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Το εςπωπαϊκό έπγο City-HUB: Καινοηόμορ ζσεδιαζμόρ
αποηελεζμαηικόηεποςρ κόμβοςρ αζηικών μεηαθοπών

για

Έλα λέν Επξσπατθό έξγν πνπ εζηηάδεη ζηνλ αζηηθό ζρεδηαζκό μεθίλεζε ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ
2012, ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ηελ Επξσπατθή Κνηλόηεηα ππό ηε ζθέπε ηνπ 7νπ
Πξνγξάκκαηνο-Πιαηζίνπ. Tο City-HUB, ζπγθεληξώλνληαο θνξπθαίνπο επηζηήκνλεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ, από θνξείο θαη επηρεηξήζεηο, ηνπηθέο θαη
πεξηθεξεηαθέο αξρέο θαη νξγαληζκνύο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο, ζηοσεύει ζηο
να ζςμβάλει ζηο ζσεδιαζμό και ηη λειηοςπγία ολοκληπωμένων, έξςπνων, “καθαπών” και
αζθαλών ζςζηημάηων ζςνδςαζμένων αζηικών μεηαθοπών. Παξάιιεια, ην έξγν πξόθεηηαη
λα δηεξεπλήζεη ηνλ ηξόπν ζρεδηαζκνύ απηώλ ησλ θόκβσλ, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θηλεηηθόηεηα
θαη ε εμππεξέηεζε επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ (π.ρ. ειηθησκέλνη, παηδηά, ΑΜΕΑ), ώζηε λα
κπνξνύλ λα επσθεινύληαη επαξθώο από ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ αζηηθώλ κεηαθνξηθώλ θόκβσλ.
Η ελαξθηήξηα ζπλάληεζε εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ έιαβε ρώξα ζηε Μαδξίηε ζηηο 27 θαη 28
Σεπηεκβξίνπ 2012. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηήκεξεο ζπλάληεζεο, έγηλαλ ζεκαηηθέο παξνπζηάζεηο
πάλσ ζηα ηερληθά ζέκαηα ηνπ έξγνπ θαζώο θαη παξνπζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηα δηνηθεηηθά θαη
νηθνλνκηθά δεηήκαηα, από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ. Η επίηξνπνο ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ππεύζπλε γηα ην City-HUB, θ. Natascia Lai, ππνγξάκκηζε ηηο
θαηεπζύλζεηο ηεο Κνηλόηεηαο ππνδεηθλύνληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ ζπληνληζκό ησλ
πξνζπαζεηώλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ επηηπρεκέλε πνξεία θαη νινθιήξσζή ηνπ. Η ζπλάληεζε
νινθιεξώζεθε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηερληθήο επίζθεςεο ζηνλ θόκβν αζηηθώλ κεηαθνξώλ
Moncloa ζηε Μαδξίηε, πνπ δηνξγαλώζεθε από ηνλ θ. Javier Aldecoa, ηερληθό δηεπζπληή ησλ
θόκβσλ αζηηθώλ κεηαθνξώλ ηεο Μαδξίηεο.
Οη αζηηθνί θόκβνη κεηαθνξώλ θαηέρνπλ θεληξηθό ξόιν ζηε κειέηε ησλ δηθηύσλ δεκόζησλ
κεηαθνξώλ θαη ε θαηάιιειε δηαρείξηζε, αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο επεξεάδεη ζεκαληηθά ην
ζύλνιν ηνπ δηθηύνπ. Θέκαηα όπσο εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ, αλαπιάζεηο, βειηηώζεηο ησλ
δηαρεηξηζηηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ θιπ. ζπγθαηαιέγνληαη ζηε ιίζηα ησλ βειηησηηθώλ
επεκβάζεσλ πνπ δύλαληαη λα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε απνδνηηθώλ αζηηθώλ κεηαθνξηθώλ
θόκβσλ. Παξά ην ζεκαληηθό ξόιν ησλ θόκβσλ απηώλ ζηε ζπλνιηθή πξνώζεζε ηεο
πξνζβαζηκόηεηαο, ππάξρνπλ αθόκε αξθεηά πξνβιήκαηα, ειιείςεηο θαη θελά. Η βειηίσζε ηεο
πξνζβαζηκόηεηαο εμαξηάηαη, ηόζν από ην ζπληνληζκό κεηαμύ ησλ παξερόκελσλ κεηαθνξηθώλ
ππεξεζηώλ, όζν θαη από ηε βειηίσζε ησλ δηαρεηξηζηηθώλ κνληέισλ. Ο ξόινο ηεο πιεξνθόξεζεο
είλαη επίζεο πνιύ ζεκαληηθόο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε.

Τν έξγν ζηνρεύεη κέζα από ηηο δξάζεηο ηνπ: 1) λα δνθηκάζεη θαη επηθπξώζεη ην κνληέιν πνπ ζα
αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ City-HUB θαη ηηο δηαρεηξηζηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ
αλαβάζκηζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξώλ θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ αληίζηνηρσλ
ιεηηνπξγηώλ ζε Επξσπατθέο ρώξεο, 2) λα δεκηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθνύο θόκβνπο αζηηθώλ
κεηαθνξώλ, κεηώλνληαο ην απνηύπσκα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κεγηζηνπνηώληαο ηελ
αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ γηα ηε βειηίσζε ηεο θηλεηηθόηεηαο, πξνσζώληαο ηελ
επηθνηλσλία κέζσ ησλ εηθνληθώλ αλαπαξαζηάζεσλ ηαμηδηνύ, κεηώλνληαο ηα αηπρήκαηα θαη
πξνσζώληαο κηα θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο, 3) λα πξνσζήζεη ηελ επξεία εθαξκνγή
νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθώλ θηλεηηθόηεηαο γηα όινπο, παξέρνληαο πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο
ζηνπο πνιίηεο λα κεηαβνύλ ζε εξγαζηαθνύο ρώξνπο, λνζνθνκεία θαη ηαηξνύο, εθπαηδεπηηθά
ηδξύκαηα, ρώξνπο άζιεζεο, αγνξά θαη ρώξνπο αλαςπρήο, 4) λα πξνσζήζεη ηελ επξεία
απνδνρή ηνπ ζρεδηαζκνύ αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ πνπ ιακβάλεη ππόςε θνηλσληθά,
πεξηβαιινληηθά θαη κεηαθνξηθά θξηηήξηα ππό ην πξίζκα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο
απνδνηηθόηεηαο, 5) λα ζπκβάιεη πιήξσο ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνηύπσλ ζπλδπαζκέλσλ
κεηαθνξώλ κε ειάρηζηεο απαηηήζεηο, θαηάιιειε δηαρείξηζε πνηόηεηαο, παξαδεηγκαηηζκό από
ζεκεία αλαθνξάο θαη πςειό επίπεδν δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ζηελ Επξώπε.
Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ είλαη: ην Πνιπηερλείν ηεο Μαδξίηεο - Κέληξν Εξεπλώλ ζηηο Μεηαθνξέο
(UPM / TRANSyT) σο ζπληνληζηήο ηνπ έξγνπ, ην Ιλζηηηνύην Επηζηεκώλ Μεηαθνξώλ - Ltd (ΚΤΙ)
ηεο Οπγγαξίαο, ην Ιλζηηηνύην Οηθνλνκηθήο ησλ Μεηαθνξώλ (ΤΟΙ) ηεο Ννξβεγίαο, ην Ειιεληθό
Ιλζηηηνύην Μεηαθνξώλ / Εζληθό Κέληξν Έξεπλαο θαη Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) ηεο
Ειιάδαο, ε Panteia / ΝΕΑ ηεο Οιιαλδίαο, ην Εξγαζηήξην Έξεπλαο Μεηαθνξώλ (TRL) ηεο
Αγγιίαο, ην Τερληθό θέληξν Εξεπλώλ ηεο Φηλιαλδίαο (VTT), ην Ιλζηηηνύην Επηζηεκώλ
ηερλνινγηώλ κεηαθνξώλ θαη Χσξνηαμίαο ηεο Γαιιίαο (IFSTTAR) θαη ην Κέληξν Εξεπλώλ
Μεηαθνξώλ ηεο Τζερηθήο Δεκνθξαηίαο (CDV).
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