
 

 

 
Közlekedési és mobilitási stratégia  

Alsó-Ausztria 
 

Stratégiai dokumentumok 
￭ Alsó-Ausztria közlekedési stratégiája 2010 
￭ Regionális közlekedési koncepciók 

 
Célok  

￭ A forgalom kiküszöbölése 
￭ A forgalmat a legcsekélyebb negatív hatással bíró módozatokra kell terelni 
￭ A közlekedés javítása biztoságos és környezetbarát megoldások segítségével  
￭ A fenntartható mobilitás elősegítése 
￭ A közlekedési rendszer összehangolása a forgalom szempontjából releváns területekkel  

 
Jövőkép 
A fenntarthatóság alapelve: kiküszöbölés, átterelés, javítás, elősegítés, összehangolás   
 
Tematikus súlypontok 
A közösségi közlekedés elfogadottságának elősegítése 

￭ A vasúti szakaszok kiépítése és a hiányzó összeköttetések megépítése  
￭ További P+R parkolók (+ 6800 parkolóhely) és kerékpártároló (+ 3000 tároló) kiépítése és 

létesítése a vasútvonalak mentén 
￭ A regionális buszok elképzelésének megvalósítása a közösségi közlekedés elérhetőbbé tétele 

érdekében  
￭ Az igényekhez igazodó közlekedési eszközök mint a telefonon hívható iránytaxik és 

iránybuszok kiépítése a hagyományos vonaljáratok mellett a régiókban 
 
Motormentes egyéni közlekedés 

￭ Előtérben a kerékpár mindennapi használata: a kerékpár-közlekedés arányának jelentősen 
növekednie kell  

￭ A hiányzó szakaszok kiépítése, táblák kihelyezése és a közlekedésbiztonság javítása a fő 
idegenforgalmi útvonalakon  

 
Regionális tanácsadói struktúrák és eszközök: 
Alsó-ausztriai mobilitási központok: weinvierteli, mostvierteli, közép-alsó-ausztriai, waldvierteli 
mobilitási központ  
(Projektgazda: Alsó-ausztriai Regionális Menedzsment) 
Az alsó-ausztriai helyközi közlekedést finanszírozó program támogatásai  

￭ A helyközi közlekedés javítását célzó vizsgálatok 
￭ A szükséges helyközi közlekedési struktúra létesítésének beruházási költségei  

RADLand Niederösterreich kezdeményezés: együttműködéssel, kampányokkal és infrastruktúra-
projektekkel kívánja emelni a kerékpározás infrastruktúrájának kiépítését, támogatottságát és vonzerejét.  
 
Kapcsolattartó 
Alsó-ausztriai Tartományi Kormány hivatala, közlekedési ügyosztály  
 
További információk:  
http://www.noe.gv.at/Verkehr-Technik/Planungen-Beratung/Strategie-Verkehr.wai.html  
http://www.n-mobil.at 
http://www.radland.at/index.php?id=28 
  



 

 

 
Közlekedési és mobilitási stratégia  

Bécs 
Stratégiai dokumentumok 

￭ Bécs közlekedésének masterplanja 2003 
￭ Bécs város stratégiai terve 2004 
￭ Városfejlesztési terv 2005 - STEP 05 

 
Közlekedéspolitikai jövőképek 

￭ Fentarthatóság: 
￭ Hatékonyság 
￭ Elfogadottság 
￭ Kooperáció 
￭ Innováció 

 
Célkitűzések 2020-ig 

￭ A motorizált egyéni közlekedés 25%-ra való csökkentése minden útvonalon 
￭ A kerékpáros közlekedés arányának 8%-ra emelése 
￭ A közösségi közlekedés arányának 34%-ról 40%-ra emelése 
￭ A közösségi közlekedés és a motorizált egyéni közlekedés arányának módosítása 35:65 

százlékos megoszlásról 45:55 százlékos megoszlásra 
 
Intézkedések 
A közösségi közlekedés elfogadottsága 

￭ A várótermek megközelíthetősége és átépítése a fogyatékkal élők számára  
￭ A közösségi közlekedés gyorsabbá tétele független vonalakkal és akadálymentes megállók 

kiépítésével, ill. a villamosok és buszok elsőbbségének biztosításával   
￭ A megállók felszerelése utastájékozató eszközökkel  
￭ A villamoshálózat kiépítése 

 
A gyalogosközlekedés arányának növelése az akadálymentesség elvének megfelelő 
intézkedésekkel  
 
A kerékpáros közlekedés elfogadottságának növelése 

￭ A kerékpárutak hálózatának javítása a hiányzó szakaszok kiépítésének programjával  
￭ A fő kerékpáros útvonalak hálózatának hiánytalan kiépítése  
￭ A meglévő hálózat minőségének javítása, többek között az egyértelműbb kitáblázás útján 
￭ A gyalogos zónákon való áthaladás lehetőségének javítása  
￭ Kerékpártárolók kiépítése sűrűn lakott területeken, P+R létesítmények a külső kerületekben  

 
Mobilitás: A képzés támogatása és megteremtése az elektromos autók gyártása terén  
 
Kapcsolattartó 
Bécs városa, 18. magisztrátusi ügyosztály – városfejlesztés és várostervezés, közlekedéstervezési és 
mobilitásstratégiai osztály 
 
További információk: www.wien.gv.at 

  



 

 

 
Közlekedési és mobilitási stratégia 

Burgenland 
 
Stratégiai dokumentumok 

￭ Burgenland átfogó közlekedési koncepciója 2002 
￭ Regionális közlekedési koncepciók 

 
Általános (regionális) politikai célok 

￭ Általános környezetvédelmi célok: klímavédelem, CO², zaj, finom por,… 
￭ Forgalomtervezési célok: parkolók, közlekedésbiztonság, dugók,… 
￭ Egészségpolitikai célok: szív és érrendszer, mozgásszervek, általános edzettség 
￭ Gyengén fejlett területek megerősítése, a falvak megújítása, ellátás, regionális fejlesztés  

 
Tematikus súlypontok 
Az elektromos mobilitás kiépítése 

￭ A határmenti térség esélyei e-mobilitási pilotrégióként 
￭ Hasznosítás: a régió többnyire sík, ezért kiválóan alkalmas az e-mobilitásra 
￭ Tárolás: az elektromos járművekben a szélenergiával termelt áram tárolható  
￭ Gyártás: nagy autóipari gyártási kapacitások a Centrope-ban 
￭ Képzés: jól kézett munkaerő az e-mobilitás területén rendelkezésre áll  

 
Haatékonyságnövelés 

￭ A nemzeti közlekedési rendszerek jobb összekapcsolása 
￭ (határokon átnyúló) mobilitási központok 

 
Regionális programok és eszközök: 
Phasing Out 2007-2013 – Infrastruktúrális és regionális fejlesztés az ERFA-nak köszönhetően 
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) segít Európa gazdasági és szociális összetartozásának 
növelésében és a régiók fejlettsége közötti különbségek csökkentésében. E támogatások egy része a 
kötött pályás közlekedés infrastruktúrájának javítását célzó intézkedésekre vonatkozik.  

Kapcsolattartó: 
￭ Burgenlandi Mobilitási Központ 
￭ A Burgenlandi Tartományi Kormány hivatala, településfejlesztési iroda, átfogó 

forgalomkoordináció referatúra 
 
További információk:  
http://www.b-mobil.info/bmobil.php 
http://www.burgenland.at/politik-verwaltung/landesverwaltung/landesamtsdirektion/54  
http://www.phasing-out.at/de/efre 
 

  



 

 

 
Közlekedési és mobilitási stratégia  

Stájerország 
 
Stratégiai dokumentumok: 

￭ Stájerország átfogó közlekedési koncepciója 2008+ 
￭ Regionális közlekedési koncepciók 
￭ Stájerország kerékpáros közlekedésének stratégiája 2008-2012 

 
Célkitűzések  
￭ Környezet 

 A közlekedés miatti károsanyag- és zajkibocsájtás csökkentése 
 A természet, életterek és tájak, valamint az állat- és növényvilág megőrzése 

￭ Közösségi közlekedés 
 A közösségi közlekedési eszközök arányának növelése 
 Korszerű ügyféltájékoztatás kiépítése 
 A közlekedési szövetség hálózatának kiépítése 
 A kötött pályás és autóbuszhálózat kínálatának javítása 
 Menetidők rövidítése 

￭ A gyalogos- és kerékpáros közlekedés arányának növelése  
 A kerékpáros stratégia célja a kerékpáros közlekedés arányának megkettőzése 6%-ról 

12%-ra 
￭ Az infrastruktúra kiépítése és javítása 
￭ Biztonság  

 A közúti közlekedés halálos áldozatainak és személyi sérüléssel járó baleseteinek számát 
csökkenteni kell  

￭ A finanszírozás biztosítása 
 
Tematikus súlypontok 
A kerékpáros közlekedés mint mindennapi közlekedési mód kiépítése 
￭ Infrastruktúra: a kerékpáros közlekedés létesítményeinek kiépítése és kitáblázása, a tárolóktól a 

szervízeken át az igénybe vehető pumpákig 
￭ Kommunikáció és tudati nevelés: akciók, projektek, képzések, kutatási és modelltervek, valamint 

közönségkapcsolati munka, imázsjavítás és publikációk  
￭ Szervezés és keretfeltételek: intézkedésekkel közvetlenül vagy közvetve a kerékpáros közlekedést 

kell elősegíteni  
 
Regionális projektek: 
￭ Elektromos töltőállomás Schladming központjában 
￭ Elektromobilitás pilotrégió – mintaprojekt Schladming régióban 
￭ Xeismobil: EU-projekt az INTERREG IIIb „Mobilalp“ projekt keretében 
 
Tanácsadói struktúrák  
„Senior mobil“: Mobilitási tanácsadás idős emberek mint célcsoport számára  
Grazi Mobilitási Központ  
 
Kapcsolattartó 
Stájerországi Tartományi Kormány hivatala, átfogó közlekedési és közlekedés-infrastruktrúra referatúra  
 
További információk: http://www.verkehr.steiermark.at/cms/ziel/11010246/DE/  
 
 


