


ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI ZA MULTIMODALNE PROMETNE SISTEME

Povzetek
Velikost in obmorska lega somestje Ankaran, Koper, Izola in Piran uvrščata med največja
slovenska mesta in med razvojno najbolj perspektivni urbani območji države. Iz tega razloga na
območje pritegne nadpovprečno veliko prometa, pa tudi samo območje ga generira veliko.
Vendar velika količina avtomobilskega prometa ni le posledica turističnega potenciala,
urbanističnih in prostorskih razmer, temveč tudi prevladujoča raba osebnega avtomobila glede
na druga prometna sredstva. Prav pretirana raba osebnega avtomobila vedno bolj omejuje in
duši razvojne potenciale obalnega območja in postaja glavna ovira razvoja, saj je avtomobil
vedno bolj vzrok za nedostopnost in za slabše življenjske in delovne razmere.

Namen študije izvedljivosti za multimodalne prometne sisteme je zasnovati enovit koncept
celostnega načrtovanja trajnostne mobilnosti na celotnem obalnem območju in območju
zgodovinskih mestnih središč v občini Ankaran, Koper, Izola in Piran.

Koncept prometne zasnove temelji na sledečih ukrepih:

· celostni razvoj vseh vrst prometa na način, da je ustrezen za običajne letne potrebe
kot tudi za viške v sezoni;

· prispevanje k privlačnosti in kvaliteti urbanega okolja ter mestnega preoblikovanja z
omejevanje dostopa avtomobilskemu prometu;

· ureditev, zmanjševanje in upravljanje parkirnih površin v območjih obalnega pasu in
urbanih središčih;

· spodbujanje pešačenja ter kolesarjenja vključno z ureditvijo sistema za izposojo in
nadgradnjo in izgradnjo omrežij;

· vzpostavitev pogojev za privlačen in učinkovit javni potniški promet v povezavi z
multimodalnimi točkami povezanih v sistem »parkiraj in se pelji«;

· uvajanje železniškega in pomorskega prometa;
· dvig varnosti uporabnikom, predvsem ranljivim skupinam (otroci, starejši, osebe z

oviranostmi);
· izvajanje promocijskih, komunikacijskih in ozaveščevalnih aktivnosti.



V okviru študije je izdelana multimodalna shema trajnostne mobilnosti, ki je usmerjena v
pripravo prostorske sheme in nabora ukrepov za razbremenitev obale in mestnih središč
prometa z osebnimi avtomobili.

Dodana vrednost gradiva je, da prostorsko integrira omrežja različnih prometnih sredstev na
območju celotne obale: območij mirujočega prometa, avtobusnih linij JPP in postajališč,
ureditev infrastrukture za kolesarjenje in pešačenje, pomorskega prometa ter opredeljuje
multimodalne točke na stičiščih različnih sistemov. Mnogi ukrepi so bili že identificirani v
sprejetih Celostnih prometnih strategijah občine Koper, Izole in Pirana. Bistveni doprinos te
študije je, da te ukrepe usklajuje na regionalni ravni in s tem krepi sinergijske učinke med njimi.

Gradivo je izdelano kot izhodišče za nadaljnje faze regionalnih projektov trajnostne mobilnosti,
v katerih so vključeni predstavniki občin, izvajalci JPP, Uprave za pomorstvo in drugi deležniki,
ki so pristojni za posamezne prometne sisteme.

Študija služi tudi kot strokovna podlaga za pripravo občinskih prostorskih načrtov, kot tudi za
pripravo projektov za izvedbo (v okviru tehnične pomoči evropskega programa ELENA, ki
sofinancira pripravo dokumentacije za investicijske projekte s področij trajnostne mobilnosti in
javnega potniškega prometa).

V nadaljevanju povzetka je prikazana multimodalna shema z naborom ukrepov, in sicer:

· prikaz območij ureditve mirujočega prometa in ureditev infrastrukture za kolesarjenje
ter pešačenje;

· prikaz vseh ukrepov za razvoj koncepta urejanja prometa na obalnem območju.
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Vsi ukrepi za razvoj koncepta regionalne multimodalnosti
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