Salzburg

Smart locations for better liveability

Število prebivalcev :
2010

Salzburg (mesto)

Zaledje

Skupaj

147.571

141.552

289.123

Salzburg (mesto)

Zaledje

Skupaj

161.589

157.923

319.512

Razvojne težnje :
2050

Površina pilotnega območja :
Salzburg (mesto)

Zaledje

Skupaj

65 km²

1.005 km²

1.070 km²

Upravna razdelitev :
> 100.000 prebivalcev

1 središčno naselje (mesto
Salzburg)

5.000 – 15.000 prebivalcev

9 občin

< 5.000 prebivalcev

28 občin

Glavni izzivi :
• Zaradi decentraliziranega razvoja sistema poselitve se povečuje uporaba avtomobilov.
• Število dnevnih migrantov narašča.
• Javni potniški promet je v primerjavi z uporabo osebnega avtomobila počasen.

Poglavitne priložnosti :
• V bližnji preteklosti se je začelo udejanjanje strategij zgoščanja poselitvenih območij.
• Dobra dostopnost do prometnih osi.
• Razprava o novih linijah javnega potniškega prometa in načrtovanje širitve obstoječih linij,
čezmejnih povezav in bolj pogostih odhodov v sistemu javnega potniškega prometa.

Salzburg
Orodja,
udejanjena
na pilotnem
območju
Salzburg :
1

Računalo projekta
MORECO za presojo
stanovanjskih območij –
prototip je bil preizkušen
v zaledju Salzburga.

2

Računalo projekta
MORECO za gospodinjstva – na voljo je spletna
različica za provinco
Salzburg.

3

4

Orodje za pripravljalce
politik in odločevalce v
obliki nabora prosojnic
v programu PowerPoint
smo razvili na SIR
(Salzburškem inštitutu za
prostorsko načrtovanje in
stanovanja) in uporabili
za posredovanje informacij in razprave v okviru
predavanj, pa tudi na
sestankih z odločevalci in
strokovnjaki.
Oddelek za svetovanje
SIR o subvencijah za
bivališča izvaja osebno
svetovanje. Pripravljeno
je bilo novo informativno
gradivo z naslovom
“Moje lastno bivališče”.
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Potrebe in pričakovanja, ki so jih
deležniki s pilotnega območja izrazili
glede orodij projekta MORECO
Poglavitno pričakovanje in cilj na pilotnih območjih
je bilo pridobiti vedenje za odgovorno in primerno
ravnanje ter utemeljene procese odločanja. Ključni
dejavnik je bila razvidnost stroškov mobilnosti in
bivanja. Na upravnih enotah so izrazili potrebo
po orodju, s pomočjo katerega bi bilo mogoče
na stvaren način primerjati možna stanovanjska
območja z vidika prispevka k trajnostnemu razvoju
in prožnosti.
Interes zasebnih iskalcev novih bivališč je bil dostop
do informacij o verjetnih prihodnjih stroških bivanja
in mobilnosti s pomočjo kratkega, enostavnega
spletnega vprašalnika.
Oblikovalci politik in odločevalci so izrazili zanimanje
za oba vidika, kar je tudi osnova za nabor prosojnic
projekta MORECO. Nabor nudi številne podatke in
utemeljitve za pametno načrtovanje stanovanjskih
območij in mobilnosti.

Pristop k predstavitvi orodij projekta
MORECO
Preglednost stroškov in orodja, dostopna na
spletu, so zbudila zanimanje deležnikov. Pripravili
smo 30 delavnic, srečanj, predavanj in konferenc.
Udeleženci dogodkov so iz različnih sektorjev, npr.
prostorski načrtovalci, strokovnjaki na področju
načrtovanja mobilnosti, prevozniki, župani in lokalni
politiki, pa tudi predstavniki družb, ki so odgovorne
za družbena stanovanja, sektor stanovanjske
gradnje, oddelek za subvencije za bivališča,
združenja načrtovalcev.
Jeseni 2013 smo končne različice spletnih
orodij projekta MORECO predstavili na novinarski
konferenci in zbudili zanimanje po vsej Avstriji.

Spremembe lokalnih razmer v
primerjavi z začetnimi pričakovanji
Orodje za presojo stanovanjskih območij projekta
MORECO uporabljajo na oddelku za prostorsko

načrtovanje province Salzburg, prav tako pa tudi
zunanji svetovalci občin in družb, ki upravljajo s
stanovanji.
Računalo projekta MORECO za gospodinjstva in s
tem povezani spletni GIS podatki – lokacije oskrbnih
in prostočasovnih dejavnosti, šole, avtobusna in
železniška postajališča, zdravniška oskrba, lekarne
ipd. – se redno posodabljajo in so brezplačno
dostopni na spletu. Osebno svetovanje o temah
projekta MORECO izvaja oddelek za svetovanje SIR
o subvencijah za bivališča. Pripravljeno je bilo tudi
novo informativno gradivo z naslovom “Moje lastno
bivališče”.

Učinki projekta MORECO
Glede na to, da so orodja na voljo šele kratek
čas, je težko presoditi, ali so že kaj prispevala k
izboljšanju položaja.
Število uporabnikov, ki so obiskali spletno stran
projekta MORECO, na kateri so dostopna orodja, je
kar zadovoljivo. Od okrog 5000 osebnih svetovanj,
ki jih letno izvedemo na SIR (Salzburškem inštitutu
za prostorsko načrtovanje in bivališča), se jih
približno 10 % nanaša na teme, obravnavane v
projektu MORECO.
V zaključni fazi projekta smo v sodelovanju s
strokovnjaki z oddelka za psihologijo salzburške
univerze izvedli analizo uporabnosti orodij, razvitih
v projektu MORECO. Namen ocenjevanja je bilo
odkriti možne šibke točke in oblikovati predloge za
izboljšave orodij.

Celovit in multidisciplinaren pristop
V pripravo in preizkušanje orodij MORECO je
bil vključen širok nabor deležnikov ter znanje in
izkušnje številnih strokovnjakov in drugih članov
projektne skupine, tako da lahko rečemo, da
je bil pristop, uporabljen v projektu, celovit in
multidisciplinaren.

