UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

LJUBLJANA, 2011

METOD SEČNIK

1

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

VPLIV UPRAVLJANJA MOBILNOSTI NA KAKOVOST ZRAKA
V MESTIH

Študijska smer:
GEOGRAFIJA - D

Mentor: dr. Matej Ogrin, doc.

Ljubljana, 2011

METOD SEČNIK

2

Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo.
Metod Sečnik

3

Zahvala
Hvala vsem, ki ste me podpirali na dolgi poti do diplome.

4

VPLIV UPRAVLJANJA MOBILNOSTI NA KAKOVOST ZRAKA V MESTIH
Izvleček:
Diplomsko delo govori o mestnih mobilnostnih politikah in njihovemu vplivu na kakovost
ozračja in življenja vmestih. Za boljše razumevanje obravnavane tematike je v prvem delu
naloge na splošno predstavljena problematika naraščanja števila avtomobilov in števila voženj
v Evropi, ter zakonodaja, ki to področje ureja. Poseben problem v mestih predstavljajo
onesnaževala (NOx, CO2, CO, trdi delci, HoS, O3) ter slabšanje mobilnosti prebivalstva. V
evropskih mestih se za izbolojšanje obstoječega stanja izvajajo številne mobilnostne politike,
katerih posledice se zaenkrat kažejo kot pozitivne.
V drugem delu diplome so predstavljena mesta Gradec, Ljubljana in London, projekti s
področja prometa in mobilnostne politike teh treh mest, in njih pozitivni učinki na kakovost
življenja. Vsem obravnavanim mestom je skupno to, da si prizadevajo povečati delež pešcev
in olesarjev, ter delež uporabnikov javnega prometa. Vsa mesta tudi omejujejo dostop z
avtomobilom v strogo središče mesta.
Ključne besede: promet, prometna geografija, mestni promet, kakovost zraka, London,
Ljubljana, Gradec
IMPACT OF MOBILITY POLICIES ON AIR QUALITY IN CITIES
Abstract:
In my diploma, the thesis speaks about urban mobility policies and their impact on air quality
and life in the cities.
For better understanding of the topic, the general problems of increasing numbers of cars and
vehicle movements in Europe and the legislation about this subject is presented in the first
part of the diploma.
In urban areas, a particular problem account for pollutants (NOx, CO2, CO, particle pollution,
VOCs, O3) and also worse situation about population mobility. In European cities there were
numbers of mobility policies for the improvement already implemented, whose effects are
currently showing as positive.
In the second part of my diploma, the projects in the field of transport and mobility policy of
cities Graz, Ljubljana and London are presented and their positive effects on quality of life
are emphasized. To sum the common aim in all the cities is the increase of the proportion
of pedestrians and bikers, and also the proportion of users of public transport. All cities also
restrict access by car to strict city centers.
Keywords: Traffic, geography of transport, city transport, air quality, London, Ljubljana, Graz

5

KAZALO
1.

PROBLEMI PROMETNEGA ONESNAŽEVANJA V MESTIH ........................................ 10
1.1.

Viri onesnaževanja zraka v mestih ............................................................................ 12

1.2.

Zakonodaja s področja onesnaževanja zraka ............................................................ 16

1.2.1.

Zakonodaja Evropske unije za področje ukrepov za izboljšanje zunanjega zraka
17

2.

1.2.2.

Zakonodaja Republike Slovenije za področje varovanja kakovosti zunanjega

zraka

18

PROJEKTI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI, KI SE IZVAJAJO PO EVROPI ................... 22
2.1.

Splošna predstavitev projektov trajnostne mobilnosti ............................................... 22

2.1.1.
3.

Projekti s področja prometa v mestih ................................................................ 22

PREDSTAVITEV MOBILNOSTNIH POLITIK V TREH EVROPSKIH MESTIH IN NJIH

REZULTATI ............................................................................................................................. 29
3.1.

Mobilnostna politika v Gradcu .................................................................................. 29

3.1.1.

Splošne geografske značilnosti Gradca ............................................................. 29

3.1.2.

Splošno prometno stanje v Gradcu ................................................................... 29

3.1.3.

Ukrepi s področja prometa, ki so se izvajali v Gradcu v bližnji preteklosti ...... 31

3.1.4.

Novejši prometni projekti v Gradcu ................................................................... 31

3.1.5.

Rezultati projektov s področja prometa v Gradcu ............................................. 34

3.1.6.

Sklep za Gradec .................................................................................................. 43

3.2.

Mobilnostna politika v Ljubljani ............................................................................... 44

3.2.1.

Kratek vpogled v zgodovino kakovosti ljubljanskega ozračja ........................... 44

3.2.2.

Prometne politike v Ljubljani in dejansko stanje ............................................... 46

3.2.3.

Rezultati dosedanjih prometnih ukrepov v mestu Ljubljna ................................ 55

3.2.4.

Sklepna ocena za mesto Ljubljana ..................................................................... 63

3.3.

Mobilnostna politika v Londonu ................................................................................ 65

3.3.1.

Geografske značilnosti Londona ........................................................................ 65

6

3.3.2.

Splošne prometne značilnosti Londona .............................................................. 65

3.3.3.

Predstavitev območja zaračunavanja zgoščevalne takse ................................... 65

3.3.4.

Drugi ukrepi na področju prometa .................................................................... 68

3.3.5.

Rezultati prometnih politik v Londonu ............................................................... 71

3.3.6.

Sklepna ocena za London ................................................................................... 78

4.

SKLEP O MOBILNOSTNIH POLITKAH V IZBRANIH MESTIH .................................. 80

5.

SUMMARY ....................................................................................................................... 81

6.

LITERATURA IN VIRI ..................................................................................................... 84

7

UVOD
V pričujočem diplomskem delu se bom spoprijel z vse bolj aktualno problematiko mestnega
prometa in onesnaženega ozračja, ki je rezultat le-tega. Priti do ugotovitve, da v mestih
promet postaja vir stresa, izgubljanja časa, onesnaženja ozračja, ni težko, niti ni potreben
študij obsežne literature, saj so stvari dokaj očitne. Število avtomobilov narašča po vsej
Evropi, z navideznimi in resničnimi potrebami pa tudi število voženj, zato smo prišli do točke,
ko je treba izdelati mobilnostne politike, in to tako, da ima promet čim manjši vpliv na okolje,
obenem pa to ne pomeni kratenja človekovih želja po mobilnosti. To je dokaj težko, saj ima
vsak človek svoje navade, ki jih ne spremeni kar čez noč. Ker me je zanimalo, kako so mesta
pri tem uspešna in kakšnih metod se oprijemljejo, sem se lotil raziskovanja tega področja.
Tema je aktualna, v nekaterih mestih že skoraj pereča, zato je dostopne literature veliko.
Večidel je to literatura mlajših letnikov, saj je tudi problematika dokaj mlada, zato je veliko
člankov in raziskav dostopnih na svetovnem spletu. Problematika, ki se je lotevam, še ni kaj
prida obdelana, tako, da bo moja diploma mozaik mnogih dostopnih podatkov. Mestni
mobilnostni programi in projekti, ki so bili izpeljani v okviru teh programov, so večidel
dostopni na medmrežju. Podatke o ozračju pa bom črpal iz uradnih poročil, objavljenih na
medmrežju.
V diplomi bom predstavil tri mesta: London, Gradec in Ljubljano.
London zato, ker bo za tako veliko mesto, s toliko prometa in prebivalcev, kjer mestni promet
zaposluje veliko število ljudi, zagotovo zanimivo videti, kako se lotevajo problematike
prometa in onesnaženega zraka. Ker so imeli težav s prometom in onesnaženjem več kot v
večini drugih evropskih mest, so imeli in še imajo veliko projektov s tega področja.
Pomembnejše bom tudi predstavil.
Gradec sem izbral, ker je tako po velikosti kot tudi po legi podoben Ljubljani, in ker je znano,
da imajo na področju urejanja prometa že dolgo tradicijo.
Ljubljana pa je mesto, ki tako name kot tudi moje sorodnike, prijatelje in znance njen promet
in zrak najbolj vplivata. Zanimivo bo tudi pogledati primerjavo med Ljubljano in ostalimi
dvemi obravnavanimi mesti, saj sem tu doma in vem, kakšno je dejansko stanje in kaj tak
promet in taka onesnaženost pomenita za prebivalce Ljubljane.
Nekaj prostora bom namenil tudi predstavitvi ostalih projektov, ki potekajo po evropskih
mestih, vendar brez rezultatov, zato, da bralec lažje dobi občutek, kako stvari potekajo drugod
po Evropi. Obdelati vsa mesta bi bilo preobsežno, poleg tega pa še nezanimivo, saj se ukrepi
ponavljajo.
Moje mnenje je, da človek žanje, kar seje. Z drugimi besedami, z dobrimi mobilnostnimi
politikami lahko veliko prispevamo k skrajšanju časa potovanja, zmanjšanju gneče na cestah,
boljšemu poslovanju javnega prometa, zmanjšanju prometnih nezgod... Najpomembneje je, da
se izboljša kakovost mestnega zraka. Posledično to pomeni višjo kakovost življenja ter manj
bolezni, katerih vzrok je onesnažen zrak. Glede na to, da se upravičenost investicij v
današnjem času gleda predvsem skozi denar, bi bilo to upravičeno ne le z moralnega, ampak
tudi z ekonomskega stališča, saj niti stanje v kolonah, niti bolezni, ki jih slab zrak povzroča,
nimajo pozitivnega predznaka.
Na shemi 1 so prikazani činitelji prometa v mestih , njegove pozitivne in negativne strani, za
negativne strani pa so nakazane tudi možne rešitve ali zmanjšanje vpliva le teh.
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Shema 1: Shema lastnosti in možnih izboljšav mestnega prometa

9

1. PROBLEMI PROMETNEGA ONESNAŽEVANJA V MESTIH
Mesta se vse bolj soočajo s povečevanjem prometa, z večjim onesnaženjem in posledično
problemi, ki zaradi tega nastajajo. Prebivalci mest vse bolj opozarjajo na problem
onesnaževanja, saj ima onesnažen zrak negativen vpliv tudi na zdravje (astma, hitrejša
zasoplost, alergije, povečanje dovzetnosti za infekcije...). Veliko ljudi posledično tudi umre.
Nevarni so predvsem drobni delci PM10 in PM2,5, ki pridejo v telo z dihanjem. Kar 20-30 %
prebivalcev evropskih mest živi v mestih, kjer so bile mejne vrednosti PM10 večkrat presežene
med letoma 1997 in 2004. Kljub temu, da je promet življenjskega pomena za sedanjo družbo,
je sčasoma postal glavna grožnja za trajnostni razvoj urbanih območij. Glede na to, da večina
evropskega prebivalstva živi oz. dela v urbanih območjih, delež le-teh pa naj bi do leta 2030
dosegel kar 80 %, je mogoče izpostaviti potrebo po reševanju problemov mestnega prometa,
da bi dosegli trajnostni prometni razvoj urbanih območij (Wolfram, 2004).
Največji vpliv ima promet gotovo na ljudi, ki živijo ali delajo v bližini glavnih mestnih cest,
kjer naletimo še na pojav t.i. cestnega koridorja. Cestni koridor z visokimi koncentracijami
onesnaževal se ustvari, ko se najbolj onesnažen zrak ujame med stavbe in se slabo meša z
drugim zrakom. V takih območjih so koncentracije nekaterih onesnaževal v zraku tudi do
nekajkrat višje kot v bližnji okolici, odvisno seveda od prevetrenosti, višine stavb v okolici ter
količine zraka v tem prostoru (Air pollution in Europe 1990-2004, 2007). Ocenjeno je, da se
je zaradi drobnih delcev PM2,5, statistično povprečna življenjska doba v EU skrajšala za osem
mesecev (EEA signals 2009, 2009).
Vse pogostejši so tudi vsakodnevni zastoji z mnogimi škodljivimi posledicami kot so izguba
časa in onesnaževanje okolja. Zaradi tega evropsko gospodarstvo vsako leto izgubi 100
milijard EUR oziroma 1 % BDP EU (Zelena knjiga; Za novo kulturo mobilnosti v mestih,
2009).
Graf 1: Odstotek mestnih prebivalcev EU, izpostavljenih izpustom nad dovoljeno mejno
vrednostjo

(Air pollution in Europe 1990-2004, 2007, str.7)
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Predvsem po letu 1950 se je število vozil na prebivalca v Evropi zelo povečalo. Samo od leta
1990 do leta 2004 se je povečalo za skoraj 40 % in sedaj dosega že stopnjo enega avta na dva
prebivalca. Na tako rast vpliva tako rast osebnih dohodkov v gospodinjstvih, kot tudi nižji
stroški posedovanja in vzdrževanja avtomobila. Vse več avtomobilov pomeni vse več
prometa, sledi večja gneča, počasnejši promet ter večje onesnaženje. Očitno se bo trend
povečevanja števila osebnih vozil nadaljeval. V nekaterih državah je bila rast večja, v drugih
manjša. V spodnjem grafu je razviden trend povečevanja števila vozil v absolutnih številkah
za zadnjih 14 let. Stopnja motoriziranosti se razlikuje med posameznimi državami, tako so
imeli leta 2009 v Romuniji 197 avtomobilov na 1000 prebivalcev, v Estoniji 407, v Sloveniji
pa kar 521 avtomobilov na 1000 prebivalcev. Tako veliko število osebnih vozil nas uvršča
med države z visoko stopnjo motoriziranosti. Najvišjo stopnjo motoriziranosti ima
Luxembourg s 678 avtomobili na 1000 prebivalcev (podatek iz leta 2008).
Graf 2: Rast števila avtomobilov na 1000 prebivalcev v evropskih državah

(European Commission Eurostat, 2011)
Problem prometnega onesnaževanja se dotika tudi slabega vpliva na ekosistem. Mesta so že
brez prometa ekosistemsko obremenjena območja in puščajo velik ekološki odtis. To ne
povzroča le povečanega onesnaženja okolja, ampak tudi zniževanje kakovosti življenja. Za
potrebe urbanih dejavnosti se pogosto zmanjšuje obseg in kakovost zelenih površin in s tem
biotska pestrost v mestu (Špes, 2009). Širitev cest je rešitev kratkoročne narave in ni
povezana z načelom trajnostnega razvoja mest. Na ceste privabi še več avtomobilov, saj se
pretočnost izboljša, kaj kmalu pa se ponovi stara zgodba o gneči in povečanem vnosu
onesnaževal v okolico. Spremenile so se tudi potovalne navade, avto je namreč v veliki meri
nadomestil uporabo javnega prevoza, ki je bil dolgo časa v prevladi.
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Graf 3: Število avtomobilov na 1000 prebivalcev v najbolj motoriziranih državah leta 2006

(Energy and transport in figures, 2009, stran 98)
1.1. Viri onesnaževanja zraka v mestih
Zunanji zrak je zrak na prostem, v troposferi, ki sega v naši geografski širini do približno 12
km nad zemeljsko površino. V troposferi je zbrane okrog 80 % vse mase zraka, v njej se
odvija tudi večina vremenskih pojavov. Človek s svojo posredno ali neposredno aktivnostjo
izpušča v zrak snovi, ki lahko škodljivo učinkujejo na zdravje ljudi in na okolje. Na kakovost
zraka vplivajo predvsem izpusti snovi v zrak, pomembni pa so tudi drugi dejavniki: podnebne
značilnosti, meteorološki pojavi, fizikalno kemijski procesi pretvorbe snovi v zraku in
topografija (Agencija republike Slovenije za onesnaževanje, 2010).
Eden glavnih virov onesnaževanja ozračja v mestih je nedvomno promet. Največ prispeva k
onesnaženju z ogljikovim dioksidom CO2 , dušikovimi oksidi NOx, ter trdnimi delci PM10 in
PM2,5. Onesnaženje s svincem (Pb) ni več med problematičnimi, saj svinčevega tetraetila kot
dodatka bencinu ne dodajajo več. Od organskih snovi, ki so posebej škodljive človeškemu
zdravju, velja omeniti benzen. Večina benzena v ozračje mest izhaja prav iz prometa
(Agencija republike Slovenije za onesnaževanje, 2010).
Promet je tudi glavni krivec za onesnaženje z ozonom. Ozon se ne sprošča neposredno iz
vozil, temveč nastane pri reakcijah dušikovih oksidov z ogljikovodiki ob prisotnosti Sončeve
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svetlobe. Koncentracije ozona so presežene predvsem v vročih, sončnih dneh, manj težav s
tem pa je v oblačnem in hladnem vremenu. Koncentracije ozona dosegajo najvišje vrednosti
izven mestnih središč, stran od neposrednih izvorov dušikovih oksidov (Loose in drugi,
2006).
Potrebno je vedeti, da za ves onesnažen zrak ni kriv le promet in da prispeva le del k skupni
onesnaženosti. V mestih predstavlja promet seveda večji delež izpustov kot na periferiji. Je pa
res, da se onesnaženje z nekaterimi snovmi kaže na samem mestu izpusta, kar je dokaj lahko
izmeriti (PM10 in NO2), nekatera onesnaževala pa se odražajo izven središča mesta (O3).
V spodnjih grafih je prikazan prispevek prometa h količini izpustov v Evropi. Problematični
so predvsem majhni delci in dušikovi oksidi. Povečana koncentracija žveplovega dioksida
zaradi vpliva prometa je v evropskih mestih že zgodovina, saj se postopoma zmanjšuje delež
žvepla v gorivih.
Graf 4: Izpusti CO2 v EU-27 po sektorjih za leto 2007
2% 1%
4%
22%

industrija 22,3 %
promet 23,1 %
hiše, stanovanja 9,9 %

38%

elektrarne 38,2
gospodarstvo, ustanove 3,9 %
23%

kmetijstvo 1,7 %
ostalo 1 %

10%

(povzeto po: European Union emission inventory report, 2010, str. 11)
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Graf 5: Izpusti NOx v EU-27 po sektorjih za leto 2007

cestni promet 41 %
14%
drug promet 7 %

41%

14%

kmetijstvo 2 %
industrijski procesi 2 %
distribucija in proizvodnja elektrike 20
%

20%

raba elektrike v industriji 14 %
7%
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inštitucije 14 %

2% 2%

(povzeto po: European Union emission inventory report, 2010, str. 11)
Graf 6: Izpusti PM2,5 v EU-27 po sektorjih za leto 2007

cestni promet 15 %

4%

15%
drug promet 3 %
3%
kmetijstvo 4 %
4%
industrijski procesi 13 %

44%
13%

proizvodnja elektrike 6 %
raba elektrike v industriji 11 %

6%
11%

komercialna raba, gospodinjstva
in inštitucije 44 %
ostalo 4 %

(povzeto po: European Union emission inventory report, 2010, str. 11)
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Graf 7: Izpusti PM10 v EU-27 po sektorjih za leto 2007

cestni promet 14 %

3%

14%

2%

drug promet 2 %
kmetijstvo 12 %

35%
12%

industrijski procesi 17 %
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17%
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in inštitucije 35 %
ostalo 3 %

10%
7%

(povzeto po: European Union emission inventory report, 2010, str. 11)
Graf 8: Izpusti CO v EU-27 po sektorjih za leto 2007
2%
cestni promet 34 %
drug promet 2 %
34%
34%

kmetijstvo 2 %
industrijski procesi 10 %
proizvodnja elektrike 3 %
raba elektrike v industriji 13 %

2%
13%

10%
3%

2%

komercialna raba, gospodinjstva
in inštitucije 34 %
ostalo 2 %

(povzeto po: European Union emission inventory report, 2010, str. 11)
Kot vidimo na zgornjih grafih, promet ni vedno glavni krivec za onesnažen zrak, ampak svoje
prispevajo tudi druge človekove dejavnosti. Grafi prikazujejo splošno stanje v Evropi, ne le v
evropskih mestih, kjer bi bila razmerja verjetno precej drugačna, promet bi imel večji delež
pri onesnaževanju. Vključil sem le grafe tistih onesnaževal, kjer promet pomembneje prispeva
k skupnim izpustom. Kot vidimo, promet prispeva 41 % vseh NOx –ov, 23 % CO2, približno
15 % trdnih delcev, ter kar 34 % CO. Po podatkih in napovedih Evropske komisije trend od
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leta 1990 naprej v EU-27 kaže na upadanje vsebnosti onesnaževal v ozračju. Trdne delce v
ozračju pa beležijo šele od leta 2000 (European Union emission inventory report, 2010).
Onesnaženje s prometa pa predstavlja tudi hrup. Zato nekaj besed še o tem.
Hrup zaradi prometa predstavlja problem zlasti v mestnih središčih in v neposredni bližini
avtocest, kjer avtomobili dosegajo visoke hitrosti in s tem povzročajo nastajanje hrupa
(Zupan, 2006). Zaradi hrupa in izpušnih plinov je prizadet pas od 50–300 m na vsaki strani
ceste (Cigale, 2002).
Po merilih OECD, ki ravni hrupa nad 65 dB obravnava kot nesprejemljive, od 55–65 dB pa
kot nezaželene, za polovico prebivalstva EU velja, da je izpostavljena škodljivi ravni hrupa
zaradi cestnega prometa (Zupan, 2006). Hrup je odvisen od števila vozil, njihove hitrosti,
teže, hrupa pnevmatik, pospeševanja ali zaviranja (križišča) ter specifičnih dejavnikov (vožnja
v klanec, tehnične lastnosti vozil itd.) (Bukovič, 2006).
Znano je, da hrup ogroža mnogo ljudi, čeprav je to težje dokazati (Otorepec, 2002). V
največji meri vpliva na fizično šibkejše (npr. otroci, starejši).
Tudi hrup nizke intenzivnosti vpliva na kakovost življenja, saj pri jakosti nad 50 dB
povzroča nemir, nervoze, utrujenost in slabo počutje, deluje pa tudi na bolezni obtočil
(Otorepec, 2002).
1.2. Zakonodaja s področja onesnaževanja zraka
V Socialistični republiki Sloveniji je bilo varstvo ozračja prvič uzakonjeno leta 1975 s
sprejetjem Zakona o varstvu zraka. Skupščina republike Slovenije je na podlagi zakona
sprejela predpise in uredbe, ki so določili mejne vrednosti onesnaževal v zraku in izpustov iz
tovarn ter drugih industrijskih obratov. Zakon je hkrati služil za podlago posodobitve in
razširitve mreže merilnih mest onesnaženosti zraka po republiki in glavnem mestu (BerceBratko, B. in sod., 1987).
Že po Ustavi Republike Slovenije ima vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja.
Varstvo življenjskega in z njim neločljivo povezanega naravnega okolja podrobneje ureja
Zakon o varstvu okolja. Zakon o varstvu okolja je pomemben za vsakogar, saj vemo, da je za
okoljevarstvene ukrepe ponavadi potreben denar. In če zakon nekaterih stvari ne obvezuje,
potem se denar porabi za druge stvari. Okoljska ozaveščenost namreč še ni na taki ravni, da bi
bili okoljevarstveni prijemi na vrhu prioritetne lestvice nabiranja političnih točk. Slovenska
zakonodaja sledi zakonodaji Evropske unije. Lahko rečemo, da je trajnostni razvoj ena
prednostnih nalog Evropske unije.
Evropska zakonodaja je minimum potrebne zaščite okolja. Nekatere države se tega minimuma
držijo, nekatere pa ne (tudi Slovenija je v tej skupini), so pa tudi take, ki ga presegajo.
Zakonodaja naj torej ne bi bila izgovor za stanje. Je pa res, da se v nekaterih državah
spremembe in novosti lažje uvajajo in usklajujejo z obstoječo zakonodajo kot v drugih.
Zagotavljanje ustrezne kakovosti zraka zahteva ustrezna merila in meritve, ki jih določajo
predpisi. Snov je vse, kar je v zraku zaradi človekovega posrednega ali neposrednega
izpuščanja v zrak in lahko škodljivo učinkuje na zdravje ljudi ali okolje.
Raven onesnaženosti je koncentracija snovi v zraku ali usedlina te snovi na površinah, nastala
v nekem času.
Mejna vrednost je najvišja še dopustna raven onesnaženosti. Mejna vrednost se določi na
podlagi znanstvenih spoznanj z namenom, da se preprečijo, odpravijo ali zmanjšajo škodljivi
učinki na zdravje ljudi in okolje. Osnova za določanje mejne vrednosti so priporočila
Svetovne zdravstvene organizacije.
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Ciljna vrednost je predpisana raven onesnaženosti, ki mora biti v določenem roku dosežena,
kadar je to možno. Ciljna vrednost se določi poleg mejne vrednosti ali namesto nje z
namenom, da se dolgoročneje odpravi možnost škodljivih učinkov na zdravje ljudi in okolje.
Sprejemljivo preseganje mejne vrednosti je v odstotkih izražena vrednost, za katero lahko
raven onesnaženosti v časovno omejenem obdobju presega mejno vrednost. Ta pojem je
opredeljen zaradi postopnega prehoda na strožjo mejno vrednost. Vzporedno zahteva
ukrepanje na območjih, kjer so te vrednosti presežene.
Alarmna vrednost je predpisana raven onesnaženosti, pri kateri je treba zagotoviti takojšnje
ukrepe za zavarovanje zdravja ljudi in okolja. Alarmna vrednost se določi pri kritični ravni
onesnaženosti, nad katero že kratkotrajna izpostavljenost zaradi snovi v zraku pomeni
tveganje za zdravje ljudi (Agencija Republike Slovenije za okolje, 2010).
Trenutno veljavna okoljska zakonodaja, ki jo je treba vključiti v občinske programe varstva
okolja, vsebuje direktive o varstvu zunanjega zraka, ter direktive o hrupu v okolju.
V direktivah o varstvu zunanjega zraka so cilji kvantificirani v obliki mejnih vrednosti,
zahtevan je tudi načrt ukrepov.
Te direktive določajo:
onesnaževala: NOx, SO2, PM10, Pb, OZON, BENZEN, CO, As, Cd, Hg, Ni in PAH;
opozorilne, mejne in ciljne vrednosti;
spodnji in zgornji ocenjevalni prag onesnaženosti zunanjega zraka;
poselitvena območja z več kot 100.000 prebivalci ter druga območja onesnaženosti
zunanjega zraka;
stopnje onesnaženosti zaradi ukrepanja;
1. stopnja – status degradiranega območja – mejne vrednosti presežene.
2. stopnja – onesnaženost ne presega sprejemljivega onesnaženja.
3. stopnja – mejne vrednosti niso presežene.
(Občinski program varstva okolja, 2007, citirano 27.3. 2010).
V direktivi o hrupu v okolju so cilji več ali manj prepuščeni odločitvam države.
Na tem področju zato med državami lahko pride do večjih odstopanj.
1.2.1. Zakonodaja Evropske unije za področje ukrepov za izboljšanje zunanjega
zraka
V septembru 1996 je bila sprejeta Direktiva o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti
zunanjega zraka (Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality
assessment and management ).
V aprilu 1999 je bila sprejeta Direktiva o mejnih vrednostih za žveplov dioksid, dušikove
okside, delce in svinec v zunanjem zraku (Council Directive 1999/30/EC of 22 April 1999
relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxside and oxides of nitrogen,
particulate matter and lead in ambient air).
Z novembrom 2000 je stopila v veljavo Direktiva o benzenu in ogljikovem monoksidu v
zunanjem zraku (Directive 2000/69/EC of the European parliament and of council of 16
November 2000 relating limit values for benzen and carbon monoxide in ambient air).
Februarja 2002 je bila sprejeta Direktiva o ozonu v zunanjem zraku (Directive 2002/3/EC the
European parliament and of council of 12 February 2002 relating to ozone in ambient air)
(Operativni program zmanjševanja toplogrednih plinov, 2004).
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1.2.2. Zakonodaja Republike Slovenije za področje varovanja kakovosti zunanjega
zraka
Uredbe, ki so bile sprejete v Republiki Sloveniji na podlagi direktiv EU, upoštevajo, da je
merilo vseh ravnanj in norm človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter
preživetje, zdravje in počutje živih mikroorganizmov. V spodaj navedenih uredbah, sprejetih
junija 2002, so določene mejne vrednosti za posamezna onesnaževala in s tem povezane
stopnje zmanjševanja onesnaženosti zraka ter drugi ukrepi.Zakonska podlaga za izdelavo
ocene kakovosti zraka je Uredba o ukrepih za ohranjanje izboljšanje kakovosti zunanjega
zraka (Uradni list RS št. 52/02). V členih 3 in 5 določa metodologijo izdelave preliminarne
ocene.
Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, trdnih delcih in svincu v zunanjem zraku
(Uradni list RS št. 52/02). Uredba o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku
(Uradni list RS št. 52/02).
V januarju 2003 je bila sprejeta Uredba o ozonu v zunanjem zraku. Na Vladi pa je bil 17.
julija 2003 sprejet Sklep o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega
dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v
zunanjem zraku (Operativni program zmanjševanja toplogrednih plinov, 2004).
Slovenija je oktobra 1998 podpisala in julija 2002 tudi ratificirala Kjotski protokol, s katerim
je prevzela - enako kot Evropska unija in večina držav, ki vanjo vstopajo – obveznost 8odstotnega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov v prvem ciljnem obdobju 2008–2012
glede na izhodiščno leto 1986, ko so bili izpusti CO2 v Sloveniji najvišje; večina drugih držav
šteje za izhodiščno leto 1990 (Operativni program zmanjševanja toplogrednih plinov, 2004).
Kjoto pa ni edini, ki nas zavezuje.
Konferenca OECD o prometu, ki je bila oktobra 2000 na Dunaju, je opredelila nov pristop za
okoljsko usklajen promet (Environmentally Sustainable Transport). Da bi preprečili okoljsko
katastrofo v urbanih naseljih, posebno v velikih mestih, ter zmanjšali vpliv prometnih sredstev
na okolje, je OECD, postavila nekaj pomembnih ciljev. Do leta 2030:
- je treba omejiti izpuste ogljikovega dioksida (CO2) tako, da ne bodo presegli izpustov iz leta
1990 za več kot 20 %;
- izpusti dušikovih oksidov (NOx) in hlapnih organskih snovi (VOC) ne smejo biti večji kot
10 % od leta 1990;
- izpusti delcev velikosti pod 10 µm se morajo zmanjšati od 55-99 % (odvisno od lokalnih ali
regionalnih razmer);
- hrup vozil podnevi ne sme presegati 55 in ponoči 45 dBA (decibelov, po slušni krivulji A);
- z novo ureditvijo prostora je treba zmanjšati površine, ki jih zasedajo parkirana vozila in
spremljajoča infrastruktura.
Te zahteve so zelo visoke in jih bo mogoče doseči le z uvajanjem novih vozil in z novo
prometno organizacijo (Novak, 2002).
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MEJNE VREDNOSTI ONESNAŽEVAL V MESTNEM OKOLJU:
Mejne, dopustne, ciljne, opozorilne in alarmne vrednosti določajo naslednje uredbe v
preglednici številka 1.
Preglednica 1: Uredbe o zunanjem zraku
Uredba o ukrepih za ohranjanje in
izboljšanje kakovosti zunanjega zraka
Uredba o žveplovem dioksidu,
dušikovih oksidih, delcih in svincu v
zunanjem zraku
Uredba o benzenu in ogljikovem
monoksidu v zunanjem zraku
Uredba o ozonu v zunanjem zraku
Uredba o arzenu, kadmiju, živem
srebru, niklju in policikličnih
aromatskih ogljikovodikih v zunanjem
zraku

krovna uredba

Ur. l. RS, št. 52/02

uredba A

Ur. l. RS, št. 52/02, 18/03,
121/06

uredba B

Ur. l. RS, št. 52/02

uredba C

Ur. l. RS, št. 8/03

uredba D

Ur. l. RS, št. 56/06

(Mestna občina Maribor, 2010)
- Z Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih
vrednosti snovi v zraku (Ur. l. RS, št. 66/07) je stara uredba, ki je sicer do takrat veljala le še
za onesnaževala, ki niso bila opredeljena v zgoraj naštetih uredbah, dokončno prenehala
veljati.
Preglednica 2: Mejne vrednosti za varovanje zdravja ljudi po uredbah A, B, C in D
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(Kakovost zraka v Sloveniji 2006, 2007, stran 8)
Obrazložitev pojmov:
- MV - mejna vrednost je predpisana raven onesnaženosti, ki ne sme biti presežena oziroma
mora biti v določenem roku dosežena, če jo dejanska raven onesnaženosti presega. Mejna
vrednost se določi na podlagi znanstvenih spoznanj z namenom, da se preprečijo, odpravijo
ali zmanjšajo škodljivi učinki na zdravje ljudi in okolje.
- DV - dopustna vrednost je mejna vrednost zvišana za sprejemljivo preseganje in se vsako
leto zniža, dokler ne doseže mejne vrednosti.
- CV - ciljna vrednost je raven onesnaženosti, ki mora biti dosežena z zmanjševanjem
onesnaženosti v določenem roku, kjer je to mogoče doseči s predpisanimi ukrepi. Ciljna
vrednost se določi zato, da se odpravijo škodljivi učinki na zdravje ljudi in okolje.
- OV - Opozorilna vrednost je raven onesnaženosti, pri kateri je potrebno takojšnje in
sprotno informiranje in opozarjanje prebivalstva o prekoračitvi, ker že kratkotrajna
izpostavljenost pomeni tveganje za zdravje posebej občutljivih skupin prebivalstva. Ciljna 8
urna vrednost in opozorilna vrednost sta definirani le pre ozonu, ciljna naj bi bila dosežena do
letos.
- AV - Alarmna vrednost je tista raven onesnaženosti, pri kateri je treba zagotoviti takojšnje
ukrepe za zavarovanje zdravja ljudi in okolja. Alarmna vrednost se določi pri kritični ravni
onesnaženosti, nad katero že kratkotrajna izpostavljenost zaradi snovi v zraku pomeni
tveganje za zdravje ljudi (Agencija republike slovenije za okolje, 2010).
Pri nekaterih onesnaževalih sta definirana še spodnji in zgornji ocenjevalni prag koncentracije
(SOP in ZOP). Kjer so izmerjene koncentracije pod spodnjim ocenjevalnim pragom, niso
potrebne stalne meritve.
Mejne vrednosti po uredbah A, B, C in D iz preglednice 3 veljajo od 1.1.2005, letni mejni
koncentraciji za varovanje zdravja ljudi za NO2 in benzen pa pričneta veljati 1.1.2010. Do
takrat veljata mejni vrednosti, zvišani za sprejemljivo preseganje, imenovani tudi dopustna
vrednost, ki se vsako leto spremenita. Ciljna osemurna vrednost za ozon je postavljena za leto
2010, ciljna letna vrednost za benzopiren pa za leto 2013.
Preglednica 3: Alarmne vrednosti po uredbah A in C
onesnaževalo
časovni interval merjenja
alarmna imisijska koncentracija
žveplov dioksid
3 ure
500 µg/m3
dušikov dioksid
3 ure
400 µg/m3
ozon
1 ura
240 µg/m3
(www.maribor.eu/, 12.4. 2010)
Preglednica 4: Vrednosti sprejemljivega preseganja (SP)
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(Kakovost zraka v Sloveniji 2006, 2007, stran 8)
Dopustna vrednost koncentracije določene snovi (DV) so vpeljane zato, da je prehod za
dosego mejne vrednosti (MV) postopen. Tako je dopustna vrednost enaka mejni vrednosti,
povečani za sprejemljivo preseganje (SP). Sprejemljivo preseganje mora doseči vrednost 0 do
določenega datuma (1. januar 2005 oz. za nekatera onesnaževala 1. januar 2010), do takrat pa
se od leta 2000 linearno zmanjšuje. (Kakovost zraka v Sloveniji 2006, 2007)
Po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Ur. l. RS,
št.73/94) pa še vedno veljata mesečna in letna mejna imisijska vrednost prašne usedline in
sicer 350μg/m2 in 200μg/m2.
Normativna ureditev področja varovanja okolja temelji predvsem na direktivah, ki jih je
veliko, saj za vsako najbolj specifično področje namreč obstaja svoja direktiva. Te direktive
so javno dostopne na spletnih straneh Evropske unije.
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2. PROJEKTI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI, KI SE IZVAJAJO PO EVROPI
Zastoji, hrup, gneča, počasna vožnja, slab zrak, višja poraba goriva, pločevinast pejsaž,
nervoza, nezgode... Vse to so znaki slabih prometnih razmer v mestih. S takimi in njim
podobnimi problemi se soočajo tudi v drugih evropskih državah. Pozitivno je, da se pri nas
prometne problematike še ne lotevamo s tako vnemo, kot bi se je lahko in kot se je v nekaterih
drugih mestih. Povedano drugače, obstaja nekaj že preizkušenih rešitev, ki se jih lahko še
poslužimo.
Evropska mesta se počasi začenjajo zavedati, da se brez dobrih projektov promet v mestih ne
bo začel urejati. Nekatera mesta so začela izvajati projekte, ki se ukvarjajo s trajnostno
prometno politiko. Tovrstnih projektov je v Evropi več kot kjerkoli drugje po svetu. Evropa se
torej jasno zaveda svoje soodgovornosti za planet, zato je trajnostni razvoj ena izmed prioritet
njene politike. Evropska unija sicer ne daje direktiv o prometnih politikah mest, daje le
direktive o kakovosti zraka. S tovrstnimi projekti je lažje doseči obveze iz direktiv glede
kakovosti zraka.
V tem delu diplomske naloge bom predstavil nekatere projekte, ki so se izvajali ali pa se še
izvajajo v evropskih mestih, prakse nekaterih mest in uspešnost tovrstnih prizadevanj za boljši
jutri.
2.1. Splošna predstavitev projektov trajnostne mobilnosti
Projektov trajnostne mobilnosti, ki potekajo ali so potekali na območju EU je kar nekaj. Med
seboj se razlikujejo, vsem pa je skupen cilj zmanjšanje negativnega vpliva prometa na
kakovost bivanja v mestu. Ta cilj sicer ni edini, niti ne nujno poglavitni, saj so v ozadju tudi
drugi interesi (ekonomski), je pa gotovo eden izmed ključnih ciljev vsakega programa. Pri
projektih trajnostne mobilnosti gredo cilji nekako z roko v roki, saj brez dosege enega cilja ne
dosežemo drugega, tretjega...V tovrstnih projektih je sodelovalo veliko evropskih mest, naj
naštejem le nekatera večja in nam bolj znana: Berlin, Göteborg, Gradec, Stockholm, Rim,
Milano, Tallin, Praga, Ljubljana, Brno, Rotterdam, Bukarešta, Lille,... Poleg projektov se iz
leta v leto izvaja več meritev pritiska prometa na okolje, te podatke pa pridno zbira in
analizira Evropska agencija za okolje s pomočjo prometnega in okoljskega poročevalskega
mehanizma (TERM). TERM je namenjen spremljanju uvajanja načela integracije okoljskega
vidika v prometni sektor ter v podporo trajnostnemu razvoju. Sistem TERM je začel delovati
leta 1998 (European environment commission, 2010).
2.1.1. Projekti s področja prometa v mestih
Eden izmed teh projektov je URBACT, ki se izvaja v 255 mestih v 29 državah. Povezuje
mesta pri izmenjavanju izkušenj in promociji programov trajnostnega razvoja. Je povezovalni
člen med več projekti, ne samo s področja prometa, temveč tudi tistimi, ki se ukvarjajo s
trajnostnim razvojem na področju ekonomskega, družabnega in okoljsko neobremenjujočega
življenja v mestih. Projekt je zaživel leta 2007 in je večji iz leta v leto (URBACT, 2010).
Poleg URBACT-a poteka močan program evropske komisije za čist promet, pod imenom
CIVITAS – cleaner and better transport in cities, kar v prevodu pomeni čistejši in boljši
promet v mestih. Projekt se je začel izvajati leta 2002 in beleži visoko letno rast udeleženih
mest. Ker je projekt obsežen in ustreza tematiki moje diplomske naloge, ga bom v
nadaljevanju predstavil podrobneje.
Evropski projekt PROCEED (kar je akronim za: Principles of successful high quality public
transport operation and development) se je osredotočal na okolja, ki so uspela izgraditi
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kakovosten sistem mestnega prometa v skladu s spremenjenim sistemom družbenih vrednot.
PROCEED je bil triletni projekt, ki ga je v sklopu šestega okvirnega raziskovalnega
programa sofinancirala Evropska komisija. Glavni cilj projekta PROCEED je bil razviti
planerska orodja, ki bi jih lahko pri razvoju uspešne ponudbe javnega potniškega prometa
uporabljala majhna in srednje velika evropska mesta (do velikosti približno 250.000
prebivalcev). Projekt je bil uradno zaključen januarja 2010, v njem so sodelovala mesta iz 25ih držav, med njimi tudi slovenska Koper in Maribor. (PROCEED, 2010)
V teku je bil tudi projekt PROGRESS, ki se je izvajal v mestih Rim, Genova, Bristol,
Edinburgh, Helsinki, Copenhagen in Trondheim od junija 2000 do maja 2004. Potekal je pod
vodstvom Bristol city council (Bristolski mestni svet). Glavni cilji projekta so bili zmanjšanje
gneče na cesti, izboljšanje okolja in povečanje prihodkov v mestih, predvsem s pobiranjem
cestnine. Pri projektu so bili pozorni predvsem na dve zadevi:
Razvoj in vrednotenje političnega, ekonomskega in socialnega omrežja, potrebnega za
uresničevanje plačevanja mestnih cestnin. Tu je bila pomembna družbena in politična volja do
projekta, zakonski okvirji, organizacija in financiranje.
Poskušal je oceniti vpliv in uspešnost projekta z ozirom na tehnične in operacijske rešitve pri
projektu, socialno pravičnost in sprejemljivost, učinkovitost prometa, zbiranje denarja,
izboljšanje kvalitete mestnega življenja, vzdrževanje in izboljševanje lokalnega ekonomskega
in zaposlitvenega pogleda, vplivi razvoja na rabo zemljišč.
V grobem je bil projekt dokaj uspešen, srečali pa so se z različnimi začetnimi problemi in
spoznanji, v nekaterih nordijskih državah je bila glavna ovira zakon, v Rimu pa na primer
ogromno povečanje števila motoristov, kateri so imeli vstop v plačljivo območje zastonj. Del
projekta je bila medijska kampanja s plakati, pogovori z mestnimi veljaki, vzpodbujanje
zanimanja pri ljudeh, marketing,...(Progress; Main project report, 2004)
V okviru evropske unije je prišlo tudi do pobude za podelitev nagrade EUROPEAN GREEN
CAPITAL - EVROPSKO ZELENO MESTO. S tem projektom se je začelo maja 2008. S tem
želijo vzpodbuditi mesta, da se bodo trudila za čistočo in da bodo prijetnejša za življenje. V
projektu je sedaj že 40 mest, vključno z 21 glavnimi mesti. Upoštevani kriteriji bodo:
prispevek mest k globalnemu okolju, mestni prevoz in politika dela z odpadki ter obveze in
pobude za naprej. Z nagrado želijo mesta postaviti kot vzor drugim, vzpodbuditi zdravo
konkurenco z izmenjavo idej in mnenj. Verjamejo, da bodo imela taka mesta večji obisk
turistov, kar ima vpliv tudi na rast dohodkov. Prvo nagrado za Evropsko zeleno mesto so
podelili maja 2009 mestu Stockholm po naslednjih kriterijih:
Prometni izpusti so dokaj nizki, zahvaljujoč temu, da vsi vlaki in avtobusi v
širšem središču mesta za delovanje uporabljajo obnovljive vire energije.
Od leta 1990 so se izpusti CO2 znižali za 25 %.
Mesto ima namen do leta 2050 vso energijo dobiti iz obnovljivih virov.
Za leto 2011 je nagrado prejelo mesto Hamburg z naslednjo utemeljitvijo:
Dobro definirani cilji, odlični rezultati, politična volja in financiranje, različni
pristopi.
Od leta 1990 do 2006 zmanjšanje izpustov CO2 za 18 %, do 2020 načrtujejo
zmanjšanje za 40 %, do 2050 pa za 80 %.
25 milijonov evrov letno namenjenih za nove projekte in ideje.
Obnova in gradnja bolj energijsko učinkovitih stavb, razni programi za
vzpodbujanje varčnosti v stanovanjih in javnih prostorih ( 46.000 MWh
prihranka energije letno).
Odličen sistem javnega prevoza z visokimi okoljskimi standardi in
dostopnostjo v radiju 300 metrov za večino prebivalcev, nove kolesarske in
pešpoti, nove zelene površine...
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Naslednje »zeleno mesto« bodo izbrali leta 2012/13, za nagrado pa se bo potegovala tudi
Ljubljana (European commission, 2010).
Poleg naštetih projektov se s tematiko urbanega trajnostnega prometa ukvarja še več drugih.
Veliko informacij o projektih in dobrih praksah lahko najdemo na evropskem spletnem
portalu, namenjenemu prav mestnemu prometu in mobilnosti (http://ec.europa.eu). Stran se
imenuje ELTIS, najdemo jo lahko na naslovu www.eltis.org. Na tej strani je dostopnih veliko
študij, poročil o izpustih, koledar dogodkov, politika EU, orodja za učenje o prometu...
Obsežna in s podatki bogata stran, ki je lahko v veliko pomoč vsem načrtovalcem mestnega
prometa. Stran deluje že od leta 1998 in je ena pomembnejših na področju prometa tako v
evropskem kot tudi svetovnem merilu.
V Evropi je veliko mestnih območij, kjer želijo zmanjšati prisotnost nekaterih vrst vozil. V
nekaterih državah takemu območju rečejo Environmental zone (okoljska območja), drugje
Low emission zone (območja z nizkimi izpusti), spet drugje pa Clear zone (čista območja).
Več bom o teh območjih zapisal pri predstavitvi programa CIVITAS, saj je bilo na tem
področju veliko storjenega s projektom Trendsetter, ki je del tega programa (Environmental
zones in Europe, 2002).
2.1.1.1. Namen Projekta CIVITAS
V tem poglavju bom predstavil projekt CIVITAS, saj je ambiciozno zastavljen, aktualen in že
dovolj dolgo trajajoč, da so rezultati projekta že vidni. Čeravno se je projekt začel izvajati že
leta 2002, je njegova današnja osnova Zelena knjiga za novo kulturo mobilnosti v urbanem
prometu, izdana septembra 2007.
Evropska komisija si želi izboljšati kakovost življenja prebivalcev, okrepiti ekonomijo s
promocijo trajnostnega mestnega prometa in povečati uporabo okolju prijaznih in energijsko
učinkovitih vozil. V zadnjih letih so se pojavili novi izzivi za politiko. To so klimatske
spremembe, novi zakoni glede kakovosti zraka, energijska politika in težave z gnečo na
cestah. Cilj je izboljšati mobilnost, obenem zmanjšati gnečo, nezgode in onesnaženje v
evropskih mestih (European commission, 2010).
V Zeleni knjigi je predstavljena vrsta možnosti, ki jih ponuja politika glede mobilnosti v
mestih, postavljenih pa je tudi petindvajset odprtih vprašanj, ki te možnosti obravnavajo. Ta
se med drugim ukvarjajo s tem, kako izboljšati kakovost množičnega prevoza, kako povečati
uporabo čistih in energijsko učinkovitih tehnologij, kako spodbuditi hojo in kolesarjenje ter
kako zaščititi pravice potnikov, ki uporabljajo sredstva množičnega prevoza. Druga vprašanja
obravnavajo idejo o programu „označevanja“ za najnaprednejša mesta, smernice za zelena
območja z omejevalnimi ukrepi in možnost uvedbe pristojbin za uporabo cest. V knjigi je
predstavljena tudi finančna podpora projektov za izboljšanje prometa v mestih s strani
evropske komisije.
CIVITAS – čistejši in boljši promet v mestih – je okrajšava za CIty-VITAlity-Sustainability
(ali po slovensko Mesto-VITAlnost-Trajnost). Evropska komisija s pobudo CIVITAS meri na
ustvarjanje odločnih premikov s spodbujanjem in vrednotenjem izvajanja ambicioznih
celovitih trajnostnih prometnih strategij v urbanem okolju, ki ustvarjajo spremembe v blaginji
evropskih državljanov.
CIVITAS I se je začel izvajati leta 2002 (v okviru 5. okvirnega raziskovalnega programa);
CIVITAS II pa se je začel izvajati leta 2005 (v okviru 6. okvirnega raziskovalnega programa).
V CIVITAS I (2002–2006) sodeluje devetnajst mest, združenih v štiri demonstracijske
projekte, medtem ko v CIVITAS II (2005–2009) sodeluje 17 mest, prav tako združenih v štiri
demonstracijske projekte. Evropska unija je za financiranje teh 36 mest namenila 100
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milijonov EUR, celotna pobuda pa bo deležna skoraj 300 milijonov EUR (Civitas Mobilis,
2005).
CIVITAS PLUS je najaktualnejši in še trajajoč projekt pobude CIVITAS, začet leta 2008,
načrtovan do leta 2012. Sodeluje 25 evropskih mest s petimi različnimi projekti, prav tako pa
je sofinanciran s strani evropske komisije (CIVITAS, 2010).
Pobuda CIVITAS spodbuja k prizadevanjem za doseganje korenitih sprememb v urbanem
prometu s kombinacijo tehničnih in političnih instrumentov ter ukrepov. Strategijo pobude
CIVITAS sestavlja osem osnovnih tematskih sklopov:
Energetsko in stroškovno učinkovit vozni park javnih in/ali zasebnih čistih vozil ter potrebna
infrastruktura.
Strategije upravljanja s potrebami (demand management), predvsem na omejitvah mestnih
središč in drugih občutljivih območjih.
Upravljanje povpraševanja in strategije povišanja prihodkov, utemeljene na integriranju
območnih cenovnih ukrepov.
Spodbujanje javnega potniškega prometa in kakovostnih storitev za uporabnike.
Nove oblike rabe vozil in/ali lastništva in življenjski stili z manj pogosto rabo avtomobila.
Novi koncepti za distribucijo blaga.
Inovativni “mehki” ukrepi za upravljanje s potrebami po mobilnosti.
Integracija sistemov upravljanja mobilnosti in povezanih informacijskih storitev
(Civitas Mobilis, 2005).
2.1.1.2. Posamezni podprojekti
Ker je projekt Civitas prisoten že od leta 2002, se je v tem času zvrstilo že veliko ukrepov na
pobudo CIVITAS. Čeprav so si projekti med seboj v ciljih dokaj enotni jih bom v tem delu na
kratko predstavil, saj so poti za dosego cilja lahko mnogotere. Večino informacij v tem
podpoglavju sem našel na strani www.civitas-initiative.org. Ostale vire sem navajal posebej.
CIVITAS I projekti so potekali v 19 evropskih mestih od leta 2002 – 2006. Ti projekti so bili
naslednji:
CIVITAS MIRACLES, izvajal se je v mestih Barcelona, Cork, Winchester, Rim.
Njihovi cilji so bili doseči zmanjšanje vpliva prometa na lokalno mestno okolje,
povečanje dostopnosti v mesto, povečanje ekonomske učinkovitosti z boljšim
prometnim sistemom, vsestransko izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev teh mest.
CIVITAS TELLUS, izvajal se je v mestih Rotterdam, Berlin, Göteborg, Gdynia,
Bukarešta. Cilji so bili povečanje proračunskih sredstev v korist javnega prevoza,
povečanje uporabe koles, zmanjševanje gneče, zmanjševanje hrupa in onesnaženja,
povezanega s prometom, zmanjševanje uporabe avtomobilov v notranjem delu mesta,
izboljšanje sodelovanja in organizacije med mesti, zmanjšanje števila prometnih
nesreč, vzpodbujanje javnega in zasebnega sodelovanja.
CIVITAS VIVALDI, izvajal se je v mestih Nantes, Bristol, Bremen, Kaunas, Ålborg.
Projekt želi delovati v okviru evropskih politik, želi prispevati k njihovemu razvoju z
ozirom na: Citizens network (prebivalci mest za trajnostni razvoj), Zelena knjiga o
urbanem prometu, Bela knjiga o evropski prometni politiki, okoljski program
Trajnosti naproti, implementacija Kjotskega protokola. Pri projektu so se trudili
predvsem z inovacijami na področju prometnih strategij in meritev, ter dosego štirih
pomembnih ciljev: imeti živo mesto in ekonomski uspeh, socialno vključiti meščane,
delovati za zdravje in dobrobit meščanov, delovati v smeri trajnostnega razvoja.
CIVITAS TRENDSETTER, izvajal se je v mestih Lille, Praga, Gradec, Stockholm,
Pécs. Strategija Trendsetterja je bila združiti napredne tehnike upravljanja prometa s
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parkom čistih vozil. Kratkoročno bi to pomenilo zmanjšanje izpustov in porabe
energije, daljnosežno pa povečanje uporabe javnega prevoza in učinkovitejši pretok
blaga po mestu. Osredotočili so se tako na težka vozila (tovornjaki, avtobusi, dostavna
vozila, prekucniki, , smetarska vozila, vlečna vozila,...) kot tudi na osebna vozila. Za
dosego ciljev so uporabili naslednje poti: spodbujanje uporabe javnega prevoza z novo
cenovno politiko, avtobusi imajo prednost, inovativne informacijske tehnologije,
izboljšanje učinkovitosti mestnega tovornega prometa z logistiko in informacijami. Na
tržišču naj bi dosegali večje zanimanje za čiste avtobuse, tovornjake, avtomobile, s
pogonom na obnovljive vire, z usklajenimi naročili za njih, znižali naj bi cene,
izboljšali infrastrukturo... Spodbujanje alternativ za osebne avtomobile z novimi
storitvami, spodbujanje politikov za bolj trajnostno naravnane sisteme mestnega
prometa so pomembni cilji projekta.
CIVITAS II projekti so potekali v 17 evropskih mestih od leta 2005 – 2009. Ti projekti so bili
naslednji:
CIVITAS SUCCESS se je izvajal v mestih Preston, La Rochelle, Ploiesti. To so
srednje velika evropska mesta z željo po zagotavljanju čistega okolja za ves mestni
živelj. V teh mestih se soočajo s posebnimi težavami, npr. manjšim območjem, kar
privede do večjega mešanja aktivnosti in pomanjkanja finančnih sredstev, slabim
poznavanjem zapletenih evropskih projektov, velikim sezonskim nihanjem v količini
prometa. To pa je lahko ovira za uvedbo najnovejših tehnologij. Pojavlja se potreba po
hitrem sprejetju političnih rešitev. Projekt je želel dokazati, da so lahko vozila, ki
uporabljajo čista in alternativna goriva zelo primerna za mestni promet (hibridni
avtobusi), da k temu prispeva več območij samo za pešce v mestnih središčih, nove
metode dela in upravljanja pri razvozu blaga, prispevek k vedenju o čistejšem prometu
za podobna mesta, ki se šele odločajo za ta korak.
CIVITAS CARAVEL se je izvajal v mestih Genova, Krakov, Burgos, Stuttgart.
Projekta so se ta velika mesta lotila z naslednjimi ukrepi: povečanje območij z
omejitvijo vstopa za vozila, uporaba čistih vozil (novi hibridni avtobusi), prilagodljive
storitve, omejevanje zasebne rabe vozil, spodbujanje kolesarjenja z namestitvijo novih
mestnih koles, deležni so bili močne politične podpore. Vseh ukrepov je 55, vsi v
povezavi s čisto mobilnostjo. Skupni stroški CIVITAS CARAVEL so znesli 29,8
milijonov evrov, 13,2 milijonov evrov so pridobili iz programa CIVITAS II.
CIVITAS MOBILIS se je izvajal v mestih Toulouse, Debrecen, Benetke, Odense,
Ljubljana. Projekt naj bi vpeljal radikalne načrte za čist promet v teh petih mestih.
Načrtovali so 46 ukrepov, ki naj bi zaobjemali prav vseh osem področij CIVITASovega delovanja, čeravno vsa mesta niso sodelovala na vseh področjih (npr. Ljubljana
na dveh). Cilji so bili: uporaba alternativnih goriv, izvajanje in storitev ITS aplikacij
za izboljšanje upravljanja prometa in javnega prevoza. ITS, inteligentni prometni
sistemi imajo nalogo z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij
povezovati potnike, vozila in cestno infrastrukturo po vsej Evropi in v realnem času
posredovati obdelane podatke, informacije, ki so pomembne za varen, hiter oziroma
učinkovit pretok prometa (Celovite rešitve parkirnih in dvigalnih sistemov, 2010).
Izboljšanje družbenega življenja z izboljšavo dostopa do javnega prevoza, izboljšanje
kakovosti javnega prevoza in njegova povezljivost z drugimi vrstami prevoza (parkiraj
in se pelji, kolo...), koncept souporabe vozil, razširjanje informacij, več izobraževanj
in usposabljanj s tega področja.
CIVITAS SMILE se je izvajal v mestih Norwich, Suceava, Potenza, Malmö, Tallin.
S tem projektom so želeli razviti pameten in trajnosten mestni promet, ki omogoča
aktivno življenje, neodvisno od uporabe in lastništva zasebnega avtomobila. Tega
načrta so se lotili prek spodbujanja bio goriv, čistih vozil, s katerimi bi pripomogli k
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boljšemu mestnemu zraku. Prekiniti želijo trend naraščanja uporabe in števila
avtomobilov v mestih.
CIVITAS PLUS projektov je pet, potekajo od leta 2008, končali pa se bodo leta 2012 in so v
izvajanju v 25 evropskih mestih. Ti projekti so:
CIVITAS ARCHIMEDES, izvaja se v mestih Aalborg, Brighton & Hove, San
Sebastian, Iasi, Monza, Usti-ob-Laben. Projekt je namenjen srednje velikim mestom, s
ciljem ustvariti pogoje za varnejši, čistejši in energijsko učinkovitejši promet. Dve od
teh mest sta bili vključeni v sprejemanju odločitev in pri organizaciji, ostala mesta pa
so bila učeča se mesta, s poudarkom na izobraževanju prebivalstva, izmenjavi mnenj
med študenti, prebivalci in mestnimi veljaki, izobraževalnih dogodkih...Za razliko od
drugih CIVITAS-ovih projektov je bil tu poleg klasičnih »okoljskih« ciljev dokaj
velik poudarek na izobraževanju in ozaveščanju prebivalcev o vplivu prometa na
njihovo življenje. Glede na to, da se stopnja izobrazbe prebivalcev EU po podatkih
Eurostat-a na splošno povečuje, je prav, da izobraževanja, resda neformalna, potekajo
tudi na tem področju. Pa poglejmo: leta 2007 se je v starostni skupini med 25 in 34 let
z najmanj visokošolsko izobrazbo ponašala slaba tretjina prebivalstva, medtem ko se
odstotek v višjih starostnih skupinah znižuje. V starostni skupini med 35 in 44 let je
leta 2007 vsaj visokošolsko diplomo v žepu imela četrtina državljanov EU, medtem ko
se je v starostni skupini od 45 do 64 let z visokošolsko izobrazbo lahko pohvalilo
dobrih 19 odstotkov državljanov sedemindvajseterice (Eurostat, 2010).
CIVITAS ELAN, izvaja se v mestih Ljubljana, Gent, Zagreb, Porto, Brno. CIVITAS
ELAN je skrajšano ime projekta, ki se poslovenjeno glasi ”mobiliziranje občanov za
višjo kakovost življenja”. Njegov namen je v izboljšanju posameznih segmentov
javnega in nemotoriziranega prometa v mestih ter prenosu znanj in izkušenj med
sodelujočimi mesti. Mestna občina Ljubljana je nosilec in koordinator celotnega
projekta na ravni Evrope (Regionalni center za okolje, 2010) Projektu bom več
pozornosti namenil pri obravnavi prometa v Ljubljani.
CIVITAS MIMOSA, izvaja se v mestih Bologna, Funchal, Utrecht, Gdansk, Tallin.
Projekt obsega 69 ukrepov za boljši promet in življenje v mestih. Projekt želi
sodelovati s prebivalci in znanstveniki, da skupno iščejo poti za izboljšanje, tako
znanstveno, kot tudi empirično. Cilji so zastavljeni optimistično in so jih izrazili tudi v
številkah: Bologna pričakuje 80 % zmanjšanje PM10, 50 % zmanjšanje CO2, 20 %
manj prometa, prometnih nezgod, nezakonitega parkiranja, Gdansk pričakuje 40 %
zmanjšanje barabinstva v javnem prometu, 20 % povečanje zadovoljstva ljudi z
javnim prevozom, povečanje števila kolesarjev, Utrecht načrtuje 100 % prehod na
avtobuse, kateri zadoščajo standardom EURO 5, 1500 novih mestnih koles,... in še in
še.
CIVITAS MODERN, izvaja se v mestih Craiova, Brescia, Coimbra, Vitoria-Gasteiz.
Projekt pokriva osem civitasovih področij in vključuje v svoj program 49 različnih
ukrepov s področja prometa, ki so energijsko učinkoviti... Poleg promocije trajnostne
mobilnosti si v projektu želijo dobro komunikacijo med mesti na ravni političnih
odločitev in med pomembnimi interesnimi skupinami, prav tako pa želijo spodbuditi
sodelovanje in izmenjavo izkušenj med znanstveniki in izvajalci iz Evrope.
CIVITAS RENAISSANCE, izvaja se v mestih Perugia, Bath, Gorna-Oryahovitsa,
Szczecinek, Skopje. To je pet zgodovinskih mest z bogato dediščino in razvitim
turizmom, kar morajo združiti s skrbjo za okolje in promet, seveda z ozirom na
ekonomski razvoj. Načeloma imajo podobne cilje kot druga mesta, prav tako so
podobni njihovi ukrepi, drugačne pa so lokalne razmere.

27

Različnost lokalnih razmer je značilnost vsakega mesta na našem planetu, zato pri vseh zgoraj
naštetih projektih lahko seveda izmenjujemo le ideje, celotnih projektov pa se ne da zgolj
kopirati. Zato je pomembna izmenjava idej in mnenj.
V nadaljevanju sledi predstavitev projekta CIVITAS Trendsetter, enega izmed uspešnejših,
saj so skozi ukrepe očitno pokazali voljo do sprememb v svojih mestih. Za predstavitev tega
projekta sem se odločil tudi zato, ker so dostopni rezultati meritev onesnaženosti pred, med in
po izvajanju projekta, kar nam bo dalo bolj jasno sliko o učinkovitosti vloženih sredstev.
2.1.1.3 Predstavitev projekta Trendsetter
Osnova projektu Trendsetter in ostalim projektom s področja prometa, energije, okolja,
lokalnega razvoja so evropski programi. Za področje prometa sta napisani Zelena knjiga za
novo kulturo mobilnosti v mestih in Bela knjiga o evropski prometni politiki do leta 2010. S
področja rabe energije so pomembne listine Zelena knjiga o trajnostni, konkurenčni in varni
energiji, Zelena knjiga o energijski učinkovitosti, torej narediti več z manj vložka, Knjiga za
inteligentno energijo. S področja okolja lahko vzamemo v roke Tematsko strategijo za urbano
okolje, sprejeto leta 2006, nadaljujemo lahko z branjem in proučevanjem direktiv o merjenju
izpustov, izpustih samih, hrupu motorjev, hrupu avtomobilov, vrstah dovoljenih pnevmatik...
Zanimiv je tudi drugi evropski program o podnebnih spremembah ECCP II, predstavljen je bil
oktobra 2005, kot nadaljevanje in revizija prvega programa (European Commission
Environment, 2010). Za področje lokalnega razvoja je bil spisan dokument Kohezijska
politika in mesta: prispevek mest in naselij k rasti in zaposlovanju v regijah. Izdan je bil leta
2006, v njem pa najdemo poglavja kot so trajnostna razvojna politika za leta 2007 – 2013,
vloga mest in prometa v mestih, financiranje novitet,... (Kohezijska politika in mesta:
prispevek mest in naselij k rasti in zaposlovanju v regijah, 2006).
Poleg dokumentov za okolje manj obremenjujočo prihodnost evropska komisija za to namenja
tudi denarna sredstva. Finančna podpora, ki se za tovrstne programe namenja, ima trenutno
proračun približno 400 milijonov evrov, imenuje se INTERREG IVC. Celoten projekt
CIVITAS je s strani EU do sedaj pridobil že več kot 100 milijonov evrov nepovratnih
sredstev, celoten projekt pa je ocenjen na 300 milijonov evrov (Interreg IVC, 2010). Program,
ki je bil v teku v letih, ko se je izvajal Trendsetter, se je imenoval INTERREG IIIC. Program
je imel proračun 500 milijonov evrov, s tem denarjem so podprli 330 okoljsko naravnanih
projektov (Interreg IIIC, 2010).
Trendsetter je pridobil od tega zneska 4,5 milijonov evrov. Ta podpora naj bi bila porabljena v
treh letih in pol (AGENDA ITEM NO. 6d, 2002, citirano 18.5. 2010).
V nadaljevanju se bom osredotočil na konkretne ukrepe v sodelujočih mestih, ekonomija in
pravo naj ostane gradivo za še koga drugega.
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3. PREDSTAVITEV MOBILNOSTNIH POLITIK V TREH EVROPSKIH MESTIH IN
NJIH REZULTATI
3.1. Mobilnostna politika v Gradcu
3.1.1. Splošne geografske značilnosti Gradca
Gradec je drugo največje avstrijsko mesto, in je z 255.000 prebivalci glavno kulturno,
ekonomsko in izobraževalno središče Dežele Štajerske. Gostota poselitve je 1992
prebivalcev/km2.
Gradec leži jugovzhodno od Alp v kotlini, ki je odprta le proti jugu, kar vpliva na njegovo
podnebje, saj ga hribi ščitijo pred zahodnimi vetrovi iz Atlantskega oceana. Zaradi tega ima
Gradec več sončnih dni, kot naprimer Dunaj ali Salzburg, obenem pa manj padavin (849
mm/leto) in slabšo prevetrenost. Povprečna hitrost vetra v središču Gradca je le 1,4 ms-1 Manj
vetra je predvsem v zimskih mesecih, posledica pa je več megle, pojav temperaturne
inverzije, pomankanje prevetrenosti pa močno vpliva tudi na kakovost ozračja v Gradcu.
Največ padavin je v juliju (127 mm), najmanj pa januarja (27 mm), najtoplejši mesec je julij,
ko je povprečna temperatura ozračja 25°C, najhladnejši mesec pa je januar s povprečno
temperaturo 5°C pod lediščem.
Gradec je bil zaradi svoje strateške lege in rodovitne pokrajine ob reki Muri večkrat tudi
oblegan, vedno neuspešno.

3.1.2. Splošno prometno stanje v Gradcu
Kar je v Trendsetterju skupnega sem opisal že v prejšnjem poglavju, v tem delu pa se bom
osredotočil na mesto Gradec. Čeprav je bilo mesto med prvimi, ki so se zavedali pomena
besedne zveze prometna politika, so se začeli v poznih devetdesetih soočati s problemom
naraščanja števila avtomobilov in prometnimi zastoji, posledično pa seveda slabšanjem
ozračja. Mesto je zanimivo, ker se že dobrih 25 let ukvarja z mobilnostno politiko, po
velikosti pa ga lahko primerjamo s slovensko metropolo.
V Gradcu je 121.000 zaposlenih, 70.000 je dnevnih vozačev, ima 4 univerze s 40.000
študenti. Prometna infrastruktura je naslednja:
Cestno omrežje: 1056 km, od tega 55 km avtocest, 243 km glavnih cest in 800 km
stranskih cest
Javni promet: tramvaj (7 prog) ima za 44 km prog, avtobus (40 prog) pa 250 km, letno
prepelje 88 milijonov potnikov (20 %)
Kolesarskih stez je v mestu 120 km (Ablasser, 2009)
Delež potnikov po načinu prevoza bom predstavil za pet obdobij, in sicer za leta 1982, 1988,
1991, leto 2003, ter za leto 2008.
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Graf 9: Deleži različnih načinov prevoza v Gradcu v odstotkih
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(povzeto po: Verkehr in Graz, 2005, stran 8)
Skozi Gradec vodita dve avtocesti. Ena je A9, ta teče od severa proti jugu skozi tunel
Plabutsch, ki je v uporabi od leta 1987, druga pa je A2, ki prečka Gradec na vzhodni strani.
Čeprav je predor dobra rešitev, je bil večkrat zaprt zaradi vzdrževalnih del in nezgod, kar je v
mestu povzročalo zastoje, saj je v teh primerih promet tekel skozenj. Zato od leta 2005
obratuje še druga cev predora, s čimer so problem rešili. Vpliv tega dejstva na promet ni
zanemarljiv. Če pogledamo topografijo, je Gradec na zahodu in severovzhodu omejen s hribi.
Zaradi tega s severa pelje v mesto samo ena glavna cesta. Z juga v mesto pripeljeta dve glavni
cesti. Na ozračje vpliva tudi to, da ima Gradec dolinsko lego in da skozi to mesto teče reka
Mura (Hammerlind, Ortner, 2005).
Zemljevid 1: Zemljevid Gradca
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(Googlemaps, 2010)
3.1.3. Ukrepi s področja prometa, ki so se izvajali v Gradcu v bližnji preteklosti
Kot sem že omenil ima Gradec že dolgo tradicijo uvajanja inovacij v promet, kar bom
predstavil v naslednjih vrsticah:
Leta 1973 Gradec opusti idejo mestnih avtocest na pobudo civilnih združenj.
V sedemdesetih letih je bilo predstavljeno prvo območje za pešce. V letu 1986 so v
središču mesta domiselno začeli uvajati prometni koncept, ki je temeljil na filozofiji
prijazne mobilnosti »gentle mobility«. To pomeni, da so zgodovinski del mesta in obrežja
Mure povezali v območja za pešce, deloma tudi za kolesarje. To območje se je z leti
večalo, in je danes eno največjih v Evropi v mestih primerljive velikosti.
Mesto je vzpostavilo tramvajsko omrežje (medtem, ko so ga mnoga druga mesta
opustila), ter načrtuje njegovo nadaljnjo širitev.
Od leta 1994 ima enoten sistem plačevanja storitev javnega prometa z enotno kartico.
Leta 1997 odpre prvi »mobility center« v Avstriji, kateri je še vedno vzorčni primer
drugim, v njem ljudje dobijo vsakršne informacije o prometu.
Gradec je pionir v uporabi biodizla; vsi mestni avtobusi uporabljajo biodizel, veliko ga
pridobijo z zbiranjem in predelavo odpadnih olj iz gospodinjstev in okoliških restavracij.
Pionir je tudi pri parkirni politiki, kjer je vzpostavil sledeče standarde: prvo avstrijsko
mesto, katero je vzpostavilo sistem plačevanja za parkiranje na ulici; prvo mesto, kjer so
uvedli sistem različnih tarif za različno velike onesnaževalce; prvo mesto, ki je uvedlo
kombinirano park+ride kartico; nenehno povečujejo območje, kjer je parkiranje plačljivo.
Leta 2005 Gradec odpre prvo parkirno postajo za kolesa v Avstriji, obenem pa skrbi za
mrežo kolesarskih poti.
Je prvo evropsko mesto, ki je uvedlo omejitev hitrosti na 30 km/h za vse stranske ceste
(European conference on mobility management, 2010).
3.1.4. Novejši prometni projekti v Gradcu
To je bil kratek pregled projektov s področja prometa skozi čas, v nadaljevanju pa bom
predstavil, za kaj so se v Gradcu trudili v zadnjih letih in kaj delajo danes. Naj zapišem le to,
da je bil projekt Trendsetter v Gradcu le eden izmed kopice projektov in ne osamljen primer,
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ki se je izvajal na področju mobilnosti. Seveda ima vsak ukrep določene lastnosti, tako po
finančni, energijski kot tudi emisijski plati. Pri nekaterih ukrepih je potrebno več denarja za
vzpostavitev, pri drugih več za operativne stroške, spet pri drugih je potrebno več časa za
implementacijo... Nekakšne cost-benefit študije so bile narejene tudi v okviru Trendsetterja,
vendar niso področje mojega dela, zato jih na tem mestu izpuščam.
Je pa vseeno vpliv Trendsetterja nezanemarljiv, pri izvajanju so želeli izpeljati sledeče:
Avtobusni vozni park z nizkimi izpusti CO2 (biodizel, leta 2003 edinstveno v Evropi),
zbiranje odpadnega jedilnega olja, predelava le tega, svetovanje na področju mobilnosti
in podpora trajnostni mobilnosti.
Povečanje števila taksijev, katerih pogonsko gorivo je biodizel (odstotek neznan, op.a.).
Povečanje odstotka uporabe javnega prevoza prek mestnih meja, z uvedbo novih prog.
Povečanje uporabe koles z izvedbo kakovostnega kolesarskega načrta (bike&ride,
digitalni kolesarski zemljevid, odprava ovir za kolesarje).
Zmanjšanje vplivov na okolje z vzpodbujanjem socialnih in okolju prijaznejših načinov
prevoza (ozaveščanje ljudi).
Zmanjšanje časovnih okvirov gneče na cesti z vzdrževanjem tekočega prometa in
zmanjšanjem števila avtomobilov, ki iščejo parkirno mesto (z uvedbo sistema za urejanje
prometa in sistemom za njegovo vodenje).
Izboljšava logistike za prevoz blaga v središču mesta.
Izboljšanje sistema za zbiranje odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev in restavracij.
Kakovosten mestni promet z izboljšanjem povezljivosti z drugimi oblikami javnega
prometa in novimi postajami.
Večja točnost javnega prometa z zagotavljanjem prednosti pred drugimi vozili in uporabo
telemetričnih metod.
Z varnostnega vidika so si želeli zmanjšati število prometnih nezgod s telesnimi
poškodbami za 3 %, ter za 20 % povečati upoštevanje predpisov glede hitrosti.
20 % povečanje uporabe javnega prometa s strani invalidnih oseb.
Povečanje uporabe kolesa za 5 %.
Povečanje uporabe sistema park&ride in bike&ride za 25 %.
Zmanjšanje uporabe avtomobila za kratke poti za 20 %.
Povečanje ravni zadovoljstva uporabnikov javnega prevoza za 15 %.
Povečanje ravni zadovoljstva prebivalcev s politiko na področju kolesarstva za 12 %.
Povečanje prepoznavnosti programa za zbiranje jedilnih olj iz gospodinjstev na 70 %
(Trendsetter, 2010).
Za dosego teh ciljev je bilo potrebnih več ukrepov, zato predstavljam rezulatate iz časa
izvajanja programa Trendsetter:
60 avtobusnih in tramvajskih postaj, postavljenih na pomembnih mestih (junctions), so
prenovili in naredili uporabnikom bolj prijazne. Izboljšali so kakovost javnega prevoza
(prav tako kot Stockholm) z nadzorovanjem kakovosti, točno napovedjo časov prihodov
tako na postajah kot tudi na medmrežju, spodbudami izvajalcem prevoza za boljše
izvajanje le tega. Večji popularizaciji javnega prometa so namenili tudi več reklamnih
akcij (živa glasba na avtobusih, nagradne igre, zastonj prevozi na javne dogodke...).
Vsi avtobusi imajo pogon na biodizel, vzpostavljen je sistem za vodenje prometa (prav
tako kot v Stockholmu). Sistem zbira in analizira informacije o prometu, nakar jih
posreduje uporabnikom za lažje načrtovanje poti. Namenjen je tudi taksistom, ki dobivajo
informacije o zastojih, nesrečah, o dogajanju v mestu, povprečnih hitrostih na
posameznih odsekih in predviden čas potovanja. Možne prometne zamaške sistem
izračuna za dve uri vnaprej, s temi podatki lahko za bolj tekoč promet spremenijo
prometno signalizacijo.
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Vzpostavili so sistem za lažje načrtovanje kolesarske ali pešpoti na medmrežju, z željo po
večjem odstotku kolesarjev so na avtobusih in tramvajih namenili prostor tudi
kolesarjem.
V Gradcu so zgradili logistični center za razvoz blaga po trgovinah, gradbiščih in
restavracijah po mestu (prav tako v Stockholmu), kar vpliva na zmanjšanje prometa. V
Gradcu se je število dnevnih voženj za razvoz blaga okoli največjega nakupovalnega
središča v mestu zmanjšalo z 2000 na 1100, število prevoženih kilometrov z enim
vozilom z 80 na 45 kilometrov, število tovornjakov pa prepolovilo. Logistični center pa
so postavili na rob mesta, blizu avtoceste, s čimer tovornjaki in izpusti ostajajo zunaj
mesta.
Vzpostavili so infrastrukturo za polnjenje vozil z biodizlom, postavili so eno polnilno
postajo (v Stockholmu kar tri, v Lille-u pa tudi eno). V glavnem to uporabljajo mestni
avtobusi, sodelujejo pa tudi s taksi službami, večina taksistov že vozi na biodizel. V
Gradcu so v okviru tega projekta modificirali javni mestni promet na biodizel. Skupaj so
v mestih sodelujočih v projektu investirali v 220 novih težkih vozil, 208 avtobusov, 9
tovornjakov za odvoz smeti. Tak tip vozil vpliva na zmanjšanje izpustov CO2 za 50 % do
80 %. Avtobusi, ki so opremljeni s katalizatorji, izpustijo v ozračje 90 % manj drobnih
delcev kot avtobusi na dizel, sicer je izpust približno enak. S tem v Gradcu letno v
ozračje iz prometa izpustijo 4.800 ton manj CO2 in 3.220 kg manj drobnih delcev.
Avtomobili z nizkimi izpusti (v Gradcu so to tisti, kateri imajo izpust pod 130 g CO2/km)
imajo znižano tarifo za parkiranje za 30 %. Škoda edinole, da v ozračje v končni fazi
prevozno sredstvo na biodizel izpusti za 20 % več NOx kot če za gorivo uporablja fosilna
goriva. Pri pridobivanju biogoriv namreč uporabljajo veliko količino gnojil, ki so
osnovana na nafti in oddajajo dušikov oksid. Ni kaj, vsaka palica ima dva konca.
Povečali so območja za sprehajalce. V takih območjih avtomobili niso prepovedani,
vendar je prilagojeno kolesarjem in sprehajalcem s širokimi pločniki, ležečimi policaji in
omejitvi hitrosti za avtomobile. Ta območja so navadno okoli območij za pešce , kjer
avtomobili niso dovoljeni. Raziskave v Gradcu so pokazale, da je strah trgovcev, da bodo
izgubili stranke, v teh območjih neutemeljen.
Postavili so table, ki voznikom prikazujejo njihovo trenutno hitrost. V pregledu se je
izkazalo, da se je povprečna hitrost na odsekih s prikazovalniki hitrosti zmanjšala za
okoli 10 %. Hitrost na odsekih, kjer je omejitev 30 km/h se je v povprečju zmanjšala za
12 %, na odsekih z omejitvijo 50 km/h pa za 9 %. Nižje hitrosti gotovo pomenijo manj
hrupa in nekaterih izpustov (Sustainable urban transport, 2006).
Veliko zgoraj naštetih ciljev je med seboj povezanih, kar pomeni, da je za dosego dobrih
rezultatov potreben res celosten pristop. Delo po načelu ti drži, jaz bom spustil, tukaj ne pride
v poštev. Zaradi takih ambicij je Gradec veliko sredstev vložil tudi v izgradnjo prometne
infrastrukture. Spodaj bom naštel nekaj večjih investicij v infrastrukturo, ki so bile
predstavljene na predavanju graškega mestnega svetnika dr. Gerharda Rüscha.
Projekt gradnje trinajstih podvozov in podhodov na območju Koralmbahna, ocena
stroškov gradnje je bila cca. 36 milijonov evrov.
Podaljšanje tramvajske proge od stadiona do nakupovalnega središča s štirimi novimi
postajami, ocena stroškov cca. 10 milijonov evrov.
Izdelava podvoza pod južno železnico in eno glavnih cest do območja Puntigam, stroški
gradnje 15 milijonov evrov.
Podaljšanje dvotirne proge skozi naselje Sv. Peter za 1,8 kilometrov, s postavitvijo petih
novih postajališč, cena okoli 21 milijonov evrov.
Podaljšanje nekaterih avtobusnih prog in vzpostavitev nove proge, cena projekta tri
milijone evrov, v glavnem so to letni obratovalnimi stroški.
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Vzpostavitev sedmih nočnih avtobusnih prog od leta 2003 dalje, obratujočih ob koncu
tedna, cena projekta 300.000 evrov.
Uvedba centralnega sistema elektronskega načrtovanja javnega prometa, obveščanja
potnikov o prometu v vozilih, prav tako obveščanje o prihodih na postajališčih, celotna
naložba cca. 9 milijonov evrov, mesto je prispevalo 3 milijone.
V obdobju 2003 do 2007 so postavili 100 novih postajališč za avtobuse in tramvaje.
Razširitev območja kratkega parkiranja, število mest so povečali z 8500 na 15000, stroški
so bili 2,5 milijona evrov, letno se s tem v mestno blagajno steče 1 milijon evrov.
Vzpostavitev novih prostorov za sistem Park & ride (P+R) (parkiraj in se pelji z
avtobusom...). Skupaj so na več lokacijah odprli novih 1373 parkirnih mest, kar je stalo
cca. dvanajst in pol milijonov evrov. Že leta 2008 so imeli na P+R (Park & ride)
parkiriščih prostora za 10.000 avtomobilov in 6500 motoristov, načrtujejo pa še
povečanje za 5000 novih mest do leta 2012 (Verkehrsprojekte realisireung in Graz,
2010).
Razširitev kolesarskih poti in povečanje števila stojal za kolesa in nov most za kolesarje
pod avtomobilskim mostom, kar je sofinanciral CIVITAS Trendsetter, stroški postavitve
so bili 1,5 milijonov evrov.
Izgradnja varovanega parkirišča za 275 koles zraven železniške postaje, 300.000 evrov,
kar krepi povezavo med dvema okolju prijaznima prevoznima sredstvoma.
(Interuniversitäres Forschungszentrum für Technik, 2010).
3.1.5. Rezultati projektov s področja prometa v Gradcu
Kot je razvidno tovrstni ukrepi poleg politične volje potrebujejo tudi finančno zaledje, so pa
tudi ukrepi, ki so zastonj oziroma celo prispevajo v mestno blagajno. Iz dobičkonosnih
projektov nato lahko financirajo projekte, ki stanejo. Eden izmed pomembnih ukrepov,
katerega vzpostavitev ni draga, je omejitev hitrosti na vseh 800 kilometrih stranskih cest na 30
km/h in vseh glavnih cestah na 50 km/h (uvedli tudi mesti Pecs in Stockholm). Omejitev so
uvedli leta 1992, in v istem letu se je zmanjšalo število prometnih nezgod. Gotovo pa ima tak
ukrep pozitiven vpliv tudi na okolico, tako hrup kot tudi izpusti se pri manjših hitrostih
znižajo.
Graf 10: Ranjeni in umrli v prometu v Gradcu (indeks 1981=100)
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Na zgornjem grafu vidimo, kako se število poškodb v prometu v Gradcu vztrajno znižuje. To
lahko pripišemo tako ukrepu znižanja dovoljene hitrosti na večini cest, kot tudi večji
osveščenosti voznikov.
Poleg tega na ozračje v Gradcu pozitivno vpliva tudi program Ökoprofit, s katerim
vzpodbujajo podjetja k uporabi okolju prijaznih tehnologij. Želijo zmanjšati stroške delovanja
podjetij, povečati njihovo priljubljenost med ljudmi in zmanjšati negativen vpliv na okolje
(Baumhakel, M., Thaler, S. 2008). V letu 2009 je bilo v projekt vključenih že več kot 100
podjetij, širi pa se tudi v druga mesta in države, leta 2002 se je vanj vključil tudi Maribor. V
letu 2009 so z različnimi ekološkimi projekti podjetja prihranila 2,5 milijona evrov, investicij
pa je bilo za 12 milijonov evrov. Podjetja so v letu 2009 prihranila 3.977 MWh toplotne
energije, 2.460 MWhz so zmanjšala porabo energije, 2.422.803 MWh zmanjšala porabo
zemeljskega plina, prihranila 60.000 litrov nafte, za 37 ton skrčila nevarne odpadke, za 7.374
ton pa skrčila nenevarne odpadke, 213.006 ton manj je bilo izpustov CO2-ja (Ökoprofit Graz,
2009). Projekt Ökoprofit sicer nima neposredne povezave z mobilnostnimi projekti, je pa res,
da vzpodbuja vožnjo na delovno mesto s kolesom in javnim prevozom. Na kratko sem ga
predstavil, ker zagotovo vpliva na celostno podobo ozračja v Gradcu.
Na prejšnjih straneh so opisani projekti, ki so se odvijali v Gradcu. Lahko nam je jasno, da so
v Gradcu projekt Trendsetter vzeli zares, tako intenziven je bil poleg Gradca le še Stockholm,
za Pecs, Prago in Lille pa tega ne morem reči. Poleg Trendsetterja se v Gradcu izvaja še
marsikaj drugega na področju mestne mobilnosti. Zaradi tega bo zanimivo pregledati stopnje
onesnaženosti Gradca skozi čas in danes. Pri rezultatih moramo upoštevati tudi to, da je
število potnikov, pa najsi bodo pešci, kolesarji, uporabniki javnega prometa ali vozniki
avtomobilov, iz leta v leto raslo, kar pomeni, da je stagniranje že določen uspeh. Prav tako je
vse več tudi zračnega prometa, ki pa na ozračje v mestu nima omembe vrednega vpliva.
Število prebivalcev Gradca se je od leta 1869 do leta 2009 povečalo za faktor 2.6, oziroma z
98.000 prebivalcev na 254.000 perbivalcev. Zanimivo je, da zadnjih 40 let število prebivalcev
ni naraščalo, 253.000 prebivalcev je imel Gradec že leta 1968 (Stadt Graz, 2010). Ker promet
povzroča hrup, ki ima negativen vpliv na človeka, se v Gradcu ukvarjajo tudi z izboljšanjem
stanja na tem področju. Izdelane imajo karte o stopnji hrupa na določenih območjih, nanj so
pozorni tudi pri gradnji objektov.
Gradec ima 15 okoljskih merilnih postaj, nekatere delujejo že dalj časa, delce PM10 in PM2,5
pa merijo šele zadnja leta, ko se je o problematiki onesnaženja s trdimi delci začelo več
govoriti in so se pokazali njihovi negativni vplivi na človekovo zdravje.
V naslednjih straneh bom predstavil trende kakovosti ozračja v Gradcu z več merilnih postaj,
saj se izsledki meritev razlikujejo glede na postavitev same merilne postaje.
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Graf 11: Stanje ozona v ozračju Gradca od leta 1991 do leta 2009

(Luftgütemessungen in der Steiermark Jahresbericht 2008, 2009, str. 104 )
Kot lahko razberemo iz grafa, je upadanje vsebnosti ozona v ozračju minimalno. Nekoliko
niha od leta do leta, z viški v mesecih julij, avgust in september, kar je logično, če se
nahajamo na severni polobli. V teh mesecih je na severni polobli namreč poletje in veliko
sončnega obsevanja, kar tudi vpliva na koncentracijo ozona v ozračju. Vsebnost ozona se
dokaj razlikuje od postaje do postaje, pozitivno pa je, da ne prihaja do pogostih preseganj
dnevne mejne vrednosti 120 µg/m³. Za nastajanje »škodljivega« ozona pri tleh (troposferski
ozon) pa so krivi izpusti onesnaževal, ki so posledica človekove dejavnosti. Nastanek
troposferskega ozona je posledica zapletenih fotokemijskih reakcij med predhodniki ozona ob
pomoči sončne svetlobe. Večina predhodnikov ozona, to so dušikovi oksidi in ogljikovodiki,
prihaja predvsem iz cestnega prometa in delno iz industrije. Je pa res, da dušikov monoksid
pomaga pri razgradnji ozona, vendar je ta bolj prisoten le ob cestah, na obrobju mest pa je
prisoten v manjših količinah. Vsebnosti NOx so prikazane v naslednjem grafu.
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Graf 12: Vsebnost NOx v ozračju Gradca od leta 1990 do leta 2008

(Luftgütemessungen in der Steiermark Jahresbericht 2008, 2009, str. 86)
Zgornji graf nam prikazuje seštevek vseh dušikovih oksidov skupaj na merilni postaji iz
središča mesta, kjer je poleg merilne postaje Graz Don Bosco zrak najslabši. Vseeno pa je
jasen trend upadanja vsebnosti NOx v ozračju Gradca. Podatek Jahresmittelwert nam pove
kakšna je bila letna povprečna vrednost onesnaževala v ozračju, v prikazu podatka iz
Perzentila pa vidimo v kakšnem območju se je gibalo 97,5 % vseh meritev. Le dva in pol
odstotka rezultatov meritev je izvzetih, oziroma so bile nižje ali višje od prikazanih
koncentracij.
Graf 13: Stanje delcev PM10 v ozračju Gradca in njegovi okolici

(Luftgütemessungen in der Steiermark Jahresbericht 2008, 2009, str. 97)
Kot je razvidno v zgornjem grafu je vsebnost delcev PM10 v upadanju. Meritve izvajajo od
leta 2001, rezultati prejšnjih let temeljijo na izračunih. Gradec je eno izmed bolj »prašnih«
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avstrijskih mest, mediji so ga poimenovali kar Staub-Hauptstadt. Po eni študiji prebivalci
Gradca zaradi prahu živijo kar 17 mesecev manj kot bi sicer. Dnevna mejna vrednost, kjer
imajo delci vpliv na človekovo zdravje, je postavljena na 50 µg/m³, v letih 2005 – 2009 je bila
v povprečju presežena 30 krat letno (odvisno od merilnega mesta). V zimski polovici leta je
hitrost na avtocesti okoli Gradca omejena na 100 km/h, kar vpliva na 28 % manj izpusta
PM10 pri osebnih avtomobilih, prav tako pa ima pozitiven vpliv tudi na izpust CO2 (16 %
padec) in NOx (24 % padec) (Rupp, G., Pongratz, T. 2009).
Naslednji graf prikazuje, koliko dni so bile mejne vrednosti PM10 presežene v posameznih
letih in na posameznih merilnih postajah. Za primerjavo sem na grafu pustil še dva kraja v
okolici Gradca.
Graf 14: Število dni s preseženimi mejnimi vrednostmi PM10 na območju Gradca

(Luftgütemessungen in der Steiermark Jahresbericht 2008, 2009)
Kot je vidno na grafu, se je v Gradcu stanje glede delcev PM10 od leta 2002 do 2008 močno
izboljšalo, stanje v središču mesta navkljub izboljšanju še vedno ni zavidljivo.
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Graf 15: Vsebnost CO v ozračju Gradca

(Luftgütemessungen in der Steiermark Jahresbericht 2008, 2009, str. 99)
Kot vidimo, je vsebnost CO- ja v ozračju Gradca v upadanju. K temu prispeva tako promet,
kot tudi zmanjšanje izpustov pri proizvodnji in rabi energije. Mejne stopnje 10 mg/m3 ne
presegajo, kar pomeni, da s CO nimajo težav.
Graf 16: Vsebnost benzena v ozračju Gradca

(Luftgütemessungen in der Steiermark Jahresbericht 2008, 2009, str. 100)
Trend vsebnosti benzena je v upadanju, letne srednje meje ne presega, izboljšanje gre verjetno
pripisati posodobljanju avtoparka. Novejši motorji imajo boljše izpušne značilnosti.
Le to je lepo vidno na naslednji sliki. Prikazane so zahtevane lastnosti izgorevanja motorjev
od standarda Euro 1 do Euro 5.
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Slika 1: Evropske direktive za izpuste drobnih delcev in NOx iz dizelskih vozil

(Wikipedia, 2010 a)
Slika 2 : Evropske direktive za izpuste drobnih delcev in NOx iz vozil na bencin

(Wikipedia, 2010 b)
Kot vidimo, so zahteve po čistosti izpustov s strani Evropske unije postavljene vse višje.
Septembra 2009 je začel veljati standard EURO 5 za vse nove modele vozil, leta 2014 pa
načrtujejo vpeljavo standarda EURO 6. Izpusti trdnih delcev in NOx iz dizelskih avtomobilov
so trenutno štiri do petkrat višji kot pri vozilih na bencin. Standard EURO 5 se je po zahtevah
že nekoliko približal karakteristikam bencinarjev, čeprav še ne popolnoma.
Kot vidimo na sliki dve, do vpeljave standarda EURO 5 pri bencinarjih ni bilo omejitev glede
izpusta trdnih delcev, saj ti pri avtomobilih na bencin ne predstavljajo težav. Zahvaljujoč vse
višjim zahtevam glede čistosti izpusta so izpolnjeni nekateri pogoji za izboljšanje zraka
vmestih.V naslednjem grafu je prikazano, kako k onesnaženju zraka prispeva promet v
Gradcu.
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Graf 17: Relativna razlika v izpustih iz prometa v Gradcu za leti 1988 in 1995.

(Das Land Steiermark, 2010)
Čeprav so podatki razmeroma stari, vidimo, da se je že do leta 1995 stanje onesnaževanja iz
prometa v primerjavi z letom 1988 nekoliko izboljšalo, čeprav je število avtomobilov v teh
letih naraščalo.
Graf 18: Relativna razlika v izpustih iz prometa v Gradcu za leti 1995 in 2003

Industrie – industrija; Verkehr - promet

(Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik. 2010)
Tudi na tem grafu je opazno zmanjšanje vpliva prometa na onesnaženje v vseh sektorjih,
edinole pri CO2 je opaziti rahlo povečanje. Vzpodbudno, čeprav pozitivne razlike niso velike,
se moramo zavedati, da se na vsak hrib povzpnemo korak za korakom.
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Poleg vseh grafov in merilnih postaj je dober pokazatelj onesnaženosti tudi narava, saj ima
onesnažen zrak velik vpliv na rastje. Dober pokazatelj kakovosti ozračja so npr. lišaji.
Kakovost ozračja se odraža skozi številčno prisotnost lišajev po načelu: več jih je, boljši je
zrak. Gradec je eno redkih evropskih mest, ki dela raziskave o prisotnosti lišajev že štiri
desetletja. Naslednja slika nam prikazuje razširjenost lišajev vrste Phaeophyscia orbicularis na
območju mesta Gradec. Vključujem jo predvsem zato, ker so razvoj lišajev spremljali že leta
1968. Na podatkih iz leta 1986 se vidi, da se je stanje od leta 1968 poslabšalo, večidel na
račun povečanega prometa. Leta 2002/2003 so ponovno raziskovali in dobili dokaj drugačno
sliko kot leta 1986. V večini predelov se je stanje izboljšalo, kar kažejo tudi podatki iz leta
2008, ko so raziskali še severno polovico mesta. Lišaji so prisotni, čeprav so nekateri predeli
še dokaj visoko obremenjeni z onesnaževali. Očitno je bilo leta 1986 stanje ozračja res
klavrno, od takrat pa do danes pa se je znižala predvsem vsebnost žveplovega dioksida.
(Luftgütemessungen in der Steiermark Jahresbericht 2008, 2009)
Slika 3: prisotnost lišajev vrste Phaeophyscia orbicularis na območju Gradca

Vorhanden- lišaji so prisotni; nicht vorhanden – lišajev ni; keine Aufname – ni podatkov
(Luftgütemessungen in der Steiermark Jahresbericht 2008, 2009, str. 43)
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3.1.6. Sklep za Gradec
Ko beremo poglavje o Gradcu, se nam zdi, kot da beremo primer dobre prakse iz učbenika.
Očitno se ne le zavedajo pomena čistega zraka, ampak so tudi dejavni. Nekateri projekti res
niso poceni, nekateri za so voznike osebnih avtomobilov nekoliko nevšečni, prav tako
verjetno za prebivalce v središču mesta. A vendar konec koncev prebivalci vidijo več
pozitivnih kot negativnih plati, saj je zdajšnji župan dobil že drugi petletni mandat. Pozitiven
je trud za vse segmente prebivalcev, tako za kolesarje, pešce, invalide, kot tudi za
avtomobiliste. Za vsakega so namreč naredili kaj, kar je potreboval (kolesarske steze, nova
parkirišča, lažji vstop v avtobuse, pločniki, območja za pešce...). Očitno dobro analizirajo
potrebe, zatorej tudi zgrešenih projektov nisem zasledil. Gradec je lahko za zgled drugim
evropskim mestom, saj so poleg poceni projektov izvajali tudi projekte z velikim finančnim
vložkom. Kot vidim, se to izplača, saj je trend onesnaženosti zraka pri prav vseh merjenih
onesnaževalcih v upadanju, prav tako se manjša število smrtnih žrtev v prometu, vožnja v
mestu je hitrejša in udobnejša... S tem se dviguje kakovost življenja in kaže skrb za zanamce.
Pograjam lahko samo dejstvo, da podatki o stanju ozračja ne dajejo celovite slike o
onesnaženosti, ker so dostopni le za vsako merilno postajo posebej, kar nam daje nekoliko
nejasno sliko o dejanski onesnaženosti za celoten Gradec. Zato sem predstavil podatke iz
merilne postaje Graz Mitte, kjer je onesnaženost med najvišjimi v celotnem mestu.
Vendar je ta stvar bolj statistične narave, na kakovost ozračja v mestu pa nima vpliva – ne bi
se čudil, če so denar namesto za ta izračun porabili za nov kilometer kolesarske ceste.
Preglednica 5: Opravljeni projekti v Gradcu in rezultati dela
Večji opravljeni projekti v Gradcu
Mestni avtobusi uporabljajo biodizel
Vzpostavitev tramvajskega omrežja in načrtuje širitev
Uvedli so centralni sistem nadzora nad prometom
Enotna mestna kartica za plačevanje storitev
Narejena parkirna postaja za kolesa in mreža kolesarskih poti (120 km)
Omejitev hitrosti na vseh stranskih cestah na 30 km/h
Izgradnja novega logističnega centra za razvoz blaga
Projekti za populariziranje trajnejših načinov premikanja
Povečanje območij za sprehajalce
Večajo število parkirišč park&ride (do leta 2012 še za 5000, že leta 2008 so jih imeli 10000)
Uvajanje novih linij za avtobuse, posodobitev postajališč, možnost souporabe javnega prevoza tudi
za kolesarje

Rezultati dela
Povečanje števila kolesarjev
Izboljšanje ozračja v Gradcu (za kar so poleg drugih ukrepov zaslužne tudi boljše lastnosti izgorevanja
novejših vozil), v primerjavi z letom 1988 padec koncentracij prav vseh onesnaževal, trend od leta
2001 do leta 2008 kaže na padanje koncentracij onesnaževal benzena, CO-ja, trdnih delcev, NOx-ov,
raven ozona pa ostaja na približno enaki ravni. Zmanjšanje vpliva hrupa zaradi prometa.
Zmanjšanje števila prometnih nezgod
Odstotkovna porazdelitev po načinu premikanja bolj okoljsko sprejemljiva
Vožnja z javnim prometom je hitrejša in udobnejša
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3.2. Mobilnostna politika v Ljubljani
V tem poglavju bom predstavil slovensko glavno mesto Ljubljana. Predstavil bom projekte, ki
so skladni z naslovom mojega dela, ter kakovost ozračja in prometa skozi čas. Sliko o
kakovosti zraka v prihodnosti naj si vsak bralec ustvari sam, dejavnikov je namreč veliko,
odvisna je celo od človekove naravnanosti k črnogledosti oziroma upanju v izboljšave.
Ljubljana kot mesto je v primerjavi z velikimi evropskimi metropolami majhna, prometne in
okoljske težave, ki nas pestijo, pa so podobne: slab zrak, hrup, gneča na cestah, počasen
mestni promet...Poleg tega tudi lega mesta z vidika možne kakovosti zraka ni najbolj ugodna,
saj ima Ljubljana kotlinsko lego in s tem povezano slabšo prevetrenost. Povprečna hitrost
vetra je le 1,3 ms-1, kar je še malenkost manj kot v Gradcu ki tudi ni dobro prevetren.
Povprečna letna količina padavin je 1400 mm, povprečna temperatura zraka pa 11,5 °C.
Naj že v uvodu vseeno zapišem, da je zrak v Ljubljani relativno slab, saj se bo Slovenija
verjetno zopet znašla na evropskem sodišču zaradi preseganja omejitev koncentracije trdnih
delcev v zraku. Če se stvari ne bodo začele odvijati drugače, bomo prej ali slej ne le dihali
slab zrak, ampak tudi plačevali za to.
Zemljevid 2: Zemljevid mesta Ljubljana

(Zemljevid Ljubljane, 2010)
3.2.1. Kratek vpogled v zgodovino kakovosti ljubljanskega ozračja
Skrb zaradi umazanega zraka v Ljubljani sega globoko v preteklost. Tako je ljubljanski
filozof in zdravnik Dr. Marko Gerbec, Marcus Gerbezius (1658-1718) leta 1710 izdal knjigo o
ljubljanskem zraku (Gründliche Verthädigung der Laybacherischen lufft) v kateri je želel
prebivalce Ljubljane pomiriti glede kakovosti zraka in ovreči nekatere trditve o nezdravosti
življenja v Ljubljani. V njej je med drugim ugotavljal, da je zdrav zrak »čist, zmerno mrzel in
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suh, nezdrav pa tisti, ki je poln megle, oblakov, dežja in vlage. Vzhodnik in severnik sta
zdrava vetrova, južni veter in zahodnik pa nezdrava.« Opozarjal je, da zdrav zrak ne sme
vsebovati »škodljivega prahu, hlapov in raznih telesc. Kjer so močvirja, globoke jame,
škodljive rudnine, mrtva trupla in mrhovina, tam je zrak nezdrav.« Ugotavljal je, da je
Ljubljana izpostavljena vsem vetrovom in da na območju Ljubljane južni vetrovi niso tako
škodljivi kot so trdili Hipokrat in drugi učenjaki.«Omenjeni vetrovi naberejo namreč na
Jadranskem morju, ki ni daleč od tod, toliko radoletnih telesc in solnih par, da se celo
izboljšajo in verjetno obvarujejo mesto in vso deželo pred kugo in drugimi nalezljivimi
boleznimi. Kuga je na primer leta 1679 v Avstriji pobrala več tisoč, 1680 pa po Štajerskem,
Koroškem, Gorici in Hrvaški na stotine ljudi. V Ljubljani in ostali deželi se ni okužil niti en
človek.« Ljubljanska megla po njegovem ni izvirala iz nezdravih hlapov, marveč iz
studenčnice in rečne vode. »Res se sicer zrak ovlaži, vendar ga domača ognjišča in vetrovi
spet izsušijo, zato ne more škodovati.« Če bi bil ljubljanski zrak res tako umazan, je
razmišljal, potem se v Ljubljano ne bi naselilo toliko imenitnega plemstva in duhovščine in
tudi Janez Anton Thalnitscher ne bi bil sezidal krasne stolnice in semenišča. »Prebivalci sami
dokazujejo te trditve: drugod so ljudje bledi, golšasti, zabuhli. Ljubljančani pa so ozkega
vratu, živahni in rejeni ter prav zaradi zdravega zraka dosežejo 70, 80 in celo 100 let.«
Poudarjal je, da je za morebitno slabo zdravje Ljubljančanov odgovoren njihov nezdrav
življenjski slog, nikakor pa temu ni kriv nezdrav zrak. »Kdor se varuje megle, vlage, dežja,
mraza, se toplo oblači ter se izogiba škodljivi hrani in pijači, se ne pregreši zoper zmernost;
če ne spi v sobah, ki so obrnjene proti grajskemu pobočju in so zato vlažne, temveč v
prostorih, ki gledajo proti zahodu ali severu ter jih prepiha veter, da so suha, takemu se ni
bati sicer res bolj vlažnega ljubljanskega zraka.« (Zgonik, 2010).
Take stvari je beležil dr. Marko Gerbec leta 1710. Nekatere gotovo držijo (tiste o škodljivem
prahu, hlapih, mrhovini...), bilo je več individualnih kurišč, zato je bilo tudi več smoga, ni pa
bilo onesnaženja zaradi prometa, kateremu smo priča danes. Glede zdravja bo imel verjetno v
marsičem prav, saj je ravno sedaj objavljena raziskava, izvedena v Krakovu in New Yorku,
pokazala, da smog zniža miselne sposobnosti tistih otrok, katerih noseče matere so mu bile
izpostavljene. Na miselni razvoj otrok škodljivo vplivajo predvsem policiklični aromatski
ogljikovodiki, ki jih v večji meri izločajo avtomobili in viri ogrevanja, nekaj pa jih nastaja
tudi pri pečenju mastnega mesa. Krakovska študija, izvedena na 214 otrocih, ki so bili sami
ali preko matere izpostavljeni smogu, je pokazala bistveno nižje vrednosti inteligenčnih
kvocientov v primerjavi z vrstniki, ki so živeli v čistem okolju. Prav tako se je pokazala tudi
korelacija med izpostavljenostjo NO2 in med težo rojenega otroka, saj je pri večji
izpostavljenosti temu plini teža novorojenčka manjša v povprečju za od 37 do 51 gramov,
odvisno od metode izračuna (Environmental health perspectives, 2010).
Sicer pa so se prve občasne meritve zraka v Ljubljani začele že leta 1965. Slabša kakovost
zraka zaradi kotlinske lege in množice individualnih kurišč se je konec 60. let 20. stoletja
odražala tudi skozi več dni leta s prisotnostjo smoga. Od leta 1968 se redno spremlja
prisotnost SO2 v zraku, ki je bil v tistih letih najbolj problematičen, dandanašnji pa je
zanemarljiv onesnaževalec. Ukrepov za izboljšanje ozračja je bilo veliko, zanima pa nas, kako
se občina spoprijema z ukrepi za izboljšanje ozračja iz naslova prometa (Vdihni Ljubljano,
2008).
Prvi tramvaj je v Ljubljani začel voziti že leta 1900. Čez 58 let ga je nadomestil trolejbus, ki
je zasedal manj voznega prostora, in nazadnje potniški promet z avtobusi, ki v zadnjih letih
stagnira, kar se kaže v upadanja števila prevoženih potnikov, od 95.421.000 v letu 2001 do
88.082.000 v letu 2006 (Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2007-2013,
2008).
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Število avtomobilov na prebivalca v Ljubljani nenehno raste, prav tako je dolgo raslo tudi
število prebivalcev, zato je kaj lahko ugotoviti, da je težav, povezanih s prometom, iz leta v
leto več.
Slika 4: Rast prometa in števila prebivalcev na število vozil.
LETO 1968

LETO 1972

LETO 1976

LETO 1980

LETO 1982

LETO 1988

LETO 1991

LETO 1993

LETO 1995

LETO 1999

LETO 2002

LETO 2005

(www.ljubljana.si, cv:Vdihni Ljubljano, 2008)
Podatki iz leta 2009 kažejo, da stopnja motoriziranosti še raste, saj je bilo leta 2008 v
Ljubljani registriranih že 171.516 motornih vozil.
3.2.2. Prometne politike v Ljubljani in dejansko stanje
V Ljubljani so se odgovorni počasi predramili iz polsna in prisluhnili mnogim civilnim
iniciativam, nevladnim organizacijam in posameznikom, ki se ukvarjajo s prometno
problematiko v mestih. Ljubljana se je žal do pred nekaj let obnašala kot da se bodo stvari v
prometu uredile same, bolj se je govorilo kot delalo, resno pa se dela nihče ni lotil. Ljubljana
ima veliko migracijsko zaledje, iz katerega se v mesto vsak dan vije reka 96.000 avtomobilov,
kar pomeni 135.000 ljudi. Iz Ljubljane se jih zjutraj vozi 14.000 vsak dan (izvzeti so konci
tedna), vsi ti ljudje pa popoldne zamenjajo smer vožnje, eni gredo ven iz mesta, drugi pa spet
nazaj v mesto. (Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji, 2009)
To pomeni, da je začudenje ob prometnih zamaških odveč oziroma naivno. Poleg teh 96.000
avtomobilov je v Ljubljani še veliko notranjih migracij, večina teh se odvija z osebnim
avtomobilom. Že nekaj časa je osebno vozilo prevladujoče prevozno sredstvo, z njim se
opravi 65 % vseh potovanj na območju MOL in skoraj 90 % vseh potovanj med regijo in
MOL. Za notranja potovanja v MOL je značilna nekoliko manjša uporaba osebnih vozil (55
%) in večja uporaba javnega prevoza (14 %) ter drugih trajnejših načinov mobilnosti
(kolesarjenje 10 % in pešačenje 19 %).
Povprečna hitrost mestnih avtobusov je 17 km/h, hitrost prevoza z osebnimi vozili je celo v
prometnih konicah višja za 10 km/h. Potovanje z mestnim javnim prevozom je privlačno le v
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primeru, ko je izvor ali cilj potovanja v mestnem središču, v vseh ostalih primerih, predvsem
v primeru izvora in cilja potovanja ob avtocestnem obroču pa javni prevoz ne predstavlja
resne alternative prevozu z osebnimi vozili (Bajt, 2006).
Če preberemo raziskavo EuroTesta 2010 o lokalnem javnem prevozu v evropskih mestih nam
je morda lahko bolj jasno, zakaj se ne odloča več ljudi za javni prevoz, saj je Ljubljana z 22.
mestom prehitela le Zagreb. V tej raziskavi so nemški strokovnjaki proučevali potovalne čase,
preprostost prestopanja, ponudbo podatkov ter vozovnice in voznine. Raziskava je zajela
potovalni čas, ki vključuje tudi število prestopanj, predstavlja pa 35 odstotkov ocene.
Prestopanje, dostopnost in povezave z vozili in kolesi so zajemali 15 odstotkov ocene,
informacije pred potovanjem in po njem, torej obvestila, prikazovalniki in napovedi na
postajah in vozilih, možnosti nakupa vozovnice ter spletne informacije 25 odstotkov, prav
toliko pa tudi ponudba vozovnic in cena prevoza (Petančič S., 2010).
Po tem testu smo Ljubljančani lahko zadovoljni s kartico Urbana, s ceno vozovnice, z jasnimi
shemami prog na postajališčih, napovedjo prihodov avtobusov prek SMS sporočil, na
avtobusih s posebnimi mesti za potnike s posebnimi potrebami, karto za avtobus, ki se lahko
kupi z mobilnim telefonom. Težko smo zadovoljni s počasnimi povezavami z zunanjim delom
mesta, mesečno karto, ki se izplača šele po 40 opravljenih vožnjah, s premalo informacijami
za slepe v njim dostopnem formatu, ne moremo s kolesom na avtobus, ni vmesnika na
medmrežju za načrtovanje poti s časi prihodov, LCD zasloni na avtobusih se uporabljajo zgolj
za reklame, na postajališčih ni podatkov o prihodih avtobusov (to zadnje se je spremenilo v
času, ko pišem to diplomo op.a.). Prav tako kot Ljubljana je večina mest najslabše ocene
dobila prav na področju informiranja potnikov o njihovi bližnji prihodnosti (Eurotest, 2010).
V spodnji preglednici so predstavljeni rezultati posameznih mest, za nekaj mest pa prilagam
rezultate tudi v odstotkih.
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Preglednica 6: Rezultati preizkusa javnih prevozov

(Eurotest, 2010)
Traveltime – potovalni čas; Transfer – dostopnost in povezave z vozili ter kolesi; informationinformacije; tickets/fares – cena vožnje, nakup vozovnic;overall result-končni rezultat; very
good – zelo dobro; good – dobro; acceptable – sprejemljivo; poor – skromno; very poor –
zelo skromno
Glede mestnega prometa je bila v Ljubljani leta 2009 uvedena mestna kartica Urbana, s katero
občina upa na povečanje števila prepeljanih potnikov. S kartico je možno za ceno ene
vozovnice brezplačno prestopanje z avtobusa na avtobus v roku ure in pol. Predvidenih je bilo
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od 20-25 odstotkov prestopov, ugotovili pa so, da jih je kar 50 %, kar pomeni zmanjšanje
dohodkov za proračun. Podražitev mestnega prometa bi bila ekonomsko upravičena, glede na
prometno politiko povečevanja uporabe javnega prometa pa neupravičena, meni ljubljanski
župan Zoran Janković. Janković pravi, da se prvič po dolgih letih povečuje uporaba mestnega
prometa (Delo, 20.10. 2009). Glede avtobusnega prometa je Ljubljana v zadnjih letih uvedla
tudi nekaj novih linij, predvsem so podaljšane vstran od mestnega jedra, in sicer proti
Škofljici, Podpeči in Vnanjim Goricam. Cilj je, da bi ljudje v mesto prihajali z avtobusom tudi
iz bolj oddaljenih krajev in s tem prometno razbremenili prestolnico.
Ljubljanski potniški promet v okviru projekta CIVITAS ELAN med drugim preizkuša
različne tipe hibridnih avtobusov. Tako je junija 2009 potekala predstavitev hibridnih mestnih
avtobusov proizvajalcev Van Hool in Solaris. Hibridna avtobusa sta poskusno peljala na redni
progi številka 6 mestnega potniškega prometa. Decembra 2009 je potekala še preizkušnja
avtobusa podjetja MAN, ki je tri tedne vozil na redni progi številka 2 (Civitas Ljubljana,
2010). Avgusta 2008 je MOL posodobil vozni park s 26 novimi vozili, vrednimi 7 milijonov
evrov. Značilnosti novih vozil so med drugim opaznejše barve, kvalitetni materiali in svetla
notranjost s prostorom za invalidski voziček in ergonomsko oblikovan voznikov prostor,
posebnost pri teh vozilih pa je naprava za štetje potnikov. 16 avtobusov MAN Lion´s City
G/GL je pomladilo vozni park 199 avtobusov na povprečno starost 11,5 let. Vsi so opremljeni
s klimatskimi napravami in imajo motorje, ki zadovoljujejo standarde Euro 4 (Transportal,
2010).
V Ljubljani se je izvajalo in se izvaja tudi več projektov. Delno je bilo mesto udeleženo v
projektu CIVITAS MOBILIS, ki je potekal od leta 2005-2009. V okviru tega projekta so bili
doseženi naslednji rezultati:
Identificirana je bila najbolj primerna vrsta oljne repice za Slovenijo.
Začelo se je iskanje idealnih mešanic oljne repice, odpadnih olj, živalskih maščob za
proizvodnjo biodizla, ki bi bil dober za uporabo brez dragih sprememb motorjev tako v
poletnih kot v zimskih pogojih.
Ugotovljene so bile potrebne spremembe na motorjih za učinkovito uporabo biodizla.
Postavili so 4 nova kolesarska postajališča s strehami na glavnih kolesarskih poteh.
Promovirali so nove kolesarske poti v mestu.
Osveščali so meščane o prednostih čistih vozil in smislu kolesarjenja.
Na ravni občine so bili izpeljani štirje posveti o mestnem prometu.
Identificirali so možno uporabo biodizla.
Povečali so ozaveščenost javnosti o alternativnih energijah in trajnostni mobilnosti.
(Civitas initiative, 2010).
Biodizel so testirali tudi v avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa. Spremembe so se
pokazale pri moči motorjev, navoru motorjev in količini trdih delcev v izpušnih plinih.
Rezultati so naslednji:
1. Moč motorjev z uporabo biodizla se je znižala pri avtobusu Lj-LPP 328 iz 150 kW na
147 kW, pri avtobusu Lj-LPP 329 je sprememba zanemarljiva.
2. Navor motorjev se je z uporabo biodizla pri avtobusu Lj-LPP 328 spremenil iz 736
Nm na 700 Nm (zmanjšanje za 5 %), pri avtobusu Lj-LPP 329 pa iz 721 Nm na 697
Nm (zmanjšanje za 3,5 %).
3. Pomembna pa je velika sprememba pri količini trdih delcev v izpuhu, in sicer iz 2,12
kg/h na 0,89 kg/h (na 46 % prve meritve) pri avtobusu Lj-LPP 328 in iz 2,12 kg/h na
0,89 kg/h (na 42 % prve meritve) pri avtobusu Lj-LPP.
4. Pri uporabi biodizla se nekoliko povečajo stroški vožnje, saj se poraba goriva pri
uporabi čistega biodizla poveča za cca. 10 %. Tudi cena kakovostnega biodizelskega
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goriva je višja od cene fosilnega dizla. Stroškov, ki naj bi nastajali zaradi slabših
mazalnih sposobnosti biodizla, se ne da napovedati (Šmajdek, 2006).
Pri predgledu storjenega v okviru tega projekta se zdi, da je trajal največ eno leto in ne štiri.
Sploh v primerjavi s kakšnimi drugimi mesti, kajti storjenega je bilo res malo konkretnega.
Res je, da so posveti in ozaveščanje ljudi dokaj neizmerljiv pojem, vendar pa so štiri nova
kolesarska postajališča v štirih letih žal še kako izmerljiv pojem, zato štejem prispevek takega
projekta k izboljšanju ljubljanskega zraka za minimalen.
Ljubljana je mesto, v katerem se kolesari in je mesto, ki ima okoli 200 km kolesarskih stez.
Glede na velikost mesta to sicer niti ni malo, je pa res, da je na teh poteh veliko ovir
(parkirani avtomobili, prometni znaki, drevesa, robniki). Ima vse topografske in urbanistične,
pa tudi precej prometno infrastrukturnih pogojev za to, da bi bila kolesarsko mesto
(Kolesarjenje v Ljubljani – stanje, trendi in vrednote, 2009).
Zanimivo je, da je statistično kolesar, ki po Ljubljani kolesari skozi vse leto, morda moker le
desetkrat. Pa še takrat zato, ker nima pelerine (Civitas Ljubljana, 2010). Kot je rekel Boden
Powell, ustanovitelj skavtov, slabega vremena ni, je le slaba oprema.
Osnova za to, da Ljubljana postane kolesarsko mesto, so ustrezna prometna kultura, prometni
režimi in kolesarska infrastruktura, ki vključuje kolesarske ceste, steze in pasove, prometno
signalizacijo, površine oz. stojala za parkiranje koles ter možnost izposoje koles. Čeprav
imajo novejše vpadnice in glavne ceste zunaj širšega središča mesta večinoma kvalitetne
kolesarske steze, pa so te ob starejših vpadnicah in širšem središču mesta vse prevečkrat
prekinjene, priključitev na površine, namenjene motoriziranemu prometu pa nevarna ali pa so
kolesarske steze speljane cik-cak po stranskih cestah in poteh, kar upočasnjuje in podaljšuje
vožnjo s kolesom proti oz. iz mestnega središča.
V Ljubljani je okoli 8000 javnih stojal za parkiranje koles. V zadnjem času se je predvsem
tam, kamor se s kolesom težko pride, se pravi v samem središču mesta, res bistveno povečalo
število stojal, na katera je mogoče varno zakleniti kolo. Ni pa stojal na železniški in avtobusni
postaji, premalo stojal je z nadstreški, prav tako ni nobene varovane kolesarnice. Zaradi vsega
naštetega je delež kolesarjev tak kot je (cca. 10 %). Zadnja leta se sicer število kolesarjev
povečuje, o vzrokih se lahko le ugiba, saj raziskave na tem področju niso bile opravljene.
Osnove za boljše poznavanje tistih, ki kolesarijo po Ljubljani na delo, po opravkih, nakupih in
obiskih je podalo »Končno poročilo o rezultatih 1. dela javnomnenjske raziskave:
spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji«, ki ga je v okviru
ukrepa 2.1 (iz programa o varstvu okolja MOL op.a.) in za namene projekta CIVITAS ELAN
opravil Center za prostorsko sociologijo FDV.
V zadnjih letih (2006-2009) so označeni nekateri novi kolesarski pasovi, vendar nimajo
ustreznih povezav z drugimi kolesarskimi potmi, infrastruktura nastaja »sem ter tja«, bolj kot
posledica drugih posegov v prostor. Kot posledica projekta CIVITAS MOBILIS je bilo v letu
2007 na različnih lokacijah nameščenih okoli 2000 stojal, ki omogočajo varno priklepanje
koles. Načeloma nov problem predstavlja v začetku leta 2009 sprejet mestni odlok o
prepovedi priklepanja koles za prometno (drogovi prometnih znakov in signalizacije) in drugo
infrastrukturo (ograje, stebrički ipd.). Odlok se v praksi sicer ne uveljavlja, je pa v izrecnem
nasprotju s prakso nekaterih kolesarsko naprednih mest (npr. Pasadena in Marina v
Kaliforniji), kjer pri načrtovanju mestne infrastrukture oblasti celo izdajajo priporočila oz.
javna naročila, ki priporočajo uporabo takšnih rešitev.
V okviru projekta CIVITAS ELAN deluje tudi civilna pobuda »Za mesto po dveh«, ki z
različnimi projekti spodbuja hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prometa v mestu. MOL je
po besedah župana že sprejela odločitev za uvedbo mestnega kolesa. Koncept temelji na javno
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zasebnem partnerstvu ter sistemu elektronske identifikacije uporabnika ter elektronskega
beleženja in obračunavanja izposoje koles, ki jih bo mogoče prevzeti in vrniti na kateremkoli
od 29 prevzemno-oddajnih mest. (Kolesarjenje v Ljubljani – stanje, trendi in vrednote, 2009).
Lani (2010) so bila še vedno v uporabi kolesa brez elektronske identifikacije, kar pomeni, da
je kolo treba vrniti tja, kjer smo si ga izposodili. To nekoliko zmanjšuje praktičnost in ne
prispeva k popularizaciji izposoje kolesa. V času pisanja se je to spremenilo, saj je že vpeljano
mestno kolo.
Da ne bo le negodovanja, naj zapišem, da je Mestna občina Ljubljana v letu 2008 izdala
Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana od 2007 – 2013. V njem so zaobjeli
vizijo in načela mesta, popisali dejansko stanje okolja, analizirali pritiske na okolje in na 20
straneh spisali okoljski program. Ta program je glede vzpostavljanja trajnostne mobilnosti v
grobem naslednji:
Okoljski cilji:
Hrup zaradi prometa:
• Zmanjšanje hrupne obremenitve na območjih, kjer hrup presega 55 dB.
Kakovost zraka:
• Na območjih, kjer je raven onesnaženosti zunanjega zraka pod mejnimi vrednostmi, se ta
raven ne sme poslabšati.
• Na območjih, kjer so presežene mejne vrednosti, je treba z ukrepi doseči, da se
bo raven onesnaženosti zunanjega zraka izboljšala na dovoljeno raven.
Podnebne spremembe:
• Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v obdobju 2008 do 2012 za 8 % glede na
izhodiščno leto 1986.
Sistemski ukrepi do leta 2009:
• Pripravljena in sprejeta bosta strategija in načrt trajnostnega prometa.
• Regionalna razvojna agencija (Ljubljanska urbana regija) bo koordinirala izdelavo študije
Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji.
• Dvigniti je treba raven ozaveščenosti javnosti.
Operativni cilj 1.1:
Povečan bo delež javnega potniškega prometa s 13 % na 30 % do leta 2013
Ukrepi:
• Prilagoditev omrežja javnega prometa poselitvi (potrebam) – regionalni pristop.
• Vključitev obstoječega tirnega prometa v prevoze znotraj mesta (integrirane transportne
točke).
• Postopna ureditev ločenih pasov za javni potniški promet in postopna uvedba proge za tirni
promet (fazni načrt) ter izvedba pilotnega projekta na koridorju Dunajska – Slovenska Barjanska cesta.
• Uvedba sistema P&R na začetku in koncu koridorja Dunajska – Slovenska – Barjanska
cesta.
• Izdelava dolgoročnega programa izgradnje primestne železnice.
• Zgoščevalna taksa – študija izvedljivosti.
• Uvedba prednosti LPP v križiščih (pilotni projekt – 60 avtobusov v 10 križiščih).
• Uvedba sistema dinamičnega informacijskega prikazovanja podatkov – prikazovalniki na
avtobusnih postajah ter nadgradnja tarifnega sistema za nakup vozovnic po elektronski poti.
• Zamenjava plačilnega sistema z uporabo napredne telematike (pametne vozovnice).
• Uslužbenci MU MOL kot zgled trajnostne mobilnosti (uporaba javnega prometa, kolesarjenje, pešačenje …) (Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2007-2013,
2008).
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Od zgoraj naštetih ukrepov za prvi operativni cilj naj bi bili nekateri že uresničeni (izvedba
R&R), več pa jih ima postavljen rok do leta 2013.
Operativni cilj 1.2:
Povečanje deleža nemotoriziranega prometa za 20 % do leta 2013 (glede na leto 2006)
Ukrepi:
• Vzpostavitev oziroma imenovanje koordinatorja za kolesarjenje na območju MOL.
• Povečevanje deleža površin za pešce in kolesarje ter zagotovitev povezave kolesarske
mreže, nemotenih prehodov in povečevanja varnosti pešcev in kolesarjev.
• Vzpostavitev varovanih prostorov namenjenih hrambi koles – novi prostori v mestu in
ureditev kolesarnic v večstanovanjskih objektih.
• Vzpostavitev spletnega portala za kolesarje.
• Zaprtje mestnega središča za promet – fazni pristop
(Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2007-2013, 2008).
Vsi našteti ukrepi so imeli rok izvedbe do leta 2008 ali 2009, in treba je reči, da so bili
izvedeni, nekateri od njih pa so tako nedokončana zgodba, saj so vedno možne širitve
kolesarskih poti, pešpoti, območij za pešce...
Operativni cilj 1.3:
Zmanjšanje potrebe po motorizirani mobilnosti
Ukrepi:
• Sprejetje odloka o obvezni oskrbi stanovanjskih območij z osnovno trgovinsko ponudbo
(komunalno urejanje) in pogodbe glede komunalne opremljenosti (JPP, kolesarske steze in
pešpoti) (Oddelek za urejanje prostora: načrtovanje vsaj v 200 m pasu od bivališča z dobrim
in varnim dostopom).
• Vzpostavitev turistične kolesarske poti s spremljevalno ponudbo.
• Seliti MU MOL na eno mesto
(Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2007-2013, 2008).
Ukrep o selitvi naj bi bil realiziran do leta 2011, druga dva pa sta napisana brez izvedbenega
roka, kar verjetno pomeni čim prej, verjetno takrat, ko bo dovolj sredstev in volje.
Operativni cilj 1.4:
Zmanjšanje daljinskega cestnega tranzitnega prometa na raven iz leta 2000 in zmanjšanje
tovorne transportne poti znotraj regije za 20 % do leta 2013 glede na leto 2006
Ukrepi:
• Izdelava programa prenosa tovora na železnico.
• Omejitev in zagotovitev učinkovitega tovornega prometa v mestnem središču.
• Preusmeritev prometa mimo Ljubljane.
• V prostorskem načrtovanju evidentiranje lokacije večjih transportnih centrov (2008 Ministrstvo za promet – MP, OUP)
• sprejetje operativnega programa znižanja izpustov iz prometa
(Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2007-2013, 2008).
Letos naj bi omejili tovorni promet v mestnem središču, operativni program znižanja izpustov
iz prometa je v bistvu Ministrstvo za okolje in prostor že izdelalo, ostali ukrepi so brez
izvedbenega roka.
Dobro je, da se je ozaveščenost tako politikov kot tudi ljudi dvignila na višjo raven, o prometu
se več govori, več je tudi aktivnega ukvarjanja z njim. Program je dobro spisan, le izvesti ga
je treba, sicer bo ostal mrtva črka na papirju.
Poleg tega uradnega programa pa je več rešitev in pomislekov predstavila tudi nevladna
organizacija CIPRA Slovenija, ki je leta 2004 pričela kampanjo za trajnostno prometno
politiko v Sloveniji, leta 2005 pa so pripravili posvet na temo trajnostne prometne politike.
Izšel je tudi zbornik prispevkov s tega posveta z naslovom Cestni promet in okolje v Mestni
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občini Ljubljana. V naslednjih straneh bom predstavil ugotovitve, ki so zapisane v zborniku,
nekatere so spisane za celotno Slovenijo, uporabne pa so tudi v Ljubljani.
Ljubljana ima danes med prestolnicami Evrope zelo visoko kakovost življenja zaradi svoje
velikosti, naravnega okolja, zdrave pitne vode in nenazadnje dobre prometne dostopnosti. To
je konkurenčna prednost, ki je ne bi smeli po nepotrebnem izgubiti, še najmanj pod krinko
spodbujanja razvoja in konkurenčnosti s pomočjo gradnje novih cest. Prometno onesnaženje
že danes ogroža kakovost življenja v Ljubljani. Zaradi neustreznega javnega prevoza
posamezniki že težko normalno funkcionirajo brez osebnega vozila, družine si ne morejo več
predstavljati življenja brez avta. Pri tem seveda nastajajo visoki ekonomski stroški prevoza
tako na ravni družbe kot na ravni gospodinjstev, ki vedno večji del družinskega proračuna
namenjajo floti avtomobilov, da bi lahko vse več časa dnevno preživeli v prometni gneči.
Družbene skupine, ki ne vozijo (mladi, starejši, invalidi) ali si avta ne morejo privoščiti, so
odrinjene na rob in v odvisnost od tistih z avtom. Na drugi strani ponuja Ljubljana relativno
dobre možnosti kolesarjenja in pešačenja, ki dajeta mestu poseben čar. Glede na pričakovane
probleme s ceno nafte in oskrbo s fosilnimi gorivi manjša odvisnost od osebnih vozil
predstavlja manjšo občutljivost na globalne pretrese. Kakovosten javni prevoz je ekonomsko
učinkovit, ustvarja delovna mesta in razvojne priložnosti ter omogoča višjo kakovost življenja
v času, ko avto vse manj predstavlja statusni simbol (Stritih, 2006).
Avto kot statusni simbol je očitno za Slovence pomemben, saj gospodinjstva v povprečju za
prevoze porabijo kar 16,2 % prihodkov oz. 1500 evrov na člana, kar nas v tem segmentu
uvršča na tretje mesto med evropskimi državami (Energy and transport figures, 2009).
Posebno poglavje prometne politike mora biti urejanje JPP v okolici večjih mest (Ljubljanska
urbana regija, Celje, Maribor, Koper, Kranj, Šaleška dolina…). Smernice državne prometne
politike morajo v naslednji fazi prevzeti politike mestnih občin z namenom razvoja JPP na
njihovem območju. V urbanih okoljih je treba uvesti zahtevo, da se desni pas rezervira za JPP
in se tudi fizično loči od preostalega dela cestišča, tako da ‘preskoki’ avtomobilov niso možni.
Povračilo potnih stroškov je v Sloveniji trenutno urejeno tako, da spodbuja rabo osebnega
avtomobila. S spremembo načina pokrivanja potnih stroškov je mogoče spodbude preusmeriti
na JPP, poleg tega pa prihraniti veliko davkoplačevalskega denarja in stroškov podjetij.
Uvesti je treba povračilo potnih stroškov le v primeru uporabe sredstev JPP, in sicer na osnovi
predložitve mesečne vozovnice, tako v zasebnem kot v javnem sektorju. Tako se znižajo
stroški prevoza, poleg tega pa so ljudje stimulirani k rabi JPP, kar je lahko vitalnega pomena
za oživitev JPP: z nakupom vozovnic se poveča priliv ponudnikom storitev JPP, s
privarčevanim davkoplačevalskim denarjem pa se spodbuja razvoj JPP (predvsem železnice).
(Živčič, 2006).
Program varstva okolja so upoštevali tudi pri začrtovanju ciljev pri za Ljubljano pomembnem
projektu CIVITAS ELAN, težkem 60 milijonov evrov. Od tega zneska je bilo Ljubljani
namenjenih 5,5 milijonov evrov.
Kot sem že zapisal pri predstavitvi projekta CIVITAS, se ta izvaja še v mestih Gent, Zagreb,
Porto, Brno, program pa teče od leta 2008 do leta 2012. Pri projektu v Ljubljani poleg
Mestne občine Ljubljana sodeluje devet lokalnih partnerjev:
TELARGO - za Ljubljano in okolico zagotavlja informacije o prihodih avtobusov LPP na
posamezna postajališča.
LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET- Njihova želja in cilj je poskrbeti za to, da bi
avtobus postal najboljša alternativa osebnemu avtomobilu.
SLOVENSKE ŽELEZNICE
INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZE V LJUBLJANI
URBANISTIČNI INŠTITUT RS - je osrednja slovenska znanstveno-raziskovalna
ustanova s področja planiranja in urejanja prostora ter sorodnih disciplin.
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PROMETNI INŠTITUT LJUBLJANA- temeljno poslanstvo je znanstveno in strokovno
razvojno-raziskovalno delo na področju prometa.
REGIONALNI CENTER ZA OKOLJE ZA SREDNJO IN VZHODNO EVROPO –
SLOVENIJA - spodbuja procese varstva okolja, varstva narave in trajnostnega razvoja.
KMETIJSKI INŠTITUT RS
(Civitas Ljubljana, 2010)
Poleg teh partnerjev je Ljubljana povezana tudi z ostalimi mesti v projektu. Tudi ostala mesta
sodelujejo z drugimi ustanovami, le tako se lahko zagotavlja večja učinkovitost na poti k
ciljem, ki so si jih mesta zastavila. Skupaj ima teh pet mest 67 ciljev, od tega se jih bo v
Ljubljani izvedlo 16 (Civitas Elan, 2010)
V naslednjih straneh predstavljam cilje projekta CIVITAS ELAN, poleg ciljev pa tudi
dosežke, ki so že zabeleženi v okviru tega projekta.
Visokokakovostni koridor javnega prevoza. Predvideno je uvajanje rumenega pasu za
javni potniški promet oz. kolektivni promet na Barjanski, Slovenski in Dunajski cesti. Z
mnogimi načrtovanimi posegi na omenjenem območju bo dosežena večja učinkovitost in
predvidljivost javnega potniškega prometa, boljša povezava in ureditev prestopnih točk,
prednost avtobusov v križiščih na koridorju in lažja dostopnost na postajališčih za gibalno
ovirane potnike.
Enotna mestna kartica – Urbana – za lažjo, hitrejšo in bolj fleksibilno uporabo javnega
potniškega prometa je podlaga za ukrep, ki predvideva uvedbo integrirane vozovnice za
ves javni potniški promet. Urbana je že v uporabi na mestnih avtobusih.
Izgradnja dodatnih parkirnih površin za sistem parkiraj in se pelji (P&R – Park
and Ride) na izteku Barjanske ceste in ob stadionu Stožice. Od tam bo dostop do
mestnega središča možen z javnim potniškim prometom, pri čemer bo cena slednjega že
vključena v enotno ceno parkiranja.
Tehnološko napredni mestni avtobusi. Projekt predvideva posodobitev in okrepitev
voznega parka javnega potniškega prometa. Junija 2009 je potekala predstavitev
hibridnih mestnih avtobusov proizvajalcev Van Hool in Solaris. Hibridna avtobusa sta
poskusno peljala na redni progi številka 6 mestnega potniškega prometa. Decembra lani
je potekala še preizkušnja tovrstnega avtobusa podjetja MAN, ki je tri tedne vozil na
redni progi številka 2, v začetku aprila 2010 pa je LPP javnosti predstavil tudi rezultate
testiranja avtobusa na zemeljski plin. Podjetje bo še naprej testiralo različne tehnologije
in se nato odločilo za nakup vozil z najboljšo in najustreznejšo tehnologijo za Ljubljano.
Prilagajanje storitev javnega prevoza glede na potrebe. Želi se zagotoviti fleksibilne
storitve javnega prevoza, predvsem za potnike z gibalnimi ovirami in za območja z
nizkim povpraševanjem. Javni potniški promet na klic v območjih za pešce je že v
uporabi. Njegov namen je povezava do najbližjega postajališča mestnega potniškega
prometa.
Uvedba prikazovalnikov prihodov avtobusov. Prikazovalniki bodo postavljeni na 33
postajališčih in dveh parkiriščih Parkiraj in se pelji (P&R – Park and Ride) na obeh
koncih koridorja. 19.12.2009 je bil objavljen razpis za nakup prikazovalnikov, rok oddaje
ponudb pa je bil 15.2.2010 (Javni Razpisi, 2010). V prvih tednih avgusta sem šel skozi
mesto in že ugledal prve prikazovalnike prihoda avtobusov. Nekoliko sem opazoval
napovedane čase ter dejanske prihode in ugotovil, da je razlika med napovedjo in
dejanskim prihodom avtobusa dokaj majhna.
Izboljšana varnost na mestnih avtobusih za potnike, zlasti za starejše. Trenutno je na
mestnih avtobusih nameščenih 53 kamer, 16 vozil je opremljenih z video nadzorom za
vzvratno vožnjo, štirje avtobusi pa so dopolnjeni še s sprednjimi kamerami za spremljanje
vožnje.
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Celovita kolesarska strategija. Predvidena je vrsta ukrepov, namenjena promociji rabe
kolesa za gibanje po mestu. Sem sodi uvedba in označevanje novih pasov, namenjenih
kolesarjem, omogočanje varnega parkiranja koles (posebna parkirišča za kolesa), bolj
fleksibilen in ugoden sistem izposoje koles. Predstavljen je na prejšnjih straneh.
Zmanjšanje dovoljene hitrosti na nekaterih območjih mestnega jedra na 30
kilometrov na uro in uvajanje novih območij za pešce. Tudi to se že uvaja, urejene so
nove sprehajalne poti ob Ljubljanici na Bregu , prav tako se veča območje za pešce,
nekatera območja imajo tako kot Gradec strog režim, nekatera pa blag režim omejitev za
motorna vozila. Načrtujejo tudi več enosmernih cest, saj imajo te več pozitivnih kot pa
negativnih učinkov. »Peter Lipar s Prometnotehniškega inštituta v Ljubljani pozdravlja
predlog o treh novih enosmernih ulicah, saj meni, da jih je v Ljubljani premalo.
Enosmerne ulice po njegovih besedah res nekoliko podaljšujejo poti, vendar imajo veliko
pozitivnih lastnosti. "Vse študije v Sloveniji in tujini kažejo, da so enosmerne ulice za
vsaj 30 odstotkov varnejše kot dvosmerne ulice," pojasnjuje Lipar. Dodaja, da tovrstne
ulice pomenijo tudi prihranek prometnih površin, ki se jih lahko nameni za zelenice,
kolesarske poti ali parkirne prostore« (Brkič, 2010).
Vsaj 10 odstotkov čistejših vozil za vozni park MOL. Ta cilj smo presegli že pri prvem
javnem naročilu za poslovni najem vozil za potrebe Mestne občine Ljubljana. Šest
hibridnih vozil toyota prius je namenjenih delu mestnih inšpektorjev. Sicer pa je na
ljubljanskih ulicah mogoče videti električne skuterje in električna vozila javnega podjetja
Snaga, pa tudi dve električni vozili Kavalir, ki sta namenjeni za vožnjo po območjih za
pešce.
Uporaba rastlinskega olja za pogon motornih vozil. Tri vozila Oddelka za kmetijsko
tehniko Kmetijskega inštituta Slovenije že poganja rastlinsko olje. Za pogon na to gorivo
se uporabljajo predelani dizelski motorji.
Izdelava sodobnega načrta trajnostne mobilnosti v mestu po načelu vključevanja
javnosti, izdelava potovalnih načrtov za dve organizaciji z večjim številom zaposlenih
(Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za zunanje zadeve).
Varne poti v šolo. Izvajanje ukrepa, ki med drugim predvideva razvoj interaktivnega
načrta varnih poti v šolo, nevarnih območij in prometne signalizacije. Zajema 46
osnovnih šol in 4 vzgojno-izobraževalne zavode. Izobraževanje učiteljev, prostovoljcev
in šolarjev o varnosti v prometu bo pomagalo preprečevati prometne nesreče na šolskih
poteh, katerih žrtve so otroci.
Upravljanje in racionalizacija dostave blaga v mestu. Tako bo v mestno jedro
pripeljalo manj dostavnih vozil, ne da bi pri tem oškodovali naročnike dostave blaga.
Proučitev možnosti za uvedbo takse za vstop vozil v ožji center mesta po okrepitvi
javnega potniškega prometa in izboljšanih pogojih za druge načine mobilnosti
(kolesarjenje, hoja) ter proučitev možnih učinkov. V mesecu aprilu 2010 je potekalo
uvodno srečanje o zgoščevalni taksi za Ljubljano, na katerem so predstavili različne
vidike plačevanja zgoščevalne takse, evropske izkušnje s tega področja,...(Civitas
Ljubljana, 2010)
3.2.3. Rezultati dosedanjih prometnih ukrepov v mestu Ljubljna
Kot vidimo, se je tudi Ljubljana začela zavedati koristnosti čistejšega okolja in je začela
posegati po nekaterih ukrepih. Pri predstavitvi rezultatov se bo videlo, koliko so dosedanji
ukrepi prispevali h kakovosti ozračja v našem glavnem mestu. Kljub temu, da je problem
onesnaženega zraka dokaj kompleksen, je vseeno pri nekaterih onesnaževalih glavni izvor
promet. Za nekatere izboljšave je zaslužna Evropska unija, saj direktive o dovoljenih izpuhih
iz avtomobilov veljajo povsod. Žal letos slovenska vlada ni potrdila predloga zakona o višjih
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obdavčitvah za avtomobile z višjimi izpuhi. Najbolj naj bi bila obdavčena vozila z več izpuhi,
ostali davki bi bili zaenkrat na isti stopnji, postopoma pa naj bi bila davčna stopnja
sorazmerna z višino izpustov CO2, kar prikazuje spodnja tabela. Pomisliti je namreč treba na
ogromne eksterne stroške zaradi izpustov, zato bi bila višja obdavčitev za večje onesnaževalce
dokaj pravična rešitev. Poleg Kjotskega protokola pa Slovenijo na področju zniževanja
škodljivih plinov zavezujejo obveznosti, ki izhajajo iz članstva v EU. 14. maja 2010 se je tako
zgodil prvi posvet v okviru projekta Slovenija znižuje CO2.
Slika 5: Predlog obdavčenja vozil po novem

(MMC RTVSLO, 2010)
Najprej bom predstavil rast onesnaževanja od leta 2005 do leta 2008 (NO2, SO2, O3, BTX, PM10),
nato pa še stopnjo onesnaženja po različnih območjih Ljubljane, saj je prometna
obremenjenost mesta heterogena.
Graf 18: Prispevek izpustov CO v ljubljanski zrak po sektorjih

(Ljubljana, 2010)
Količina izpustov CO je leta 2008 v Mestni občini Ljubljana znašala 11,2 tisoč ton, kar je 4,6
% manj kot v predhodnem letu. Ključni razlog za zmanjšanje je v zmanjšanju izpustov v
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sektorju promet zaradi posodabljanja voznega parka in spreminjanja strukture registriranih
vozil. Največji izvor CO so motorna vozila (sektor Promet), ki predstavlja večino izpustov
CO. Delež sektorja Promet v skupnih izpustih CO se je v letu 2008 zmanjšal za -1,4 % in
znaša 76,6 %.
Graf 19: Prispevek izpustov CO2 v ljubljanski zrak po sektorjih

(Ljubljana, 2010)
Kot je razvidno iz grafa, so izpusti CO2 v Ljubljani zadnja štiri leta na skoraj isti ravni, ne
moremo govoriti o kakšnem očitnem trendu naraščanja ali padanja. Zna biti, da bo v
prihodnjih letih več izpustov iz naslova pretvornikov energije (zaradi vse večje rabe
elektrike), nadejamo pa se lahko rahlega padca z naslova prometa.
Graf 20: Prispevek h količini trdih delcev v ljubljanskem zraku po sektorjih

(Ljubljana, 2010)
Količina trdnih delcev v ozračju Mestne občine Ljubljana je leta 2008 znašala 241 ton, kar je
11,8 % več kot v predhodnem letu. V letu 2008 predstavlja največji izvor trdnih delcev sektor
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promet. Delež trdnih delcev iz sektorja Promet se je v skupni količini trdnih delcev povečal na
73,6 %, in sicer za 13,6 % glede na leto 2007. Razlogi so v povečevanju tranzita preko
Slovenije, večjem številu registriranih vozil na dizelski pogon ter s tem tudi do 20 %
medletnem povečevanju ocenjene porabe dizelskega goriva na območju MOL.
Povprečni faktor izpusta za izgorevanje dizelskega goriva se je v zadnjih 10-tih letih
razpolovil. Kljub temu količina izpustov trdih delcev iz prometa ne stagnira, temveč se zadnja
leta povečuje.
Graf 21: Prispevek h količini benzena, toulena in xylena v ljubljanskem zraku po sektorjih

(Ljubljana, 2010)
V letu 2008 so bile količine BTX nižje za 10,4 % glede na predhodno leto (112 ton),
večinoma zaradi zmanjševanja porabe goriv ter spreminjanja voznega parka in starosti vozil.
Zaradi zmanjševanja deleža motornih bencinov v skupni rabi energije v sektorju promet
(večanje deleža vozil na dizelsko gorivo), so izpusti BTX iz prometa, kljub večji rabi energije
v sektorju, nižji.
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Graf 22: Prispevek h količini N2O v ljubljanskem zraku po sektorjih

(Ljubljana, 2010)
Količine N2O so leta 2008 v Mestni občini Ljubljana znašale 120 ton, kar je 1,3 % več kot v
predhodnem letu. Razlog za povečanje je v povečanju porabe motornih goriv, predvsem
dizelskega goriva in povečan obseg porabe zemeljskega plina.
Največji izvor N2O so motorna vozila (sektor promet), ki prestavlja večino količin N2O.
Delež sektorja promet v skupnih količinah izpustov N2O se je v letu 2008 povečal za 3,1 % in
znaša 88,6 %.
Graf 23: Ocena izpustov NOx po sektorjih rabe energije

(Cerkvenik, 2010)
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Izpusti NOx se zaradi uvajanja novih tehnologij in goriv zmanjšujejo v vseh sektorjih,
predvsem pri Pretvornikih (TETOL, od 1998 naprej). Postopno zmanjševanje izpustov v
sektorju promet se, zaradi izboljševanja kakovosti motorjev z notranjim izgorevanjem, opazi
od 1999 naprej. Je pa tudi res, da se zaradi povečevanja tranzita in vse več registriranih
dizelskih vozil izpusti NOx zadnja leta ne znižujejo več. Dobrih 80 % izpustov v sektorju
promet je zaradi rabe dizla. Bencinski motorji zaradi katalizatorjev in izboljšav motorjev s
tega vidika niso več problematični (Cerkvenik, 2010).
Preglednica 8: Onesnaževala v ozračju Mestne občine Ljubljana
Ocena skupnih emisij škodljivih snovi iz rabe goriv v Sektorju Promet na območju Mestne občine Ljubljana
Snov

enota

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

INDEX
08/07

2008

CO2 - ogljikov dioksid

ton

534.174

545.145

554.291

550.399

572.655

605.050

627.369

661.031

710.770

SO2 - žveplov dioksid

ton

311

80

84

86

94

20

21

22

24

NOX - dušikovi oksidi

ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
kg
ton
ton

3.222
16.406
75
2.320
112
2.208
99
6.641
135
0

3.097
15.809
80
2.192
106
2.086
178
5.266
136
0

3.047
14.430
83
1.962
96
1.866
167
787
147
0

2.932
13.141
83
1.730
86
1.644
145
774
140
0

2.994
11.738
85
1.514
77
1.437
128
785
159
0

3.008
11.180
91
1.381
73
1.308
106
820
167
0

2.945
10.041
98
1.193
66
1.127
94
838
164
0

2.938
9.114
101
1.072
61
1.011
81
867
177
0

2.911
8.562
106
988
57
930
68
918
191
0

CO - ogljikov monoksid
N2O - didušikov oksid
HOS - vnetljive organske snovi
CH4 - metan
nmHOS - nemetanski HOS
od tega BTX - benzen, tolueni, ksileni
Pb - Svinec
TD - skupni prah
DP - deponirani pepel

1,075
1,072
0,991
0,939
1,049
0,921
0,938
0,920
0,848
1,059
1,080

OZN
CO2
SO2
NOx
CO
N2O
HOS
CH4
nmHOS
BTX
Pb
TD
DP

Ocena deleža emisij škodljivih snovi iz rabe goriv v Sektorju Promet na območju Mestne občine Ljubljana
Snov

enota

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

INDEX
08/07

2008

CO2 - ogljikov dioksid

%

27,90

26,87

28,83

28,25

28,56

29,38

31,35

32,73

33,70

SO2 - žveplov dioksid

%

7,87

2,05

8,50

9,03

7,09

1,60

2,16

3,06

2,68

NOX - dušikovi oksidi

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

54,83
84,58
81,68
74,51
35,85
78,84
65,30
99,13
39,47
0,00

52,23
83,63
81,39
72,47
33,78
76,94
77,96
98,79
20,00
0,00

55,61
82,76
83,17
71,42
32,58
76,09
76,37
96,45
43,69
0,00

54,19
81,48
82,48
68,45
29,84
73,40
74,41
96,34
54,93
0,00

55,73
79,84
82,53
65,35
27,85
70,44
72,43
96,08
58,11
0,00

55,73
78,40
83,32
62,74
25,72
68,21
68,87
98,25
58,06
0,00

55,13
79,46
84,27
62,07
26,71
67,26
66,12
98,14
60,87
0,00

56,97
77,95
85,47
59,68
25,51
64,94
66,62
98,88
74,06
0,00

56,12
76,55
88,57
59,61
24,62
65,34
63,12
98,69
71,99
0,00

CO - ogljikov monoksid
N2O - didušikov oksid
HOS - vnetljive organske snovi
CH4 - metan
nmHOS - nemetanski HOS
od tega BTX - benzen, tolueni, ksileni
Pb - Svinec
TD - skupni prah
DP - deponirani pepel

1,030
0,877
0,985
0,982
1,036
0,999
0,965
1,006
0,948
0,998
0,972

OZN
CO2
SO2
NOx
CO
N2O
HOS
CH4
nmHOS
BTX
Pb
TD
DP

(Cerkvenik, 2010)
V zgornji preglednici vidimo količino izpustov iz prometa in indeks rasti med letoma 2007 in
2008, v spodnji preglednici pa vidimo odstotek izpustov, ki jih predstavlja promet, in indeks
rasti. Glede na leto 2000 je najmanj doseženega na področju trdih delcev, dušikovega dioksida
in ogljikovega dioksida, ostala količina ostalih onesnaževal je z leti padala. Naj pripišem, da
so se maja 2010, na uvodnem srečanju na temo priprave načrta zgoščevalne takse v Ljubljani
nekoliko kresala mnenja o deležu trdnih delcev. Za nekatere je bila namreč vprašljiva
metodologija pri izračunu deleža. Na koncu so ostali vsak na svojem bregu, tako da tega
podatka ne moremo imeti za zanesljivega. Pri teh vprašanjih se strinjam z dr. Matejem
Ogrinom, saj nimam podatkov, ki bi jih pridobil z lastnimi meritvami in izračuni.
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Graf 24: Delež izpustov iz prometa v skupnih izpustih

(Cerkvenik, 2010)
Na zgornjem grafu je lepo vidno, kolikšen je pri posameznih onesnaževalih delež prometa.
Dizelski motorji imajo bistven vpliv na količine sledečih onesnaževal: TD, NOx, Pb in CO2,
bencinski motorji pa na naslednje: CO, NH3, BTX, HOS, NO2.
V nadaljevanju predstavljam geolokacijo nekaterih izpustov in primerjavo med letoma 2000
in 2008.
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Slika 6: Geolokacija izpustov trdnih delcev iz prometa leta 2000 in 2008

(Cerkvenik, 2010)
Levi del slike prikazuje razporejenost onesnaženosti s trdnimi delci leta 2000, desni pa leta
2008. Kot vidimo, je prišlo do povečanja količin izpustov na obvoznici in vpadnicah
(povečanje tranzita in dnevne migracije).
Zmanjšala se je koncentracija izpustov znotraj obvoznice. Razlogov je več: manj tovornega
prometa skozi središče, nižje hitrosti in novejši motorji (pol nižji faktor izpusta). 70 % vseh
izpustov trdnih delcev iz prometa (2008) nastane po ocenah na avtocestah in na ljubljanski
obvoznici zaradi tranzitnega in migracijskega prometa (Cerkvenik, 2010).
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Slika 7: Geolokacija izpustov NOx iz prometa leta 2000 in leta 2008

(Cerkvenik, 2010)
Leva stran slike prikazuje leto 2000, desna pa leto 2008. Opazimo lahko povečanje
koncentracij izpustov na obvoznici in vpadnicah, predvsem zaradi povečanja tranzita in
dnevnih migracij.
Primerjava štetja prometa (DRSC) na obvoznici kaže na skoraj podvojitev prometa v obdobju
2000-2008. Do zmanjšanja izpustov znotraj obvoznice je prišlo zaradi naslednjih dejavnikov:
katalizatorjev, spremembe strukture in starosti vozil, zmanjševanja hitrosti vozil.
3.2.4. Sklepna ocena za mesto Ljubljana
Mesto Ljubljana zaenkrat še vedno pošteno zaostaja glede inovacij v prometu v primerjavi z
drugimi evropskimi mesti. Lahko se primerjamo tudi s slabšimi, v primerjavi z njimi smo še
dokaj napredni, zatorej lahko spet nekoliko upočasnimo uresničevanje trajnostnih
mobilnostnih načrtov. Ne vem, zakaj je tako, a v Ljubljani nimamo prav nobene inovacije s
področja prometa, ki bi jo posnemali v drugih državah, vsaj v tistih ne, s katerimi se radi
primerjamo in v katerih družbi bi radi bili. Vedno nekoliko capljamo za vsemi. Kot sem
zapisal že v uvodu, se je vseeno v zadnjih nekaj letih način urejanja prometa spremenil na
bolje. Operativni Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana od 2007 – 2013 je
dobro zastavljen, če bo res izveden, bomo lahko zadovoljni s spremembami, ni pa dovolj, če
bodo spremembe le kozmetične narave in všečne ljudem. Pomembno je, da se izboljša
kakovost prometne infrastrukture ter kakovost ozračja. Za dosego vseh ciljev bodo verjetno
potrebni tudi ukrepi, ki ne bodo po godu vsem meščanom (omejevanje prometa v središču,
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morebitno zaračunavanje taks za vožnjo po mestu z avtomobilom...). Čudi me gradnja garaže
pod Kongresnim trgom in nameravana gradnja garaže pod tržnico, saj bodo te privabile v
center mesta več avtomobilov, širina ulic pa bo ostala enaka. Gradnja bi bila smiselna, če bi
zdajšnji sistem plačevanja obrnili na glavo, torej če bi bilo parkiranje v garažnih hišah
cenejše, bi ljudje parkirali v njih in ne bi iskali parkirišč po ulicah, kar povzroča kopičenje
mirujočega prometa. Glede na to, da vozniki v Ljubljani raje krožijo tudi po dvajset minut
iščoč cenejše parkiranje kot je v garažni hiši, bi verjetno hitro sprejeli poceni parkiranje v
garažnih hišah.
Kot je razvidno iz preglednice 8, je promet še vedno velik onesnaževalec ljubljanskega zraka,
nekoliko se je spremenila le geolokacija onesnaženja. Boljši zrak kot prej dihajo tisti, ki živijo
dlje od obvoznice proti središču, na slabšem pa so tisti tik ob obvoznici. Promet žal še vedno
bistveno prispeva k problemu kakovosti zraka, zato bo potrebno še naprej izvajati naslednje
ukrepe: zagotoviti ustrezno gostoto mreže avtobusnih prog, postaviti nove trase prog tam, kjer
imajo pešci daleč do postaje, zagotoviti ustrezne intervale med vozili, zagotoviti ustrezno
število (frekvenco) vozil na progah, izvajati redni monitoring stanja prometne obremenitve in
števila potnikov vseh podsistemov, spremljati redno spreminjanje navad in obnašanja
prebivalcev idr. Prednosti navedenih ukrepov bi se posredno odražale preko: izboljšanja
kakovosti zraka, manj hrupa, manjše prometne obremenitve, potrebovalo bi se manj mestnega
prometnega prostora in bili bi pozitivni učinki na gospodarski in turistični razvoj ter razvoj
uporabe novih tehnologij.
Skrajni čas je, da zaveje nov veter, veter, ki nas ne bo zastrupljal.
Preglednica 9: Opravljeni projekti v Ljubljani in rezultati dela
Večji opravljeni projekti v Ljubljani
Vzpostavitev sistema plačevanja avtobusa s kartico in z možnostjo prestopanja.
Uvedba novih prog mestnega prometa, pomladitev starosti avtobusov z nakupom novih.
Testiranje biodizla na mestnih avtobusih.
Uvedba mestnega kolesa
Uvedba prikazovalnikov prihodov avtobusov.
Razširitev območja za pešce.
Rezultati dela
Bolj udobna vožnja uporabnikov mestnega potniškega prometa.
Izboljšanje ozračja v Ljubljani (za kar so poleg drugih ukrepov zaslužne tudi boljše lastnosti
izgorevanja novejših vozil), v primerjavi z letom 2000 opazen padec izpustov SO2, NOx, CO, Pb in
benzena, povečana količina izpustov CO2, trdnih delcev in N2O.
Izboljšanje ozračja znotraj avtocestnega obroča, občutno poslabšanje ob avtocesti.
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3.3. Mobilnostna politika v Londonu
3.3.1. Geografske značilnosti Londona
London šteje 7,556,900 prebivalcev, gostota je 4761 prebivalcev/km2. Regija Greater London
je velika 1572 km2.
Topografijo Londona najbolj določa reka Temza, v njeni okolici se je tudi začela poselitev.
Območje Londona je relativno ravno z nekaj manjšimi vzpetinami, ki niso ovirale razvoja,
zato je oblika mesto krožne oblike.Reka Temza meandrira skozi London od vzhoda proti
jugozahodu in ima več pritokov, ki pa so danes speljani podzemno. Z razvojem mesta se je
izgled Temze spreminjal, v preteklosti je bila širša in je veliko poplavljala, danes je močno
regulirana, leta 1982 so končali z gradnjo velikega jezu, s katerim so problem poplav nekoliko
rešili.
London ima zmerno podnebje, padavine so skozi vse leto dokaj enakomerno porazdeljene,
najbolj suh je februar 36mm padavin, najbolj vlažna pa sta oktober in december s 57 mm
padavin. Sicer so v Londonu padavine v povprečju 145 dni na leto. London je kar 5°C toplejši
od svoje okolice, zato je tudi sneženje redko. Tudi temperature so zmerne, redko presegajo
30°C, prav tako se redko spustijo pod ničlo.
Ker London nima kotlinske lege, je bolje prevetren kot Gradec in Ljubljana, kar pozitivno
vpliva na kakovost zraka. Povprečna jakost vetra na letni ravni je 17km/h.
3.3.2. Splošne prometne značilnosti Londona
London, glavno mesto Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, se je urejanja
mestnega prometa lotil na svoj način in ne v okviru kakšnega evropskega projekta.
V Londonu se vsak dan samo z mestnim prevozom prepelje približno 8,5 milijonov potnikov.
Vsi ti potniki se prepeljejo po 3730 km avtobusnih prog, 329 km podzemne železnice, 28 km
novih tramvajskih prog ter 26 km Dockland light railway prog, ki so nekakšne nadzemne
železnice in potekajo po osrednjem predelu Londona, imenovanem Greater London area.
Poleg 7,3 milijonov prebivalcev javni promet uporablja tudi vsakoletnih 28 milijonov
turistov. Poleg vseh uporabnikov javnega prevoza pa v centralno območje Londona dnevno
zapelje tudi več kot 200 tisoč osebnih in dostavnih vozil. 30 % voženj je krajših od ene milje,
po 13800 kilometrih londonskih cest beležijo približno 21 x 106 potovanj dnevno. Letno
imajo 400-500 dogodkov, ki imajo vpliv na promet, 7000 udeležencev prometnih nezgod,
zaradi katerih so udeleženci oskrbljeni v bolnišnici (Reporting of road traffic accidents in
London, 2005), 1.000.000 cestnih del, dnevno 500.000 kolesarjev. Povprečna hitrost
avtomobila v Londonu je le dobrih 11 km/h, kar je v primerjavi s povprečno vožnjo kolesarja,
ki znaša približno 20 – 25 km/h, počasi.
Taka statistika pristojne v Londonu že moralno zavezuje, da načrtujejo promet premišljeno in
odgovorno. Seveda obstaja tudi zakonodaja, ki obvezuje odgovorne za mesto. Zakonodaja
mestu London, tako kot tudi ostalim evropskim mestom, nalaga dolžnosti glede čistoče zraka.
Naj predstavim njihov način spopadanja z onesnaženjem zaradi prometa.
3.3.3. Predstavitev območja zaračunavanja zgoščevalne takse
Več uporabnikov javnega prevoza, več kolesarjev, več poti opravljenih peš, čistejša vozila,
delo na domu...vse te stvari pripomorejo k čistejšemu zraku. London se tega zaveda, ali mu je
uspelo in kako, pa izvemo na naslednjih straneh.
Ena bolj pomembnih stvari, ki so vplivale na promet in zrak v Londonu, je bila uvedba
območja, kjer zaračunavajo zgoščevalno takso ali »congestion charge«, kar pomeni nekakšno
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cestnino za vožnjo po središču mesta. S tem ukrepom se želi zmanjšati gneča na cesti,
posledično izboljšati operativno delovanje avtobusov, povečati število potnikov javnega
prevoza, dati možnost bolj zanesljivega načrtovanja porabe časa za uporabnike avtomobilov,
vplivati na učinkovitost dostave in intervencijskih služb, pridobivati denar za investicije v
javni prometni sistem. Nenazadnje tudi izboljšati zrak v mestu.
Območje zgoščevalne takse so uvedli 13.2.2003 za osrednji del Londona in ga februarja leta
2007 skoraj podvojili in razširili na del zahodnega Londona, imenovanega West London.
V tem območju se večini osebnih avtomobilov zaračunava vožnjo, nekateri so plačila
opravičeni, prebivalci območja pa plačujejo le 10 % cene. Zastonj je vožnja za lastnike vozil
na alternativni pogon in električnih vozil.
Cena enodnevne vožnje po središču mesta stane 8 funtov, če je vožnja plačana do polnoči
tistega dneva, sicer nas stane 10 funtov. Vožnjo v središče zaračunavajo le ob delavnikih, in
sicer od 7:00 h do 18:00 h, izven teh časov je vstop v območje brezplačen. Vstop je
brezplačen tudi za invalidne osebe, taksiste, kolesarje, mopediste, motoriste (tudi tiste z bočno
prikolico), rešilce, gasilce, policiste, dostavna vozila s koncesijo, javni promet, vojsko, vlečne
službe i.p.d., vozila kraljeve prevozne službe (Transport for London, 2010).
Zemljevid 3: Zemljevid Londona z označenim območjem plačevanja zgoščevalne takse

- območje zaračunavanja zgoščevalne takse (Congestion charge Zone)
(povzeto po: Johomaps, 2011)
Po novem bojo v Londonu zaračunavali takso tudi glede na izpust CO2 iz vozil. Po tem
sistemu bi bila vozila, ki spustijo v zrak manj CO2 kot 120 g/km opravičena takse, vozila, ki
pa spustijo v zrak več CO2 kot 225g/km pa bi bila uvrščena v kategorijo, kjer lastniki za
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vožnjo plačajo 25 funtov dnevno. To naj bi uvedli že spomladi leta 2008, vendar zaenkrat
projekt še stoji. Je pa res, da je projekt nekoliko nepravičen do voznikov, ki imajo avtomobile
z majhnimi izpusti. Tako so na primer nekatera hibridna vozila oproščena takse, čeprav
izpustijo v zrak več CO2 kot nekatera vozila na nafto, ki so po izpustih CO2 bolj prijazna
okolju. Če bi bilo to res sprejeto, bi bilo takse oproščenih približno 15.000 voznikov.
Trenutno morajo ti vozniki plačati 8 funtov takse, medtem ko so hibridni avtomobili z višjimi
izpusti CO2 oproščeni takse oziroma lahko izpolnijo obrazec za popust. Po eni strani bi bilo
tako pošteno, po drugi strani pa se s takimi ukrepi zopet veča gneča na cesti, ki je bila osnovni
povod za uvedbo te takse. Prav tako ni problem samo v izpustih CO2, temveč so za zdravje
škodljivi tudi drugi pojavi povezani s prometom (drobni delci, prah, smog, hrup...). V spodnji
preglednici je primerjava izpustov CO2 pri nekaterih hibridnih in nekaterih tehnološko
»klasičnih«avtomobilih.
Preglednica 10: Pregled izpustov nekaterih vozil, opravičenih takse
tip vozil in izpust CO2 (g / km) ki ne plačujejo
takse
Lexus RH450x (148)
Lexus GS 450h (185)
Lexus LS 600h (219)
Lexus LS 600hl (219)
Lexus GS 300 (226)

tip vozil in izpust CO2 (g / km) ki plačujejo takso
Smart ForTwo coupe (88)
Ford New Fiesta (98)
Toyota iQ (99)
Nissan Pixo (103)
Volvo C30 (104)

(Guardian, 2010)
Način cestninjenja je avtomatski, za cestninjenje je odgovorna javna služba Transport for
London (TfL), ki sodeluje z več zunanjimi izvajalci. Od leta 2009 je eden glavih
podizvajalcev tega projekta IBM. Sistem deluje s pomočjo kamer in računalnikov, zato
cestninskih postaj in s tem povezanih zastojev ni. Tovrsten način cestninjenja se imenuje
Automatic number plate recognition (ANPR), za kar so potrebne posebej za to namenjene
kamere. V Londonu uporabljajo dve vrsti teh kamer: barvne in črno-bele. Te kamere
posredujejo sliko računalniku, ki sam prepozna registracijo, ki jo posreduje naprej plačilnemu
sistemu. Uspešnost prepoznavanja zadnja leta narašča. Nekaj let nazaj so bile posamezne
kamere programirane le za registrske tablice nekaterih držav. Zadnja leta to ni več problem,
saj so algoritmi vse bolj izpopolnjeni. Dober algoritem naj bi prebral tablice vseh evropskih
držav z enako uspešnostjo, čeprav je v Evropi veliko vrst različnih tablic:
črni znaki na beli podlagi;
beli znaki na črni podlagi;
enovrstične tablice
dvovrstične tablice
tablice z različno velikimi znaki
tablice z latinico in cirilico...
Načeloma je več možnih motenj avtomatskega prepoznavanja tablic, kot so slaba svetloba,
zvita tablica, zamegljena slika, presvetljenost... V Londonu so se srečevali tudi s pojavom
ukradenih tablic. Računalniki tako prepoznajo cca. 90 % vseh tablic (Automatic License Plate
Recognition, 2010).
Odstotek uspešnosti prepoznave raste s številom prevoženih kamer. Tablice, ki jih računalnik
ne prepozna, preverijo ročno. Za delovanje sistema imajo po cestah postavljenih okoli 400
kamer, od tega 180 v notranjem delu območja. Na obcestnih stebrih je postavljenih na enem
mestu do sedem kamer, da je prepoznava mogoča tudi v koloni vozil.
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Sistem ANPR naredi v računalniku bazo podatkov o vsaki tablici, ki je bila slikana, slika je
opremljena z uro in datumom zajema. Te tablice potem računalniki preverijo in ugotavljajo,
ali je lastnik plačal cestnino, ali ima popust, ali je opravičen cestnine. Na dan sistem zbere
približno 1.000.000 slik, od tega milijona jih 10.000 do 12.000 nima zapisa o plačilu, kar
preverijo ročno. Približno 5500 voznikom od teh 10.000 dnevno napišejo kazen za neplačilo.
(Roadtraffic-technology, 2010). Čeprav se zdi, da je tehnologija dobra, se iz različnih vrst
slišijo pritožbe, da je sistem predrag, zavzema preveč prostora, prestavitev na drugo mesto je
draga oziroma nemogoča, potrebuje vzdrževanje in je lahka tarča barabinstva. Postavitev in
vzdrževanje stane namreč kar 80 milijonov funtov letno. Zaradi takih stroškov je primeren le
za območja z ogromno prometa, pa še tam jih stane skoraj 50 % vsega finančnega dotoka iz
taks. Zdi se mi, da so v IBM vedeli, kje je denar, saj nekatera mesta s takim sistemom
plačujejo odstotkovno dosti manj denarja: Singapur 21 % in Stockholm 22 %. Obstajajo
različne alternative, vendar London zaenkrat vztraja pri sistemu ANPR. Tovrsten način
cestninjenja ima tudi svoje prednosti. Prva je ta, da v avtomobile ni potrebno nameščati
dodatne opreme, kar je potrebno pri ostalih tehnologijah. Ne beleži se pot voznika po mestu,
kot je to možno drugje. Sistem voznika gotovo zabeleži, ker se ne naslanja na dodatno opremo
v avtu. Ta sistem edini z gotovostjo in dokaj enostavno dosega dobre rezultate pri
cestninjenju. Navkljub visokim stroškom delovanja sistema London vsako leto dobi v mestno
blagajno približno 130 milijonov funtov, ki jih nameni za posodabljanje javnega prevoza (de
Palma, Lindsey, 2009).
3.3.4. Drugi ukrepi na področju prometa
Poleg tega ukrepa, ki ima največji vpliv na zrak, se trudijo tudi z drugimi ukrepi in načrti.
Zavedajo se, da je London navkljub dosedanjemu trudu eno izmed najbolj onesnaženih
angleških mest in da naloga ni tako enostavna, kot bi lahkomiselneži lahko mislili. Veliko je
investicij v merilne postaje o kakovosti zraka, ogromno je vlaganja za popularizacijo
kolesarjenja, nakupa električnih avtomobilov, vzpodbujanja k hoji,...
Naj naštejem nekaj ukrepov:
Posodabljanje avtobusnega voznega parka, da bi do leta 2015 zadostili standardom
EURO IV tako za NOx, kot tudi za delce PM10. Avtobus s standardom EURO IV
izpusti v zrak skoraj tretjino manj NOx kot avtobusi, ki zadoščajo standardu iz leta
2000 EURO III.
Taksisti bodo morali od leta 2012 posodabljati avtomobile na standard EURO IV,
kar pomeni, da bodo do leta 2015 vsi taksiji v mestu zadoščali standardom EURO
IV. Tak taksi spusti v zrak skoraj polovico manj PM10 kot taksi s standardom
EURO III.
V letu 2012 bodo uveljavili plan Low emission zone, kar pomeni, da bodo morali
kombiji in majhni avtobusi zadoščati standardom EURO III za delce PM, če se
želijo voziti po mestu zastonj. Kdor tega standarda ne bo dosegal, bo moral plačati
globo v višini 200 funtov za vožnjo po mestu.
Vpeljevanje novega EURO IV standarda za NOX leta 2015 za tovornjake in
avtobuse v območju Low emission zone. Za to bo potrebno veliko sprememb na
vozilih, kar ne bo majhen zalogaj.
Sodelovanje z biroji, ki bi pripomogli pri načrtovanju cestnega prostora, saditvi
dreves, ki bi nase vezala majhne delce PM, postavljanje živih mej za zaščito pešcev
pred izpusti, preusmeritev zraku najmanj škodljivih avtobusov v območja kjer je
več ljudi (Transport for London, 2010).
Dogodki, ki vzpodbujajo ljudi, da več poti opravijo peš ali pa s kolesom. Trud za to
že kaže rezultate. Vzpostavljajo mrežo 12 - ih cycle superhighways (kolesarske
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superglavne ceste, ki bodo vodile v center Londona), od katerih sta dve že zaživeli.
V letu 2009/10 bodo v kolesarjenje investirali 111 milijonov funtov. S tem
denarjem bodo med drugim naredili nove kolesarske steze (pobarvane modro,
dovolj široke, ločene od avtomobilov, dobro označene, opremljene z zemljevidi,
sledijo glavnim cestam), uredili parkirna mesta za kolesa, uredili izposojanje
mestnih koles (maj 2010), urejanje prostora za trening. Teh 12 stez naj bi bilo po
napovedih narejenih do leta 2012, pomenile pa naj bi povečanje kolesarskih stez po
Londonu na 900 km. Žal so se roki že začeli odmikati, nekatere steze naj bi bile
odprte komaj leta 2015. S tem projektom želijo število kolesarjev do leta 2025
povečati za 400 % v primerjavi z letom 2000, ko je bilo teh dober odstotek.
Načrtujejo možno izposojo 6000 koles na 400 različnih lokacijah, s čimer računajo
na 40.000 dnevno dodatnih poti, opravljenih s kolesom. To območje bo obsegalo 44
km2 na območju centralnega Londona. London je že večkrat gostil kolesarske
dogodke (spomnim naj na progo Tour de Franca, Tour of Britain), kar tudi
pripomore k priljubljenosti kolesarjenja. V kinematografih so vrteli reklame s
sporočilom: »It is easy to miss what you are not looking for«, obenem pa so
razdelili 10.000 svetlobnih odbojnih predmetov za kolesarje za boljšo vidljivost. 3
milijone funtov so namenili tudi za vzpodbujanje k varnejšemu kolesarjenju. Taki
in podobni ukrepi že kažejo rezultate pri številu nesreč in pri številu kolesarjev
(Annual Report and Statement of Accounts, 2009).
Urejajo tudi kolesarska območja, t.i. Bike Zones. V centralnem delu mesta bo 15 takih
območij, kjer bo bolje poskrbljeno za kupce in šolarje. Ta območja bodo imela ceste, kjer
bodo imeli kolesarji glavno besedo, hitrost na cestišču bo omejena na 32 km/h, kolesarska
steza bo potekala tik ob cesti, skozi parke, ob vodnih poteh...To bo le dodatek k šolskemu
kolesarskemu programu, ki je bil predstavljen leta 2005, ko so zraven šol postavili novih
5.000 parkirnih mest za kolesa (Wikipedia, 2010).
Kolesarjenja so se lotili dokaj velikopotezno, saj vedo, da bodo le tako lahko prišli do
rezultatov. London je namreč po številu kolesarjev na repu med evropskimi mesti, kar nam
pove podatek, da je navkljub 91 % povečanju številu opravljenih poti od leta 2000 do 2009
odstotek kolesarjev še vedno le slaba 2 %, kar predstavlja 500.000 kolesarjev dnevno. Naj
naštejem nekatera druga mesta: Cardiff 4,3 %, Berlin 5 %, Ljubljana 11 %, München 12 %,
Amsterdam 28 % in Copenhagen 36 %.
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Graf 25: rast števila kolesarjev v Londonu (%)

Dejanska rast kolesarjev v Londonu
leta prej
(Deutsches Institut für Urbanistik, 2010)

načrt rasti kolesarstva, presežen že tri

V zgornjem grafu je jasno razvidno, da delo obrodi sadove. K rezultatom so gotovo
pripomogli zgoraj našteti ukrepi. Zanimivo je, da se je kljub 91 % rasti števila kolesarjev
število nesreč, v katerih so kolesarji udeleženi, povečalo le za 9 %, od leta 1986 do leta 2006
pa zmanjšalo kar za 27 %. To pomeni, da je relativno tveganje za posameznega kolesarja
manjše kot v preteklosti (Cycle Safety Action plan, 2010). Taka pozitivna statistika gotovo
pripomore k večanju števila kolesarjev, posledično k izboljšanemu stanju okolja.
V spodnjem grafu pa je razvidno kakšni so trendi in želje odgovornih v Londonu glede
mobilnosti. Največ stavijo na povečanje potnikov javnega prevoza in zmanjšanje števila
voznikov, nezanemarljivi pa niso niti pešci in kolesarji.
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Graf 26: Delež po načinu premikanja v Londonu (v %)

(povzeto po: Deutsches Institut für Urbanistik, 2010)
3.3.5. Rezultati prometnih politik v Londonu
V tem podpoglavju so predstavljeni vplivi zgoraj omenjenih ukrepov, ki posledično
izboljšujejo kakovost zraka v Londonu. Z onesnaženim zrakom se tukaj srečujejo že več
stoletij, nekako od leta 1306. Takrat so kurili na premog, zaradi česar je bilo ozračje
konkretno zadimljeno. S temi težavami so se soočali do 50., 60. let 20. stoletja, ko je bil za
Londončane glaven problem smog. V zadnjih desetletjih se je vrsta onesnaževal zelo
spremenila, v prvi vrsti zaradi povečanja števila motornih vozil, v drugi pa zaradi zmanjšanja
uporabe premoga v industriji in pri ogrevanju.
Nekaj onesnaženega zraka prinesejo do Londona tudi vzhodni vetrovi iz industrijskih območij
Evrope (ozon, majhni delci) (London Air Quality Network, 2010). Čezmejno onesnaževanje
se v zadnjih letih ni bistveno spreminjalo, zato to nima vpliva na podatke. Težko je sicer
ugotoviti, koliko je kakšen ukrep prispeval k izboljšanju zraka, jasno pa je, da noben od
ukrepov ni poslabšal zraka, zato bomo videli, koliko tak »paket« ukrepov pripomore k
izboljšanju zraka, ali vsaj vzdrževanju kakovosti ozračja, kakršna je bila pred vpeljavo
ukrepov. Število potnikov namreč raste, zato je že samo vzdrževanje onesnaženosti na
predhodnem nivoju nekakšen uspeh. Zaenkrat namreč še nobeno mesto ni doseglo najnižje
točke onesnaževanja, prav tako pa velja tudi nasprotno.
V prvem letu uvedbe zgoščevačne takse, ki je pred razširitvijo obsegalo 22 km2, je v tem
območju promet upadel za 18 %, prav tako je gneča (gledano z vidika porabe časa za 1
prevožen kilometer) upadla za 30 %. S tega vidika je bila uvedba območja uspešna, kar nam
pa še ne pove dosti o dejanski izboljšavi zraka.
V publikaciji Athmospheric environment so dobro analizirali vpliv območja na izboljšanje
zraka. Merili so kakovost zraka v plačljivem območju in kakovost zraka na kontrolnih točkah
izven plačljivega območja. Kontrolno območje je bilo določeno 8 km stran od plačljivega
območja, a še vedno na predelu Greater London-a. Raziskava je potekala 2 leti pred uvedbo
takse in 2 leti po njeni uvedbi, kar je dovolj dolgo časovno obdobje, da slučajne meteorološke
neznačilnosti, šolske počitnice,...rezultatov ne izkrivljajo. Onesnaževala, ki so bila zajeta v
raziskavo so bila NOX, NO, NO2, PM10, O3 in CO, analiza pa se je osredotočila na ure, ko se
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taksa zaračunava (od 7:00 – 18:00). Meja plačljivega območja je londonski Inner Ring Road,
in je alternativna pot za tiste, ki se želijo izogniti plačilu takse. Po podatkih Tfl (Transport for
London) se je na tem območju promet povečal za 4 %, obenem pa gneča nekoliko zmanjšala
zaradi vpeljave aktivnega urejanja prometa na tej cesti (Tfl 2007). Študija tudi kaže, kakšen
vpliv ima območje 22 kvadratnih kilometrov na celoten London. Kot sem že omenil, je stanje
zraka odvisno od več ukrepov, ki jih izvajajo v Londonu, zato ne moremo pripisovati vseh
zaslug shemi plačevanja.
V preglednicah 8, 9 in 10 so predstavljeni rezultati z več merilnih postaj postavljenih po
Londonu. Na podlagi samo ene merilne postaje namreč ni mogoče opisati vpliva nove sheme
in njene vloge na relativno spremembo količine onesnaževal v zraku. Razvidno je, da se
podatki na različnih merilnih mestih med seboj pomembno razlikujejo. Kakorkoli že, s
pomočjo več merilnih mest, tudi s takimi v zaledju, je nasploh jasen padec snovi NO ter
porast pri NO2 ter O3. Prav tako je prišlo tik ob cesti tudi do povečanja števila delcev PM10.
Žal je bila v območju plačevanja zgoščevalne takse le ena obcestna merilna postaja, zato je
rezultate pametno primerjati tudi z rezultati iz zaledja, ki kažejo bolj splošen trend kakovosti
zraka v Londonu. Prav tako pa so bile v območju plačevanja zgoščevalne takse še tri merilne
postaje, ki so bile več kot 10 metrov oddaljene od ceste. Zaradi tega so bolj prepričljive
analize NOx s postaj stran od ceste. Nekatere začasne spremembe iz kontrolnega območja v
koncentracijah NOX, NO2 in NO so bile opazne in primerljive v velikosti in časovnem trajanju
tudi na območju sheme, s čimer so bile pojasnjena nekatera nihanja (Atkinson in ostali, 2009).
Preglednica 11: Koncentracije onesnaževal ob cesti (1-5 m vstran) 2 leti pred in po
vzpostavitvi sheme

Opombe: Pre – 2 letno obdobje pred vzpostavitvijo sheme; Post – 2 letno obdobje po vzpostavitvi
sheme; % - odstotkovna sprememba v onesnaževanju pred in po vzpostavitvi sheme, Boundary zone –
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območje sheme + 8 km; Control zone – kontrolno območje 8 km in več oddaljeno od območja
plačevanja takse; average – povprečna sprememba; Monitoring station – kraj merilne postaje
(Atkinson in ostali, 2009)

V preglednici 10 vidimo, da je koncentracija NOX in NO padla za 5 %, oziroma 9,5 %, kar je
primerljivo s povprečnim padcem teh dveh snovi v celotnem območju meritev. Koncentracije
PM10 ter NO2 pa so zrasle za 2,5 % in 3,5 %. Podobne rezultate vidimo tudi v kontrolnem
območju. Pri tem je res težko reči, kakšen vpliv ima na kakovost zraka sama uvedba sheme,
ker je bila shema plačevanja taks del večjega projekta za izboljšanje zraka v Londonu. Gotovo
pa nanj vpliva, saj je bil vpliv zmanjšanega prometa na kakovost zraka viden že nekajkrat v
človeški zgodovini (Olimpijske igre v Atlanti leta 1996, Olimpijske igre v Pekingu leta 2008
- obakrat so krčili promet v mestu, vpliv na zrak je bil pozitiven; še en primer je Haifa, Izrael,
kjer je bil poleti leta 2006 vojaški konflikt in je bilo v mestu posledično 40 % manj prometa –
raziskovalci so takrat zabeležili zmanjšanje PM10, benzena in NO2).
Preglednica 12: Koncentracije onesnaževal vsaj 10 m od ceste 2 leti pred in po vzpostavitvi
sheme

Opombe: Pre – 2 letno obdobje pred vzpostavitvijo sheme; Post – 2 letno obdobje po vzpostavitvi
sheme; % - odstotkovna sprememba v onesnaževanju pred in po vzpostavitvi sheme, Boundary zone –
območje sheme + 8 km; Control zone – kontrolno območje 8 km in več oddaljeno od območja
plačevanja takse; average – povprečna sprememba; Monitoring station – kraj merilne postaje; %† preračunan in prilagojen podatek zaradi splošnega povečanja O3 za 1,7 ppb

(Atkinson in ostali, 2009)
Rezultati v tej preglednici kažejo, da je v območju plačevanja zgoščevalne takse koncentracija
NOX na vseh treh merilnih postajah, oddaljenih od ceste vsaj 10 metrov, v povprečju padla za
9,4 %, prav tako je padla koncentracija NO, in sicer v povprečju za kar 21,3 %. Zabeležili so
tudi padec PM10 on CO2. Prisotno pa je zvišanje NO2 in O3. Ti podatki so si nekoliko v
nasprotju s podatki iz kontrolnega območja, saj je pri PM10 (-0,8 %) in O3 (-6,8 %) opazen
padec deleža, pri NO2 NO in NOX pa minimalno povišanje.
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Preglednica 12: Razlaga kratic iz preglednic 8, 9 in 10
Označba
Lokacija
Onesnaževalo
Označba
Lokacija
Onesnaževalo
merilne postaje
merilne postaje
OB CESTI
10 + METROV VSTRAN OD CESTE
OBMOČJE ZARAČUNAVANJA ZGOŠČEVALNE TAKSE
CD3
Camden
NO X , PM 10
BL0
Bloomsbury
NO X , PM 10 ,
CO, O 3
CT1
City of London
NO X ,O 3
WM0
Westminster
NO X , CO, O 3
MEJNO OBMOČJE ZARAČUNAVANJA ZGOŠČEVALNE TAKSE + 8 KILOMETROV
CD1
Camden
NO X , PM 10
HK4
Hackney
NO X , CO, O 3
KC2
Kensington &
NO X , PM 10
IS1
Islington 1
NO X , PM 10
Chelsea
KC3
Kensington &
NO X , PM 10
KC1
Kensington &
NO X , PM 10 ,
Chelsea
Chelsea
CO, O 3
KC4
MY1

Kensington &
Chelsea
Marylebone Rd.

NO X

SK1

Southwark

NO X , PM 10

TH1

Tower Hamlets

NO X , CO, O 3

NO X , PM 10 ,
O3
SK2
Southwark
NO X
TH3
Tower Hamlets
NO X
TH2
Tower Hamlets NO X
WA2
Wandsworth
NO X , CO, O 3
WA4
Wandsworth
NO X , PM 10
WE0
West London
NO X , CO
KONTROLNO OBMOČJE, ODDALJENO OD OBMOČJA ZARAČUNAVANJA ZGOŠČEVALNE TAKSE 8
Km IN VEČ
A30
A3
NO X , PM 10
BN2
Barnet
NO X , PM 10
CR2
Croydon
NO X
EA1
Ealing
NO X , O 3
CR4
Croydon
NO X , PM 10
EN3
Enfield
NO X , PM 10,
CO, O 3
CY1
Crystal Palace
NO X , PM 10
HR1
Harrow
NO X , PM 10
EA2
Ealing
NO X , PM 10
LW1
Lewisham
NO X
EN2
Enfield
NO X , PM 10
RB1
Redbridge
NO X , PM 10 ,
O3
EN4
Enfield
NO X , PM 10
WL1
Waltham Forest NO X , PM 10
GB6
Greenwich
NO X , PM 10
Bexley
GR5
Greenwich
NO X , PM 10
HG1
Haringey
NO X , PM 10
HI1
Hillingdon
NO X , PM 10
HS4
Hounslow
NO X , PM 10
HV1
Havering
NO X
HV3
Havering
NO X , PM 10
RB4
Redbridge
NO X , PM 10
RI1
Richmond
NO X , PM 10
NO X – MERITVE SO SE IZVAJALE ZA NO, NO2, NOX

(Atkinson in ostali, 2009)
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Preglednica 13: Koncentracije onesnaževal med vikendi (ko ne zaračunavajo takse) 2 leti
pred in po vzpostavitvi sheme

Opombe: Pre – 2 letno obdobje pred vzpostavitvijo sheme; Post – 2 letno obdobje po vzpostavitvi
sheme; % - odstotkovna sprememba v onesnaževanju pred in po vzpostavitvi sheme, Boundary zone –
območje sheme + 8 km; Control zone – kontrolno območje 8 km in več oddaljeno od območja
plačevanja takse; Monitoring station – kraj merilne postaje; %† - preračunan in prilagojen podatek
zaradi splošnega povečanja O3 za 1,7 ppb

(Atkinson in ostali, 2009)
Zgornja preglednica kaže, kako je napredovalo stanje zraka med vikendi, ko takse ne
zaračunavajo. Snovi, ki so jih opazovali in merili, so v večini primerov manj prisotne v
ozračju kot pred vzpostavitvijo sheme, torej je prišlo do zmanjšanja količine teh snovi v
zraku. To pomeni, da je bilo opazno zmanjšanje NOX, NO, PM10 in CO. In to ne samo na
območju, kjer takso zaračunavajo, temveč tudi v kontrolnem. Izven območja plačevanja
zgoščevalne takse se je vsebnost NO2 celo zmanjšala, je pa nasprotno narasla vsebnost CO.
Res pa je tudi, da razlike na nekaterih merilnih postajah niso tako velike, da bi jim lahko
pripisovali ne vem kakšen pomen. Morda je pomen sheme plačevanja takse manjši kot se zdi,
gotvo pa ni uvedba le te nič slabega.
Sicer se pa tu najbolj vidi, da očitno le ni bilo vse v zaračunavanju takse. Morda je prišlo do
premika v glavi in so se ljudje bolj navadili na druge, okoljsko bolj sprejemljive načine
premikanja (kolo, peš hoja, mestni promet).
Morda so z denarjem od taks toliko izboljšali mestni promet, da je odgovor v tem.
Ker ima London vsako leto kakšen nov projekt na področju prometa, prav tako nove zahteve
za osnaževalce, bo v naslednjih grafih prikazan splošni trend upada oziroma porasta
onesnaževal v Londonu, z najnovejšimi dostopnimi podatki. V teh podatkih bodo namreč
zajeti vsi projekti, ki so stekli pred in po letu 2005, bolj jasno pa bo tudi, kakšen zrak dihajo
Londončani.
Najnovejši dostopni podatki za celotno območje Londona so sicer dostopni na spletni strani
www.londonair.org.uk, namenjeni so informiranju prebivalcev o trenutni kakovosti zraka,
vendar so preveč razdrobljeni, da bi človek lahko dobil globlji uvid v trende gibanja
kakovosti. Zato predstavljam najbolj ažurne uradne podatke, ki so iz leta 2008.
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Graf 27: Letna gibanja koncentracij SO2, PM10 in CO. Podatki za črtkano črto so približni.

(Air quality in London, 2009, str. 8)
Iz grafa lahko razberemo, da vsebnost SO2 in CO pada že vrsto let. Za PM10 predvsem za
zadnja leta tega ne moremo trditi, vsebnost v ozračju je padala do leta 2000. Najbolj očitno je
zmanjšanje vsebnosti SO2, s padcem kar 78 % do konca leta 2007. Padec je bil med letoma
2006 in 2007 le še 2 %, kar je v primerjavi s koncem devetdesetih let zmanjšanje. Velik padec
je opaziti tudi pri CO, pri katerem beležimo kar 56 % zmanjšanje glede na leto 1996. Tudi
med letoma 2006 in 2007 je bil zabeležen kar 5 % padec te snovi. Zabeležen je tudi padec
drobnih delcev, in sicer za kar 28 %. Je pa res, da lahko ta padec pripišemo obdobju do leta
2000, ker so po tem letu opazna le manjša nihanja. Enkrat gre krivulja gor, drugič dol,
načeloma pa beležijo celo 0,5 % povišanje od leta 2000 dalje.
Velik padec koncentracij SO2 gre pripisati predvsem boljšim gorivom. Čeprav zadoščajo
standardom Svetovne zdravstvene organizacije glede vsebnosti SO2 v ozračju že od leta 1998,
pa se zna to spremeniti, če bosta EU in UK sprejela nove standarde. Le ti določajo, naj bi bila
najvišja dnevna koncentracija namesto prejšnjih 125 μg/m3 le še 20 μg/m3. Leta 2006 so
prekoračitev morebitnih novih standardov zabeležili na kar 42 od 47 merilnih postaj, v letu
2007 pa le še na 27. Zatorej bi bila nova merila velik izziv za odgovorne.
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Graf 28: Letna gibanja koncentracij NOX, O3 in NO2. Podatki za črtkano črto so približni.

(Air quality in London, 2009, str. 9)
V obdobju od leta 1996 do leta 2007 je opazen padec NOX in NO2. O3 pa opazno narašča. V
tem obdobju se je najbolj zmanjšala količina NOX, ki ga je bilo do konca leta 2007 manj za 37
%. Med letoma 2006 in 2007 je koncentracija NOX padla za 1 %, glede na meritve v letu 2008
pa lahko sklepamo, da se je koncentracija NOX stabilizirala na tej stopnji, kljub temu, da se
vozila posodabljajo in proizvedejo manj izpustov. Ta stopnja NOX je v nasprotju s
koncentracijo CO, h kateri promet, kot vemo, znatno prispeva. Nižanje koncentracij NOX pa
bi bilo potrebno za nadzorovanje NO2, saj sta ti dve snovi povezani. Koncentracija NO2 je do
konca leta 2007 padla za 14 %, kar je približno 1/3 padca NOX. Počasen padec koncentracije
tega plina je povezan z vlogo kemijskih procesov v atmosferi pri nastajanju NO2, in s
spremembo deleža NOX, ki se sprošča neposredno, tako kot NO2. Koncentracija O3 je v tem
časovnem obdobju narasla, in sicer za 37 %. Za tako rast pa so poleg prometa v Londonu krivi
še drugi dejavniki.Vsebnost NO pada, to pa vpliva na vsebnost O3. NO namreč uničuje ozon.
Zato je ozona manj ob prometnih cestah, več pa na obrobjih mest.
Na ozračje Londona vplivajo tudi velike zračne mase z vzhoda, ki prinašajo še dodatne
količine ozona. London dosegajo tudi zračne mase iz Sibirije, kjer je veliko divjih kurišč,
zračne mase iz industrijskih predelov Evrope..., ki ne prinašajo le ozona, temveč tudi drobne
delce in CO. Tako so vsaj zapisali v poročilu Air quality in London, kar pa se zdi nekoliko za
lase privlečeno in deluje bolj kot opravičevanje lastne nemoči.
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Slika 8: Geolokacija letnih koncentracij NO2 iz prometa leta 2004 ( gm-3)

(London Atmospheric Emissions Inventory 2004 Report, 2008, str. 200)
Na sliki 8 je prikazan zemljevid Londona na katerem so prikazane koncentracije NO2 v
Londonu. Lepo se vidi, da je najbolj obremenjeno središče mesta, na obrobju pa je stanje
boljše. Podobna slika je tudi za druga onesnaževala, najbolj je obremenjen center,
onesnaženost se zmanjšuje proti obrobju mesta.
3.3.6. Sklepna ocena za London
Glede na to, da London vsak dan z izpuhi obremenjuje velika masa vozil, so Londončani
lahko še kar zadovoljni z zrakom, ki ga dihajo. Res je, da so glede nekaterih onesnaževal v
zraku med prvimi po količini med evropskimi mesti, vendar so tudi mesta s slabšim zrakom
(npr: Milano, Solun). Pomembneje pa je, da se kakovost zraka izboljšuje, da se problema
zavedajo in da se s področjem urejanja prometa in zmanjševanja onesnaženosti intenzivno
ukvarjajo. London se je zavzel za vse prebivalce, tako kolesarje, pešce, kot tudi avtomobiliste.
Čeprav je slednje »udaril po žepu«, lahko izberejo hitro vožnjo. V zadnjih letih Londončani
dobivajo tudi vse več alternativ avtomobilu. Mestni promet je še vedno nekoliko
problematičen, saj so v času prometnih konic tudi podzemna in avtobusi prepolni in zato
neudobni. Imajo pa nove kolesarske steze, le te so bile še nedolgo nazaj res v slabem stanju,
kar nam pove že podatek, da se je tako malo ljudi odločalo za pot s kolesom (1 %).
Pošteno do tistih, ki se ne vozijo z avtomobili, je tudi to, da se denar, zbran od taks za vstop v
center mesta, namenja za posodabljanje in izboljševanje javnega prometa. 130 milijonov
funtov letno ni malo, s tako količino denarja je lažje načrtovati in izvajati projekte, ki jih bodo
pripeljali do cilja: zmanjšanje števila avtomobilistov, povečanje deleža pešcev, uporabnikov
javnega prevoza in kolesarjev. Z doseganjem tega cilja se bo samodejno nižala stopnja
onesnaženosti zaradi prometa, manj bo prometnih nezgod, povečala se bo povprečna hitrost
vožnje po mestu, kar pa bo imelo tudi pozitivne ekonomske posledice. Opazil sem, da se pri
nekaterih projektih držijo rokov (Območje zaračunavanja takse), pri drugih pa so že začeli
zaostajati (cycle highways), torej očitno ni tako samo v Sloveniji.
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Rezultati meritev v Londonu kažejo na trend upadanja količine onesnaževal v ozračju, trend
upadanja naj bi se do leta 2030 po podatkih Evropske agencije še nadaljeval, zatorej so lahko
v Londonu z zdajšnjo prometno politiko kar zadovoljni. Ne pa povsem zadovoljni, saj je
London še vedno med bolj onesnaženimi evropskimi mesti, razširjeno območje plačevanja
zgoščevalne takse so žal ukinili še preden je dobro zaživel, s tem se v blagajno ne bo nateklo
okoli 55 milijonov funtov letno, s čimer bi lahko spodbujali trajnejše načine prevoza, prav
tako pa jim grozi 300 milijonska globa zaradi umazanega zraka. Očitno bodo morali pristojni
pokazati več kot do sedaj.
Preglednica 14: Opravljeni projekti projekti v Londonu in rezultati dela
Večji opravljeni projekti v Londonu
Vzpostavitev območja cestninjenja v velikosti 22 km2
Narejene 4 nove kolesarske »glavne ceste« v skupni dolžini 38 km
Možnost izposoje mestnega kolesa in njegova vrnitev kamorkoli (1 dan izposoje stane 1 funt)
Posodabljanje avtobusnega parka (do 2015 vsi Euro IV)
Postavljanje živih mej za zaščito pešcev pred izpuhi
Projekti za populariziranje trajnejših načinov premikanja
Anketiranje 5000 gospodinjstev o njihovih potovalnih navadah za lažje načrtovanje prometa v
prihodnje (leta 2006)
Povečanje kapacitet javnega prevoza in krajše čakalne dobe

Rezultati dela
Rast števila kolesarjev med letoma 2000 in 2007 za 91 %
Zmanjšanje števila vseh vozil v plačljivem območju za 16 % (avtomobili -36 %, avtobusi + 31 %,
kolesarji + 66 %)
Izboljšanje ozračja v Londonu (za kar so poleg drugih ukrepov zaslužne tudi boljše lastnosti
izgorevanja novejših vozil), od leta 1996 do 2008 padec naslednjih onesnaževal: SO2 za 78 %, CO za 56
%, drobni delci za 28 %, NOx za 37 %, NO2 za 14 %. Žal zabeležena rast O3 za 37 %. K izboljšanju
ozračja je največ prispevalo zmanjšanje izpustov iz prometa.
Porazdelitev po načinu premikanja bolj okoljsko sprejemljiva
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4. SKLEP O MOBILNOSTNIH POLITKAH V IZBRANIH MESTIH
V zaključku lahko z zadovoljstvom ugotovim, da se je moja hipoteza potrdila.
Cestni motorni promet v Evropi je velik onesnaževalec zraka, saj prispeva večino škodljivih
izpustov ogljikovega monoksida CO (34 %), dušikovih oksidov NOX (41 %) in nemetanskih
hlapnih organskih spojin nmVOC (27 %, navkljub zmanjšanju za 32 % od leta 1990 do 2001)
ter pomemben delež toplogrednih plinov, ogljikovega dioksida CO2 (23 %), količina ostalih
toplogrednih plinov zaradi prometa pa je manjša. Te količine so od leta 1990 do 2004 narasle
za kar 24 % (Air pollution in Europe 1990-2004, 2007).
Glavna ugotovitev je, da je izboljševanje mestnega zraka iz naslova prometa dokaj zahtevna
naloga. Odločilnih dejavnikov je več, na nekatere mesta nimajo vpliva (lega, vetrovi,
onesnaženje iz okoliških krajev), na nekatere le deloma (število dnevnih migracij v mesto,
zmanjševanje števila lastnikov avtomobilov, ki imajo motorje s slabim izgorevanjem s
pomočjo finančnih vzvodov ), na nekatere pa pogojno lahko vplivajo (spreminjanje navad
ljudi, vzpodbude za bolj ekološko sprejemljive načine mobilnosti, posodabljanje voznega
parka s čistejšim voznim parkom...).
Iz naloge je razvidno, da se mesta s problematiko prometa in ozračja spoprijemajo različno
intenzivno in različno dolgo. Pred letom 2000 problem onesnaženja s trdnimi delci še ni bil
tematiziran, problem svinca pa je bil akutnejši kot danes. Aktualnost problematike in
ozaveščanje politikov in širše javnosti je pripeljalo tudi do uvedbe vse strožjih meril pri
izdelavi novih motorjev v avtomobilski industriji, kar pozitivno vpliva na količino izpustov s
strani posameznika, po drugi strani pa je posameznikov z avtomobili čedalje več, povečuje se
tudi število kilometrov, opravljenih z avtomobilom, zato uvajanje novih motorjev ne
zadostuje. Lahko rečem, da sta tako Gradec kot tudi London v primerjavi z Ljubljano uspešna,
v primerjavi s svojo preteklostjo pa imata nakazane nekatere pozitivne trende v borbi z
izpušnimi plini. Z zadnjimi dogodki se zdi, da je tudi Ljubljana stopila na pot trajnostne
mobilnosti. Problem Ljubljane je in ostaja tranzitni promet, ki se steka po njeni obvoznici, saj
tu mesto nima vzvodov za preusmeritev. Potrebna bi bila volja s strani celotne države
Slovenije, da bi se tovorni tranzitni promet ali preselil na železnico ali pa bi se našla kakšna
druga rešitev. Ena možnosti bi bilo tudi višje zaračunavanje nastalih eksternih stroškov,
nastajajočih v povezavi s tovornim prometom.
Ugotavljam tudi, da je bila uvedba zgoščevalne takse v Londonu z vidika okolja in povečanja
mobilnosti uspešna. Po mojem mnenju je tudi lažje vzpostaviti tehnologijo za območje
zgoščevanja kot pa narediti parkirišča za sistem parkiraj in se pelji. Nedvomno pa je sistem
park&ride manj diskriminatoren do ljudi z nižjimi prihodki kot sistem zaračunavanja takse.
Zanimivo bi bilo narediti raziskavo, kako so ljudje po letu ali dveh sprejemali odločitve mest,
da uvedejo taka območja. Pozitiven priliv volivcev bi verjetno prepričal marsikatero mestno
oblast, da bi investirala v take projekte.
Sicer pa lahko rečem, da se trud za boljše ozračje z vplivom prometnih politik izplača, saj so
tako v Londonu kot tudi v Gradcu opazni rezultati mobilnostnih politik. V Ljubljani se zdi, da
le sledimo evropskim direktivam, da pa bi jih presegali v kateremkoli segmentu je utopija.
V prav vseh mestih, katerih projekte sem pregledoval, sem opazil, da se trudijo povečati tudi
odstotek kolesarjev in pešcev, ki namreč res nimajo nič skupnega z onesnaževanjem in z
zastoji.
Ker je tema aktualna, bo na tem področju v prihodnje gotovo opravljenih še veliko raziskav in
vpeljanih še več inovacij pri reševanju problema onesnaženja zraka v mestih. Potrebno bo
ljudem približati problematiko onesnaženega zraka in v njih vzbuditi željo po osebnem
prispevku k boljšemu ozračju ter jim predstaviti pozitivne učinke trajnostne mobilnosti na njih
same. To bi imelo vpliv na večji del populacije, saj bi tako zaobjeli tudi ljudi, ki mislijo le
nase. Glede na to, da so naša pota v večini krajša od petih kilometrov, imamo tako v
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Ljubljani, kot tudi v večini drugih evropskih mest še velik odstotek ljudi, ki bi se jih dalo
razsvetliti in navdušiti za uporabo kolesa, javnega prevoza ali pa za peš hojo.
Zatorej gledam na celostno stvar prometnih politik pozitivno in optimistično, saj je jasno, da
se s pravimi mobilnostnimi politikami ni treba bati za prihodnost okolja in da lahko zremo v
prihodnost z vedrim licem, apokalipsa namreč še ni tako blizu.
Za konec prilagam še kratek pregled izpeljanih projektov v zadnjih letih in vpliv izpustov iz
prometa na ozračje. Prikazan je napredek mest, saj ima London v primerjavi z Ljubljano večji
napredek, pri kakovosti ozračja in tudi kakovosti kolesarskih povezav pa še vedno zaostaja za
Ljubljano, Ljubljana pa za Gradcem.
Ljubljana

London

Gradec

Izgradnja novih kolesarskih stez
Postavitev stojal in varovanih parkirišč za kolesa
Izposoja mestnih koles
Uvedba območja plačevanja zgoščevalne takse
Promocija trajnostne mobilnosti
Uvedba sistema P&R
Avtobusi z boljšim izgorevanjem
Omejitev hitrosti v večjem delu mesta na 30 km/h
Uvajanje novih avtobusnih prog
Povečanje območij za pešce
Zmanjšanje izpustov CO2 v ozračje iz prometa
Zmanjšanje izpustov CO v ozračje iz prometa
Zmanjšanje izpustov SO2 v ozračje iz prometa
Zmanjšanje izpustov NOx v ozračje iz prometa
Zmanjšanje izpustov trdih delcev v ozračje iz
prometa
Zmanjšanje izpustov NO2 v ozračje iz prometa
Zmanjšanje izpustov NOx v ozračje iz prometa
Zmanjšanje izpustov HOS v ozračje iz prometa

ni napredka
2000

možne še mnoge izboljšave

opazno izboljšanje v primerjavi z letom

5. SUMMARY
In conclusion I may be pleased to find that my hypothesis is confirmed.
Road traffic in Europe is one of a major air pollutant because it contributes most of the
harmful emissions of carbon monoxide CO (34%), nitrogen oxides NOx (41%) and nonmethane volatile organic compounds NMVOC (still 27%, despite 32% reduction from 1990
to 2001 ) and a significant proportion of greenhouse gases, carbon dioxide, CO2 (23%). The
amount of other greenhouse gas emissions from transport is smaller. These amounts have
increased by 24% from 1990 to 2004 (Air pollution in Europe 1990-2004, 2007).
The main ascertainment is that the improvement of urban air from traffic is quite a
challenging task. There are several critical factors on which some cities have no effect
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(location, winds, pollution from the surrounding area); on some of the factors the effect is
only partial (the number of commuters into the city, reduction of the number of car owners
who own poor combustion engines by financial levers). There are a few factors on which
cities can potentially affect (changing people’s habits, incentives for more environmentally
acceptable means of mobility, modernization of the fleet with the cleanest fleet).
From my diploma it is clear that different cities are dealing with traffic issues and tackling
climate with different intensity and also for different period of time. Before year 2000 the
problem of pollution with particulate matter has not yet been thematically, the problem of lead
was urgent at that time as it is today. Topical issues and awareness-making politicians and
the general public has also led to the imposition of stricter criteria in the manufacture of new
engines in the automotive industry, which has a positive impact on the amount of emissions
by an individual; on the other hand, the number of individuals with more and more cars is
growing and so is the increase of kilometers per car, so only the innovations of new engines is
not enough.
I can affirm that both Graz and London are performing successfully compared to Ljubljana;
they have both showed good cases with its past and have indicated some positive trends in the
struggle with the exhaust gases. With the recent events seems that Ljubljana is also embarked
on the path of sustainable mobility. The problem in Ljubljana remains the transit traffic
flowing after her bypass; the city has no facilities for the conversion on this area so far. There
should be a strong will power by the entire country of Slovenia to put the transit traffic of
freight to rail or to find another solution.
One possibility would be charging higher external costs incurred, emerging in connection
with freight traffic.
I also ascertained that the introduction of fees in London in line of the environment and
increasing the mobility was a success. My opinion is, it is easier to establish technology for
eco-ence on the area than do the parking lot for park and ride. Undoubtedly, the park & ride
system is less discriminatory towards the people with lower incomes as a system of charging
a fee. It would be interesting to conduct a research on people’s satisfaction after a year or
two cities had made decisions to establish such zones. Positive influx of voters would likely
convince many urban governments to invest in such projects.
I can assert that the effort to improve the atmosphere by the impact of transport policies is
worthwhile, since both in London and in Graz there are noticeable results in mobility policies.
In Ljubljana, the politic seems to only follow European directives, but those to be exceeded in
any segment, I can call it the utopia.
In all the places and cities, which were part of my diploma, I noticed the trying to increase the
percentage of cyclists and pedestrians, which really does have nothing to do with pollution
and the traffic jams.
In line with existing conditions we can expect many researches in the future; certainly a lot of
introduced innovations in tackling air pollution will be performed in cities. The environmental
questions such as air pollution problems will have to bring closer to people and inspire them
in a desire for personal contribution to a better atmosphere and to present the positive effects
of sustainable mobility on themselves.
This would have an impact on most of the population and would also embrace the people
who think egoistically. Given that our paths are mostly below five kilometers, we have both
in Ljubljana, as well as in most other European cities a large percentage of people who could
have been enlightened and inspired by the use of bicycles, public transport or on foot walking.
My opinion at the overall transport policy is positive and upbeat; it is clear that with the right
mobility policy we do not have to be afraid for the future of the environment and that we
observe the future with a bright face, the apocalypse is not yet so close.
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To conclude my diploma, I enclosed a brief overview of the projects in recent years and the
impact of emissions from transport in the atmosphere. Below is the progress of cities, as
London has greater progress in some areas, but in air quality and quality of bicycle links,
compared to Ljubljana, London is behind Ljubljana, Ljubljana is lagging behind with Graz.
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