მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის 10 პრინციპი
ქალაქის ცენტრში ხელმისაწვდობი
საცხოვრისის პროექტების მხარდაჭერა

ქალაქისა და ტრანსპორტის
განვითარების ინტეგრირება

საგზაო მოძრაობის შესახებ სრულყოფილი
ინფორმაციის მიწოდება

შერეული გამოყენების მქონე
საცხოვრებელი უბნების
განვითარების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის მინიჭება ინდივიდუალური
მცირე ზომის ურბანული
მასშტაბების მქონე მოდელებისათვის
ქსოვილი

(მოძრაობის დრო, გადატვირთულობა, პარკირება)

მკაცრი კონტროლი საგზაო
მოძრაობის წესების დაცვაზე

საქალაქო
მოედნების
შექმნა
საცხოვრისი
ავტომობილის
გარეშე

ტრანსპორტის
მოცულობის
შემცირება

მაღალი სიმჭიდროვის ბინები
სატრანზიტო სადგურების გარშემო

შიდა საქალაქო
ცენტრების განვითარება

მჭიდრო და ინდივიდის მასშტაბებზე
ველოტრანსპორტისა და
ქვეითად გადაადგილებისთვის
გონივრული კონცეფციის
შემუშავება

ტრანსპორტის
ზემოქმედების
შეფასება სამომავლო
განვითარებისთვის

სატრანზიტო
სადგურებთან
საოფისე
ადგილების
განთავსება

დასახლებულ პუნქტებში სიჩქარის
შემცირება - 30 კმ/სთ ან უფრო ნაკლები

საგზაო ქსელისა და მისის გამოყენების

დამატებითი სავაჭრო ობიექტები
მთავარ სატრანზიტო სადგურებში

ველოტრანსპორტისთვის
მაგისტრალების შექმნა

ფეხით მოსიარულეთათვის,
ველოსიპედისტებისა და
საზოგადოებრივი
ტრანსპორტისთვის
არსებული რთული
გზაჯვარედინების
გაუმჯობესება

შიდასაქალაქო გადაადგილების
გაუმჯობესება და შემოვლითი გზების
რაოდენობის შემცირება

მიწის ღირებულების გაზრდა
საჯარო ინვესტიციების
მეშვეობით
სატრანზიტო
სადგურების
ირგვლივ

შეზღუდული საგზაო სივრცე ავტომობილებისთვის

ოპტიმიზაცია

სატრანზიტო სადგურებზე
ველოსიპედის პარკირების
უზრუნველყოფა

ქალაქში სრულყოფილი
ველოტრანსპორტის ქსელის შექმნა

მაღალი ხარისხის დიზაინის სტანდარტები ტროტუარებისთვის,
ველობილიკებისა და ქუჩებისთვის

ნაკლები
ბარიერი
ქვეითად
მოსიარულე
პირთათვის

ტრანზიტზე ორიენტირებული ქალაქების განვითარება

ველოტრანსპორ
ტის გაზიარების
შესაძლებლობა

ნაკლებად მჭიდრო განსახლება
საველოსიპედო მანძილზე და მათი
დაკავშირება ველობილიკებით

ქვეითთათვის
სპეციალური
ზონების შექმნა

მაღალი ხარისხის სერვისი საზოგადოებრივ
ტრანსპორტში მუშაობის ხარისხის მიხედვით

ტრანსპორტის ადმინისტრაციებში მრჩეველთა
დანიშვნა ველოტრანსპორტისა და ქვეითად
გადაადგილების საკითხებში

ავტომობილის
შეკეთება

ე.წ. „მწვანე ტალღა“
ველოტრანსპორტისთვის

გავლილი მანძილის მიხედვით
დაწესებული გადასახადი

ველოსიპედისტებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის
გზაჯვარედინებზე უსაფრთხოების გაუმჯობესება

ფეხით სიარულისა და ველოტრანსპორტის წახალისება

მომხმარებელზე
ორიენტირებული ტაქსის
სისტემის შექმნა

Taxi

დისტანციურად მუშაობის შესაძლებლობა და
მოქნილი სამუშაო განრიგი

წახალისება
საზოგადოებრივი
ტრანსპორტისა და
ველოტრანსპორტის
გამოსაყენებლად

კორპორატიული პარკირების
პოლიტიკის შემუშავება

Taxi

ტრანზიტის გაუმჯობესება

სამსახურეობრივი ბილეთები

ავტომობილის მოხმარებაზე
უარის თქმის შემთხვევაში
დანამატი ხელფასზე
საქალაქო ლოჯისტიკური
სადისტრიბუციო ცენტრების განთავსება

ბილეთების შეძენის მარტივი და
სამართლინი შესაძლებლობა

საზოგადოებრივი ტრანპორტის ასოციაციის
ჩამოყალიბება, სადაც შესაძლებელი იქნება
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განრიგის,
ბილეთებისა და ბილეთის ფასის შესახებ
ინფორმაციის მოძიება

BRT

კარგად გამართული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის
ქსელი დაფუძნებული სწრაფ საავტობუსო ტრანზიტსა
და სარკინიგზო ტრანსპორტზე

8pm–5am

Congestion
Charging

BRT

სატრანზიტო სისტემებში მანქანის
გაზიარების ხელშეწყობა

ტრანსპორტის გამოსაცვლელად
ადექვატური ინფრასტრუქტურის
შექმნა

ZONE
ZONE

მგზავრობის შეზღუდვა

Taxi
Share

Share

ავტომობილების გამოყენების კონტროლი
პარკირების რეგულაციების
შემოღება

პარკირების
საფასურის დაწესება

სპეციალური ჯილდოები ეფექტური
ავტომობილებისთვის

პარკირების წესების
აღსრულების
უზრუნველყოფა

შემოწმება და შენახვა

P

20
35

პარკირების
ხანგრძლივობის შეზღუდვა

პარკირების
დაბალანსებულად
უზრუნველყოფა

მდგრად საქალაქო ტრანსპორტზე
პასუხისმგებელი ინსტიტუტების
ჩამოყალიბება

სმარტფონის
დეველოპერებისთვის
მონაცემებზე
ხელმისაწვდომობ

სამსახურების ინტეგრირება
- საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ალიანსის
ჩამოყალიბება
- არასამთავრობო ორგანიზაციების დაარსებისთვის
მოქალაქეების ხელშეწყობა
- მომხმარებელთა ასოციაციების შექმნა

faster
healthier
sustainable

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი
საუკეთესო არჩევანია

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი
მოსახერხებელია

დამოკიდებულია

საქალაქო მობილობის ჩვენეული მიდგომა შესაძლოა აღვწეროთ რამდენიმე სიტყვით: ადამიანების

თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) გერმანიის ფედერალური ეკონომიკური თანამშრომლობისა

სამთვლიანი ველოსიპედით მარტივად და უსაფრთხოდ შეუძლია ქალაქში გადადგილება”

წიაღისეულ საწვავზე, რაც ძალიან დიდი რაოდენობის ენერგიას მოიხმარს და შესაბამისად, იწვევს

და არა ავტომობილების მოძრაობა! აღნიშნული მიდგომის მიზანია, ხელი შეუწყოს ეკოლოგიურად

და

(Enrique Penalosa)

სათბურის გაზების გამოყოფას. ავტოსაგზაო შემთხვევევებისა და მსხვერპლის რაოდენობა მაღალია,

სუფთა, სოციალურად და ეკონომიკურად მდგრადი სატრანსპორტო სისტემის განვითარებას,

პრაქტიკები თავმოყრილია სხვადასხვა პუბლიკაციებში, რომლებიც ხელმისაწვდომია ვებ საიტზე

განსაკუთრებით ისეთ მოწყვლად ჯგუფებში, როგორიც ფეხით მოსიარულეები და ველოსიპედისტები

როგორიცაა: საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ქვეითად მოძრაობა და ველოსიპედი. სწორედ ამიტომ,

www.sutp.otg.

ქალაქებს

არიან. და ბოლოს, ავტომობილებზე ორიენტირებული საქალაქო ტრანსპორტის ჩამოყალიბებისას,

ჩვენ მხარს ვუჭერთ პარტნიორ ქვეყნებსა და ქალაქებში მდგრადი საქალაქო მობილობისთვის

ხელმისაწვდომობას

მილიონობით დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენელი მოკლებულია უსაფრთხო და ეფექტურ

საჭირო პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელებას, ასეთებია,

აქვე შესაძლებელია ინფორმაციის მოძიება მდგრადი საქალაქო ტრანსპორტის პოლიტიკისა და

სამსახურზე, განათლებასა და ჯანდაცვაზე. თუმცა, ქალაქებში ბევრ ადამიანს აქვს ჯანმრთელობის

სატრანსპორტო მომსახურების შესაძლებლობას, ვინაიდან მათ არ აქვთ ავტომობილის შეძენის

სწრაფი საავტობუსო ტრანზიტის სქემები (ე.წ. BRT), ველოტრასები ან ტრანპორტის მოთხოვნის

საჭირო ღონისძიებების შესახებ, რომელიც ქალაქს საცხოვრებლად უკეთეს ადგილს გახდის.

პრობლემა, რომელიც გამოწვეულია გამონაბოლქვისა და ხმაურისაგან, საცობები ადამიანებს ბევრ

შესაძლებლობა და უწევთ გამოიყენონ არაადეკვატური

მართვის (TDM) ღონისძიებები. პარტნიორ ქვეყნებში ადგილობრივ პროექტებთან ერთად, მდგრადი

დროს აკარგვინებს, რომელიც ეკონომიკაზე აისახება როგორც მნიშვნელოვანი ფინანსური ზარალი.

ქვეითებისა და ველოსიპედისტებისათვის არსებული დაბალი ხარისხის ინფრსტრუქტურა.

კონკურენტუნარიანს

ხდის.

სატრანსპორტო

სისტემა

ფაქტორი,
უზრუნველყოფს

რომელიც

T
TRANSPOR

SUMP

საქალაქო

სატრანსპორტო

სისტემები

გამოწვევებთან გონივრული მიდგომა

ავტომობილებზე

ერთ-ერთი

PL

მდგრადი საქალაქო მობილობის
სრულყოფილი გეგმების შემუშავება,
განხორციელება და კომუნიკაცია

მარკეტინგი უკეთესი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის

“ქალაქი უფრო ცივილიზებული მაშინაა როცა იქ არის არა მაგისტრალები, არამედ როცა ბავშვს

არის

ტრანსპორტის ინტეგრირება
კლიმატის ცვლილების
CLIMATE
სამოქმედო გეგმებში
AN

დამგზავრების პროგრამები

ორიენტირებული

მწვანეშესყიდვები
ავტომობილებისთვის

ამ ზომების განხორციელებისა
და შესრულების მონიტორინგი

ემისიების
რაოდენობა

- საქალაქო და სატრანსპორტო დაგეგმარების

გადაწყვეტის საშუალებების კომუნიკაცია
სისტემა

გაზგასამართი სადგური

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის
გამართული ვებ საიტის
ფუნქციონირება

ადგილობრივი რეკრეაციული
ღონისძიებების პოპულარიზაცია

სატრანსპორტო

ეკოლოგიურად
სუფთა საწვავის
პოპულარიზაცია

Environment

ეკოლოგიურად სუფთა ავტომობილების პოპულარიზაცია

მარკეტინგული
კამპანიები
ველოტრანსპორტის
პოპულარიზაციისთვის

Local
Products

ეკოლოგიურად სუფთა
საწვავისთვის შესაბამისი
ინფრასტრუქტურის მოწყობა

ZONE

ველოსიპედის გამოყენებაზე
ორიენტირებული კომპანიების
დაჯილდოება

(ტრანსპორტირების ნაკლები საჭიროებისთვის)

დაბალემისია
ნი ზონები

ქუჩაზე პარკირების მკაფიო მონიშვნა

პარკირების შესახებ
ინფორმაციის მიწოდება

რეგიონული პროდუქტების პოპულარიზაცია

ავტომობილის
შეკეთება

ავტომობილების
განახლების სქემები

პარკირების მართვა

ეფექტური

ადეკვატური
გადასახადი
სატრანსპორტო საწვავზე

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და

ურბანული

ტრანსპორტის

პროექტს

(SUTP)

ახორციელებს

გერმანიის

საერთაშორისო

განვითარების

სამინისტროს

კონტაქტი: transport@giz.de

სახელით.

მდგრადი

საქალაქო

ტრანსპორტის

საუკეთესო

მხარეთა შორის პროცესის დაწყება,
რათა შეფასდეს და განხილულ
იქნას შემდგომი ღონისძიებები

