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Trajnostna mobilnost v mestih
Matej Ogrin

Priložnost trajnostnih mest za zeleno rast, Ljubljana, 20. junij 2012

• Kaj je trajnostni razvoj?

Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega
človeškega rodu, ne da bi ogrozil možnosti prihodnjih
rodov, da zadovoljijo svoje potrebe. (Brundtland, 1987)

• Sonaraven ≠ trajnosten ≠ nizkoogljičen
• Trajnost izhaja iz okoljskega, ekonomskega in socialnega
stebra!
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• Zakaj težimo k trajnostnemu razvoju?
Ker edini zagotavlja preživetje človeštvu.

→ ZDA

→ EU

→ vse kar imamo
Vir: flickr

•Ideja ni nova. Meje rasti, 1972!

• Kaj je trajnostna mobilnost?

Trajnostna mobilnost je mobilnost, ki, poleg osnovnega
poslanstva premikanja tovora in ljudi, teži k zadovoljevanju
vseh treh stebrov, pri čemer sta posebne pozornosti
deležna okoljski in socialni steber.
pešci
kolesarji
javni promet
gospodarska vozila
taksiji
osebna vozila z več potniki
osebna vozila z enim potnikom
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Zakaj trajnostna mobilnost?
Zato, kjer nudi učinkovit odgovor, kako zmanjševati
izpuste toplogrednih plinov. Celoten prometni
sektor je skoraj v celoti odvisen od fosilnega
ogljika.

Zato, ker omogoča večjo energetsko neodvisnost ter
manjšo odvisnost od preskrbe z energetskimi viri, ki
je vedno predmet geopolitičnih in ekonomskih trenj.
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Zato, ker javni promet omogoča večjo socialno
enakopravnost in vključenost v socialne kroge.
Če nimaš izpita za avto, težje dobiš službo;
Imaš manj možnosti spoznati nove ljudi;
Izven mest močno omejen doseg storitev;
Poveča enakost med spoloma;
Omogoča lažje življenje skupinam, ki ne morejo voziti avtomobila
starejšim, mladim in skupinam z raznimi motnjami;

Mobilnostni razkorak se s kakovostnim javnim prometom učinkovito zmanjša.

Zato, ker trajnostna mobilnost manj onesnažuje okolje,
predvsem ozračje.
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Zato, ker omogoča večjo kakovost življenja, mesta ljudem
namesto avtomobilom.
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• Kako dosegamo (bolj) trajnostno mobilnost?
•
•
•
•
•
•
•
•

Povečamo energetsko učinkovitost prevozov;
Povečamo izkoriščenost prevozov;
Razvijamo nove tehnologije;
Prilagodimo prostorsko načrtovanje;
Prilagoditev družbeno ekonomskih norm;
Spremenimo način življenja?;
Spremenimo hierarhijo potreb;
Ozaveščamo, izobražujemo;

• Ukrepi trajnostne mobilnosti v mestih
• V določenih slovenskih občinah že izvajajo ukrepe in načrte izboljšanja,
trajnostne mobilnosti.
• Med večjimi občinami so izpostavili predvsem novo kolesarsko infrastrukturo
izboljšanje in promoviranje JPP, urejanje infrastrukture za pešce,
omejitve parkiranja, izboljšanje intermodalnosti ipd.
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• Ljubljana
•
•
•
•
•

Razširitev mreže parkomatov;
Uvedba sistema izposoje koles Bicikelj;
Razširitev mreže MPP;
Načrtujejo nove P+R;
Ureditev območij brez prometa;

•
•
•
•

Maribor
Omejitev parkiranja;
Urejanje kolesarske infrastrukture;
Ureditev infrastrukture za osebe s posebnimi potrebami;

• Velenje
• Brezplačen JPP – Lokalc;
• Nove kolesarske poti;
• Uvedba električnih skuterjev;

• Nova Gorica
• Urejen JPP;
• Uvedba centra mobilnosti za boljši pretok informacij o JPP;
• Povezava mesta s podeželjem preko meje;

•
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• Murska Sobota:
• Sprejeli načrt trajnostne mobilnosti;
• Uvedba brezplačnega JPP – Sobočan;
• Uvedba območja deljenega prometa „Shared space“

Trzin
• ima poseben položaj, saj je občina z velikim številom podjetij in delovnih
mest
•dnevne migracije delovne sile, satelitska občina Ljubljane in mnogo
prebivalcev dnevno odhaja v šolo ali na delo ter po drugih opravkih v Ljubljano
oziroma drugam. .
•Razvoj in urejanje mreže postajališč JPP,
• zagotavljanje WI-FI omrežij,
•uvajanje sistema P+R,
• zagotavljanja pokritosti z JPP v nočnem času,
•ureditev infrastrukture za nemotoriziran promet,
• uvedba novega vlaka v konicah,
•urejanje sprehajalne poti, prilagojene vsem skupinam uporabnikov –
staršem z vozički, gibalno oviranim osebam idr.
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Kranjska Gora
•Je občina, ki svojo prepoznavnost gradi kot turistično središče,
•Iz klasičnega zimsko športnega središča preusmerilo v celoletno ponudbo in
se bolj tudi v trajnostni turizem.

v

•Prizadevanja za trajnostno mobilnost se kažejo:
• preko umirjanja prometa v alpskih dolinah Vrata in Planica,
•urejanja prometa na prelazu Vršič,
• študije umirjanja prometa v Julijskih Alpah,
•pri podpori priprave enotnih voznih redov za Julijske Alpe.
•nudijo brezplačni javni prevoz gostom iz hotela Špik v Martuljku do Kranjske
•Gore,
•za goste imajo na voljo tudi izposojo električnih koles,
• promocija kolesarjenja po kolesarski poti Treh dežel;

Izola
•je podobno kot Kranjska Gora turistična občina, a leži ob morju,
ima precej več prebivalcev in precej bolj heterogeno strukturo deja
vnosti kot Kranjska Gora.
Za trajnostno mobilnost skrbijo:
• s podporo JPP,
•omejevanjem in umirjanjem prometa na nekaterih cestah,
izposojo koles,
• rabo hibridnih vozil za občinsko upravo, ureditvijo tematskih kolesa
rskih poti (sodelovanje vseh treh
•priobalnih občin) itd.
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• Sistematične skrbi za trajnostno mobilnost v
slovenskih mestih še ni;
• Niti ni vpeta v instrumente prostorskega
načrtovanja;
• Vse več lokalnih skupnosti se zaveda nujnosti
prehoda na trajnostno mobilnost;
• Mnogi upravljavci in odločevalci ne poznajo
vseh vidikov niti ne priložnosti, ki jih prehod
na trajnostno mobilnost prinaša;
• Manjši turistični kraji že iščejo razvojne
priložnosti skozi trajnostno mobilnost, nekaj
primerov iz Alp!

• Liechtensteinsko podjetje Infincon;
• Železnica v dolini Vinschgau- v treh letih do 2 mio
potnikov;
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• Zermat, s spletne strani “Green
changemakers”
As tourism exploded, the city made a decision not to fight the battle to keep
infrastructure sufficient for growing traffic demands. Today, the streets are
reserved for pedestrians and cycles. Loads are pulled through town on
hand carts, horse carts and manually steered electric carts. Small electric
freight vehicles require special permits, and some exceptions are made for
emergency vehicles.

• Počitnice v Werefenvengu-počitnice brez avtomobila;
Projekt SA-MO;
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Združenja švicarskih krajev brez avtomobilov

Združenje od leta 1988, prizadevajo si za višjo kakovost življenja v mestih in
visoko raven storitev.

Priporočajo prihod in odhod z JPP, vsi kraji so z JPP dobro dostopni.
Zagotavljajo višjo kakovost zraka, svobodo gibanja po cestah in „svobodo od avtomobila“.
Zagotavljajo kakovosten značaj vasi brez prometnega stresa.
Wengen, Zermatt, Saas Fe, Stoos, Rigi, Rieder Alp, Murren, Betmeralp, Braunwald

• Hvala za pozornost
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