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Európa virágzó negyedei – kis autóforgalommal

Korábban már írtunk arról, hogy az elmúlt két évtizedben Európa-szerte léte sültek 
olyan városrészek, ahol a személygépkocsi-használat feleslegessé vált a mindennap-
okban, mert a legtöbb szolgáltatás könnyedén elérhető gyalog vagy kerékpáron, illet-
ve közösségi közlekedéssel.1 Ezek az autómentes lakó negyedek egyre népszerűbbek, 
mert az átlagosnál jobb minőségű környeze tet kínálnak, és nem utolsó sorban szük-
ségtelenné teszik a saját személygép kocsi fenntartását és tárolását.

A New Yorki székhelyű Közlekedés- és 
Fejlesztéspoli tikai Intézet (ITDP) „Európa 
virágzó új, alacsony au tóforgalmú közös-
ségei” című, nemrégiben megjelent kiad-
ványa is ezt a témát járja körbe. A tanul-
mány részletesen megvizsgál 8 nyugat-eu-
rópai városrészt, amelyek tervezésénél és 
megvalósításánál az egyik kiemelt cél a 
kőolajtól való függés és a közlekedés ből 
eredő környezetszennyezés nagymértékű 
csök kentése volt. A teljes tanulmány le-
tölthető angolul a szervezet honlapjáról2, 
a következőkben a kiadvány ban szereplő 
két különösen figyelemreméltó példát is-
mertetjük részletesen.

Sihlcity Zürich központjától 2,5 kilo-
méterre, egy ko rábbi papírgyár területére 
épített bevásárló- és szó rakozóközpont. A 
létesítény szíve egy négy emeletes épü-
let, amely a közel száz üzlet és vendéglá-
tó egy ség többségét tartalmazza. Sihlcity 
kiváló példája annak, hogy egy bevásár-
lóközpontnak nem kell fel tétlenül hatal-
mas személygépkocsi-forgalmat gene-
rálnia. A beruházást ugyanis szigorú fel-
tételekhez kötötték. 

1 Ahol jó felnőni – Autómentes negyedek Európában, Lélegzet 2008. Tavasz http://www.lelegzet.hu/
archivum/2008/01/3502.hpp.html

2 Europe’s Vibrant New Low Car(bon) Communities. ITDP, 2011, http://www.itdp.org/documents/
LowCarbonCommunities-Screen.pdf
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A bevásárlóközpont, ahová a többség villamossal jár

Sihlcity – Zürich, Svájc

Zürich tartományának területfejlesztési 
ter ve szerint „a jelentős forgalmat vonzó” 
léte sítmények3 csak olyan helyszínre épít-
hetők, amelyek megfelelnek a következő 
feltéte leknek:

Legfeljebb 300 méterre találha-
tó egy vasútállomás, legalább óránként 
egy vonattal, vagy 150 méterre egy tö-
megközlekedési megálló, ahol órán ként 
legalább 8 busz, villamos vagy troli áll meg,

A környező közúti kapacitás elegen-
dő ahhoz, hogy levezesse a teljes sze-
mélygépkocsi-forgalmat.

Meglévő gyalogos és kerékpáros úthá-
lózat közelében fekszik.

Sihlcity beruházóinak további feltéte-
leket is teljesíteniük kellett:  

 Q kikapcsolódásra alkalmas köztér 
létre hozása a területen;

 Q a helyi vasútállomás kibővítése, új 
gyalogos átjáró építése a helyszí-
nig; 

 Q föld alatti buszállomás létesítése, 
egy helyi buszjárat működtetése 
két évig; 

 Q egy villamosjárat meghosszabítása;
 Q a terület három oldalán a közúti csat-
lakozások és a kerékpáros hálózatra 
való csatlakozás megvalósítása;

 Q kerékpáros csomagszállítási 
szolgálta tás biztosítása;

 Q legfeljebb 850 új parkolóhely létesíté se;
 Q ezeken parkolási díjak alkalmazása; 
 Q a létesítmény 2012-ben naponta leg feljebb 8 800, személygépkocsival meg-

tett utat generálhat. 

3 Azok a beruházások, amelyek az év több mint 100 napján napi több mint 3000, személygépkocsival 
megtett utat generálnak.

Az új bevásárlóközpont Zürich városközpont

jától 2,5 kilométerre, egy vasútállomás mel

lé épült, ahol 20 percenként közlekednek a 

vonatok. Két sűrű menetrendű villamosvonal 

(3-4 perces követési idők), egy troli- és egy 

buszjárat is kiszolgálja.

Gyalogos terület parkoló autók tengere helyett
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A helyszín gondos megválasztásán kívül 
a következőkkel érték el, hogy a bevásárló-
központ ne gerjesszen újabb hatalmas, a 
várost terhelő gépkocsi-forgalmat:  

A helyszín kiváló tömegközlekedé-
si szolgáltatással rendelkezik, amely fi-
zikailag is elsőbbséget élvez a személy-
gépkocsival történő elérhetőséghez ké-
pest. A bevásárlóközpont északi főbe-
járatát kizárólag gyalog vagy kerékpá-
ron lehet megközelíteni. A legforgalma-
sabb tömegközle kedési megállókhoz ve-
zető útvonalak autómentesek és rövi-
dek (a vasútállo más legfeljebb 150, a 
busz- és villamosmegállók 250, a föld alatti buszállo más 150 méterre található bár-
mely üzlettől számítva). Az épületen belül és az előtte lévő gyalogos téren is óriás 
kijelzőtáblák tájékoztatják a látogatókat a legközelebbi járatindulásokról. 

A parkolási lehetőségek – a lé tesítmény méretéhez viszonyít va – korlátozottak és 
drágák annak ellenére, hogy a közúti elér-
hetőség közvetlen. A bevásárlóköz pont 
parkolóháza 850 férőhelyet biztosít, ame-
lyekből 50-et „P+R bérlet” tulajdonosai 
számára tarta nak fönn, ám egyetlen hely 
sem áll külön a helyszínen dolgozók ren-
delkezésére. Egy négy órás parko lójegy ára 
7 svájci frank (körülbelül 1700 Ft). A par-
kolási díj alól senki sem mentesül, miáltal a 
személy gépkocsival munkahelyükre ingá-
zók száma valószínűleg alacsony, bár erről 
nem készült felmérés. A bevásárlóközpon-
tot környező ut cákban csak helyi lakosok 
parkol hatnak, így a parkolás nem helye-
ződött át a szomszédos területekre sem.  

A létesítményhez megfelelő gyalogos 
és kerékpáros útvo nalakat építettek ki, 
ügyelve a meglévő hálózathoz való csat-
lakozásra. Az összesen 600 fé rőhelyes 
fedett tárolókban a kerékpárokat biz-
tonságban le het a helyszínen hagyni. A 
gya logos és kerékpáros elérhetőséget a 
meg nyitástól számított 3 évig külön rek-
lámozták. 

Csomagtárolási és -szállítási le-
hetőséget biztosítottak.  A Sihl city be-

Az északi főbejárat csak gyalog és kerékpár

ral közelíthető meg.

Buszmegálló a bevásárlóközpont alatt.

A bevásárlóközpont melletti vasútállomás ki

bővítésének költségeit a beruházók állták.



4 www.levego.hu

vásárlóközpont üzemeltetői egy sor új 
szolgáltatással teszik le hetővé a sze-
mélygépkocsi nélküli vásárlást: a hely-
színen kedvező áron lehet csomagokat 
tárolni, a hűtött csomagmegőrzőkben 
akár élelmiszereket is. Szintén kedvező 
feltételekkel áll kerékpáros áru szállítási 
szolgálat a vásárlók rendelkezésére: egy 
civil szervezet igény szerint házhoz szál-
lítja a nem túl nagyméretű, leg feljebb 
40 kilogrammos csomago kat Zürich bár-
mely pontjára 8 svájci fran kért.

A 2007-ben megépült bevásárló- és szó-
rakoztatóközpont 2 300 dol gozónak biztosít 
munkahelyet és átlagosan 19 000 látogatót 
vonz naponta. A fent em lített intézkedé-
seknek köszönhetően – egy 2009-es fel-
mérés szerint – a láto gatók kétharma-
da személygépkocsi nélkül érkezik a hely-
színre, vagyis közösségi közlekedést hasz-
nál, gyalogol, kerékpározik (a ható ságok 
által megkövetelt arány 60 százalék volt). 
Összeha sonlításképpen: a 2005-ös statisz-
tikák szerint a svájciak a bevásár lásokhoz 
köthető utak mindössze 8-9 százalé-
kát tették meg közös ségi közlekedéssel. 

Autómentes negyed lakossági 

megrendelésre

Stellwerk 60 – Köln, Németország

Stellwerk 60 napjainkban létesült autómentes 
lakónegyed Kölnben, ahol a tervezett 400 lakás-
ból 320 már megépült. Jelenleg körülbelül 750-
en lakják. A lakónegyed 6 hektáron, egy korábbi 
vasúti járműjavító te lep helyén épült fel lakossá-
gi kezdeménye zésre. A helybéliek ugyanis petíci-
óban kér ték a hatóságokat arra, hogy az új lakó-

A fedett biciklitárolók, a csomagmegőrző szol

gáltatás és a kedvezményes kerékpáros ház

hozszállítási lehetőség is hozzájárulnak ahhoz, 

hogy a vásárlók otthon hagyják a ko csijukat.  

Hatalmas kijelzőtáblákon, fő helyen elhelye

zett tömegközlekedési tájékoztatás   
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telep a jobb életminőség érdekében autó-
mentes legyen. 

A lakónegyed végül nem kapott felmen-
tést a német parkolóhely-építési szabvá-
nyok be tartása alól, és a beruházó köte-
les volt la kásonként 0,3 parkolóhelyet lé-
tesíteni. Ezek azonban a lakónegyedtől el-
különülten, egy parkolóházban helyezked-
nek el és a lakásoktól függetlenül vásárol-
hatók meg. A 120 parkolóhelyből eddig 45 
talált gazdára (egy parkolóhely ára 16 000 
euró, a fenntartási költségekért továb-
bi 70-80 eurót kell fizetni havonta), így a 
negyed motorizációs szintje rendkívül ala-
csony maradt, ötöde a környező kerülete-
kének (60 személygépkocsi/ezer lakos). 

A lakónegyed területén nincs 
személygép kocsi-forgalom, és még rövid 
időre, áruszál lítás okán sem lehet magán 
gépjárművel megállni a gyalogos és ke-
rékpáros sétányo kon. A sétányok bejára-
tát visszahúzható oszlopok védik a moto-
rizált forgalomtól. A behajtási tilalom alól 
egyedül a hatósági és közszolgálati jár-
művek mentesülnek (men tők, tűzoltók, 
rendőrség stb.). A sétányok 2,5 méteres 
szélessége fizikailag sem teszi lehetővé 
az autótárolást. 

Az autómentes életmódot rendkívül 
meg könnyíti, hogy a mindennapi élet-
hez szük séges szolgáltatások (élelmi-
szerbolt, óvoda, általános iskola, kór-
ház, piac...) néhány perces sétával el-
érhetőek a szomszédság ban, ráadásul 
kellemes, forgalomcsillapított utcákon 
át. Köln városközpontja is csupán 10-15 
perc kerékpárral, és közvetlenül elérh ető 
kerékpársávokon vagy járdán osz tott ke-
rékpárutakon. A tömegközlekedési szol-
gáltatás kiváló, a helyi vasútállomáson 
5–10 percenkénti járatsűrűséggel. A sa-
ját autó birtoklását a telepen biztosított 
autó megosztó szolgáltatás is felesleges-
sé teszi: 16, különböző méretű és tipusú 

Az újonnan épült kölni lakónegyed teljes 

egészében gyalogos és kerékpáros terület.

A szomszédos bevásárlóutcákhoz kellemes 

köztereken át vezet az út.

A házakat kerékpártámaszokkal látták el au

tóparkolók helyett.   
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autó közül választhatnak azok, akiknek 
alkalom adtán valamilyen okból mégis 
szükségük van gép kocsira. 

Elérték-e a tervezők céljukat: kelleme-
sebb, csendesebb környezetet biztosíta-
ni a lakókn ak, és csökkenteni a közleke-
désből származó környezetszennyezést? A 
felmérés ek szerint a válasz egyértelműen 
igen. A lakosok az utak 80 százalékát gya-
log, ke rékpárral vagy tömegközlekedés-
sel teszik meg, míg Kölnben ez az arány 
keve sebb mint 60 százalék. A személyau-
tó-használatból eredő, egy főre jutó szén-
dio xid-kibocsátás 75 százalékkal kisebb, 
mint a városi átlag, a közlekedésből szár-
mazó, egy főre jutó szén-dioxid-kibocsá-
tás pedig a fele a kölni átlagnak.  A meg-
kérdezett lakosok többsége a kellemes, 
biztonságos és nyugodt környezet miatt 
választotta az autómen tes lakónegyedet, 
és 92 százalékuk találja úgy, hogy a kör-
nyék csendesebb, mint máshol, illetve a 
környék csendes. A frissen megépült laká-
sokat is a kerület kellemes, nyugodt kör-
nyezetét hangsúlyozva hirdetik.

Érdekesség, hogy a beruházók figyel-
me olyan apróbb, de fontos részletre is ki-
terjed, mint az áruszállítás. A sétányokra 
még áru szállítás okán sem lehet behajtani, 
de a la kosok részére egy külön helyiség-
ben ingyen biztosítanak különböző mére-
tű és fajtájú, kézi vagy kerékpáros szál-
lító eszközöket, utánfutókat. A lakosok 
megkérdezésükkor egyetlen dolgot talál-
tak hiányosnak és to vábbfejlesztendőnek: 
a helyszínen a kisebb játszóterek mellett 
több, kikapcsolódásra al kalmas zöld terü-
letet szeretnének.    

Brüsszel, 2011. november

Madarassy Judit
(a Levegő Munkacsoport megbízásából)

A helyi vasútállomáson a vonatok 510 per

cenként járnak.

A frissen átadott lakásokat a csendes, nyu

godt környezetet hangsúlyozva adják el.

A kézi és kerékpáros áruszállító eszközök fo

lyamatosan és ingyen a lakosok rendelkezé

sére állnak. 


