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ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ενηµέρωση για τo Σχέδια Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας και την προώθηση ενός
ολοκληρωµένου σχεδιασµού για ένα βιώσιµο σύστηµα µεταφορών στο Δήµο µε στόχο τη βελτίωση
της προσβασιµότητας και της ποιότητας ζωής:

Tι περιµένουµε – Τι σχεδιάζουµε – Εκφράζουµε απόψεις για το Όραµα και
τα προβλήµατά µας σχετικά µε την κινητικότητα
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Μεθοδολογία Υλοποίησης ΣΒΑΚ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιεχόµενο Φάσεων Μελέτης
ΣΤΑΔΙΟ Ι

Καταγραφή /Ανάλυση /Παρουσίαση Υφιστάµενης Κατάστασης στο Δήµο – Διατύπωση Αρχών και Στόχων: Κοινό
Όραµα – Προτεραιότητες για ένα βιώσιµο µέλλον
Ø Συλλογή και αξιολόγηση όλων των σχετικών µε το ΣΒΑΚ, µελετών και ρυθµίσεων, που υπάρχουν στην
περιοχή µελέτης
Ø Εκτέλεση απαιτούµενων µετρήσεων και ερευνών στα πλαίσια του ΣΒΑΚ
Ø Διατύπωση των Αρχών και των Στόχων του ΣΒΑΚ, Κοινό Όραµα και επιλογή δεικτών (προκαταρκτικό
επίπεδο), µε ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό.
Ø Ανάπτυξη και Προσαρµογή Κυκλοφοριακού Προτύπου για την περιοχή µελέτης
Ø 1η Διαβούλευση

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ

Σχεδιασµός –Διατύπωση Εναλλακτικών Σεναρίων – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΒΑΚ
Ø Ανάπτυξη και περιγραφή σεναρίων µέτρων - ρυθµίσεων, που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του
σχεδίου που έχουν ήδη τεθεί - Αξιολόγηση των Εναλλακτικών Σεναρίων µε βάση µια σειρά από κριτήρια
Ø Διαµόρφωση Οριστικού Σχεδίου Διαχείρισης Κινητικότητας - Σύνταξη 1ης έκδοσης ΣΒΑΚ
Ø 2η Διαβούλευση

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ

Χρονοδιάγραµµα, Προϋπολογισµός, Παρακολούθηση, Οριστικοποίηση & Έγκριση του ΣΒΑΚ
Ø Εξειδίκευση Σχέδιου Δράσης – Προϋπολογισµός
Ø Εύρεση βέλτιστης διαδικασίας για την παρακολούθηση της υλοποίησης των µέτρων του σεναρίου και
αποτίµησης της επίτευξης των στόχων.
Ø ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΒΑΚ, που θα συνταχθεί µε αξιοποίηση όλων των ευρηµάτων των τριών σταδίων.
Ø 3η Διαβούλευση

Συνολικός χρόνος εκπόνησης µελέτης = 15 ΜΗΝΕΣ µη συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων από την Δ.Υ.

Περιοχή Μελέτης

Ανάλυση/Αξιολόγηση
Υφιστάµενης Κατάστασης
ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ,
ανά τοµέα παρέµβασης

Δηµόσια συγκοινωνία
Πεζή µετακίνηση
Ποδήλατο
Διαχείριση στάθµευσης
Διαχείριση κυκλοφορίας –
κινητικότητας
Εµπορευµατικές
µεταφορές

üΑπαντά: ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Ανάλυση Υφιστάµενης Κατάστασης
Περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
•

Υφιστάµενες µελέτες, συναφή έργα, ή/και ερευνητικά προγράµµατα, κλπ. από τον ΟΤΑ ή/και άλλους

φορείς (π.χ.Περιφέρεια) που επηρεάζουν την περιοχή παρέµβασης. Θα πρέπει να εξεταστεί ο βαθµός
υλοποίησης ή µη αυτών.
•

Κοινωνικοοικονοµικά - Δηµογραφικά στοιχεία - εξέλιξη.

•

Στοιχεία χρήσεων γης, πολεοδοµικού σχεδιασµού (ΓΠΣ) & οδικού δικτύου - δικτύων ΜΜΜ

•

Στοιχεία µετακινήσεων (φόρτοι κυκλοφορίας, έρευνες στάθµευσης, στοιχεία ΜΜΜ, κ.α).

•

Στοιχεία τροχαίων ατυχηµάτων/συµβάντων

•

Στοιχεία για ήπιες µορφές µετακίνησης (π.χ. πεζή µετακίνηση, ποδήλατο) στην περιοχή παρέµβασης

(εάν υπάρχουν).
•

Άµεσα ή στο εγγύς µέλλον προγραµµατιζόµενες αστικές αναπλάσεις σε επιµέρους περιοχές

ή/και στο σύνολο του Δήµου.

Ανάλυση Υφιστάµενης Κατάστασης
Στόχος:
ü Να αποδοθεί µια ποσοτικοποιηµένη ανασκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά µε την
κινητικότητα, συγκεντρώνοντας στοιχεία από πολλαπλές πηγές. Εάν υπάρχει έλλειψη στοιχείων ή πόρων
για τη συµπλήρωση των κενών πληροφόρησης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ποιοτικά δεδοµένα.
ü Δηµιουργία µιας ενδεικτικής λίστας µε τις ελλείψεις, τα προβλήµατα και τις ευκαιρίες – δυνατότητες
που σχετίζονται µε τις σύστηµα µεταφορών και την κινητικότητα (προσβασιµότητα, οδική ασφάλεια,
χρήσεις γης, περιβάλλον, δηµόσια συγκοινωνία, κ.α.)
ü Να δηµιουργηθεί µία συνεκτική εικόνα που θα περιγράφει τι συµβαίνει και ποια προβλήµατα
σχετίζονται µεταξύ τους, προκειµένου να διαµορφωθούν ολοκληρωµένες λύσεις που συνδυάζουν πακέτα
µέτρων και παρεµβάσεων.

ü Να επιλεγεί το κατάλληλο Στρατηγικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για την
διαδικασία σχεδιασµού ανά χρονικό ορίζοντα υλοποίησης.

Ανάπτυξη Κυκλοφοριακού Μοντέλου

-Αναπτύσσεται µοντέλο κυκλοφορίας µε σκοπό:
Να µπορούν να αξιολογηθούν οι παρεµβάσεις που αφορούν στην
κυκλοφορία, και οι οποίες µπορούν να είναι ενδεικτικά
παρεµβάσεις οργάνωσης της κυκλοφορίας (µονοδροµήσεις,
αντιδροµήσεις, απαγόρευση στρεφουσών κινήσεων), περιορισµού,
αποκλεισµού της κυκλοφορίας (πεζοδροµήσεις, µειώσεις
διατοµών), παρόδιας στάθµευσης ή νέων οδικών υποδοµών.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
(ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΥ)
Ø Πρόκειται για ερωτηµατολόγια
τα οποία απευθύνονται προς
όλους τους φορείς,
επαγγελµατίες και κατοίκους
της πόλης µε στόχο την
πρωταρχική καταγραφή των
αναγκών και των προβληµάτων
κινητικότητας του Δήµου
αναζητώντας λύσεις και
πιθανές προτάσεις.
Ø Η έρευνα πραγµατοποιείται
µέσω της ιστοσελίδας του
ΔΗΜΟΥ (ηλεκτρονική
συµπλήρωση π.χ. Google
Forms).

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ

ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΒΑΚ

ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

www.glyfada.gr/svak

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΒΑΚ

ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

www.glyfada.gr/svak

Αν φανταστείς την περιοχή σου
σε 5-10 χρόνια, πώς θα ήθελες να είναι;

Περαιτέρω ανάδειξη της
περιοχής σε δηµοφιλή
προορισµό Μητροπολιτικής
εµβέλειας

Απόδοση δηµόσιου χώρου
στους πολίτες- Συνολική
αστική ανάπλαση της
περιοχής παρέµβασης

Eξασφάλιση εύκολης και
γρήγορης πρόσβασης µέσω
και της εναλλακτικής
µετακίνησης

Εφαρµογές έξυπνης
κινητικότητας Ηλεκτροκίνηση

Ένα µέρος µε επιχειρήσεις
που ευηµερούν

Πράσινος στόλος οχηµάτων
για την εξυπηρέτησης της
δηµόσιας συγκοινωνίας

Άρα > Καθορίζω το όραµα της πόλης µου
ü Αφορά στην ποιοτική περιγραφή του προς εξέλιξη αστικού περιβάλλοντος και βάσει αυτού
αναπτύσσονται τα κατάλληλα µέτρα σχεδιασµού.
ü Η διατύπωση του οράµατος θα πρέπει να είναι περιεκτική, ελκυστική και κατανοητή σε όλους.

Δίνουµε απάντηση στις ερωτήσεις :
ü Σε τι πόλη θέλουµε να ζούµε;
ü Με ποιο τρόπο θα διαφέρει η πόλη µας από τις υπόλοιπες ;

Δηλαδή...?
Ενδεικτικά αναφέρονται από άλλους Δήµους:

Θέτω τις προτεραιότητές µου...
Τι θέλω για το Δήµο µου
Τι είναι οι προτεραιότητες (ιεράρχηση) και οι µετρήσιµοι στόχοι;
ü Αφορά σε προσδοκίες - προτεραιότητες - στόχους που θέτουν όλοι µαζί (Δήµος – φορείς –
πολίτες) για το τι ή πως θέλουν να δουν το Δήµο µετά την υλοποίηση του ΣΒΑΚ:
Ø
Προτεραιότητα 1: Αύξηση της παρεχόµενης εξυπηρέτησης από τα Μ.Μ.Μ..
Ø
Προτεραιότητα 2: Σχεδιασµός διαδροµών εξυπηρέτησης ήπιων µορφών
µετακίνησης.
Ø
Προτεραιότητα 3: Οικονοµική ανάπτυξη και τοπικής επιχειρηµατικότητας µέσω
αναδιαµόρφωσης (αστικών αναπλάσεων) του δηµόσιου χώρου (Κοινωνικοποίηση του
περιβάλλοντος).
Ø
Προτεραιότητα 4: Προσβασιµότητα για όλους (ειδικά ΑΜΕΑ) µέσω πράσινων
διαδροµών, κ.α.

Εξυπηρετούν το

ΚΟΙΝΟ ΟΡΑΜΑ

Το ΣΒΑΚ διαµορφώνεται µέσω:
Ανάπτυξης σεναρίων
Αφορούν:
•

Στον σχεδιασµό λύσεων/προτάσεων/παρεµβάσεων που προάγουν τη διαβούλευση για

πολύπλοκες στρατηγικές για µελλοντική ανάπτυξη.
•

Ενισχύουν την ευρεία αποδοχή των στρατηγικών που θα επικρατήσουν.

•

Τα µέτρα και οι παρεµβάσεις των σεναρίων του ΣΒΑΚ θα πρέπει να είναι:

ü

Συγκεκριµένα

ü

Να έχουν µετρήσιµα αποτελέσµατα

ü

Να είναι επιτεύξιµα και ρεαλιστικά

ü

Να εντάσσονται σε ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.

Δηλαδή να ανταποκρίνονται στους στόχους που τέθηκαν

Διατύπωση σεναρίων παρέµβασης
3 εναλλακτικά σενάρια:

ü Do nothing – υλοποίηση δροµολογηµένων έργων στο Δήµο
ü Ήπιο σενάριο – Παρεµβάσεις µε στόχο την βιώσιµη κινητικότητα
ü Ριζοσπαστικό σενάριο – Εκτεταµένες παρεµβάσεις ανακατανοµής του δηµόσιου χώρου στο
πλαίσιο της βιώσιµης κινητικότητας

Περιλαµβάνουν ανά σενάριο
Στρατηγικές για:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Κυκλοφοριακή οργάνωση
Διαχείριση στάθµευσης
Διαµορφώσεις κόµβων
Σηµατοδότηση
ΜΜΜ
Δίκτυο πράσινων διαδροµών
Χώροι πρασίνου – Κοινόχρηστοι χώροι
Εµπορικές µεταφορές
Κατανάλωση ενέργειας
Δράσεις βιώσιµης κινητικότητας

Το ΣΒΑΚ περιλαµβάνει:
Συγκεκριµένους στόχους
Πως ορίζονται οι µετρήσιµοι στόχοι;
Στόχος
Αύξηση του µεριδίου χρήσης
των ποδηλάτων
Αύξηση µεριδίου πεζής
µετακίνησης
Αύξηση του µεριδίου χρήσης
των δηµόσιων συγκοινωνιών
Βελτίωση των υπηρεσιών των
δηµόσιων συγκοινωνιών
Μείωση κυκλοφοριακής
συµφόρησης
Βελτίωση οδικής ασφάλειας
πεζών
Οργάνωση και ρύθµιση
στάθµευσης επί της οδού
Ανάπτυξη δικτύου ήπιων
υποδοµών

Ποσοτικοποίηση
Στόχου
Ποσοστό χρήσης ποδηλάτου

Μονάδα
Μέτρησης
Μετακινήσεις

Τιµή
Στόχος
10%

Χρονικός
Ορίζοντας
10ετία

Ποσοστό πεζής µετακίνησης

Μετακινήσεις

10%

10ετία

Ποσοστό χρήσης δηµοσίων
συγκοινωνιών
Συχνότητα δροµολογίων

Μετακινήσεις

50%

10ετία

Λεπτά

5-10

5ετία

Μέση ταχύτητα κίνησης

Ταχύτητα
χλµ/ώρα
Ατυχήµατα

20

20ετία

5%

10ετία

Οχήµατα/Θέση-ώρα

3

5ετία

Χλµ.

50

10ετία

Μείωση ατυχηµάτων που
εµπλέκονται πεζοί
Ωριαία εναλλαγή θέσεων
στάθµευσης
Αύξηση του µήκους διαδροµών
ήπιας κυκλοφορίας

Δηλαδή...?
Στόχοι του ΣΒΑΚ της Βαρκελώνης

Πηγή: URBAN MOBILITY PLAN OF BARCELONA

Συµµετοχική Διαδικασία

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Η συνεχής συνεργασία των
εµπλεκοµένων (Δηµοτική αρχή – Οµάδας
Εργασίας – Φορείς – Ευρύ κοινό)
εξασφαλίζει την ανάπτυξη και υλοποίηση
ενός Στρατηγικού Σχεδίου αποδεκτών
µέτρων και δράσεων για τον Δήµο
Γλυφάδας, κάτω από έναν ενιαίο
σχεδιασµό αποφεύγοντας
αποσπασµατικά έργα.

Ευχαριστούµε για την προσοχή σας !!

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
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