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Projekt Trajnostna mobilnost v praksi iz sredstev Sklada za podnebne
spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor.

V okviru projekta Trajnostna mobilnost v praksi, je bila s strani partnerjev projekta (Focus- društvo za sonaraven
razvoj, CIPRA Slovenija - društvo za varstvo Alp in IPoP - Inštitut za politike prostora) organizirana ekskurzija v
italijanski Bolzano, kjer smo si 24. In 25. 11. 2016 ogledali primere dobrih praks s področja trajnostne mobilnosti
in načrtovanja prometa, ki bi jih lahko prenesli tudi v naš prostor.

Ekskurzije so se udeležili predstavniki občin Kočevje, Kranj, Postojna, Celje, Sevnica. Vsebine so bile zanimive za
vodstva šol, z nami so bile tudi ravnateljice in zaposlene na osnovnih šolah Dravograd, Ilirska Bistrica, Ljubljana in
Dob.Poleg organizatorjev iz nevladniških krogov, pa so se nam pridružili tudi predstavniki medijev in strokovnjaki
s področja trajnostne mobilnosti. Vsi z namenom, da prakse iz Južne Tirolske oz. Bolzana spoznajo tisti, ki se se
dnevno ukvarjajo s problematiko urejanja prometa oz. širjenjem informacij o ukrepih trajnostne mobilnosti na
svojem področju.

Pester program je omogočil, da smo spoznali različne deležnike tako na ravni odločevalcev kot načrtovalcev in
nevladnih organizacij, ki skupaj tvorijo gonilno silo za uveljavljanje ukrepov trajnostne mobilnosti na Južnem
Tirolskem. Za potovanje smo uporabili različne oblike javnega prevoza, od avtobusa, vlaka, do mestnega avtobusa
na vodik, kolesarjenja in pešačenja, kar se je izkazalo za zelo pozitivno izkušnjo tako zaradi spoznavanja različnih
oblik prevozov kot zaradi druženja.
Program
9:00 ing. Ivan Moroder predstavi delovanje prometnega
ČETRTEK 24/11

oddelka občine Bolzano. Odpravimo se na sprehod po
mestu in si ogledamo tudi infrastrukturne ukrepe

5:00 odhod z avtobusom iz Ljubljane

13:30 z avtobusom na vodik do laboratorija H2-Center

6:38 vlak Trieste centrale – 9:30 Verona Porta Nuova

Southtyrol, kjer vodik proizvajajo - Dr. Walter Huber

11.02 vlak Verona - 12:31 Bolzano

16:10 mestni avtobus 10b nas pelje do ž.postaje

14:30 g. Helmuth Moroder, javni prevoz na Južnem

17:30 – 18:55 vlak Bolzano – Verona PN

Tirolskem

19:30 – 22:22 vlak Verona PN – Trieste

15:30 z njim se odpravimo z vlakom v Merano, kjer se na

22:30 – avtobus proti Ljubljani do 24:00

občini srečamo z Madeleine Rohrer, občinska uprava
Merano, g. Andreas Riedl predstavi CIPRO Južna Tirolska
19:00 večerja v Bolzanu

PETEK 25/11
7:40 Ökoinstitut - Sonja Abarte, Ine Senfter, odpravimo se
do bližnje šole (OŠ Dante Alighieri), na poti si ogledamo še
prometnega ’dedka’
8:00 predstavitev šole, projektov, ki jih izvajajo učenci
Čakajoči na vlak v Veroni

Geografija Bolzana in Južne Tirolske
Padska nižina je obsežno nižavje, ki se razteza se v smeri od zahoda proti vzhodu od zahodnih Alp do Jadranskega
morja. Pad (italijansko Po) je z dolžino 652 km najdaljša reka v Italiji. Izvira v zahodnih Alpah in se izliva v
Jadransko morje. Padska nižina se razteza v smeri od zahoda proti vzhodu od zahodnih Alp do Jadranskega morja.
Območje je gosto poseljeno. Zaradi rodovitne prsti je posebej v južnem delu razvito intenzivno kmetijstvo,
severnejši del pa je znan po industrijskih središčih, kot sta Torino in Milano. Je gospodarsko najrazvitejša
italijanska regija.
Verona je mesto ob reki Adiži v Benečiji, s približno 265.000 prebivalci, njeno metropolitansko območje pa šteje
714.274 prebivalcev. Zaradi svoje kulturne dediščine, številnih letnih sejmov in opernih predstav v Areni,
starodavnem rimskem amfiteatru je ena glavnih turističnih destinacij severne Italije. Mesto je dobilo status
svetovne dediščine UNESCO-ja zaradi svoje urbane strukture in arhitekture.
Adiža je za reko Pad druga najdaljša reka v Italiji. Izvira v Retijskih Alpah, v bližini meje z Avstrijo in Švico. Sprva
teče proti jugu, nato pa se pri prehodu iz alpskih dolin v Padsko nižino preusmeri na vzhod v Benečijo in se po
410 km v obliki delte izliva v Jadransko morje. Kot gorska reka je z namenom preprečevanja nenadnih poplav s
podzemnimi kanali povezana z Gardskim jezerom. V nižini jo izkoriščajo za namakalne sisteme. V pesmi »Das Lied
der Deutschen« je opisana kot južna meja nemškega jezikovnega območja, kar predstavlja njen zgornji tok še
danes.
Dežela Trentinsko - Zgornje Poadižje (v
dvojezičnem italijansko-nemškem izvirniku
Trentino-Alto Adige/Südtirol, v ladinščini
Trentin-Südtirol) je ena od dvajsetih dežel,
ki sestavljajo Italijo, in ena od petih s
posebnim statusom. Na severu meji na
Avstrijo, na zahodu na Švico in na deželo
Lombardijo, na jugu in na vzhodu z
Benečijo. Deli se na dve pokrajini: Bolzano
na severu in Trento na jugu. Trentinsko Zgornje Poadižje, ki pokriva geografsko območje Južne Tirolske, je edina italijanska dežela, ki je odstopila svoje
pristojnosti pokrajinama, ki jo sestavljata - Bolzanu in Trentu, ki se tudi uradno imenujeta avtonomni pokrajini.
Deželni svet je sestavljen iz pokrajinskih svetnikov in njegov predsednik je izmenoma predstavnik ene ali druge
pokrajine. Celo deželni svet se sestaja izmenoma v enem ali drugem od mest, odvisno od sedeža trenutnega
predsednika. Formalno je glavno mesto dežele Trento, a politično in administrativno je Bolzano enakopravno.

Bolzano, edinstveno alpsko večkulturno in univerzitetno mesto, leži ob sotočju rek Talvera in Isarco (Eisack), ki se
v jugozahodnem delu mestu zlijeta v Adižo. Obdan je gorami: na vzhodu so Dolomiti, na zahodu so Južne Retijske
Alpe, severno pa Vzhodne Retijske Alpe. Ima 105.000 prebivalcev. Leta 2014 je bil proglašen na mesto z najboljšo
kvaliteto bivanja v Italiji. 72 % prebivalcev govori italijansko, 26 % nemško in 1 % ladinščino, a uradna sta samo
nemški in italijanski jezik (z izjemo dolin v Alti Badii in Val Gardeni, kjer živijo Ladini). Sončna lega v ozki kotlini,

obdana z vzpetinami oziroma planotami, in mediteranski vpliv, ki sega vse od Gardskega jezera naprej pripomore
k uspevanju mediteranske vegetacije, ki je v kontrastu z gorato okolico mesta. Ker je v neposredni bližini
gorskega območja, ni presenetljivo, da ga zaradi primernega izhodišča tako za pohodniške in alpinistične kot
kolesarske ture v bližnji alpski svet označujejo tudi kot »vrata v Dolomite«. Z okoliškimi vzpetinami (Rennon,
Colle, San Genesio) je mesto neposredno povezano s tremi vzpenjačami, s katerimi se predvsem številni turisti v
le nekaj minutah pripeljejo v gorsko idilo in občudujejo dih jemajoče razglede na Dolomite. Še posebej izstopajo
slikoviti vinogradi, ki v krogu oklepajo mesto. Od srednjega veka naprej ima mesto pomembno vlogo v trgovini,
kar je zasluga bližnjega prelaza Brenner, ki s slovito avtocesto A22 poleg železnice vodi čez Bolzano in velja za
najbolj obremenjeno transportno os, ki vodi čez Alpe proti jugu.
Bolzano, oziroma Bozen po nemško, je pripadal avstrijskemu cesarstvu vse
od 14. stoletja do konca 1. svetovne vojne. Leta 1918 je povsem
prevladovalo nemško prebivalstvo (90 odstotkov), dokler Italija ni dobila
Južne Tirolske za nagrado za udeležbo v omenjeni vojni na zavezniški
strani. Takrat se je narodnostna podoba s fašistično oblastjo, italijanizacijo
mest in naselitvijo številnih družin iz južne Italije začela spreminjati. Še
danes v mestu prevladujejo Italijani, medtem ko sta podeželje in okolica
mesta poseljena z nemško govorečimi, ki imajo značilen južnotirolski
dialekt. Znamenitosti v Bolzanu: Walterplatz, Bolcanske arkade
(Laubengasse, Via dei Portici), Južnotirolski arheološki muzej (z 5400 let
staro mumijo Ötzijem), muzej moderne in sodobne umetnostni Bolzana
Museion, gotska katedrala, benedektinski samostan, vrsta gradov,
spomenik zmage, Gorski muzej Messner.
Bolzano

Severno od Bolzana leži občina in
turističen kraj Merano, znano po svojih
toplicah. Obkrožajo ga visoke gore (3335
m n.v.). V preteklosti je bilo zaradi svoje
blagega podnebja priljubljen kraj številnih
znanstvenikov, književnikov in umetnikov,
vključno s češko avstrijskim pisateljem
Franzem Kafko in ameriškim pesnikom
Ezro Poundom. Znan je tudi po dobrem
lokalnem vinu Meraner Leiten, pivovarni
Fors Brewery in številnih sadovnjakih.
Železniška postaja v Meranu

Javni prevoz na Južnem Tirolskem
Helmuth Moroder, SAD transporte locale
Predstavitev je na voljo tukaj.

Proces prenove železniške proge v Val Venosta v dolini Vinschgau, ki je delovala v obdobju 1906 do 1991, ko so jo
opustili, se je začela leta 1999, ko je prešla v last avtonomne pokrajine Južne Tirolske. Z načrtovanjem in gradnjo
so začeli leta 2000, linijo pa so odprli leta 2005. S tem se je začelo novo obdobje javnega prometa na Južnem
Tirolskem. Južna Tirolska ima visoko avtonomijo, tudi na finančnem in davčnem področju. 90 % davkov zbranih v
regiji ostane njim, 10 % gre državi Italiji - zato je železnico financirala regija. Investicija obnove je znašala cca 135
mio evrov. Več o železnici v dolini Vinschgau pa v Zborniku dobrih praks.
It’s about getting from A to d, via B, C.
Keep it simple, but show everything.
Ljudje želijo zanesljiv prevoz, ki ga zagotovijo s točnostjo in časovnim načrtovanjem, ki pa sta pogojena tudi z
infrastrukturo, kvaliteten prevoz (sodobni vlaki z nizkim podestom, ureditvijo postaje - varovanje pred
vremenskimi vplivi) in varen prevoz z nizkimi operativnimi stroški (sodobna tehnologija). Kjer je bilo mogoče, so
odstranili prehode v nivojih, uredili dostopnost za ljudi z omejeno mobilnostjo, vagonom naredili velika okna,
primerna za turiste. Na 60 km je bilo potrebno urediti 84 nivojskih prevozov. Postaje so opremljene s podatki o
voznih redih in letaki, kaj lahko potniki obiščejo v okolici posamezne postaje.
V letu 2011 je bilo 97,8 % vlakov točnih. Namenjen je
predvsem lokalnemu prebivalstvu (⅔ vseh voženj),
uporabljajo pa ga tudi turisti, pri katerih so velika
sezonska nihanja. Leta 2005 je bilo 1.000.0000 voženj,
leta 2009 jih je bilo že 2.700.000. Zdaj so zmogljivosti
zapolnjene, zato je potreben nakup novih kompozicij s
podvojenimi zmogljivostmi. Če železnice tukaj ne bi bilo,
bi 41 % prebivalcev vozilo avto, 38 % bi jih uporabljalo
avtobus, 16 % bi jih ostalo doma, 5 % pa kot sopotniki v
avtomobilu. Na tej relaciji se je število voženj z avtomobili
zmanjšalo, medtem ko se je v sosednji dolini Pustertal povečalo. Ugotovili so tudi ugoden vpliv na turizem.
Pomembna je povezava koles in vlaka, vendar ker kolesa potrebujejo veliko prostora v vagonih, ne skupaj. Na
osmih postajah je možna izposoja koles, ki jih lahko pustijo na drugih izposojevalnicah. Kolesa se na vlakih
prevažajo zastonj. Na postajah se ustavijo le za 30s, da zmanjšajo skupen čas vožnje, v tem času ni možno dati na
vlak večje število koles. Dovoljeno je 15 koles na vlak, vendar povpraševanje presega to številko. Tistim, ki želijo
svoje kolo, jim jih dostavijo s kombiji. Če želiš vključiti kolesa, je pametno razmisliti o posebnih vlakih s
primernimi urniki in o osebju, ki bi ta kolesa dajalo gor in dol.

Pred obnovo železnice so župani so menili, da bi na referendumu, če bi ga takrat izvedli,, bi po njihovem mnenju
70 % ljudi glasovalo proti prenovi. Zdaj jih 99 % meni, da ga potrebujejo, oglašajo se tudi iz drugih dolin, kjer ga
želijo imeti. S to linijo so prebili led v javnem prometu. Zdaj vse stranke poskušajo dobiti glasove tako, da
investirajo v javni promet, tako vložena sredstva ljudje odobrijo. 1998 so se začeli pojavljati grafiti: No train, no
votes! (Brez vlaka ni glasov!) Dosegli so spremembo mentalitete - med prebivalci in politiki.

V dolini Pusteria so najprej kupili nove vlake in
prenovili postaje tako, da so postale prijetne,
kraj, kamor prebivalci radi zahajajo. Prenova ni
bila draga, niso uporabili stekla (ker ga je
potrebno čistiti), temveč les in jeklo. Zaradi
številnih smučarskih lokacij je vlak v tej dolini
pomembno sredstvo. Načrtujejo tudi progo čez
Dolomite (Bolzano - Cortina), ki bo sicer draga,
ampak menijo, da lahko dosežejo njeno
izvedbo.

Najtežje je doseči prehod od uporabe avtomobilov do uporabe javnega prometa, ker zahteva visoka finančna
sredstva. Zdaj se v mestu Bolzano 30 % vseh voženj opravi peš, 30 % s kolesom, 8 % z javnim prometom ter 25 %
z avtom. Lažje je zmanjšati delež voženj iz 40 na 30 % kot iz 25 na 20 %. Če želijo zgraditi parkirna mesta pod
zemljo, jih je potrebno na površini prav toliko odvzeti. Ne želijo jih imeti več, več prostora želijo nameniti pešcem
in kolesarjem. Imajo 50 km kolesarskih cest. V primerjavi z drugimi ukrepi je gradnja kolesarskih cest poceni, ima
pa velik učinek. Potrebno je spodbujati pešačenje in kolesarjenje (električna kolesa), tudi zaradi ekonomskih
razlogov.

Velika vloga nevladnih organizacij na področju trajnostne mobilnosti
Andreas Riedl, CIPRA Južna Tirolska
Gradivo je na voljo tukaj.
CIPRA Južna Tirolska je federacija okoljskih organizacij na
Južnem Tirolskem in reginalno predstavništvo CIPRE,
Mednarodne komisije za varstvo Alp. Zgodovinsko je to
predstavništvo nastalo pred ustanovitvijo CIPRE Italija, zato sta
zdaj v Italiji ostali obe. Člani CIPRE Južna Tirolska so okoljske
skupine in organizacije, trenutno 15 različnih organizacij (npr.
Alpinistično društvo Južna Tirolska) in 14 lokalnih okoljskih
skupin, poleg tega pa tudi 2000 individualnih članov. Z vsemi
dobro sodelujejo. Delujejo na različnih področjih varovanja
okolja. Zadnja leta je glavni poudarek na kmetijstvu, pokrajini (landcsape) in mobilnosti. So v dobrem položaju, a
še vedno je veliko potenciala za izboljšave.

V zadnjih 15 letih je bilo obujenih veliko pomembnih infrastrukturnih objektov, zgrajena pa ni bila nobena nova
proga. Gre za obnovo proge Vinschgau in obnovo postaj na progi Pustertal. Tak uspeh teh ukrepov v začetni fazi
ni bil pričakovan. Pri CIPRI Južna Tirolska se na področju mobilnosti ukvarjajo s tremi prioritetnimi projekti:
1. Elektrifikacija proge Vinschgau, ki se je uradno odprla v novembru 2016. Upa, da bo to tudi dolgoročno dobra
rešitev, še posebno če pomislimo na tunel med Švico in Val Venosto (Italija) ter povezavo med Švico in
Landeckom v Avstriji, kar so nove smeri v transportu v srednji Evropi.
2. Druga tema, ki se ji posvečajo, je proga Bolzano – Merano, ki je precej počasna, saj je del proge zgrajen
panoramsko. Na uro vozita dva vlaka, cilj je, da bi imeli
na uro tri. Na širšem območju Merana živi 89.000 ljudi, v
Bolzanu z okolico 130.000 – 150.000 prebivalcev, zato je
pomembno, da je povezava čim boljša, zato načrtujejo
gradnjo dodatnega tira.
3. Tretja prioriteta je nova železniška povezava preko
doline Riggeretal, ki bi skrajšala pot iz doline Pustertal do
Bolzana za 15 minut.
Andreas predstavi delo CIPRE

Andreas meni, da če bi 10 – 20 % sredstev, ki jih letno namenjamo cestam, prenesli na železnice, v 10 – 15 letih
ne bi smeli imeti težav s financiranjem omenjenih projektov.
Na temo mobilnosti že 10 let izvajajo tudi projekt, v okviru katerega zapirajo cesto med provincama Trentino in
Bolzano. Gre za gorski prelaz, ki ga zaprejo vsako leto za en dan v Evropskem tednu mobilnosti. Prva leta so se
soočali z močnimi nasprotovanji, danes pa že obstajajo pobude turističnih delavcev, da bi prelaz zaprli tudi en dan
spomladi. Ugotovili so namreč, da zapiranje ceste za individualni motorni promet lahko predstavlja pozitiven
ukrep, če je izvedeno na pameten način. Ukrep ugodno vpliva tudi na promocijsko podobo občine in okoliških
krajev.

Urejanje prometa v občini Merano
Madeleine Rohrer, občinska uprava

Občina Merano ima 40. 000 prebivalcev, 50 % nemško govorečih , 50 % italijansko govorečih - zato so vse javne
storitve uravnotežene (npr. če se gradi italijanska šola, se mora zgraditi tudi nemško govoreča šola). Veljajo za
odprto občino, saj je v njihovi občini prisotnih 7 različnih religij, veliko je tujcev.
Eden izmed daljnoročnih načrtov je gradnja tunela do
centra Merana - saj naj bi s tem spodbujali vizijo: Meranoturistično mesto. Iz vidika trajnostne mobilnosti to ni
optimalno, saj bodo promet pripeljali v središče, namesto
da bi obiskovalci parkirali na obrobju in nato trajnostno
vstopali v središče.

V Meranu je 12 % poti opravljenih z avtobusom, 32 z
avtom. Uvedli so novo ’nočno linijo’, včasih so imeli le eno,
ki je veliko vijugala ter bila zato nezanimiva za potnike.
Zdaj imajo več krajših, izkazalo se je kot dobra odločitev,
vendar veliko delajo tudi na promociji trajnostne
mobilnosti. Potrebna je dobra komunikacija: ljudi
prepričati, da uporabljajo JPP, spremenijo način življenja.
Ena izmed kampanj je bila, da so se člani občinske uprave
fotografirali na kolesih in tako spodbudili prebivalce, da še
sami sedejo na kolo. Velik izziv vidijo v komunikaciji z
uporabniki parkirišč v mestu. Parkirišča so plačljiva, tudi za tiste, ki živijo v centru (plačujejo 150 € letno za
uporabo zarisanih parkirišč). Trajnostno mobilnost komunicirajo tudi preko Tedna mobilnosti, aplikacij za pametni
telefon in drugimi medijsko odmevnimi akcijami.

Merano je zelo turistična občina, vasice v okolici dosežejo po 2 milijona nočitev letno: razvit je tako zimski
turizem kot kolesarski, v ponudbi pa so tudi terme. Gre za velik pritisk prometa na okolje in potrebno bo začeti
razmišljat o bolj trajnostnem turizmu.

Osnovna šola Dante Alighieri in trajnostna mobilnost
Učiteljica angleščine Stefania Corbellerie nam je
predstavila visoko okoljsko ozaveščenost šole in
njihovo sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Z
otroki so pred kratkim naredili analizo prometa,
šteli so vozila in število potnikov. Sara in Sergiu sta
nama v brezhibni angleščini predstavila projekta s
področja varstva voda, ko so analizirali vodo iz rek
v laboratorijih in ekološke prehrane, ko so učenci
opravili konvencionalen in ekološki nakup. Izvajajo
Predstavitev učencev

tudi aktivnosti na področju odpadkov. Poudarek je na laboratorijskem, eksperimentalnem delu. Pomembno je
otroke učiti trajnostnega načina življenja, npr. učijo se, kako gojiti zelenjavo.

Sodelovanje Ökoinstituta in šole

Ökoinstitut pomembna okoljska organizacija, ki daje velik poudarek na
ozaveščanje o trajnostni mobilnosti
Irene Senfter, Sonja Abrate, Ökoinstitut Südtirol - Alto Adige

Ökoinstitut je nevladna organizacija, ki deluje
na področju okolja že od 1991. Poleg
trajnostne mobilnost pokrivajo še podnebne
spremembe, energijo, potrošnjo in življenjski
stil. Zaposlujejo 10 ljudi. Izvajajo projekte za
različne ciljne skupine, veliko pa je dela s
šolami in ozaveščanjem aktivnega
prebivalstva. Menijo, da je treba odrasle
‘nežno’ spodbujati k spremembam
Jutranji vrvež pred šolo

navad, drugače hitro dosežeš nasproten učinek. Spodbude morajo biti tudi zabavne. Imajo npr. projekt, ko
begunske otroke učijo prvič voziti kolo. Veliko sodelujejo s podjetji, ki se želijo ozeleniti, spodbujajo jih k bolj
‘zelenemu’ menedžmentu, višji energetski učinkovitosti, trajnostni mobilnosti ipd. Sodelovali so pri organizaciji
Božičnega sejma, ki je tako dobil zeleno označbo, t.i. ’green label’ za dogodke. Tako na sejmu ne najdeš plastičnih
kozarčkov in drugih nepotrebnih odpadkov, pijačo strežejo v steklenih kozarcih, keramičnih šalicah. Organizatorji
sejma so si to vzeli kot izziv in prišli na dan s še bolj ekstremnimi ukrepi, iščejo načine, kako sejem narediti še bolj
zelen, z manjšim okoljskim odtisom, tudi s čim nižjo prometno obremenitvijo.

Na področju trajnostne mobilnosti so poleg številnih že naštetih projektov, ki jih izvajajo na šolah, izvedli še kar
nekaj zanimivih projektov. Slovenskemu Pripelji srečo v službo podobno tekmovanje so izvedli za zaposlene, ki so
vsak dan vpisovali število prevoženih kilometrov v spletno aplikacijo in si zastavili virtualne cilje, na primer v
enem mesecu si naredil pol poti do Pariza, ki je tvoj cilj. Akcija je trajala od pomladi do jeseni.Tekmovalce pa so
čakale bogate nagrade (kolesa, kolesarski izlet ipd.)

Ogledali smo si vrvež pred šolo Dante Alighieri in t.i “prometne dedke”
(it. Nonni Vigilli), ki pomagajo otrokom čez cesto na najbolj prometnih
križiščih. Starostniki stojijo na križiščih vsako jutro in popoldne, skozi vse
leto. Največkrat gre za upokojence, ki jih plačuje občina Bolzano. Otroci
nimajo starostnih omejitev glede prihodov v šolo, če starši ocenijo, da je
sposoben iti v šolo sam, ga pustijo tudi pri 6. letih. Prav tako nimajo
omejitev in kazni glede nošenja čelad, vse je neobvezno. Represija in
zakonske omejitve imajo lahko večkrat negativne posledice poleg tega pa
so si otroci različni in postajajo samostojni pri različnih starostih. Žal pa se
zakonodaja glede pravil v prometu v Sloveniji nagiba v smer represije.

Pogumne prometne odločitve občine Bolzano
Ivan Moroder in Brunella Franchini, občinska uprava Bolzano
Predstavitev je na voljo tukaj.
Modal split za mesto Bolzano je bil leta 2012: 33 % pešcev, 28 %
kolesarjev in 9 % potnikov javnega prometa. Osebnih motornih
vozil ne uporablja kar 70 % prebivalcev. Razlog za nizek delež
potnikov JPP ni v kakovosti storitev, temveč v dejstvu, da je mesto
izjemno strnjeno, razdalje pa obvladljive peš ali s kolesom.

Urbano mobilnost se načrtuje z dolgoročnim načrtom za 10 let in
kratkoročnim načrtom pravil za 2 leti.
Predstavitev na občini

Glavni cilji dolgoročnega načrta so:
- dvigniti kakovost javnega prostora (trgov, cest, parkov…),
- dvigniti kakovost in učinkovitsot javnega prometa,
- ponuditi več izbir mobilnosti zaradi zahtev turizma, trgovine, kulture in storitev,
- zmanjšati izpuste CO2 iz prometa.
Ukrepi se nanašajo na spodbujanje pešačenja, kolesarjenja ter uporabe JPP in zmanjšanja vožnje motornih vozil.

UKREPI ZA KOLESARJENJE
Kolesarjenje je spodbujano na več ravneh - urbanističnem, prometnem in izobraževalnem. Med drugim
kolesarska čelada ni obvezna za nikogar.

• infrastruktura
Najpomembnejša je izgradnja omrežja kakovostne in udobne kolesarske
infrastrukture, ki je ločena od pešcev in od prometa motornih vozil.
Omrežje trenutno obsega 50km, v načrtu jih je še vsaj 15 km. Dvosmerne
kolesarske steze so širine min. 2,50 m, enosmerne pa 1,50 m, a so vse
praviloma mnogo širše zaradi zagotavljanja udobja. Omrežje cest ima
približno na najmanj vsakih 400-500 m (ali še gosteje) infrastrukturo,
namenjeno samo kolesarjem. Omrežje pokriva stanovanjski del, obrtnoindustrijsko cono in tudi rečne bregove, ki je precej gosto povezano z
mostovi. Od 12 od 19 mostov je namenjenih pešcem in kolesarjem. Ti
mostovi so takih širin, da ne prihaja do konfliktov med pešci in kolesarji.
Cilj je pripeljati kolesarske steze do vseh šol.
Eden od številnih kolesarskih mostov

Na točkah, kjer je veliko kolesarjev, se daje prioriteto kolesarjem. Npr. na križišču ceste z
8000 avtomobili in prečkajočih 10.000 kolesarjev. S semaforjem so avtom odvzeli
prednost. Radar zazna prisotnost kolesarja in v 30 sek. omogoči zeleno za kolesarja.
Prometni zastoji motornih vozil so v tem oziru dobrodošli, saj spodbujajo k uporabi
drugega načina prevoza.

Kolesarji in pešci imajo prednost pred ostalimi vozili

V historičnem centru je kolesarjenje
praviloma dovoljeno povsod razen v nekaj
manjših ulicah, npr. na območju tržnice.
Parkiranje za kolesarje je izziv. Rešuje se ga
s pokritimi parkirišči, uličnimi stojali,
fasadnimi stojali z jeklenicami. Sistematično
je poskrbljeno, da je na vseh železniških
postajah in postajališčih dovolj pokritih
kolesarnic. Kolesarske poti (ločene od
prometa) vodijo globoko v podeželsko
zaledje mesta. Sploh vzporedno z rečnimi bregovi in železniško infrastrukturo.

• storitve
Vsako zimo se prioritetno najprej spluži kolesarsko infrastrukturo, šele nato ceste za motorni promet. Posuti
pesek se pomete februarja. Na voljo so točke za izposojo kolesa ter za polnjenje pnevmatik in baterij za električna
kolesa.

•

promocija

Veliko obstoječo bencinsko črpalko v središču mesta bodo preuredili v mobilnostni center. Dejanje je tako
praktičnega kot simboličnega značaja. Marketing kolesarjenja je resno zastavljen (npr. maskota Boberček), tudi
turisti so glede kolesarjenja dobro obveščeni. Izvajajo promocijske akcije npr. pozimi Kolesarski zajtrk. Podobnega
društvo Focus vsako leto organizira v Ljubljani. Kolesarjenje na delo se spodbuja z akcijo In bici al lavor (S kolesom
na delo): Septembra za Dan brez avtomobila priredijo Bolzanobici, kjer zaprejo dobršen del mesta, vsi pa zajahajo

kolesa. Vsa infrastruktrua je opremljena s kažipoti za kolesarje ter z info tablami. S kolesarskimi števci krepijo
zavedanje o številčnosti kolesarjev. Občasno naročijo posebne duhovite spodbujevalne oglase.

UKREPI ZA PEŠCE

Historično jedro je z vsako ureditvijo bolj prijazno pešcem. Na območju okoli 0,3 km2 velja prepovedan vstop z
avtom (razen za stanovalce in še te ob določeni uri). Sistematično se širi pločnike in odstranjuje ovire za gibalnoovirane. Ustvarja se nove parke in območja za pešce.

Z dveh večjih trgih (Piazza Walther in Piazza Vittoria) se umika parkirišča in jih namenja pešcem. V okolici šol se
poslužujejo tudi začasnih zapor cest (npr. pol ure pred poukom) - da starši ne bi pripeljali otrok do šole z avtom,
temveč peš. Na prehodih za pešce zjutraj pooblaščena oseba ustavlja promet in omogoča zagotovljeno varno
prečkanje za otroke.

JAVNI PROMET

Mestnim avtobusom se namenja ekskluzivne vozne pasove. Postajališča so opremljena s prikazovalniki prihodov
in so s čakalnimi otoki ločena od kolesarske infrastrukture. Načrtujejo dvotirni tramvaj, ki je zaradi velike
zgoščenosti poselitve zelo primeren.

Mesto že ima odlično predmestno železnico v upravljanju južnotirolske SAD, ki ima na periferiji usklajene vozne
rede z avtobusi. Marsikje je omogočen neposreden prehod potnika z vlaka na avtobus. Načrtuje se modernizacija
železniške proge z dodatnimi postajališči znotraj mesta in novo glavno železniško postajo po načrtih Borisa
Podrecce. V načrtu je tudi obvozna proga za tovorni železniški promet.

PARKIRNA POLITIKA

Parkirna politika stanovalcem omogoča oz. zagotavlja zelo dostopna parkirna mesta, vendar jih istočasno odvrača
od dejanske uporabe avtomobila znotraj mesta. Mesto ima cilj zmanjšati potrebo po parkiriščih z 2 parkirnima
mestoma/stanovanje na 1 parkirnim mestom/stanovanje. Za vsako parkirno mesto, zgrajeno pod zemljo, se mora
ukiniti eno na površju. Trenutno je 9000 nadzemnih parkirišč in 15 garažnih hiš po 2200 mest.

Mesto je v grobem razdeljeno na okoli parkirnih 10 con
(imenovane po barvah). Stanovalci v svoji coni imajo na
voljo brezplačna parkirna mesta, vendar nihče ne sme
parkirati v drugih conah (obstaja nekaj časovno omejenih
izjem). Sicer se lahko parkira na nekaj plačljivih parkiriščih in
parkirnih hišah. Vsako gospodinjstvo ima pravico do 1

dovolilnice za 1 avto za 1 družinskega člana z vozniškim izpitom. Gospodinjstvo ima pravico do največ 2
brezplačnih parkirnih mest, vsa dodatna PM pa so plačljiva (200€/leto). Samska oseba upravičena samo do 1
brezplačnega mesta v njeni coni. Za stanovalce so v 6 parkirnih hišah rezervirana parkirna mesta istih con. Sicer
pa je parkiranje v teh conah plačljivo.

Vstop v historično jedro je nadziran na 12 vstopnih točkah s senzorji, ki odčitajo registrsko tablico. Vsak
neodobren vstop se gmotno visoko kaznuje. Stanovalci jedra lahko parkirajo na posebej označenih mestih čez
noč (19:15-8:30h). Dostava ima neomejen dostop 6:00-10:00 dopoldan. Čez dan dostava lahko neomejeno
poteka s tovornimi kolesi.

Občina dopušča stanovalcem zadružno gradnjo podzemnih garaž na občinskem zemljišču, če občani plačajo za
izgradnjo. Na površju se uredi javni prostor. Občan z denarnim vložkom pa je 19 let upravičen do brezplačnega
najema. Strošek za stanovalca je 14.000 € / 1 PM. Gradnja traja 1-2 leti.

AVTOMOBILSKI PROMET

Bolzano se v grobem deli na tri dele - historični center, stanovanjsko poslovni del in obrtno-industrijski del.
Praviloma je omejitev hitrosti na pomembnih cestah v središču 30 km/h, v stanovanjsko-poslovnem delu 40 km/h
in v obrtno-industrijskem 50 km/h. 150.000 vozil dnevno vozi skozi mesto. 14 % je tovornih vozil, kar 90.000 v
tranzitu. Zato v 10 letih načrtujejo zahtevno obvozno cesto. Promet se nadzira iz kontrolnega središča.

SPLOŠNO

Letni proračun Bolzana za javne usluge je 60 milijonov EUR - 3 milijone namenijo za ceste, 1 milijon za kolesarsko
infrastrukturo. Z večjimi ukrepi za trajnostno mobilnost so začeli v 2000, ko je bilo ogroženo javno zdravje zaradi
onesnaženega zraka, kar je bila odlična
priložnost za ustrezne ukrepe. Imeli so veliko
kampanj za spoštovanje soudeležencev v
prometu, število žrtev se je od 2005/06 do
danes zmanjšalo s 1800 na 1100. Pri
planiranju kakršnekoli infrastrukture imajo
vedno v mislih tudi kolesarske steze. Potrebno
je veliko komunikacije s planerji v občinskih in
pokrajinskih oddelkih.
Varen način priklepanja koles

Evropski projekt CHIC - avtobusi na vodikove celice na poti k mobilnosti
brez emisij
Marlene Rinner, uprava province J Tirolska
CHIC je demonstracijski projekt predstavitve avtobusov javnega
potniškega prometa na vodikov pogon. Na Južnem Tirolskem sta
v projekt vključena podjetje STA (Südtirolen
Transportstrukturen AG) in Inštitut za inovativne tehnologije
(IIT). Namen projekta je: uporaba domačih/lokalnih energetskih
virov, neodvisnost od fosilnih goriv, razvoj ekspertiz in znanja na
področju okoljskih znanosti, vlaganje v čisto prihodnost.
Vožnja z avtobusom na vodikov pogon

Od 2013 je operativnih, v obtoku bolzanskega mestnega prometa, 5 avtobusov. Avtobuse testirajo tudi v
Londonu, Oslu, Milanu, kantonu Aargau v Švici. Gre za 12 m dolge nizkopodne avtobuse za mestni promet, ki
lahko s 35 kg vodika pod 350 bari pritiska prepeljejo cca 350 km. Znotraj vodikovih celic vodik reagira s kisikom iz
zraka, nastane elektrika in vodna para kot stranski produkt. Elektrika nato poganja motor in kolesa. Dodatna
energija se shrani v bateriji in motor jo uporabi pri pospeševanju. Dodatna elektrika se ustvari tudi pri zaviranju in
se ravno tako shrani v bateriji. To omogoča večjo učinkovitost rabe energije. Prednost je tudi nizka stopnja hrupa
motorja.

Proizvodnja vodikovih celic in polnilna postaja
Dr. Walter Huber v podjetju H2 South Tyrol

Razvoja tehnologije vodika so se lotili zaradi več razlogov: neodvisnost od fosilnih goriv, podpora domači
proizvodnji, ni primerne infrastrukture, okoljski razlogi: podnebne spremembe, hrup, pa večja konkurenčnost
regije. Pri obnovljivih virih energije prihaja do velikih izgub (le 20 % sončne energije pride do uporabnika, prav
tako pri vetru), tej viri niso stalni (sonce sveti podnevi ob jasnem vremenu) in ob določenem delu dneva
proizvajajo viške elektrike. H2 tehnologija je primerna za zajezitev teh viškov. Pomembno pa je, da govorimo o
certificirani zeleni elektriki iz OVE, fosilna proizvodnja ne pride v poštev. Pogon na vodik pride v poštev predvsem
za javni prevoz, manj za osebni (električna vozila).
V Bolzanu imajo 5 avtobusov na vodik - nameravajo jih v omrežje vključiti še 12. Veliko delajo na ozaveščanju
prebivalstva o novi tehnologiji še preden je tehnologija v vsesplošni rabi (filmčki na avtobusu).
Razvoj znanosti na področju vodika je pomembna za J Tirolsko tudi zaradi ekonomskega vidika - zaradi lastne
proizvodnje denar ostaja v lokalnem okolju. Prikazali so nam ‘vodikove’ koridorje in nove mednarodne povezave,
ki jih želijo ustrezno infrastrukturno opremiti (npr. polnilnice na vsake 50 km). Želja je koridor razširiti na večje
območje, seveda je zraven tudi Slovenija, do 2020.

Zelo pomembno je, da uporabnik in proizvajalec električne energije
med seboj bolje sodelujta, saj se kar 80 % elektrike izgubi, s proizvodnjo
vodika pa viške/izgube pretvorimo v gorivo. Ideja, zakaj se ne postavijo
vodikove elektrarne zraven HE - viški energije (med 7 - 15h) bi se tako
enostavno shranjevali v vodik.
Načrtovan ’zeleni’ vodikov koridor

Nevarnost vodika - ker je lažji od zraka se v primeru
eksplozije vodik iz avtomobila ’dvigne v obliki
navpičnega stolpca, ki izgoreva. Zemeljski plin je težji od
zraka, gorenje se odvija v višini avtomobila ali pod njim.
Škoda na vozili in posledično nevarnost je pri vodiku
manjša.
Vodikova tehnologija se še razvija. Želja je še zmanjšati
prostor za shranjevanje vodika, trenutno lahko napolnejo 5 kg vodika (400 – 500 km) v 30 x 70 cm veliko posodo
v osebnem vozilu, ki je obdana s 5 cm plastjo karbonskih vlaken. Veliko se poslužujejo nanotehnologije.
Skladišče kompresiranega vodika

Center za proizvodnjo, skladiščenje in distribucijo vodika se nahaja na prbl. 10000m2 površine, kjer dnevno
proizvedejo 300kg vodika/dan. V povprečju potrebuje avtobus za napolnitev rezervoarja 10min. Polnilnica
omogoča polnjenje avtobusov pod pritiskom 350 bar in osebnega avtomobila pod pritiskom 700bar (CHIC, 2016)

Proizvodnja je sestavljena iz več korakov:
1. Filtracija vode: Voda, ki vstopa v proizvodnjo mora biti zelo čista, zato jo prefiltrirajo, da odstanijo
minerale in sedimente, saj kot končni produkt želijo dobiti 99, 999% čistost vodika. Voda, ki se uporablja
je vodovodna, pitna voda - ki jo s postopkom filtracije - pripravijo za nadaljnjo uporabo. Pri izgorevanju
vodika je končni proizvod vodna para.

2. Slaba lastnost prečiščene vode je skoraj ničelna prevodnost, zato je potrebno več toka za uspešno
izpeljano elektrolizo. Zato v vodo dodajo spojino hidroksida, ki jo ob končani elektrolizi ločijo od vodika in
ponovno dodajajo vodi. Tako se spojina ne uporablja, temveč stalno kroži po sistemu.
3. Elektroliza je postopek, kjer vodo razcepijo na vodik in kisik s pomočjo elektrike. V podjetju imajo 4
zabojnike s kapaciteto 600m3/uro. Elektriko potrebno za izvedbo elektrolize dobijo iz viško energije iz
obnovljivih virov energije.

Elektroliza, 2016

4. Vodik gre nato v kompresijsko sobo, kjer ga stisnejo na 500bar za avtobuse in 1000 za avte, ki se na
črpalki oz. v rezervoarju prilagodi na 350bar za avtobus ter 700 bar za osebni avtomobil. Do črpalke so
speljane tenke cevi po katerih potuje vodik. Povprečno avtobus za napolnitev svojih rezervoarjev
potrebuje 10min.

Cena vodika: 11, 29/kg/H2 - 1 kg vodika zadostuje za 100km vožnje, kar pomeni, da je cena dizla in bencina
primerljiva s ceno vodika.

Zaključek
Nadvse koristna ekskurzija je navdušila vse skupine udeležencev, ki na svojih področjih že s pridom uporabljajo
znanja, ki so jih pridobili v dveh dneh. Eden izmed udeležencev je predlagal, da se podobne ekskurzije organizira
za vse akterje, ki urejajo promet v praksi in ki ne najdejo navdiha za pogumnejše, bolj trajnostno urejanje
prometa. Ugotovili smo, da se da z močno politično voljo izpeljati veliko okolju prijaznih ukrepov. K sreči so v
obiskani provinci kmalu spoznali pomembnost čimprejšnjega ukrepanja za zmanjševanje emisij toplogrednih
plinov in zmanjšanje onesnaženosti zraka in tako dvignili kakovost bivanja prebivalcev. Ampak za to so bile
potrebne pogumne politične odločitve. Ko so ljudje dobili na izbiro kakovostno železnico in urejeno kolesarsko
infrastrukturo, so jo začeli v veliki meri uporabljati in spoznali, da je trajnostna mobilnost prava pot.
Udeleženci so dobili veliko novih idej za projekte v svojih delovnih okoljih, prav tako jih prenašajo na sodelavce, ki
se ekskurzije niso udeležili. Nekaj idej, si lahko ogledate v dokumentarnem filmčku, ki je nastal na potovanju.

https://www.youtube.com/watch?v=AzdMq-XKjLU&t

Koristne povezave
Članek v Delu: http://www.delo.si/novice/okolje/alpski-kopenhagen-kjer-kraljujeta-pesec-in-kolesar.html#
Predstavitev na občini Sevnica: http://focus.si/wp-content/uploads/2016/12/Sevnica_predstavitev.pdf
http://www.greenmobility.bz.it/
http://www.sta.bz.it/de/news/2015-11-25-neue-bahnprojekte-im-visier/
https://de.wikipedia.org/wiki/Pustertalbahn
http://www.bahnzukunft.com/themen/initiative-riggertalschleife/
https://www.facebook.com/groups/RiggertalschleifeVarianteValRiga
http://www.umwelt.bz.it/publikationen/naturschutzblatt/naturschutzblatt-2-2016.html
http://chic-project.eu/demonstration-sites/bolzanobozen
http://www.h2-suedtirol.com/en/h2-centre/visiting-the-h2-centre/
Elektroliza, 2016. : https://www.indiegogo.com/projects/now-hydrogen-energy-storage-for-solar#/

O partnerjih
CIPRA SLOVENIJA
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi odbori v vseh alpskih
državah, ki zastopa več kot sto društev in organizacij iz sedmih alpskih držav. Zavzema se za trajnostni razvoj na
območju Alp, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter za regionalno raznolikost in reševanje skupnih
problemov v alpskem prostoru. Več o delovanju CIPRE Slovenija lahko najdete na spletni strani ali facebooku.
Tukaj se lahko prijavite na prejemanje novic o okoljskih dogodkih v Sloveniji, poleg tega pa CIPRA izdaja tudi
elektronsko glasilo alpMedia v štirih alpskih jezikih. Vsak mesec prinaša najpomembnejše informacije iz alpskega
sveta in o njem. Na prejemanje se lahko naročite na tej povezavi, kjer si lahko tudi preberete zadnjo številko.
Vsem udeležencem ekskurzije pa CIPRA brezplačno ponuja knjigo Mi, Alpe!, 3. Poročilo o Alpah, ki vsebuje 15
primerov dobrih praks iz področja trajnostnega razvoja v Alpah. Več informacij o knjigi in predstavitveni letak
najdete tukaj. Knjigo naročite na naslov slovenija@cipra.org in plačali boste le poštnino.

FOCUS
Focus, društvo za sonaraven razvoj je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki
deluje na področju podnebnih sprememb. S svojim delom in zgledom želi pokazati, da je lahko vsak od nas
okoljsko in družbeno odgovoren.

Svoje delo osredotoča na teme: podnebje, energija, mobilnost, globalna odgovornost in potrošnja, odrast. V
okviru teh tem organizira različne dogodke, izvajamo kampanje in praktično orientirane projekte, ozavešča
javnost, spremlja, analizira in se vključuje v procese odločanja in oblikovanja politik, sodeluje z različnimi
deležniki in redno komunicira z mediji. Njihovo delo poteka tako na lokalni in nacionalni ravni, kot tudi na
mednarodni ravni in ravni EU. Vsakodnevno tudi na Facebooku.

IPoP
Inštitut za politike prostora – IPoP je nevladna, svetovalna in raziskovalna organizacija na področju trajnostnega
urejanja prostora. Osredotočamo se na participativne procese, urbano prenovo, trajnostno mobilnost in nove
prostorske prakse.
- Povezujemo nevladne organizacije in lokalne pobude ter jim nudimo strokovno podporo in informacije.
- Izvajamo raziskave, izdelujemo študije, svetujemo pri razvoju projektov in vzpostavitvi partnerstev.
- Vodimo participativne procese.
- Izobražujemo za sodelovanje v urejanju prostora.
- Sodelujemo pri oblikovanju politik in si prizadevamo za boljšo zakonodajo z vplivom na prostor.
- Obveščamo o trajnostnem urejanju prostora in komentiramo aktualna vprašanja.
IPoP deluje v javnem interesu na področju okolja.
Najdete nas tudi na facebooku in twitterju pod @_ipop. Kontaktirate nas lahko na ipop@ipop.si.

