
InovacIjos apžvalga

superkvartalai – tai inovatyvi miesto planavimo 
schema, kurios pagalba siekiama sumažinti pri-
vačių automobilių užimamą viešąją erdvę bei ją 
grąžinti žmonių naudojimui. superkvartalai ska-
tina socialinį kaimynysčių gyvenimą užtikrindami 
skirtingus, ne vien judumui skirtus, viešosios er-
dvės panaudojimo būdus.

problemos aprašymas

Iki 21 amžiaus pradžioje prasidėjusios miesto 
plėtros, vitorija-gasteisui (Baskijos regione Is-
panijoje) buvo būdinga stipri pėsčiųjų eismo kul-
tūra. palyginus maža, kompaktiška ir lygi miesto 
teritorija idealiai tiko nemotorizuoto transporto 
eismui. visgi, pastaruoju metu, augant miestui 
ir daugėjant privačių automobilių, šiai pėsčiųjų 
kultūrai iškilo grėsmė.

Dėl šių priežasčių, didžioji dalis vitorija-gasteiso 
viešosios erdvės šiuo metu yra skirta privatiems 
automobiliams (eismo juostos, automobilių sto-
vėjimo vietos ir pan.). Besiruošiant naujajam 
Darnaus judumo mieste ir viešųjų erdvių planui 
(DjMvEp) bei atlikus pirmąjį viešosios erdvės 
vertinimą paaiškėjo, jog daugiau nei 70% er-
dvės yra skirta privatiems automobiliams, nors 
beveik 70% vidutinės darbo dienos kelionių vi-
torija-gasteise yra nueinama pėsčiomis. Todėl 
DjMvEp buvo numatyta radikaliai išplėsti pės-
tiesiems skirtą plotą.

Taip pat buvo pastebėta, jog daugiau kaip treč-
dalio gyventojų patiriamas triukšmas, daugiau-
siai kylantis dėl privačių automobilių eismo, vir-
šija pasaulinės sveikatos organizacijos (pso) 
rekomenduojamą lygį. Be to, automobiliai yra 
viena pagrindinių mieste fiksuojamo išmetamų 
teršalų kiekio priežasčių.  

Kaip tai veikia?

superkvartalo modelis yra pagrindinė vitorija-
gasteiso DjMvEp, sukurto 2009 metais, dalis. 
superkvartalas – tai teritorija, apjungianti kelis 
miesto kvartalus (žr. paveikslą viršuje). super-
kvartalo viduje esanti erdvė paliekama pėsčių-
jų bei dviračių eismui. privačių automobilių ir 
viešojo transporto eismas leidžiamas tik aplink 
šiuos kvartalus esančiose gatvėse (taip vadina-
muose pagrindiniuose keliuose).

Remiantis šia schema, vitorija-gasteise numa-
tyta palaipsniui įgyvendinti naująją judumo ir 
miesto viešųjų erdvių sistemą, sudarytą iš 77 
superkvartalų. Šia preliminaria studija siekiama 
įvertinti bei suplanuoti galutinį superkvartalų kū-
rimo bei įgyvendinimo procesą, įtraukiant kitas 
judumą mieste gerinančias priemones, tokias 
kaip: viešojo transporto tinklo atnaujinimas bei 
tam pritaikyta nauja eismo reguliavimo švieso-
forais sistema, įvažiavimo į miesto centrą apri-
bojimas, pėsčiųjų bei dviračių eismo tinklo su-
kūrimas, miesto krovininio transporto logistikos 
suplanavimas ir panašiai.

atsižvelgiant į tai, visi pastarųjų metų gatvių at-
naujinimai buvo vykdomi remiantis šia schema. 
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privalumai arba kodėl tai naudinga?

pagrindiniai superkvartalų modelio tikslai buvo 
atkurti pėsčiųjų eismui skirtą viešąją erdvę (su-
mažinant jos panaudojimą privačių automobilių 
eismui), sumažinti triukšmo bei kenksmingų iš-
metamųjų dujų taršą, paskatinti veiklų įvairovę 
bei prieinamumą vietovėje, paskatinti naudoji-
mąsi viešuoju transportu ir, galiausiai, pagerinti 
eismo saugumą.

Įdėjus nemažai pastangų, bandomajame super-
kvartale pėsčiųjų eismui skirtas plotas padidėjo 
nuo 45% iki 74% visos teritorijos. Be to, įgyven-
dinus superkvartalo projektą, triukšmo lygis vie-
tovėje sumažėjo nuo 66,50 dBa iki 61,00 dBa. 
Šių rezultatų pavyko pasiekti žymiai sumažinus 
motorizuotų transporto priemonių skaičių terito-
rijoje. atitinkamai, išmetamų co2 ir nox lygiai 
sumažėjo po 42%, o kietųjų dalelių pM10 kon-
centracija sumažėjo 38%.

Trūkumai ir pavojai

nors tokių schemų įgyvendinimui dažniausiai 
yra reikalingos didelės išlaidos, po 2008 metų fi-
nansinės krizės, vitorija-gasteiso vietos valdžia 
nusprendė pakeisti planus ir visus superkvarta-
lus įrengti santykinai mažomis sąnaudomis. Idė-

superkvartalo pavyzdys prado gatvėje vitorija-gasteiso mieste

superkvartalo pavyzdys sancho el sabio gatvėje vitorija-
gasteiso mieste
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ją pavyko įgyvendinti panaudojant „lėto eismo 
gatvės“ sąvoką bei tinkamai pažymėjus kelius: 
vairuotojai buvo priversti atitinkamai pakeisti mo-
torizuotų transporto priemonių greitį ir jį pritaikyti 
prie pėsčiųjų bei dviračių eismo. Be to, gatvėse 
įrengti mažai kainuojantys elementai – stulpeliai, 
dideli gėlynai ir pan. – taip pat padėjo sumažinti 
transporto greitį. pagal šiuos kriterijus perplanuo-
tos 47 superkvartaluose esančios gatvės. 

suinteresuotų šalių analizė – kas yra už 
ir kas yra prieš?

nuo 2008 metų rugsėjo mėnesio nuolatinė darbo 
grupė, siekdama užtikrinti susitarimo dėl įgyven-
dinamų priemonių sėkmingumą, kartą per savai-
tę susitinka su inžinieriais bei vietos politikais.

superkvartalo modelio teritorijoje gyvenantys 
vietos gyventojai išreiškė susirūpinimą dėl nau-
jos viešojo transporto sistemos įvedimo. Dėl 
šios priežasties savivaldybė palaikė nuolatinius 
ryšius bei konsultavosi su įvairiomis gyventojų 
bei piliečių asociacijomis.

nerimą taip pat kėlė gatvėje esančių automobi-
lių stovėjimo vietų sumažinimas bei reglamen-
tuoto mokamo automobilių stovėjimo įvedimas 
miesto centre. Miesto gyventojai bei dalis par-
duotuvių savininkų asociacijų kritiškai vertino 
tokius sprendimus.

siekiant paskatinti palankią viešąją nuomonę 
apie naują darnaus judumo kultūrą mieste, buvo 
sukurta bei pradėta įgyvendinti DjMvEp infor-
mavimo ir sąmoningumo ugdymo kampanija. 
jos metu buvo skleidžiama reklama laikraščiuo-
se, transporto laukimo paviljonuose, reklami-
niuose skyduose, radijuje, Internete ir t.t.

pasipriešinimo superkvartalo idėjai taip pat su-
laukta iš vietos politikų bei savivaldybės tech-
ninių darbuotojų. nepaisant to, po intensyvių 
pasiruošiamųjų darbų, dauguma miesto judumo 
veikloje dalyvaujančių asmenų susitarė dėl su-
perkvartalo modelio įvedimo bei pasirašė naujo-
sios sistemos palaikymo ir plėtros paktą.

superkvartalo pavyzdys sancho el sabio gatvėje vitorija-gasteiso mieste



Teisinis pagrindas

superkvartalo modelis yra pagrindinis vitori-
ja-gasteiso DjMvEp elementas, kuris taip pat 
bus integruotas į Miesto plėtros planą, todėl yra 
pilnai suderintas su vietos įstatymine baze bei 
teisiniais reikalavimais.

Kadangi Baskijos regionui būdinga sudėtin-
ga valdžios struktūra, kai kuriems šio modelio 
bei Miesto plėtros plano aspektams turi pritarti 
ir kitos institucijos. pavyzdžiui, ne miesto cen-
tre esančius kelius bei eismą prižiūri provincijos 
administracija; už tramvajų infrastruktūrą yra at-
sakinga regiono valdžia; kitus transporto infras-
truktūros objektus, kaip kad tarpmiestines gele-
žinkelių linijas ar valstybinius kelius, kontroliuoja 
Ispanijos valdžia. 

Miesto politikos pasiūlymai 

Įgyvendinus superkvartalo modelį, sumažėja 
privačių automobilių naudojimui skirtas plotas 
bei radikaliai pasikeičia viešoji erdvė. Kadan-
gi šis modelis yra didelės apimties investicinis 
projektas, jo įgyvendinimui didelę įtaką daro po-
litiniai sprendimai.

visų pirma, vietos politikai turi pritarti šio mode-
lio pasirinkimui ir susitarti su kitomis politinėmis 
partijomis dėl jo įgyvendinimo mieste.

Esamą modelį galima pakeisti atsižvelgiant į po-
reikius: jei vietos valdžios institucijos nuspren-
džia įvykdyti radikalius pokyčius, tačiau sulau-
kia stipraus opozicijos pasipriešinimo, modelį 
galima įdiegti palaipsniui, įgyvendinant nedide-
lius, mažai kainuojančius ir greitai įvykdomus 
sprendimus (pavyzdžiui, horizontaliai ar kelio 
ženklais paženklinant gatves).

superkvartalas prieš ir po sancho el sabio gatvėje vitorija-gasteiso miete
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Miesto administracijos padaliniai, atsa-
kingi už modelio įgyvendinimą

Miesto administracijoje sudaryta nuolatinė darbo 
grupė, susidedanti iš įvairių transporto ir judumo 
srities departamentų techninių darbuotojų. Šią 
grupę koordinuoja vitorija-gasteiso aplinkosau-
gos studijų centras (asc) – institucija, priklau-
santi savivaldybės administracijai, tačiau turinti 
galią priimti savarankiškus sprendimus.

Darbo grupėje dalyvauja: Miesto planavimo de-
partamentas, aplinkosaugos departamentas, 
Eismo paslaugų tarnyba, vietos policija bei vie 
tos viešojo transporto kompanija TuvIsa. Šių 
savivaldybės padalinių politiniai atstovai taip pat 
kviečiami į darbo grupės susitikimus.

Modelio įgyvendinimo aspektai, reikalaujantys 
aukštesnio lygio administracinių struktūrų prita-
rimo, yra aptariami provincijos ar regiono lygio 
posėdžiuose.

superkvartalai prieš ir po vitorija-gasteiso mieste

gera ir bloga praktika

Dviračių eismą įtraukus į superkvartalo modelį 
(įrengtos atskiros dviračių eismo juostos išori-
niuose pagrindiniuose keliuose, sulėtintas eis-
mas vidinėse gatvėse), padažnėjo naudojimasis 
dviračiais, be to, dviračiai nebevažinėja šaliga-
tviais. vis dėlto, vien pakeitus transporto infras-
truktūrą, pėsčiųjų-dviratininkų konfliktai 

nedingsta savaime. Tam reikalingos papildomos 
edukacinės bei reguliavimo (pvz. policija) prie-
monės.

Įvedus superkvartalų sistemą, sukurtas naujas 
optimizuotas viešojo transporto tinklas – suma-
žintas eismo juostų skaičius, tačiau tuo pačiu 



įvesta daugiau tiesioginių eismo linijų bei pa-
didintas transporto dažnumas. Dėl to viešojo 
transporto keleivių skaičius nuolat didėja. visgi, 
šiuo metu, vis dar neišspręsta transporto sąsa-
jų su kai kuriais miesto pakraščiuose esančiais 
pramoniniais rajonais problema (privatūs auto-
mobiliai išlieka populiariausia kelionės į šiuos 
objektus priemone).

Įgyvendinimo laikotarpis

superkvartalų sistemos sukūrimas reikalauja il-
galaikių pastangų. Modelis turi būti įntegruotas į 
Darnaus judumo mieste planą (DjMp), o jo įgy-
vendinimas tęsiasi keletą metų. vitorija-gasteise 
šis procesas prasidėjo 2008 metais; numatyta, 
jog projektas tęsis bent jau iki 2023 metų.

superkvartalo pavyzdys Fermin lasuen gatvėje vitorija-gasteiso mieste

projekto kaina 

Radikalių pokyčių atveju, modelio įgyvendini-
mas itin brangus, kadangi tenka keisti visą mies-
to infrastruktūrą. Būtina pilnai atnaujinti kelius, 
perplanuoti viešojo transporto tinklą, įrengti po-
žemines automobilių stovėjimo aikšteles ir pan.

Todėl, dabartinės ekonominės krizės laikotarpiu, 
neįmanoma įgyvendinti visų vitorija-gasteiso 
DjMvEp suplanuotų priemonių. Tolesni super-
kvartalų įgyvendinimo darbai turėtų būti vyk

domi pasitelkus pigesnius ir mažiau inžinerinių 
sprendimų reikalaujančius būdus.

neatsakyti klausimai

Miestui toliau plečiantis bei didėjant vidutiniam 
kelionių atstumui, kol kas nėra aišku ar super-
kvartalų modelis gali būti pritaikytas naujiems 
periferijose esantiems miesto kvartalams.
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judumo poreikiai yra glaudžiai susiję su priei-
namumu: žmonės turi keliauti iš vietos į vietą ir 
pasirenka atitinkamas transporto rūšis priklau-
somai nuo to, kur jie dirba, apsiperka ar leidžia 
laisvalaikį. Itin dažnai veiklų išsidėstymas mies-
te prieštarauja aktyvaus judumo skatinimo pla-
nams bei skatina privataus automobilio, kaip 
pagrindinės transporto priemonės, naudojimą. 
Todėl miestų planavimas yra pagrindinis veiks-
nys, į kurį turi būti atsižvelgiama sprendžiant ju-
dumo klausimus.

pasiūlymai ateičiai

Kadangi superkvartalai turėtų būti kiekvieno 
miesto darnaus judumo plano dalimi, jų sukū-
rimas priklauso nuo politinės valios gerinti judu-
mą bei tvarumą miestuose.

Kaip superkvartalų modelis dera su 
DjMp?

superkvartalų modelis yra pagrindinė vitorija-
gasteiso DjMp sąvoka bei jos ašis.
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