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1θ Ημερίδα φορζων του ευρωπαϊκοφ ζργου City-HUB: Προςδιορίηοντασ τισ
κφριεσ παραμζτρουσ των ςυνδυαςμζνων μετακινιςεων
Η πρϊτθ θμερίδα του ευρωπαϊκοφ ζργου City-HUB πραγματοποιικθκε ςτθ Βουδαπζςτθ ςτισ 21
Μαρτίου 2013, όπου παρευρζκθκαν περίπου 40 ενδιαφερόμενοι.
Στόχοσ τθσ θμερίδασ ιταν ο προςδιοριςμόσ των αντιλθπτϊν υφιςτάμενων αδυναμιϊν / κενϊν ςτον
τομζα του ςχεδιαςμοφ κόμβων αςτικϊν/υπεραςτικϊν μεταφορϊν και των ςυναφϊν πολιτικϊν, κακϊσ
και θ περεταίρω ζρευνα καλϊν πρακτικϊν και θ διερεφνθςθ ςυνκθκϊν εφαρμογισ τουσ.
Διακεκριμζνοι επιςτιμονεσ, ειδιμονεσ ςτα κζματα αυτά, ςυμμετείχαν ςτθν θμερίδα και αντάλλαξαν
απόψεισ με τουσ ςυμμετζχοντεσ του ζργου ςε κρίςιμα κζματα που ςχετίηονται τόςο με το ςχεδιαςμό
όςο και με τθν λειτουργία των μεταφορικϊν κόμβων.
Ο ςυντονιςτισ και επικεφαλισ του ζργου, κακθγθτισ τθσ Πολυτεχνικισ Σχολι τθσ Μαδρίτθσ κ. Andrés
Monzón, άνοιξε τθν θμερίδα παρουςιάηοντασ ςτο κοινό το ευρωπαϊκό ζργο City-HUB, τουσ ςτόχουσ και
τισ δράςεισ του. Στθ ςυνζχεια ο κ. Imre Keseru, αναπλθρωτισ διευκυντισ του KTI Ινςτιτοφτου
Μεταφορϊν ςτθ Βουδαπζςτθ, παρουςίαςε το ςχζδιο ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν τθσ Ουγγαρίασ. Κατά
τθ διάρκεια του πρϊτου μζρουσ τθσ θμερίδασ, τα κφρια ευριματα τθσ ζρευνασ που ζχει γίνει μζχρι
τϊρα ςτον τομζα, ςχετικά με πολιτικζσ, καλζσ πρακτικζσ και αντιλιψεισ μετακινοφμενων
παρουςιάςτθκαν από τουσ κυρίουσ Derek Palmer (TRL), Barry Ubbels (PANTEIA) και τθν κυρία Floridea Di
Ciommo (TRANSyT-UPM), κατ’ αντιςτοιχία.
Στο δεφτερο μζροσ τθσ θμερίδασ, οι ςυμμετζχοντεσ χωρίςτθκαν ςε τρείσ ομάδεσ, ςφμφωνα με τθν
ειδίκευςθ και το ενδιαφζρον τουσ. Οι ομάδεσ αυτζσ εξζταςαν κατά αντιςτοιχία κζματα ςχετικά με:
A. Ομάδα διαχειριςτϊν μεταφορικϊν ςυςτθμάτων: Σχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ-ολοκλιρωςθ και
προςβαςιμότθτα.
B. Ομάδα πολιτικισ των μεταφορϊν και διακυβζρνθςθσ: Συνδυαςμζνεσ μεταφορζσ και κοινωνικά
ηθτιματα.
C. Ομάδα χρθςτϊν: Απόψεισ μετακινοφμενων και κακοριςμόσ δεδομζνων για ζρευνεσ δθλωμζνων
προτιμιςεων και καταγραφισ ςυμπεριφοράσ των χρθςτϊν.
Τα αποτελζςματα που προζκυψαν από κάκε ομάδα παρουςιάηονται ςυνοπτικά παρακάτω:
A) Ομάδα διαχειριςτών μεταφορικών ςυςτθμάτων:

a. Η ομάδα αυτι εςτίαςε κυρίωσ ςε κζματα παροχισ ζγκυρθσ ενθμζρωςθσ ςε πραγματικό
χρόνο, τονίηοντασ τθν αναγκαιότθτα τθσ πλθροφόρθςθσ ςτουσ κόμβουσ των μεταφορϊν.
Η πλθροφόρθςθ μπορεί να παρζχεται μζςω πινακίδων εγκατεςτθμζνων μζςα ςτουσ
ςτακμοφσ, ςε κζςθ που να είναι προςβάςιμεσ ςε όλουσ τουσ χριςτεσ. Η παροχι μιασ
κοινισ πλατφόρμασ πλθροφόρθςθσ για όλα τα μεταφορικά μζςα που εξυπθρετοφνται
από το ςτακμό, με ςυμμετοχι όλων των εμπλεκόμενων φορζων κρίκθκε απαραίτθτθ. Η
πλθροφόρθςθ κα πρζπει να διευκολφνει τθ χριςθ του κόμβου μεταφορϊν από όλουσ
τουσ χριςτεσ.
b. Επίςθσ ςυηθτικθκε το κζμα των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται μζςα ςτο χϊρο
του ςτακμοφ. Απόψεισ διατυπϊκθκαν πάνω ςτισ επιλογζσ του διαχειριςτι για
ςχεδιαςμό των λειτουργιϊν του ςτακμοφ ϊςτε να μειϊνεται ο χρόνοσ παραμονισ του
μετακινοφμενου εκεί, ι ςτθ διαμόρφωςθ των παροχϊν μζςα ςτο ςτακμό, ϊςτε ο
χρόνοσ κατά τον οποίο ο μετακινοφμενοσ περιμζνει για τθ μετεπιβίβαςι του να είναι
όςο το δυνατόν αξιοποιιςιμοσ.
B) Ομάδα πολιτικισ των μεταφορών και διακυβζρνθςθσ:
Τα κφρια ςυμπεράςματα από τθ ςυηιτθςθ που ζγινε από τθν ομάδα αυτι είναι:
a. Η διακυβζρνθςθ κεωρείται ωσ θ κινθτιρια δφναμθ για τον ςχεδιαςμό και τθν λειτουργία
των μεταφορικϊν κόμβων
b. Οι ευκφνεσ και οι αρμοδιότθτεσ μεταξφ των εμπλεκόμενων φορζων κα πρζπει να είναι
ςαφϊσ κακοριςμζνεσ
c. Η χρθματοδότθςθ είναι το κφριο κζμα που κα πρζπει να προςδιοριςτεί κατά το
ςχεδιαςμό ι/και τθν ανακαίνιςθ ενόσ ςτακμοφ μεταφορϊν
d. Η βιωςιμότθτα, κυρίωσ ςχετικά με κζματα περιβάλλοντοσ, μπορεί να αποτελζςει
εμπόδιο ςτθν ανάπτυξθ του ςτακμοφ, που αποδίδεται ςτουσ περιοριςμοφσ που
ενδζχεται να προκφψουν από ςυναφι κζματα κακϊσ και ςτισ επιπτϊςεισ που κα ζχει θ
ανάπτυξθ του ςτακμοφ ςτθν αςτικι περιοχι
e. Η αςφάλεια είναι ζνα ςθμαντικό κζμα που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ςτο ςχεδιαςμό
μεταφορικϊν κόμβων
f. Οι επιχειριςεισ κα πρζπει να αναπτφςςονται υπό το πλαίςιο ενόσ ςτρατθγικοφ
επιχειρθςιακοφ ςχεδίου για τον εκάςτοτε ςτακμό
g. Θα πρζπει τζλοσ, να κεςπιςτοφν ςυγκεκριμζνα πρωτόκολλα πλθροφόρθςθσ. Για
παράδειγμα, οι Βόρειεσ χϊρεσ ζχουν προτείνει μόνο ψθφιακι πλθροφόρθςθ να
παρζχεται ςτουσ χριςτεσ του ςτακμοφ, κάτι που κεωρείται ότι κα αποτελζςει πρότυπο
εφαρμογισ ςε μερικά χρόνια.
C) Ομάδα χρθςτών:
a. Το κζμα τθσ πλθροφόρθςθσ εξετάςτθκε και από τθν πλευρά των χρθςτϊν. Η
πλθροφόρθςθ εξεταηόμενθ υπό αυτό το πρίςμα κα πρζπει να είναι:
i. Σφντομθ, περιεκτικι και κατανοθτι
ii. Προςβάςιμθ από όλουσ, κυρίωσ από ειδικζσ ομάδεσ χρθςτϊν του ςτακμοφ (π.χ.
άτομα με μειωμζνθ κινθτικότθτα)
iii. Κατατοπιςτικι ςχετικά με τθν κατάςταςθ του εξοπλιςμοφ του ςτακμοφ, κυρίωσ
όςον αφορά ςε εξοπλιςμό που ςχετίηεται με τθν κινθτικότθτα ατόμων με
κινθτικά προβλιματα
b. Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δίνεται από τουσ φορείσ ςτθν ςυντιρθςθ του
εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιείται από άτομα μειωμζνθσ κινθτικότθτασ (ςε ςυνδυαςμό
με τθν κατάλλθλθ πλθροφόρθςθ για τθν κατάςταςθ αυτοφ του εξοπλιςμοφ)

c. Η αςφάλεια είναι κφριο ςθμείο για τθν παροχι ποιοτικισ εξυπθρζτθςθσ ςτουσ
ςτακμοφσ
Η θμερίδα ολοκλθρϊκθκε με μια ανοιχτι ςυηιτθςθ ςτρογγυλισ τραπζηθσ όπου ςυμμετείχαν τα μζλθ και
των τριϊν ομάδων ενδιαφζροντοσ και αντάλλαξαν απόψεισ, υπό το πρίςμα μια κοινισ προοπτικισ
ανάπτυξθσ των κόμβων αςτικϊν-υπεραςτικϊν μεταφορϊν.
Σε ςυνζχεια τθσ θμερίδασ, το επόμενο πρωί (22.04.2013), πραγματοποιικθκε τεχνικι επίςκεψθ ςτουσ
τερματικοφσ ςτακμοφσ ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν M4 Kelenföld (υπό καταςκευι) και Érd.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με ζργο, επικοινωνιςτε με τον:
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