώου των
αδειών ταξί σε ετήσια βάση.

Να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το νόμο περί
διακρίσεων λόγω αναπηρίας, ειδικά όσον αφορά τα ταξί.

•

•

Βεβαίωση ότι το μητρώο
περιέχει λεπτομέρειες
σχετικά με τον νόμο περί
διακρίσεων λόγω αναπηρίας,
ώστε να επιτρέπεται η
παρακολούθηση της
συμμόρφωσης.

Εθελοντικές και Κοινοτικές Μεταφορές
Συνεργασία με τον εθελοντικό τομέα για την προώθηση
ενός πιλοτικού προγράμματος Dial-a-Ride μέχρι το 2001.

•

Παρακολούθηση της
προόδου και έκθεση το
Δεκέμβριο του 2000.

Ίδρυση ενός πρακτορείου μικρών λεωφορείων για την
παροχή μεσιτείας οχημάτων και άλλων υπηρεσιών σε
ομάδες χρηστών και ομάδες με τα δικά τους οχήματα έως
το 2003.

•

Αναφορά προόδου τον Ιούλιο
του 2002.

Σιδηρόδρομος
Διπλασιασμός των σιδηροδρομικών μετακινήσεων προς
την εργασία έως το 2011.

•

Δημιουργία ενός φόρουμ μέχρι το 2001, που θα
αποτελείται από τους αρμόδιους φορείς σιδηροδρόμων,
τους υπεύθυνους της RailTrack, το Εμπορικό
Επιμελητήριο και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό την

•

•

•

•

•

Εξέταση των εθνικών
δεδομένων απογραφών του
2001 και 2011,
παρακολούθηση των
επιπέδων ποδηλασίας
χρησιμοποιώντας την
"πράσινη" κυκλική διαδρομή,
5 μόνιμους χώρους
καταμέτρησης και
παρατήρηση της ετήσιας
χρήσης.

Εξέταση των εθνικών
δεδομένων απογραφών του
2001 και 2011.

Εξέταση των εθνικών
δεδομένων απογραφών του
2001 και 2011.
Παρακολούθηση της
προόδου και έκθεση το
Δεκέμβριο του 2000.
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παροχή υπηρεσιών στις κατάλληλες ώρες της ημέρας σε
προσβάσιμους σταθμούς.
Εμπορεύματα
Να δημιουργηθεί μια σύμπραξη ποιότητας εμπορευμάτων,
η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους του
Συμβουλίου,
τοπικές
επιχειρήσεις,
μεταφορείς
εμπορευμάτων, Forth Ports (Λιμάνι του Νταντί), το
Εμπορικό Επιμελητήριο, την Ένωση Εμπορευματικών
Μεταφορών και την Αστυνομία του Tayside έως το 2001.

•

Παρακολούθηση της
προόδου και έκθεση το
Δεκέμβριο του 2000.

Δημοσίευση μιας ιεραρχίας των δρόμων και ενός οδηγού
διανομής εμπορευμάτων έως το 2002.

•

Παρακολούθηση προόδου
και ετήσια αναφορά

Εξωτερικές Συνδέσεις
Εκπόνηση μελέτης για τη βιωσιμότητα και την
καταλληλότητα
ενός
χώρου
σιδηροδρομικών
εμπορευματικών μεταφορών για το Νταντί και αναφορά
έως το 2002.

•

•

Αναφορά της κατάστασης το
Δεκέμβριο του 2001.

Επιδίωξη περαιτέρω αεροπορικών δρομολογίων για τη
διασφάλιση δύο ακόμη προορισμών μέχρι το 2005.

•

•

Αναφορά της κατάστασης το
Δεκέμβριο του 2004.

Κύριοι Δρόμοι
Να
υπάρξουν
συστήματα
βελτίωσης
για
τις
βορειοανατολικές και βορειοδυτικές (υπόκεινται σε επιτυχή
προσφορά του Ταμείου Δημοσίων Συγκοινωνιών) οδικές
αρτηρίες, που θα εφαρμοστούν μέχρι το 2004.

•

•

Παρακολούθηση προόδου
και ετήσια αναφορά

Μέχρι τον Ιούλιο του 2001, να έχει σχεδιαστεί και να είναι
έτοιμο προς εφαρμογή ένα πρόγραμμα για τη βελτίωση
των χρόνων μετακίνησης των δημόσιων συγκοινωνιών σε
όλο τον Kingsway, επιτρέποντας έτσι μια προσφορά για τη
μελλοντική χρηματοδότηση των δημοσίων συγκοινωνιών
της Σκωτίας.

•

Διαχείριση Κυκλοφορίας
Εκκίνηση ενός προγράμματος για την παροχή
προτεραιότητας σε λεωφορεία, σε τουλάχιστον 5
σηματοδοτημένες διασταυρώσεις ανά έτος μεταξύ του
2000 και του 2005.

•

Αξιολόγηση των συνθηκών των πεζών και των οχημάτων
με σκοπό τη δημιουργία 6 διαβάσεων σε κατάλληλες
θέσεις έως το έτος 2002.

•

Οδική Ασφάλεια
Να επιτευχθεί μείωση των ατυχημάτων που να είναι
τουλάχιστον ίση με τους εθνικούς στόχους.

•

Παρακολούθηση της
προόδου και έκθεση τον
Ιανουάριο του 2001.

•

Παρακολούθηση της
προόδου και έκθεση το
Δεκέμβριο του 2002.

Παρακολούθηση της
προόδου και έκθεση το
Δεκέμβριο του 2001.

•

•

Χρήση της ηλεκτρονικής
βάσης δεδομένων
ατυχημάτων για
παρακολούθηση της
σοβαρότητας και του αριθμού
των τροχαίων ατυχημάτων
και αναφορά της κατάστασης
ετησίως.
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Κόμβοι
Να πραγματοποιηθεί μελέτη για τον εντοπισμό κόμβων
έως το 2001.

•

Επίβλεψη της μελέτης και
έκθεση το Δεκέμβριο του
2001.

Έως τον Ιούλιο του 2001, να έχει σχεδιαστεί και να είναι
έτοιμο προς εφαρμογή ένα πρόγραμμα αεροπορικού /
σιδηροδρομικού / λεωφορειακού κόμβου δίπλα στο
αεροδρόμιο του Νταντί, προκειμένου να εξεταστεί η
προσφορά για τη μελλοντική χρηματοδότηση των
δημοσίων συγκοινωνιών της Σκωτίας.

•

Αναφορά προόδου τον
Ιανουάριο του 2001.

Συντήρηση
Οδικό Δίκτυο - Μείωση των περιστατικών σωματικών
βλαβών στο οδικό δίκτυο κατά 10% βάσει των στοιχείων
του 1995/96 έως το 2002.

•

Εξέταση του μητρώου των
καταγγελιών και αναφορά το
Δεκέμβριο του 2000.

Χειμερινή Συντήρηση
Μείωση των περιστατικών σωματικών βλαβών κατά 10%
βάσει των στοιχείων του 1995/1996 μέχρι το 2002

•

Εξέταση του μητρώου των
καταγγελιών και αναφορά το
Δεκέμβριο του 2000.

Συντήρηση Γεφυρών
Να καλυφθούν οι καθυστερήσεις των εκκρεμών τακτικών
εργασιών συντήρησης των γεφυρών έως το 2003.

•

Αναφορά το Δεκέμβριο του
2001.

Πολιτικές Στάθμευσης
Περιορισμός του αριθμού των χώρων παρατεταμένης
στάθμευσης στο κέντρο της πόλης σε περίπου 1800.

•

•

•

Διεξαγωγή ετήσιας έρευνας
σχετικά με τους διαθέσιμους
χώρους παρατεταμένης
στάθμευσης.

Χρέωση των Χρηστών του Οδικού Δικτύου και Τέλος
Στάθμευσης Χώρου Εργασίας
Να παρακολουθούνται τα εθνικά πιλοτικά προγράμματα
και να επανεξετάζεται ετησίως η ανάγκη για συστήματα
χρέωσης χρηστών του οδικού δικτύου και τελών
στάθμευσης χώρου εργασίας.

•

•

•

Παρατήρηση των εθνικών
πιλοτικών προγραμμάτων και
αναφορά ετησίως κάθε
Ιούνιο.

Ταξιδιωτική Ευαισθητοποίηση
Να προωθηθεί τουλάχιστον μία εκστρατεία / εκδήλωση
ευαισθητοποίησης ανά έτος.

•

•

•

Έκθεση σχετικά με την
εκστρατεία / εκδήλωση το
Δεκέμβριο κάθε έτους.

Να υπάρχουν πληροφορίες για τις δημόσιες συγκοινωνίες
στο 30% των στάσεων μέχρι το 2001.

•

Διατήρηση μητρώου
πληροφοριών των στάσεων
των λεωφορείων και
αναφορά της κατάστασης
ετησίως κάθε Δεκέμβριο.

Σχέδια Ταξιδιού
Να έχει το Δημοτικό Συμβούλιο του Νταντί ένα Σχέδιο
Ταξιδιού μέχρι τον Ιούνιο του 2001.

•

Παρακολούθηση προόδου
και αναφορά της κατάστασης
το Δεκέμβριο του 2000.

Ενθάρρυνση τουλάχιστον ενός σημαντικού εργοδότη
ετησίως να αναπτύξει ένα Σχέδιο Ταξιδιού.

•

•

•

Παρακολούθηση προόδου
και ετήσια αναφορά

Μετακινήσεις προς το Σχολείο

•

•

•

Αναφορά προόδου το
Δεκέμβριο κάθε έτους
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Η υποβοήθηση τουλάχιστον ενός σχολείου ετησίως για την
ανάπτυξη μιας πρωτοβουλίας για ασφαλέστερα
δρομολόγια προς τα σχολεία.
Μείωση Οδικής Κυκλοφορίας
Να εξασφαλιστεί ότι η κυκλοφορία δε θα αυξηθεί
περισσότερο από 25% έως το 2021 σε σύγκριση με τα
επίπεδα του 1996 στην κεντρική περιοχή του Νταντί στις
ώρες αιχμής.

Παράρτημα Β

•

•

•

Ετήσια αναφορά για
ενδεικτική παρακολούθηση
των συστημάτων αυτόματης
καταμέτρησης κυκλοφορίας
και πενταετής για πλήρη
παρακολούθηση

Ανάλυση Στοιχείων

Αυτή η ανάλυση αναφέρει το σκοπό κάθε βασικού στοιχείου και αξιολογεί τον τρόπο με τον
οποίο αυτό συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών υψηλότερου επιπέδου, με βαθμολόγηση 1
- μέγιστη συνεισφορά, 2 - σημαντική συμβολή ή 3 - μικρή συνεισφορά. Αυτά στη συνέχεια
συμψηφίζονται για να δώσουν μια συνολική βαθμολογία η οποία αντιπροσωπεύει την
«Έμφαση του Στόχου», που όσο αυξάνεται δείχνει σημαντικότερη συμβολή στο ΣΒΑΚ
συνολικά.

Παράρτημα Γ Καταστατική έκθεση για το νόμο περί μείωσης της
οδικής κυκλοφορίας
Πρόκειται για μια έκθεση που εκπονήθηκε για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας
συγκεκριμένης νομοθεσίας, του νόμου περί μείωσης της οδικής κυκλοφορίας.
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Σύνοψη του ΣΒΑΕΑ του Νταντί
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας
(ΣΒΑΕΑ) του Νταντί περιέχει πέντε κεφάλαια και ένα
παράρτημα, και αποτελείται από 22 σελίδες. Είναι
διαθέσιμο εδώ. Παρακάτω παρέχεται μια σύνοψη
κάθε κεφαλαίου.

Πλαίσιο
Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στο έργο ENCLOSE
και αναφέρει ότι το ΣΒΑΕΑ αποσκοπεί στην
αξιοποίηση των σημερινών πρωτοβουλιών για την
επέκταση των σκοπών και την επίτευξη ενεργειακά
αποδοτικότερης εφοδιαστικής αλυσίδας και μείωσης
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που
σχετίζονται με τις εμπορευματικές μεταφορές.
Αναφέρονται οι σχετικές εθνικές, περιφερειακές και
τοπικές νομοθεσίες και πολιτικές.

Γενικές Πληροφορίες και Βασικά Ζητήματα
Παρέχονται γενικές πληροφορίες σχετικά με την πόλη (πληθυσμός, φυσικά χαρακτηριστικά και
οικονομία), προσδιορίζεται η ποιότητα του αέρα ως μείζον θέμα και περιγράφεται ο ρόλος της
Περιφερειακής Σύμπραξης Μεταφορών (RTP) στο σχεδιασμό εμπορευματικών μεταφορών.
Εξετάζονται τα ζητήματα που
σχετίζονται με την εφοδιαστική
αλυσίδα του Νταντί, συνοψίζοντας
τα συμπεράσματα της πρώτης
εκδήλωσης ευαισθητοποίησης.
Παρέχονται πληροφορίες σχετικά
με τα σχέδια δράσης του
Συμβουλίου για την ποιότητα του
αέρα και το θόρυβο και με τις
τρέχουσες πρωτοβουλίες για τις
εμπορευματικές μεταφορές από το
Συμβούλιο και την Περιφερειακή
Σύμπραξη
Μεταφορών.
Οι
τελευταίες
περιλαμβάνουν
τη
βελτίωση της πρόσβασης στο λιμάνι του Νταντί, τη σύσταση Σύμπραξης Ποιότητας
Εμπορευμάτων και τη διερεύνηση της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου κέντρου
εμπορευμάτων.
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Παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με την προσέγγιση της διαχείρισης της κυκλοφορίας στο
κέντρο της πόλης, η οποία περιλαμβάνει ελέγχους για την πρόσβαση σε και μέσα από μια
περιοχή που βρίσκεται στην εσωτερική περιφερειακή οδό της πόλης, πεζοδρόμηση και
χρονικό περιορισμό της πρόσβασης των οχημάτων σε κύριους εμπορικούς δρόμους, καθώς
και ρύθμιση και επιβολή στο σύνολο των πεζοδρομίων. Αναφέρονται επίσης τα Ευφυή
Συστήματα Μεταφορών της πόλης που ελέγχουν τη σηματοδότηση, οι πινακίδες μεταβλητών
μηνυμάτων σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV)
και η πληροφόρηση των επιβατών λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο.
Περιλαμβάνεται μια ενότητα για το γενικό πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, που
περιλαμβάνει συγκεκριμένους κανονισμούς για την κυκλοφορία επαγγελματικών οχημάτων και
οχημάτων εμπορευματικών μεταφορών και μια επισκόπηση των κυριότερων τύπων ροών
εφοδιαστικής αλυσίδας με βάση ταξινομημένες μετρήσεις της κυκλοφορίας και στοιχεία
έρευνας των λιανεμπόρων.

Σκοποί
Το κεφάλαιο αυτό απαριθμεί τους σκοπούς του
ΣΒΑΕΑ, οι οποίοι αφορούν:





Ενεργειακά αποδοτικότερη εφοδιαστική
αλυσίδα στο Νταντί.
Μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων των εμπορευματικών
μεταφορών.
Κατοχή ηγετικού ρόλου του Δημοτικού
Συμβούλιου στη μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το Σχέδιο
Aπαριθμεί ένα πρόγραμμα μέτρων
που κατανέμoνται σε βραχυπρόθεσμα
μέτρα (2014-2017), μεσοπρόθεσμα
(2018-2023) και μακροπρόθεσμα
(μετά το 2023). Το βραχυπρόθεσμο
πρόγραμμα
αντικατοπτρίζει
την
τρέχουσα
κατάσταση
των
οικονομικών
περιορισμών.
Υποδεικνύει ότι η εφαρμογή του
μεσοπρόθεσμου
προγράμματος
μπορεί να είναι δυνατή νωρίτερα
καθώς
προκύπτουν
ευκαιρίες
χρηματοδότησης. Η εφαρμογή του
μεσοπρόθεσμου προγράμματος θα
επανεξεταστεί κατά την περίοδο 2018
- 2023. Η εισαγωγή υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι προθεσμίες του ΣΒΑΕΑ

30 / 36

Βραβευμένη Πόλη - Νταντί

01/10/17

προσαρμόζονται με άλλες στρατηγικές όπως η Περιφερειακή Στρατηγική Μεταφορών και οι
ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα αποσκοπεί στη συνέχιση των σημερινών πρωτοβουλιών.
Εκτός από τους ελέγχους διαχείρισης της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στην κεντρική περιοχή, έχουν
υλοποιηθεί πρωτοβουλίες ειδικά για την
προώθηση της βιώσιμης αστικής
εφοδιαστικής
αλυσίδας.
Αυτές
περιλαμβάνουν: την εισαγωγή του
περιβαλλοντικού
προγράμματος
αναγνώρισης στόλου ECOStars για
ημιφορτηγά και φορτηγά, την ανάπτυξη
διαδικτυακής πληροφόρησης σχετικά με τη δρομολόγηση των φορτηγών, και τη χρήση
ηλεκτροκίνητων οχημάτων του Συμβουλίου. Υποδεικνύει επίσης ότι θα διερευνηθεί η
σκοπιμότητα μιας Ζώνης Χαμηλών Εκπομπών για την περιοχή του κέντρου.
Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις δράσεις: τη μεταφορά των αγορών των
πελατών σε λεωφορεία Park & Ride, η οποία θα εξαρτηθεί προφανώς από την πρόοδο της
εφαρμογής των συστημάτων Park & Ride, την πιθανή ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου κέντρου
εμπορευμάτων και την περαιτέρω ανάπτυξη πληροφοριών που βασίζονται στο διαδίκτυο, σε
εφαρμογές και στη δορυφορική πλοήγηση για τους διαχειριστές εμπορευμάτων / εφοδιαστικών
αλυσίδων στο Νταντί.
Το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο συστήματα, τα οποία απαιτούν
σημαντικά επίπεδα επενδύσεων. Πρόκειται για την ανάπτυξη σιδηροδρομικής γραμμής
εμπορευματικών μεταφορών στο λιμάνι του Νταντί για την ενθάρρυνση της μετάβασης από τις
οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές και, εάν είναι εφικτό, βελτιώσεις του αυτοκινητοδρόμου
Α90 μέσω / γύρω από το Νταντί, οι οποίες θα ωφελήσουν τόσο τις ροές της εφοδιαστικής
αλυσίδας στο Νταντί, όσο και τις οδικές μεταφορές μεγαλύτερων αποστάσεων που διέρχονται
από την πόλη.

Αξιολόγηση των Πρωτοβουλιών
Το κεφάλαιο 5 παρέχει τα βασικά στοιχεία της εφοδιαστικής αλυσίδας βασισμένα σε
ταξινομημένες μετρήσεις της κυκλοφορίας στους κύριους δρόμους, στον αριθμό των
επαγγελματικών οχημάτων που εισέρχονται στο κέντρο της πόλης και σε μετρήσεις της
ποιότητας
του
ατμοσφαιρικού
αέρα
χρησιμοποιώντας
υπάρχοντες
σταθμούς
παρακολούθησης που βρίσκονται σε βασικά σημεία σε όλη την πόλη. Διεξάγεται σύντομη
αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων έργων χρησιμοποιώντας διαθέσιμα
δεδομένα.
Χρήση ηλεκτρικών οχημάτων του Δημοτικού Συμβουλίου του Νταντί
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Νταντί διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους οχημάτων
στην περιοχή Tayside με πάνω από 600 οχήματα. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των
οχημάτων έχουν είτε πετρελαιοκινητήρες είτε βενζινοκινητήρες που εκπέμπουν CO2, NO2 και
PM10. Τα ηλεκτρικά οχήματα βοηθούν το Συμβούλιο στην επίτευξη των περιβαλλοντικών
στόχων του, καθώς δεν παράγουν επιβλαβείς εκπομπές. Επιτυγχάνεται, επίσης, μείωση των
εκπομπών CO2 από ηλεκτρικά οχήματα. Ο Δήμος του Νταντί είναι μια πολύ συμπαγής περιοχή
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και τα ηλεκτρικά οχήματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για το Συμβούλιο, καθώς οι αποστάσεις
τείνουν να είναι σχετικά μικρές σε σύγκριση με άλλες τοπικές περιοχές.
Η τιμή αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων είναι μεγαλύτερη από ότι των αντίστοιχων οχημάτων
βενζίνης και πετρελαίου. Τα στοιχεία μέχρι σήμερα δείχνουν ότι, κατά τη διάρκεια της ζωής
τους, τα ηλεκτρικά οχήματα είναι λιγότερο δαπανηρά καθώς το κόστος καυσίμων και
συντήρησης είναι αναλογικά μικρότερο.
Έχει υπολογιστεί η παραγωγή CO2 για τον υπάρχοντα στόλο 39 ηλεκτρικών οχημάτων.
Συνολικά στο Νταντί υπολογίζεται ότι τα οχήματα εξοικονομούν 66,1 τόνους CO2 ετησίως και
εντός του κέντρου 0,6 τόνους CO2 ετησίως. Εξετάζεται ένα λογισμικό δρομολόγησης ώστε να
βελτιστοποιήσει τις μετακινήσεις μακριά από το κέντρο.
Μεταφορά των αγορών των πελατών σε λεωφορεία Park & Ride
Δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί το κόστος της μεταφοράς των αγορών των πελατών σε
λεωφορεία Park & Ride καθώς η λεπτομερής λειτουργία των υπηρεσιών δεν είναι γνωστή αυτή
τη στιγμή. Προβλέπεται ότι ο αντίκτυπος θα είναι να μειωθεί η ανάγκη οδήγησης στο κέντρο
της πόλης για τη συλλογή προϊόντων μεγάλου όγκου και βάρους από τα καταστήματα. Θα
μπορούσε επίσης να μειώσει την ανάγκη των λιανεμπόρων να πραγματοποιούν παραδόσεις
αυτών των προϊόντων από τα καταστήματα του κέντρου στις οικίες των αγοραστών, με καθαρή
μείωση των διανυθέντων χιλιομέτρων των οχημάτων παράδοσης. Η μέτρηση του αντίκτυπου
στις αποστάσεις των οχημάτων παράδοσης στην κεντρική περιοχή, ελλείψει λεπτομερέστερης
αξιολόγησης, δεν είναι δυνατή.
Τα δεδομένα για την αξιολόγηση αυτής της πρωτοβουλίας μπορούν να διατεθούν από το
πιλοτικό πρόγραμμα Den Bosch, το οποίο αποτελεί μέρος του έργου ENCLOSE.
Κέντρο Ενοποίησης
Τα αποτελέσματα μιας μελέτης σκοπιμότητας που διεξήχθη το 2010/11 παρείχαν ένα
ενδεικτικό κόστος λειτουργίας για ένα κέντρο ενοποίησης στο Περθ μεταξύ £120.000 και
£345.000 ετησίως. Αυτό βασίζεται σε υποθέσεις χρήσης υφιστάμενων εγκαταστάσεων
εφοδιαστικής αλυσίδας και σε ένα μόνο ηλεκτρικό όχημα παράδοσης να εκτελεί τέσσερις
διαδρομές ανά ημέρα. Η κατασκευή μιας νέας αποθήκης θα οδηγούσε σε σημαντικές
κεφαλαιουχικές δαπάνες. Αυτές οι υποθέσεις ισχύουν εξίσου και σε ένα κέντρο ενοποίησης
στο Νταντί.
Η μελέτη εξέτασε τις επιπτώσεις ενός κέντρου ενοποίησης για εξυπηρέτηση του Νταντί και
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, με ποσοστό απορρόφησης των λιανικών πωλήσεων 20%, θα
ήταν δυνατή η μείωση των εκπομπών μέχρι τα ακόλουθα επίπεδα:
 CO2 96.1 - 113.6 τόνοι ετησίως (μείωση 11.8 - 13.9%)
 NOx 555 - 646 κιλά ετησίως (μείωση 12.5 - 13.2%)
 PM10 29.5 - 31.2 κιλά ετησίως (μείωση 13.3 - 13.4%) Σχέδιο Βιώσιμης Εφοδιαστικής

Αλυσίδας του Νταντί – Προσχέδιο
Περαιτέρω ανάπτυξη πληροφοριών που βασίζονται στο διαδίκτυο, σε εφαρμογές και
στη δορυφορική πλοήγηση για τους διαχειριστές εμπορευμάτων / εφοδιαστικών
αλυσίδων στο Νταντί
Δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί το κόστος επέκτασης των υφιστάμενων διαδικτυακών
πληροφοριακών συστημάτων. Οποιοσδήποτε αντίκτυπος θα πρέπει να είναι θετικός όσον
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αφορά τη μείωση των μη απαραίτητων διανυθέντων χιλιομέτρων και την παροχή οχημάτων
για την αποφυγή οδικής συμφόρησης, καθυστερήσεων σε οδικά έργα κ.λπ.
Ανάπτυξη σιδηροδρομικής γραμμής εμπορευματικών μεταφορών στο λιμάνι του
Νταντί
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πλήρη στοιχεία για τον προσδιορισμό της δυνητικής ισχύος μιας
σιδηροτροχιάς. Πιθανά οφέλη θα ήταν η μείωση των ροών των βαρέων επαγγελματικών
οχημάτων, ιδιαίτερα κατά μήκος του δυτικού και κεντρικού τμήματος του Kingsway, με
επακόλουθο αντίκτυπο στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τις εκπομπές CO2.
Οι λιμενικοί διαχειριστές προσπαθούν επί του παρόντος να κατευθύνουν τις ροές φορτηγών
μακριά από την κεντρική περιοχή, με επίκεντρο την ανατολική πρόσβαση στον Stannergate
και από εκεί στους αυτοκινητοδρόμους Α92 και Α90.
Αυτοκινητόδρομος A90 μέσα / γύρω από το Νταντί
Απαιτούνται περαιτέρω εργασίες για να διαπιστωθεί η σκοπιμότητα οποιασδήποτε από τις
επιλογές βελτίωσης του A90 μέσω / γύρω από το Νταντί.

Έλεγχος
Προβλέπεται παρακολούθηση, που θα περιλαμβάνει επανάληψη των μετρήσεων κυκλοφορίας
των επαγγελματικών οχημάτων που εισέρχονται στην κεντρική περιοχή, και η οποία θα
υλοποιηθεί στο τέλος της βραχυπρόθεσμης περιόδου το 2017 και πάλι στο τέλος της
μεσοπρόθεσμης περιόδου το 2023. Θα πραγματοποιηθεί παρακολούθηση της ποιότητας του
αέρα σε ετήσια βάση, χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους χώρους παρακολούθησης.

Παράρτημα
Το Παράρτημα παρουσιάζει τις τοποθεσίες των χώρων φόρτωσης στο κέντρο του Νταντί.
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Οι προσπάθειες του Νταντί για
Επικοινωνία και Συμμετοχή των
Εμπλεκόμενων Φορέων
Στην ανάπτυξη Τοπικής Στρατηγικής Μεταφορών (ΣΒΑΚ)
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Νταντί δημοσίευσε ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ) με τον τίτλο Τοπική Στρατηγική Μεταφορών (ΤΣΜ), τον Οκτώβριο του 2000. Το ΣΒΑΚ
εκπονήθηκε ως απάντηση στη Λευκή Βιβλίο του Ηνωμένου Βασιλείου του 1998 "Ταξιδιωτικές
Επιλογές για τη Σκωτία", η οποία ενθάρρυνε αλλά δεν απαιτούσε από κάθε τοπική αρχή στη
Σκωτία να παράγει ένα ΣΒΑΚ. Η κυβέρνηση πρότεινε ότι «Η Τοπική Στρατηγική Μεταφορών
θα καθορίσει τα σχέδια και τις προτεραιότητες των αρχών για την ανάπτυξη μιας
ολοκληρωμένης πολιτικής μεταφορών, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ανθρώπων της εν
λόγω περιοχής, με τρόπο που να συνάδει με τους γενικούς στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης».
Ως εκ τούτου, το ΣΒΑΚ ήταν ένα μη νομοθετικό έγγραφο, αλλά η νομοθεσία απαιτούσε από
τις τοπικές αρχές να ακολουθήσουν καθοδήγηση σχετικά με την ανάπτυξή του. Αυτή η
καθοδήγηση είναι διαθέσιμη στο http://www.gov.scot/Resource/Doc/37428/0026480.pdf.
Το ΣΒΑΚ αναπτύχθηκε με τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους που διέθετε το
Συμβούλιο εκείνη τη στιγμή. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές διαβουλεύσεις του
Συμβουλίου για να συνδράμουν στην ανάπτυξη ενός προσωρινού ΣΒΑΚ. Αυτό ήταν ιδιαίτερα
σημαντικό για να δοθεί ένα όραμα για τη συνολική κατεύθυνση της Στρατηγικής, καθώς και να
βοηθηθεί η ανάπτυξη στόχων, ο προσδιορισμός ευκαιριών και η διαμόρφωση πολιτικών και
πρωτοβουλιών.
Το προσωρινό ΣΒΑΚ υποβλήθηκε στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Μεταφορών του
Συμβουλίου στις 25 Οκτωβρίου 1999 με σύσταση προς τους Συμβούλους της Επιτροπής να
διεξάγουν ευρείες διαβουλεύσεις. Το έγγραφο κυκλοφόρησε έπειτα σε οργανισμούς σχετικούς
με τις μεταφορές στην πόλη για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους. Οι οργανισμοί που
συμμετείχαν ήταν: η Κυβέρνηση της Σκωτίας, εθνικές αντιπροσωπευτικές οργανώσεις που
ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της γης (όπως η Ομοσπονδία Γαιοκτημόνων της Σκωτίας, η
Ένωση Οικοδόμων Σκωτίας), συμβουλευτικά όργανα σχεδιασμού, γειτονικά Συμβούλια,
πολιτικά κόμματα, εθνικοί φορείς συμφερόντων στον τομέα των μεταφορών, τοπικοί
αναπτυξιακοί φορείς γης, περιβαλλοντικές οργανώσεις, μεταφορείς και Κοινοτικά Συμβούλια
(ένα κοινοτικό συμβούλιο αποτελείται από εθελοντικούς φορείς και δημιουργείται από τους
κατοίκους της περιοχής για να ενεργεί εκ μέρους της περιοχής του). Τα σχόλια που ελήφθησαν
χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση ενός οριστικού ΣΒΑΚ, το οποίο στη συνέχεια
επανακυκλοφόρησε για τελικά σχόλια. Οι τελικές παρατηρήσεις, μαζί με το τροποποιημένο
οριστικό ΣΒΑΚ, υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Μεταφορών για έγκριση στις 30
Οκτωβρίου 2000.
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Στρατηγικής

Μεταφορών

Σκοπός ήταν να αναθεωρηθεί το ΣΒΑΚ το 2003. Ωστόσο, το κοινοβούλιο της Σκωτίας
δημιούργησε ένα νέο σύστημα περιφερειακού σχεδιασμού μεταφορών. Αυτό εισήγαγε μια
κανονιστική απαίτηση για την εκπόνηση μιας περιφερειακής στρατηγικής μεταφορών (ΠΣΜ).
Συμπεριλήφθηκε το Νταντί μαζί με το Άνγκους, το Περθ και Κινρός και το Στέρλινγκ στην
περιοχή του Tayside και της κεντρικής Σκωτίας. Το κοινοβούλιο της Σκωτίας παρείχε
χρηματοδότηση για να καταστεί δυνατή η εκτεταμένη διαβούλευση και η ανάπτυξη σεναρίων
του νέου Περιφερειακού ΣΒΑΚ. Η ανάπτυξή του έπρεπε να ακολουθήσει την καθοδήγηση της
κυβέρνησης και κάθε περιφερειακό ΣΒΑΚ υπόκειται στην έγκριση των υπουργών της Σκωτίας,
λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στη χρηματοδότηση έργων μεγάλης κλίμακας.
Το Περιφερειακό ΣΒΑΚ που καλύπτει το Νταντί παρέχει ένα παρόμοιο πλαίσιο πολιτικής, και
κατά συνέπεια ο Δήμος του Νταντί έχει διατηρήσει το ΣΒΑΚ του, το οποίο ενσωματώνει
λεπτομερέστερες τοπικές πολιτικές και προγράμματα. Περαιτέρω ανάπτυξη των στοιχείων /
προγραμμάτων / δράσεων του ΣΒΑΚ θεωρείται αναγκαία για την αντιμετώπιση των
μεταβαλλόμενων συνθηκών. Βασική δράση ήταν η ανάπτυξη του Σχεδίου Βιώσιμης
Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΣΒΑΕΑ), το οποίο παρέχει μια πιο λεπτομερή στρατηγική για την
εφοδιαστική αλυσίδα της πόλης. Ωστόσο, το ΣΒΑΚ στο σύνολό του δεν έχει περάσει στη
δεύτερη γενιά των ΣΒΑΚ.

Στην ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας
(ΣΒΑΕΑ)
Η ανάπτυξη του ΣΒΑΕΑ αναλήφθηκε με χρηματοδότηση του προγράμματος «Ευφυής ενέργεια
για την Ευρώπη» στο πλαίσιο του έργου ENCLOSE. Ένας από τους βασικούς στόχους αυτού
του έργου ήταν η ανάπτυξη καθοδήγησης για την παραγωγή ενός ΣΒΑΕΑ και συνεπώς η
συμμετοχή των εμπλεκομένων ακολούθησε ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του
έργου.
Το ΣΒΑΕΑ του Νταντί, στα αρχικά στάδια, χρησιμοποίησε μια έρευνα των λιανοπωλητών στο
κέντρο της πόλης που είχε αναληφθεί για μια άλλη πρωτοβουλία, αλλά η οποία πληρούσε τις
απαιτήσεις για την ανάπτυξη του ΣΒΑΕΑ. Η έρευνα περιελάμβανε ένα ερωτηματολόγιο που
κυκλοφόρησε σε όλα τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης για τη συλλογή πληροφοριών
σχετικά με τη φύση και τη συχνότητα των
παραδόσεων και απόψεων σχετικά με τα
προβλήματα στις παραδόσεις.
Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων
επικεντρώθηκε σε δύο «Εκδηλώσεις
Ευαισθητοποίησης» (ARE). Η πρώτη
έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2013 και
περιελάμβανε παρουσιάσεις σχετικά με τις
εθνικές,
περιφερειακές
και
τοπικές
προτεραιότητες και πρωτοβουλίες, τις
απόψεις των διαχειριστικών φορέων και τα
θέματα
ατμοσφαιρικής
ποιότητας.
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Ακολούθησε ένα εργαστήριο που διοργανώθηκε από μια εταιρεία ανεξάρτητων συμβούλων.
Προσκεκλημένοι ήταν: η κυβέρνηση της Σκωτίας, Περιφερειακές Συμπράξεις Μεταφορέων,
άλλα τμήματα του δημοτικού συμβουλίου του Νταντί, σύμβουλοι, εθνικοί φορείς
εκπροσώπησης των μεταφορών (όπως ο Σύνδεσμος Εμπορευματικών Μεταφορών και η
Ένωση Οδικών Μεταφορών), διαχειριστές εμπορευματικών μεταφορών και εμποροι,
εκπρόσωποι των λιανοπωλητών και των εμπόρων του Νταντί. Οι εκδηλώσεις αυτές επιδίωξαν
να εντοπίσουν ζητήματα που συνδέονται με την εφοδιαστική αλυσίδα των πόλεων, όπως οι
δυσκολίες στην πραγματοποίηση των παραδόσεων, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά
ζητήματα που προκύπτουν από τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και
βελτιώσεις ή λύσεις που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν. Τα συμπεράσματά τους
χρησιμοποιήθηκαν για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός προσχεδίου του ΣΒΑΕΑ.
Μια δεύτερη εκδήλωση ευαισθητοποίησης διεξήχθη δώδεκα μήνες αργότερα. Ένα προσχέδιο
του ΣΒΑΕΑ επισυνάφθηκε στις προσκλήσεις για την εκδήλωση, η οποία αποτελούνταν και
πάλι από ένα εργαστήριο, το οποίο διευκολύνθηκε αυτή τη φορά από υπαλλήλους του
Συμβουλίου. Ζητήθηκαν απόψεις για το προσχέδιο του ΣΒΑΕΑ και τα συμπεράσματα
χρησιμοποιήθηκαν για την τροποποίηση του τελικού ΣΒΑΕΑ, το οποίο στη συνέχεια
υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ανάπτυξης της Πόλης για έγκριση τον Οκτώβριο του 2014.
Οι εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης ήταν επιτυχείς όσον αφορά τη συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων φορέων στην ανάπτυξη του ΣΒΑΕΑ. Η συμμετοχή εκείνων που δεν είναι
άμεσα υπεύθυνοι για την εφοδιαστική αλυσίδα, ιδίως οι έμποροι λιανικής πώλησης,
αποδείχθηκε πρόκληση. Αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει ένα από τα συμπεράσματα του
ΣΒΑΕΑ, το οποίο αναφέρει ότι γενικά οι φορείς διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας
αντιμετώπισαν περιορισμένα προβλήματα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις.
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