Supporting Policy and Action for Active Environments

Μετρώντας το οικονοµικό όφελος ενός Ενεργού Αστικού
Περιβάλλοντος, χρησιµοποιώντας το Εργαλείο του
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για την Οικονοµική
Αξιολόγηση της Υγείας (HEAT)

www.activeenvironments.eu

Supporting Policy and Action for Active Environments

SPAcE - Supporting Policy and Action for Active Environments

Μετρώντας το οικονομικό όφελος ενός Ενεργού Αστικού
Περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας το Εργαλείο του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την
Οικονομική Αξιολόγηση της Υγείας (HEAT)
www.activeenvironments.eu

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες.................................................................................................................... 4
Εκδότες............................................................................................................................ 4

1
2

Παραπομπή.................................................................................................................... 4
Εισαγωγή....................................................................................................................... 5
Εισαγωγή στο Πρόγραμμα SPAcE................................................................... 6
Σκοπός του παρόντος εγχειρίδιου................................................................. 6
Επισκόπηση Εργαλείου HEAT ........................................................................ 7
Μελέτες περίπτωσης που χρησιμοποιούν το Εργαλείο HEAT.....10
Μελέτη περίπτωσης 1: Τρίκαλα, Ελλάδα..................................................11

Μελέτη περίπτωσης 2: Tukums, Λετονία..................................................17
Μελέτη περίπτωσης 3: Brasov, Ρουμανία.................................................21
Μελέτη περίπτωσης 4: Τολέδο, Ισπανία....................................................24

3

Μελέτη περίπτωσης 5: Palermo, Ιταλία....................................................34

Συζήτηση.....................................................................................................................38
Ευρετήριο....................................................................................................................41
Περαιτέρω παραδείγματα...............................................................................41

Πηγές Φωτογραφιών ..........................................................................................42

Εκδότες:

Nick Cavill, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο
Sonja Kahlmeier, Πανεπιστήμιο Ζυρίχης, Ελβετία
Diane Crone, Πανεπιστήμιο Gloucestershire, Ηνωμένο Βασίλειο
Μάριος Γούδας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα

Συνεργάτες

Tanja Onatsu, Πρόγραμμα Fit for Life, Ίδρυμα Προώθησης της Φυσικής
Δραστηριότητας και της Δημόσιας Υγείας LIKES sr., Φινλανδία
Radu Colt και Sorin Ganea, Μητροπολιτική Υπηρεσία Brasov, Ρουμανία
Charlie Foster, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο
Παντελής Σκαγιάννης και Γιάννης Θεοδωράκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
David Sánchez-Mora Moreno, Aurora Sánchez-García, Juan Manuel
Murua-González και Jose Antonio-Gutiérrez, Castilla – La Mancha, Ισπανία
Susana Aznar Laín, Πανεπιστήμιο Castilla – La Mancha, Ισπανία
Rosina Ndukwe και Silvia Ciaperoni, CESIE, Palermo, Ιταλία
Dace Liepina-Zusane, Zane Korola και Zane Siliņa, Δήμος Tukums, Λετονία
Βασιλένα Μητσιάδη, Ευφροσύνη Μπράκη και Ουρανία Ζαλάβρα Δήμος
Τρικάλων, Ελλάδα
Anna Suutari, Πρόγραμμα Fit for Life, Ίδρυμα Προώθησης της Φυσικής
Δραστηριότητας και της Δημόσιας Υγείας LIKES sr., Φινλανδία.

Παραπομπή

Παρακαλώ χρησιμοποιείτε το παρακάτω πρότυπο, για αναφορά στη
συγκεκριμένη δημοσίευση:
Cavill, N., Kahlmeier, S., Crone D. & Goudas, M.(Eds.) (2017). Measuring the value
of an Urban Active Environment (UActivE) including case study examples from
the EU SPACE (Supporting Policy and Action for Active Environments) project.
ISBN 978-1-86174-251-3

Ευχαριστίες

Η ανάπτυξη του παρόντος εγγράφου συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα
Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Graphic design
CESIE

1
ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα SPAcE

Η Πολιτική Υποστήριξης και η Δράση για τα Ενεργά Περιβάλλοντα (SPAcE) είναι
ένα συνεργατικό τριετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από τη δράση
«Αθλητισμός: Συνεργασίες» του Προγράμματος Erasmus +.
Το σχέδιο συνδέει 10 εταίρους του Σχεδίου από 8 διαφορετικές χώρες της ΕΕ για να
επιτύχει το στόχο της ανάπτυξης βιώσιμων ενεργών αστικών περιβαλλόντων στις
πόλεις και τις κοινότητες σε όλη την ΕΕ.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος SPAcE είναι να καταστήσει την υγιεινή επιλογή την
εύκολη επιλογή μέσω της δημιουργίας υγιών αστικών περιβαλλόντων. Το πρόγραμμα
SPAcE στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου της φυσικής δραστηριότητας των κοινοτήτων
που εμπλέκονται στο έργο και στη στήριξη και ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης
μέσω της ενεργότερης συμμετοχής

Σκοπός του παρόντος εγχειρίδιου

Ο σκοπός του παρόντος εγχειρλιδιου είναι να παρέχει καθοδήγηση για την εκτίμηση
των οικονομικών ωφελειών του περπατήματος και της ποδηλασίας, χρησιμοποιώντας
το Εργαλείο Οικονομικής Αξιολόγησης της Υγείας (HEAT) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας. Το εγχειρίδιο στοχεύει να συμπληρώσει τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά μέσα για το
HEAT τα οποία περιλαμβάνουν έναν ολοκληρωμένο οδηγό χρήσης, δωρεάν ηλεκτρονική
εκπαίδευση και το ίδιο το εργαλείο, το οποίο είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση
http://www.heatwalkingcycling.org/
Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει πέντε μελέτες περίπτωσης από τοπρόγραμμα SPAcE, οι
οποίες παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο το Εργαλείο HEAT μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από οργανισμούς που επιθυμούν να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της πιθανής αύξησης
στο περπάτημα και την ποδηλασία στις κοινότητές τους.
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί το τρίτο από μία σειρά παραδοτέων του προγράμματος
SPAcE. Συμπληρώνει τα εξής έγγραφα:
• Περιβάλλον για τη Σωματική Δραστηριότητα στην Ευρώπη – Μια Ανασκόπηση
των αποδεικτικών στοιχείων και Παραδείγματα Καλών Πρακτικών Πρακτικής
(Cavill, 2017).
• Πώς να δημιουργήσετε ένα Σχέδιο Δράσης για τα Αστικά Ενεργά Περιβάλλοντα
(UActivE): Διδάγματα από το σχέδιο SPAcE που περιλαμβάνουν παραδείγματα
μελετών περίπτωσης (Crone et al., 2017).
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Επισκόπηση Εργαλείου HEAT

Τι είναι το εργαλείο HEAT?
Το Εργαλείο Οικονομικής Αξιολόγησης της Υγείας (HEAT, http://www.heatwalkingcycling.org)
αποτελεί ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την εκτίμηση του οφέλους με γνώμονα τη
μειωμένη θνησιμότητα, ως αποτέλεσμα της άσκησης της πεζοπορίας ή της ποδηλασίας
σε έναν πληθυσμό.
Έχει δημιουργηθεί από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία συντονίζεται από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και βασίζεται σε ενημερωμένες ερευνητικές γνώσεις
σχετικά με τις επιπτώσεις της φυσικής δραστηριότητας στην υγεία.
Για ποιό σκοπό μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο HEAT;
Το Εργαλείο HEAT έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί με τρεις βασικούς τρόπους:
• Αξιολόγηση του οικονομικού οφέλους από τα τρέχοντα επίπεδα ποδηλασίας ή
πεζοπορίας.

• Αξιολόγηση του οικονομικού οφέλους μιας παρέμβασης που αύξησε την άσκηση
ποδηλασίας ή το πεζοπορίας.

• Αξιολόγηση των οικονομικών ωφελειών από ενδεχόμενες υποθετικές αυξήσεις
στην ποδηλασία ή στο περπάτημα.

Ποιοι είναι οι υπολογισμοί πίσω από το Εργαλείο HEAT;
Το Εργαλείο HEAT χρησιμοποιεί δημοσιευμένα δεδομένα αναφορικά με τη σχετική
μείωση του κινδύνου πρόωρης θνησιμότητας από από πεζοπορία ή ποδηλασία και τα
εφαρμόζει στον όγκο άσκησης της πεζοπορίας ή της ποδηλασίας στην περιοχή μελέτης,
ώστε να εκτιμήσει τη δυνητική μείωση του ποσοστού θνησιμότητας. Στη συνέχεια,
αποδίδει μία οικονομική αξία επί της μειωμένης θνησιμότητας από οποιαδήποτε αιτία,
χρησιμοποιώντας την «αξία μιας στατιστικής ζωής» (VSL).

Τι είδους δεδομένα δεδομένα χρειάζονται;
Ανάλογα με τον σκοπό της αξιολόγησης, τα δεδομένα μπορούν να προέρχονται από ένα
μόνο χρονικό σημείο (π.χ. τρέχοντα επίπεδα ποδηλασίας) ή πριν είτε μετά (π.χ. επίπεδα
ποδηλασίας πριν και μετά την εισαγωγή μιας λωρίδας ποδηλασίας).
Οι χρήστες χρειάζεται να παρέχουν δεδομένα σχετικά με το μέσο μήκος της ποδηλασίας ή
του περπατήματος (σε χρονική διάρκεια, απόσταση που καλύπτεται, βήματα ή ταξίδια)
και μια μέση συχνότητα (ανά ημέρα / εβδομάδα / ή μήνα).
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Υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του Εργαλείου HEAT;
Το Εργαλείο HEAT δεν παρέχει εκτιμήσεις για άτομα νεαρότερης ηλικίας (<20 ετών) ή
για μεμονωμένα άτομα ή μικρές ομάδες ανθρώπων.

Υπάρχουν παραδείγματα βήμα προς βήμα για τις μελέτες του Εργαλείου HEAT;
Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει πέντε μελέτες περίπτωσης από το πρόγραμμα
SPACE. Αυτές παρουσιάζονται με τη μορφή ενός οδηγού βήμα προς βήμα που βοηθά
στην εφαρμογή του Εργαλείου HEAT και σε άλλες περιπτώσεις. Στο Παράρτημα
παρουσιάζονται περαιτέρω μελέτες που περιγράφουν τα βήματα που έχουν ληφθεί για
την εκτίμηση του Εργαλείου ΗΕΑΤ.

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για το Εργαλείο HEAT
Υπάρχουν διάφορες πηγές ελεύθερες προς πρόσβαση και λήψη από τον ιστότοπο HEAT
(http://www.heatwalkingcycling.org), συμπεριλαμβανομένου ενός οδηγού χρήσης,
παραδείγματα και δωρεάν ηλεκτρονική εκπαίδευση. Αυτά παρέχουν μια περιεκτική
μεθοδολογική καθοδήγηση, ανασκόπηση των επιστημονικών στοιχείων και οδηγιών
για τον χρήστη.
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2
ΜΕΛΈΤΕΣ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΊΟΥ HEAT
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Μελέτες περίπτωσης της χρήσης του Εργαλείου HEAT

Στο πλαίσιο του προγράμματος SPACE, οι εταίροι εργάστηκαν σε σχέδια δράσης που
έθεταν μια σειρά δράσεων, τις οποίες πρότειναν να πάρουν στις πόλεις τους, ώστε
να βελτιώσουν το περιβάλλον για περπάτημα και ποδηλασία. Μέρος αυτής της
διαδικασίας είναι και η τεκμηρίωση του οφέλους από το περπάτημα και την ποδηλασία:
να πεισθούν, δηλαδή, οι τοπικοί (και ίσως και οι εθνικοί) φορείς λήψης αποφάσεων
να επενδύσουν στην πεζοπορία και την ποδηλασία και ότι τέτοιες επενδύσεις θα ήταν
χρήσιμες. Εδώ είναι που το Εργαλείο HEAT αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο, καθώς
επέτρεψε στους χώρους μελέτης να αποδώσουν οικονομική αξία στις οποιεσδήποτε
αυξήσεις στο περπάτημα και στην ποδηλασία, που μπορεί να προκύψουν από τις
ενέργειές τους. Οι χώροι των μελετών περίπτωσης του σχεδίου SPACE και η χρήση του
Εργαλείου HEAT συνοψίζονται παρακάτω στον Πίνακα 1 και ακολουθούν οι μελέτες
περίπτωσης χρήσης του Εργαλείου HEAT. Όλες οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν
τον Σεπτέμβριο του 2017 χρησιμοποιώντας την έκδοση 2.3 του HEAT.
Πίνακας 1. Επισκόπηση των Μελετών Περίπτωσης HEAT
Μελέτη
Περίπτωσης

Χώρα

Εστίαση
του HEAT

Τοποθέτηση

1. Τρίκαλα

Ελλάδα

Ποδηλασία

Πόλη

2. Tukums

Λετονία

Ποδηλασία

Πόλη

4. Toledo

Ισπανία

Ποδηλασία

5. Palermo

Ιταλία

Περπάτημα

Πόλη και
περίχωρα

3. Brasov

Ρουμανία

Ποδηλασία
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Πόλη

Πόλη

Προσέγγιση
Εκτίμηση των
επιπτώσεων
της τρέχουσας
κατάστασης και
προβλέψεις
Πρόβλεψη

Εκτίμηση των
επιπτώσεων
της τρέχουσας
κατάστασης και
προβλέψεις
Πρόβλεψη
Πρόβλεψη

Μελέτη περίπτωσης 1: Τρίκαλα, Ελλάδα
Επισκόπηση

Τα Τρίκαλα είναι μια πόλη στην κεντρική Ελλάδα. Ο Δήμος Τρικκαίων αποτελείται από
την πόλη των Τρικάλων και άλλους 39 μικρούς οικισμούς. Καλύπτει συνολική έκταση
608 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με πληθυσμό περίπου 75.000 κατοίκους.
Το Σχέδιο Δράσης των Τρικάλων επικεντρώθηκε κυρίως στην αύξηση της ποδηλασίας
μέσω της επένδυσης σε ποδηλατικές υποδομές.

Αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων της τρέχουσας ποδηλασίας
στην πόλη των Τρικάλων

Ο Δήμος Τρικάλων ξεκίνησε την αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων των
σημερινών επιπέδων ποδηλασίας στα Τρίκαλα καθώς και εκτιμήσεις των οικονομικών
επιπτώσεων των μελλοντικών αυξήσεων της ποδηλασίας, βάσει της δηλωμένης
πολιτικής και της προγραμματισμένης ανάπτυξης των υποδομών από το Δήμο.

Συλλογή και διαχείριση δεδομένων

Ο Δήμος διενήργησε έρευνα τον Σεπτέμβριο του 2016 για να παράσχει στοιχεία για
την αξιολόγηση ΗΕΑΤ και να υποστηρίξει την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης. Ο Δήμος
συγκέντρωσε 360 τυπογραφικά και 198 ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια από πολίτες των
Τρικάλων. Αυτά κάλυψαν μια σειρά από θέματα όπως τις αντιλήψεις για την τρέχουσα
κατάσταση των ποδηλατοδρόμων, προτιμήσεις για επέκταση, τη διαφαινόμενη ευκολία
κίνησης με ποδήλατο, τη διαφαινόμενη χρησιμότητα περισσότερων μονοπατιών. Τα
δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη πολιτικών
για την ενίσχυση της ενεργούς μετακίνησης. Η έρευνα ρώτησε επίσης πόσες μέρες την
εβδομάδα οι άνθρωποι κυκλοφόρησαν με ποδήλατο και την απόσταση που διένυσαν σε
μία ημέρα κατά μέσο όρο. Από τους 558 ερωτηθέντες, διατηρήθηκαν 255 άτομα (μετά την
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εξαίρεση των ατόμων ηλικίας μικρότερης των 20 και μεγαλύτερης των 64 ετών, εκείνων
που δεν έχουν ποδήλατο και εκείνων που χρησιμοποιούν το ποδήλατό τους λιγότερο
από μία φορά το μήνα). Το δείγμα αυτό ανέφερε μέση ποδηλασία ανά εβδομάδα 5,04
ημέρες και μέση απόσταση που καλύπτεται ανά ημέρα τα 1,8 χιλιόμετρα. Εκτιμήθηκε
ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποίησαν το ποδήλατό τους στην πόλη το έκαναν σε 200
μέρες το χρόνο κατά μέσο όρο - λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία για τον πληθυσμό προέρχονται από τα πιο πρόσφατα (2011) διαθέσιμα
στοιχεία του Γραφείου Απογραφής της Ελλάδας που υποδεικνύουν 33.349 άτομα να
ζουν στην πόλη των Τρικάλων ηλικίας 20 έως 65 ετών. Μια εθνική έρευνα για τη χρήση
ποδηλάτων (2012) έδειξε 15% καθημερινή χρήση στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας
(έναντι του συνολικού 2,5% για την Ελλάδα). Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ο αριθμός
των τρεχόντων ποδηλατών στα Τρίκαλα υπολογίστηκε σε 5.000. Η εισαγωγή αυτών των
δεδομένων στο εργαλείο HEAT παρέχει έναν υπολογισμό των οικονομικών επιπτώσεων
της τρέχουσας ποδηλασίας. Το οικονομικό όφελος της τρέχουσας ποδηλασίας σε
10 χρόνια θα ανέρχεται σε 7.475.000 ευρώ. Περαιτέρω προβλέψεις υπολογίστηκαν
σύμφωνα με τους προτεινόμενους στόχους του Δήμου για αύξηση της ποδηλασίας.
Αυτές παρουσιάζονται παρακάτω, μαζί με αποτελέσματα από τις αξιολογήσεις HEAT.
Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τις λεπτομερείς προδιαγραφές για τη βασική εκτίμηση και
τρεις προβλέψεις. Προβλέπεται ότι τα αποτελέσματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από
τον Δήμο για την εκτίμηση της σχέσης κόστους / οφέλους, για την ανάπτυξη υποδομών
ποδηλασίας.

12

Πρόβλεψη 1: Εάν ο Δήμος αυξήσει τον αριθμό των ποδηλατών κατά 3%, το
οικονομικό όφελος για 10 χρόνια θα ανέρχεται στα 8.970.000 €.

HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour
The cycling data you have entered corresponds to an average of 366 km per person per
year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 3% (compared to persons
not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of
cycling is: 6000.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not
cycling regularly would be: 14.31
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 					
The annual benefit of this level of cycling, per year, is: 			
The total benefits accumulated over 10 years are: 			
When future benefits are discounted by 5% per year:				
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:
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2,691,000 EUR
1,162,000 EUR
11,617,000 EUR
897,000 EUR
8,970,000 EUR

Πρόβλεψη 2: Εάν ο Δήμος βοηθήσει στην αύξηση της μέσης απόστασης κατά 500
μέτρα, το οικονομικό όφελος για 10 χρόνια θα ανέρχεται στα 9.395.000 €

HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour
The cycling data you have entered corresponds to an average of 460.00 km per person
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 4% (compared to
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of
cycling is: 5000.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not
cycling regularly would be: 11.93
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 2,691,000 EUR
The annual benefit of this level of cycling, per year, is: 		
The total benefits accumulated over 10 years are: 			

When future benefits are discounted by 5% per year:				
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:
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1,217,000 EUR
12,167,000 EUR
940,000 EUR
9,395,000 EUR

Πρόβλεψη 3: Εάν ο Δήμος αυξήσει τον αριθμό των ποδηλατών κατά 3% ΚΑΙ
αυξήσει τη μέση απόσταση ποδηλασίας κατά 500 μέτρα, το 10ετές οικονομικό
όφελος θα είναι 11.274.000 €.

HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour
The cycling data you have entered corresponds to an average of 460.00 km per person
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 4% (compared to persons
not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of
cycling is: 6000.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not
cycling regularly would be: 14.31
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 2,691,000 EUR
The annual benefit of this level of cycling, per year, is:
The total benefits accumulated over 10 years are: 			

When future benefits are discounted by 5% per year:				
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:
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1,460,000 EUR
14,601,000 EUR
1,127,000 EUR
11,274,000 EUR

Πίνακας 2: Βήμα – βήμα προδιαγραφές HEAT για τη μελέτη περίπτωσης των
Τρικάλων
Βάση
αναφοράς

Τύπος Φυσικής
Δραστηριότητας

Ποδηλασία

Τυπολογία
Δεδομένων
Μέση απόστασης
ποδηλασίας

Απόσταση

Μεμονωμένο
Μεμονωμένο
χρονικό σημείο / Σημείο
Πριν από μετά και
παρέμβαση

Ημέρες ανά έτος

Πόσα άτομα
επωφελούνται;
Τρέχουσα
ποδηλασία ή
αποτελέσματα
παρέμβασης

1830 μέτρα

Νόμισμα

Ποδηλασία

Μεμονωμένο
Σημείο

Μεμονωμένο
Σημείο

Μεμονωμένο
Σημείο

Απόσταση

Απόσταση

Απόσταση

1830 μέτρα

1830 μέτρα

1830 μέτρα

200

200

Τρέχουσα
ποδηλασία

Τρέχουσα
ποδηλασία

Τρέχουσα
ποδηλασία

Τρέχουσα
ποδηλασία

5000

20-64
Ελλάδα
Ελλάδα
2,690,703 €

Ευρώ

Αναλογία Κόστους Όχι
Οφέλους
Τρέχουσα αξία
Ετήσιου όφελους

Ποδηλασία

200

Αναλογία Κόστους 10
Οφέλους
Ποσοστό
απομείωσης

Ποδηλασία

Πρόβλεψη 3

200

Ποσοστό
θνησιμότητας
για την ηλικιακή
ομάδα

Ποσοστό
θνησιμότητας για
τη χώρα
Σχετικά με VSL

Πρόβλεψη 2

Πρόβλεψη 1

5%

748,000 €

6000

5000

6000

20-64

20-64

20-64

Ελλάδα

Ελλάδα

Ελλάδα

Ελλάδα
2,690,703 €

Ελλάδα
2,690,703 €

Ελλάδα
2,690,703 €

Ευρώ

Ευρώ

Όχι

Όχι

10

5%

897,000 €
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Ευρώ

10

10

5%

5%

940,000 €

Όχι

1,127,000 €

Μελέτη περίπτωσης 2: Tukums, Λετονία
Επισκόπηση

Το Tukums είναι μια μικρή πόλη στη Λετονία. Στο Tukums, το εργαλείο HEAT
χρησιμοποιήθηκε για γενικούς λόγους τεκμηρίωσης , για να πείσει τους υπεύθυνους
για τη λήψη αποφάσεων ώστε να επενδύσουν στην ποδηλασία και την πεζοπορία,
επιδεικνύοντας τα οικονομικά οφέλη από τα αυξημένα επίπεδα ποδηλασίας και
πεζοπορίας σε όλη την πόλη.

Συλλογή δεδομένων

Το 2016, το ερευνητικό κέντρο SKDS διεξήγαγε δημογραφική έρευνα: «Αξιολόγηση της
απόδοσης των υπηρεσιών του δήμου Tukums». Το σχήμα 1 δείχνει την κατανομή των
μεταφορικών μέσων στην πόλη.
Σχήμα 1. Οι διαφορετικοί τρόποι μεταφοράς του πληθυσμού στο Tukums, 2016. (πληθυσμός
= 405)
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Η έρευνα έδειξε ότι:

Ποδηλασία
• το 12,5% χρησιμοποιεί το ποδήλατό του καθημερινά.;
• το 16,9% το χρησιμοποιεί τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα;
• το 12,3% το χρησιμοποιεί λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα.
per quanto concerne gli spostamenti a piedi:
• Το 69,9% περπατά κάθε μέρα
• Το 13% περπατά τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα
• Το 5% περπατά λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα

Ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας του Tukums το 2015 ήταν 17,887 1.

Αποφασίστηκε ότι η έμφαση στην ποδηλασία θα ήταν πιθανότερο να παράγει αριθμούς
που θα ήταν χρήσιμοι για σκοπούς τεκμηρίωσης. Χρησιμοποιώντας τις αναλογίες από
τη μελέτη και τα στοιχεία του πληθυσμού από το Tukums, η έρευνα έδειξε ότι:
• 2.236 άνθρωποι αναφέρουν ότι ποδηλατούν καθημερινά (12.5% από 17.887)
• 3.023 άτομα αναφέρουν ότι ποδηλατούν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα
(16,9% από 17.887)
• 2.200 άτομα αναφέρουν ότι ποδηλατούν λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα
(12,3% από 17.887)

Έτσι, συνολικά υπάρχουν 7.459 άτομα που λένε ότι κυκλοφορούν μεταξύ «λιγότερο από
μία φορά την εβδομάδα» και «κάθε μέρα» στο Tukums. Θεωρήθηκε ότι οι αριθμοί αυτοί
για την καθημερινή ποδηλασία φαίνεται να είναι υπερβολικά υψηλοί: είναι απίθανο να
ποδηλατούν καθημερινά στην πόλη περισσότερα από 2.000 άτομα.
Ποιά θα ήταν η αξία να πείσουμε όλους όσους έχουν ποδήλατο και ποδηλατούν τουλάχιστον
περιστασιακά στο Tukums, να ποδηλατούν 3 φορές την εβδομάδα;

Δεν είχαμε δεδομένα σχετικά τη διάρκεια κάθε διαδρομής, έτσι υποτίθεται ότι ήταν μέσου
μήκους 3χλμ. Αυτό σημαίνει ότι σε μια μέρα με ποδήλατο, το άτομο ποδηλατούσε κατά
μέσο όρο συνολικά 6 χιλιόμετρα (δηλαδή μία διαδρομή μετ ‘επιστροφής 3 χιλιομέτρων
ανά κατεύθυνση).

1 Fonte: Comune di Tukums
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Αυτό έδωσε τους ακόλουθους υπολογισμούς χρησιμοποιώντας το εργαλείο HEAT:

HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour
The cycling data you have entered corresponds to an average of 936 km per person per
year. This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 8% (compared to
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of
cycling is: 7459.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not
cycling regularly would be: 42.90
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: 3

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 981,000 EUR
The annual benefit of this level of cycling, per year, is: 			
The total benefits accumulated over 10 years are: 		
When future benefits are discounted by 5% per year:		
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:

3,246,000 EUR
32,462,000 EUR
2,507,000 EUR
25,066,000 EUR

Έτσι, τελικά, στο Tukums, αν στοχεύαμε μόνο τους ανθρώπους που ποδηλάτησαν το
τελευταίο έτος και τους ενθαρρύναμε να ποδηλατούν τρεις φορές την εβδομάδα,
θα σώζαμε τρεις ζωές ετησίως. Αυτό εκτιμάται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
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Πίνακας 3: Βήμα προς βήμα προδιαγραφές HEAT για την περίπτωση μελέτης
Tukums
Tukums
Τύπος Φυσικής Δραστηριότητας

Ποδηλασία

Μεμονωμένο χρονικό σημείο /
Πριν από μετά και παρέμβαση

Μεμονωμένο σημείο

Τυπολογία δεδομένων

Απόσταση

Μέση απόσταση ποδηλασίας

6 χιλιόμετρα

Ημέρες ανά έτος

156 (3 φορές την εβδομάδα)

Πόσα άτομα επωφελήθηκαν

7,459

Τρέχουσα ποδηλασία ή
αποτελέσματα παρέμβασης

Τρέχουσα ποδηλασία

Ποσοστό θνησιμότητας για την
ηλικιακή ομάδα

20-64

Ποσοστό θνησιμότητας για τη
χώρα

Λετονία

VSL

Lettonia €981,000

Νόμισμα

Euro

Χρονική περίοδος (Έτη)

10

Αναλογία Κόστους Οφέλους

N/A

Ποσοστό απομείωσης

5%

Τρέχουσα αξία ετήσιου
οικονομικού όφελους

2,507,000€
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Μελέτη περίπτωσης 3: Brasov, Ρουμανία
Επισκόπηση

Το Braşov είναι το κύριο αστικό κέντρο στην κεντρική περιοχή της Ρουμανίας, με
πληθυσμό περίπου 290.000 κατοίκους. Το Σχέδιο Δράσης για το Brasov θέτει σχέδια
για μια σειρά πρωτοβουλιών για την προώθηση της ποδηλασίας και του περπατήματος
στην πόλη.

Εισαγωγή

Ένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το Brasov είναι η έλλειψη στατιστικών
στοιχείων σχετικά με τη σωματική δραστηριότητα γενικά και την ποδηλασία ειδικότερα.
Ως εκ τούτου, η ομάδα του SPACE πραγματοποίησε έρευνα για τους ποδηλάτες
χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Αυτό τέθηκε σε εφαρμογή με
σκοπό να διαπιστώσει πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι άνθρωποι το ποδήλατο, με ποιο
σκοπό και πόσο θα ποδηλατούσαν αν βελτιωνόταν η ποδηλατική υποδομή.

Η έρευνα έδειξε ότι::
• Οι ποδηλάτες ποδηλατούν κατά μέσο όρο 41 λεπτά, 4 ημέρες / εβδομάδα
• ο κύριος λόγος για ποδηλασία είναι η μεταφορά στα κύρια καθημερινά σημεία
ενδιαφέροντος (σχολείο, εργασία, ψώνια κλπ)
• Αν βελτιωθεί η υποδομή, οι ποδηλάτες λένε ότι θα κυκλοφορούν κατά μέσο όρο 92
λεπτά / ημέρα και 6 ημέρες / εβδομάδα.
Η ομάδα του έργου θεώρησε ότι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ήταν αρκετά
αισιόδοξα και πρέπει να θεωρηθούν περισσότερο ως «ευσεβείς πόθοι» παρά ως μια
αυστηρή πραγματικότητα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας (SUMP) που αναπτύχθηκε για το δήμο Brasov από κοινοπραξία
χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
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(ΕΤΑΑ) και δημοσιεύθηκε το 2015. Η έρευνα έδειξε 405.000 μετακινήσεις ημερησίως σε
όλη την πόλη με μονάχα το 0,2% αυτών να είναι με ποδήλατο - μόνο 810 μετακινήσεις
με ποδήλατο / ημέρα. Αυτό έρχεται σε σύγκρουση με την τοπική ένωση ποδηλατών, η
οποία εκτιμά ότι 2.000-3.000 άτομα χρησιμοποιούν το ποδήλατο σε τακτική βάση.

Παρόλο που η έρευνα που διεξήγαμε ήταν ενδιαφέρουσα, φαίνεται πως αντιπροσωπεύει
μια υπερεκτίμηση του αριθμού των ποδηλατών. Ήταν αξιοσημείωτο ότι οι ερωτηθέντες
ήταν κυρίως άνθρωποι που χρησιμοποιούν τακτικά το ποδήλατο (το 92% των
ανθρώπων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο). Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε
να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία από το Σχέδιο SUMP, καθώς πρόκειται για επίσημο
έγγραφο που εγκρίθηκε από την τοπική αρχή.
Η κατανομή χρήσης του ποδηλάτου χρησιμοποιήθηκε ως βασική γραμμή (0,2% των
μεατκινήσεων) και στη συνέχεια υπολογίστηκαν σενάρια με βάση το τι θα γινόταν, εάν
η ποδηλασία στο Brasov ήταν όπως σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
Το σχέδιο δράσης για το Brasov έχει το εξής όραμα: Brasov - η πόλη όπου η ποδηλασία
είναι τρόπος ζωής. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία πριν από την παρέμβαση και
σε συνδυασμό με το πολύ φιλόδοξο όραμα που θέλουν να επιτύχουν οι άνθρωποι,
αναπτύχθηκαν τρία διαφορετικά σενάρια:
1. Τι θα γινόταν αν τα επίπεδα ποδηλασίας στο Brasov ήταν σε ποσοστό 2% (όπως
στη Bratislava)?

2. Τι θα γινόταν αν τα επίπεδα ποδηλασίας στο Brasov ήταν σε ποσοστό 10,1%
(όπως στο Zagreb)?

3. Τι θα γονόταν εάν τα επίπεδα ποδηλασίας στο Brasov ήταν σε ποσοστό 32%
(όπως στο Amsterdam2)?

2 https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
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Η παραπάνω έρευνα παρήγαγε τα δεδομένα εισαγωγής για τους ακόλουθους
υπολογισμούς HEAT:
1. Τι θα γινόταν αν τα επίπεδα ποδηλασίας στο Brasov ήταν σε ποσοστό 2% (όπως
στη Bratislava)?

HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour
The number of individuals cycling has increased between your pre and post data.
There are now 4,009 additional individuals regularly cycling, compared to the baseline.
However, the average amount of cycling per person per year has not changed.
The reported level of cycling in both your pre and post data gives a reduced risk of
mortality of: 18% compared to individuals who do not regularly cycle.
You have chosen to assess the benefits of 50% of this change in reported levels of cycling.
Taking this into account, the number of deaths per year that are prevented by this change
in cycling is: 1.60.

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 852,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 3 year build up for uptake of cycling and an assessment
period of 10 years:
879,000 EUR
the average annual benefit, averaged over 10 years is: 			
the total benefits accumulated over 10 years are: 			
8,791,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is:
1,363,000 EUR
This level of benefit is realised in year 9 when both health benefits and uptake of cycling have reached
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:				
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:
626,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:		
6,263,000 EUR

Εάν τα επίπεδα ποδηλασίας στο Brasov αυξάνονταν στα επίπεδα της Bratislava (από
0,2% σε 2% σε όλες τα ποδηλατικά ταξίδια), αυτό θα έσωζε 1,6 ζωές ετησίως. Αυτό
εκτιμάται σε κέρδος 626.000 ευρώ ετησίως.
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2. Τι θα γινόταν αν τα επίπεδα ποδηλασίας στο Brasov ήταν σε ποσοστό 10,1%
(όπως στο Zagreb)?

HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour
The number of individuals cycling has increased between your pre and post data.
There are now 22,275 additional individuals regularly cycling, compared to the baseline.
However, the average amount of cycling per person per year has not changed.
The reported level of cycling in both your pre and post data gives a reduced risk of
mortality of: 18% compared to individuals who do not regularly cycle.
You have chosen to assess the benefits of 50% of this change in reported levels of cycling.
Taking this into account, the number of deaths per year that are prevented by this change
in cycling is: 8.89.

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 852,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 3 year build up for uptake of cycling and an assessment
period of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is: 			
4,884,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are: 			
48,843,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is:
7,573,000 EUR
This level of benefit is realised in year 9 when both health benefits and uptake of cycling have reached
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:				
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:
3,480,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:		
34,799,000 EUR

Αν η ποδηλασία στο Brasov αυξανόταν στο επίπεδο του Ζάγκρεμπ (από 0,2% έως 10,1%
επί όλων των ταξιδιών), αυτό θα έσωζε 8,9 ζωές ετησίως. Αυτό εκτιμάται σε κέρδς
3.480.000 € ετησίως.
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3. Τι θα γινόταν αν τα επίπεδα ποδηλασίας στο Brasov έφταναν στο 32% (come
avviene a Amsterdam3)? – A questo punto si raggiungerebbe lo scenario immaginato.

HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour
The number of individuals cycling has increased between your pre and post data. There
are now 70,834 additional individuals regularly cycling, compared to the baseline.
However, the average amount of cycling per person per year has not changed.
The reported level of cycling in both your pre and post data gives a reduced risk of
mortality of: 18% compared to individuals who do not regularly cycle.
You have chosen to assess the benefits of 50% of this change in reported levels of cycling.
Taking this into account, the number of deaths per year that are prevented by this change
in cycling is: 28.27.

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 852,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 3 year build up for uptake of cycling and an assessment
period of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is: 		
15,532,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are: 			
155,321,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is:
24,081,000 EUR
This level of benefit is realised in year 9 when both health benefits and uptake of cycling have reached
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:				
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:
11,066,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:		
110,659,000 EUR

Εάν η ποδηλασία στο Brasov αυξανόταν στα επίπεδα του Amsterdam (από 0,2% σε
32% σε επί όλων των ποδηλατικών ταξιδιών), αυτό θα έσωζε 28,3 ζωές ετησίως. Αυτό
εκτιμάται σε κέρδος 11.066.000 € ετησίως.

3 https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
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Πίνακας 4: Βήμα προς βήμα προδιαγραφές HEAT για την περίπτωση μελέτης Brasov
Brasov

Τύπος Φυσικής
Δραστηριότητας
Μεμονωμένο
χρονικό σημείο
/ Πριν από μετά
και παρέμβαση
Τυπολογία
δεδομένων

Μέσος όρος
κατά ενήλικα/
Συνολικός
Αριθμός
Αριθμός
Διαδρομών ανά
ημέρα

Αναλογία
μετακινήσεων με
ποδήλατο
Εκτιμώμενος
αριθμός ατόμων
% ταξιδιών
επιστροφής

Ημέρες ανά Έτος
Διάρκεια

Γραμμή βάσης

Σενάριο 1

Ποδηλασία

Ποδηλασία

Ποδηλασία

Ταξίδια

Ταξίδια

Ταξίδια

Πριν/μετά

Πριν/μετά

Secondo
scenario
(Zagreb)

Terzo
scenario
(Amsterdam)

Πριν/μετά

Πριν/μετά

Ποδηλασία

Ταξίδια

Συνολικός
Αριθμός

Συνολικός
Αριθμός

Συνολικός
Αριθμός

Συνολικός
Αριθμός

810
(0.2% του
συνολικού
405,000)

8,100
(2% του
συνολικού
405,000)

40,905
(10.1% του
συνολικού
405,000)

129,600
(32% του
συνολικού
405,000)

Βάσει των
ταξιδιών
επιστροφής

Βάσει των
ταξιδιών
επιστροφής

Βάσει των
ταξιδιών
επιστροφής

Βάσει των
ταξιδιών
επιστροφής

124

124

124

124

100

90%

41 λεπτά
(βάσει της
έρευνας)

100

90%

41 λεπτά
(βάσει της
έρευνας)
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100

90%

41 λεπτά
(βάσει της
έρευνας)

100

90%

41 λεπτά (βάσει
της έρευνας)

Πόσα άτομα
επωφελούνται
Τρέχουσα
ποδηλασία ή
επιπτώσεις της
παρέμβασης

Ποσοστό
ποδηλασίας που
οφείλεται στην
παρέμβαση

Ποσοστό
θνησιμότητας
για την ηλικιακή
ομάδα
VSL
Νόμισμα

Χρονική
Περίοδος (Έτη)
Απαιτούμενος
χρόνος για
την πλήρη
ολοκλήρωση
Αναλογία
Κόστους
Οφέλους

Ποσοστό
Έκπτωσης

Τρέχουσα
αξία ετήσιου
οικονομικού
όφελους

446
(Υπολογισμός
βάσει των
ταξιδιών
επιστροφής)

4009
επιπλέον

22,275
επιπλέον

70,834
επιπλέον

Παρέμβαση

Παρέμβαση

Παρέμβαση

Παρέμβαση

50%

50%

50%

50%

Ρουμανία
20-64 έτη

Ρουμανία
20-64 έτη

Ρουμανία
20-64 έτη

Ρουμανία
20-64 έτη

Ρουμανία
€851,697

Ρουμανία
€851,697

Ρουμανία
€851,697

Ρουμανία
€851,697

10

10

10

10

Euro

Euro

Euro

Euro

3 χρόνια

3 χρόνια

3 χρόνια

3 χρόνια

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

5%

5%

5%

5%

626,000€
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3,480,000€

11,066,000€

Μελέτη περίπτωσης 4: Toledo, Ισπανία

Οικονομική αξιολόγηση των οφελών δημιουργίας νέου ποδηλατικού μονοπατιού στην
υγεία
Επισκόπηση
Το Toledo είναι ένας δήμος και μια πόλη στην Ισπανία, πρωτεύουσα της αυτόνομης
κοινότητας της Castilla-La Mancha. Αριθμεί περίπου 83.000 πολίτες (2015) και είναι ο
δεύτερος πληθυσμός της επαρχίας.
Ένα μεγάλο μέρος του σχεδίου δράσης του Toledo επικεντρώθηκε στην κατασκευή
ενός νέου ποδηλατοδρόμου από την πόλη του Τολέδο έως τη συνοικία Santa Mª de
Benquerencia. Έτσι, το Εργαλείο HEAT χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμήσει τα οφέλη
του ποδηλατικού μονοπατιού στην υγεία, υποθέτοντας διαφορετικά επίπεδα χρήσης.
Βοήθησε επίσης στη σύγκριση των οφελών με το κόστος κατασκευής του μονοπατιού
(400.000 ευρώ).
Ιστορικό
Η ομάδα του σχεδίου συνεργάστηκε με το δημαρχείο του Τολέδο για να βρει χρήσιμα
δεδομένα κινητικότητας. Τα πιο πρόσφατα δεδομένα προέρχονται από το Σχέδιο
Αστικής Κινητικότητας του Τολέδο το 2012. Σημειώθηκε ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι
πρόσφατα, αλλά λόγω οικονομικών προβλημάτων, η έρευνα δεν επαναλήφθηκε.
Συλλογή και εκτίμηση δεδομένων
Το Σχέδιο Αστικής Κινητικότητας του Τολέδο (PMUS) περιλαμβάνει αναλύσεις
μοντέλων που εξηγούν την κινητικότητα, την παραγωγή ταξιδιών και τη χωρική
κατανομή από διαφορετικές τοποθεσίες. Μια έρευνα για τις μετακινήσεις με ποδήλατο
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πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2010, κατά τις καθημερινές και τις ημέρες του
Σαββατοκύριακου. Η ανάλυση αναφέρεται σε μετακινήσεις μεταξύ της παλιάς πόλης του
Τολέδο και της γειτονιάς Santa Mª de Benquerencia. Η κατανομή του αριθμού των ταξιδιών
με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το ιδιωτικό όχημα και άλλα (συμπεριλαμβανομένης της
ποδηλασίας και του περπατήματος) παρουσιάζεται παρακάτω.
Η παραπάνω έρευνα κατέδειξε τις ακόλουθες τιμές για τις μέσες ημερήσιες μετακινήσεις
και προς τις δύο κατευθύνσεις:
Δημόσια Μεταφορά
Ιδιωτική Μεταφορά
Άλλα
Σύνολο:

Ημερήσιες μετακινήσεις
6,660
18,000
8,640
33,300

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων βασίζονται
στον συνολικό αριθμό των μετακινήσεων ν και δεν βασίζονται στον αριθμό των ατόμων
που πραγματοποιούν ένα ταξίδι. Έτσι, κατά μέσο όρο, πραγματοποιούνται κάθε μέρα
33.300 μετακινήσεις μεταξύ του Τολέδο και της γειτονιάς Santa Mª de Benquerencia.

Ο υπολογισμός HEAT χρησιμοποίησε την απόσταση που κυμάνθηκε στα 4 χιλιόμετρα
καθώς αντιπροσωπεύει τη μέση απόσταση όλων των πιθανών ποδηλατικών
μετακινήσεων . Η νέα ποδηλατική διαδρομή συνδέει τη γειτονιά Santa Mª de
Benquerencia με το σιδηροδρομικό σταθμό, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στο Τολέδο,
το νέο νοσοκομείο (ακόμα υπό κατασκευή) και μερικές άλλες κοινωνικές τοποθεσίες.
Ως εκ τούτου, μερικοί άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν την ποδηλατική διαδρομή για να
κάνουν μια μετακίνηση σε ορισμένες από αυτές τις θέσεις αντί να κάνουν ποδηλασία σε
ολόκληρη την ποδηλατική διαδρομή.

Το εργαλείο HEAT χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθούν τα οφέλη για την υγεία από τη
μετάβαση από ορισμένες μηχανοκίνητες μεταφορές στην ποδηλασία. Θεωρήθηκε ότι οι
ποδηλάτες θα οδηγούσαν για κατά μέσον όρο 124 ημέρες / έτος (όπως συνιστάται στο
εργαλείο HEAT) και ότι το 90% των ανθρώπων θα έκανε ένα ταξίδι επιστροφής.
Οι υπολογισμοί HEAT εφαρμόζονται σε τρία διαφορετικά σενάρια:
α) Μετάβαση 5% από τη δημόσια ή ιδιωτική μεταφορά στην ποδηλασία.
β) Το 10% της μεταφοράς μεταβαίνει από δημόσιες ή ιδιωτικές μεταφορές στην ποδηλασία.
γ) Το 20% της μεταφοράς μεταβαίνει από δημόσιες ή ιδιωτικές μεταφορές στην ποδηλασία.
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α) Μετάβαση 5% από τη δημόσια ή ιδιωτική μεταφορά στην ποδηλασία.

HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour
The cycling data you have entered corresponds to an average of 901.82 km per person
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 7% (compared to
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of
cycling is: 916.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not
cycling regularly would be: 1.86
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is:
3,203,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 2 year build up for uptake of cycling and an assessment period
of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is: 			
308,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are: 			
3,083,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year,
444,000 EUR
This level of benefit is realised in year 8 when both health benefits and uptake of cycling have reached
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:				
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:
222,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:
2,220,000 EUR

Benefit-Cost Ratio
The total costs of:							
400,000 EUR
2,220,000 EUR
Should produce a total saving over 10 years of:
Assuming 5 year build up of benefits, 2 years build up of uptake, and discounting of 5% per year

5.55:1

The benefit to cost ratio is therefore:

Επιτυγχάνοντας μία μετατόπιση σε ποσοστό 5% από τις δημόσιες ή ιδιωτικές μεταφορές
στην ποδηλασία θα εξοικονομούσε λιγότερο από μία ζωή ανά έτος, αξία 222.000 ευρώ
ετησίως. Αυτό οδηγεί σε αναλογία οφέλους: κόστους άνω του 5:1.
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β) Το 10% της μεταφοράς μεταβαίνει από δημόσιες ή ιδιωτικές μεταφορές στην
ποδηλασία.

HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour
The cycling data you have entered corresponds to an average of 901.82 km per person
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 7% (compared to
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of
cycling is: 1832.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not
cycling regularly would be: 3.73
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is:
3,203,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 2 year build up for uptake of cycling and an assessment period
of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is: 		
617,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are: 		
6,166,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is:
887,000 EUR
This level of benefit is realised in year 8 when both health benefits and uptake of cycling have reached
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:				
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:		

444,000 EUR
4,439,000 EUR

Benefit-Cost Ratio
The total costs of:							
400,000 EUR
Should produce a total saving over 10 years of:
4,439,000 EUR
Assuming 5 year build up of benefits, 2 years build up of uptake, and discounting of 5% per year
11.10:1

The benefit to cost ratio is therefore:

Achieving a 10% shift from public or private transportation to biking would save less than one life per
year, valued at €444,000 per year. This results in a benefit:cost ratio of over 11:1.
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γ) Το 20% της μεταφοράς μεταβαίνει από δημόσιες ή ιδιωτικές μεταφορές στην
ποδηλασία.

HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour
The cycling data you have entered corresponds to an average of 901.82 km per person
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 7% (compared to
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of
cycling is: 3663.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not
cycling regularly would be: 7.45
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 3,203,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 2 year build up for uptake of cycling and an assessment period
of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is: 		
1,223,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are: 		
12,329,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is:
1,774,000 EUR
This level of benefit is realised in year 8 when both health benefits and uptake of cycling have reached
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:				
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:

888,000 EUR
8,876,000 EUR

Benefit-Cost Ratio
The total costs of:							
400,000 EUR
8,876,000 EUR
Should produce a total saving over 10 years of:
Assuming 5 year build up of benefits, 2 years build up of uptake, and discounting of 5% per year
22.19:1

The benefit to cost ratio is therefore:

Επιτυγχάνοντας μία μετατόπιση σε ποσοστό 20% από τις δημόσιες ή ιδιωτικές μεταφορές
στην ποδηλασία θα εξοικονομούσε λιγότερο από μία ζωή ανά έτος, εκτιμώμενη αξία στα
888.000 ευρώ ετησίως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια αναλογία οφέλους: κόστος άνω
του 22:1.
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Χρήση του Εργαλείου HEAT για την περιφερειακή κυβέρνηση της Castilla-La
Mancha
Αυτές οι εκτιμήσεις HEAT επέτρεψαν στην περιφερειακή κυβέρνηση της CastillaLa Mancha να ενισχύσει τα επιχειρήματα για την προώθηση των ενεργών σχεδίων
κινητικότητας. Το μήνυμα υγείας HEAT μπορεί να προστεθεί στα περιβαλλοντικά
μηνύματα σύμφωνα με τα οποία η ποδηλασία βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας, βελτιώνει την ποιότητα του αέρα, μειώνει τον θόρυβο και βελτιώνει την
ευημερία. Το γεγονός ότι το εργαλείο HEAT χρησιμοποιεί μια εκτίμηση σε ευρώ, καθιστά
ευκολότερη την κατανόηση για όλους τους πολίτες
Πίνακας 5: Βήμα προς βήμα προδιαγραφές HEAT για τη μελέτη περίπτωσης Toledo
Toledo
Σενάριο A (5%)

Σενάριο B
(10%)

Σενάριο Γ
(20%)

Τύπος Φυσικής Δραστηριότητας

Ποδηλασία

Ποδηλασία

Ποδηλασία

Τυπολογία Δεδομένων

Ταξίδια

Ταξίδια

Ταξίδια

Πόσα άτομα επωφελούνται

916

Μεμονωμένο χρονικό σημείο/Πριν και Μεμονωμένο
Μετά την Παρέμβαση
Σημείο
Μέση Απόσταση

Ημέρες ανά Έτος

4000 μέτρα
124

Τρέχουσα ποδηλασία ή αποτελέσματα Τρέχουσα
παρέμβασης
ποδηλασία
Ποσοστό θνησιμότητας για την
ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό θνησιμότητας για τη χώρα

Ισπανία 20-64

Νόμισμα

Ευρώ

VSL

Χρονική Περίοδος (Έτη)

Αναλογία Κέρδους Οφέλους
Ποσοστό Απομείωσης
Όφελος σε 10 ετία

Ισπανία

Ισπανία
3,202,968 €
10

Ναι
5%

€2,220,000

Μεμονωμένο
Σημείο
4000 μέτρα
1832
124

Τρέχουσα
ποδηλασία

Ισπανία 20-64
Ισπανία

Ισπανία
3,202,968 €
Ευρώ
10

Ναι
5%

€4,439,000

Μεμονωμένο
Σημείο
4000 μέτρα
3663
124

Τρέχουσα
ποδηλασία

Ισπανία 20-64
Ισπανία

Ισπανία
3,202,968 €
Ευρώ
10

Ναι
5%

€8,876,000

Σημείωση: Οι υπολογισμοί HEAT για τα Σενάρια 1, 2 και 3 χρησιμοποίησαν τη λειτουργία
Κέρδος - όφελος για την Ερώτηση HEAT 14. Το κόστος για την ανάπτυξη του νέου
ποδηλατικού μονοπατιού (Q15) υπολογίστηκε σε 400.000 €.

33

Μελέτη περίπτωσης 5: Palermo, Ιταλία

Επισκόπηση
Το Παλέρμο είναι μια πόλη στη βορειοδυτική ακτή της Σικελίας, με πληθυσμό περίπου 1,2
εκατομμύρια κατοίκους. Το Σχέδιο Δράσης UActivE επικεντρώνεται στα παιδιά σχολικής
ηλικίας, με στόχο τη δημιουργία σχολικής παιδείας που προωθεί τον ενεργό τρόπο ζωής
μεταξύ παιδιών και νέων και υποστηρίζει την ανάπτυξη σχολικών περιβαλλόντων που
διευκολύνουν και αυξάνουν την τακτική σωματική άσκηση, μειώνουν την αδράνεια και
εμποδίζουν την παιδική παχυσαρκία.
Εισαγωγή
Το σχέδιο δράσης της πόλης ορίζει σχέδια για τη δημιουργία: α) ενός Προγράμματος για
τα Αστικά Σχολικά Μονοπάτια - Αστική πεζοπορία από το σπίτι στο σχολείο και β)ενός
Προγράμματος Ενεργών Σχολικών Περιοχών.

Το Σχέδιο έχει αναπτυχθεί ως στρατηγική για την πόλη του Παλέρμο, υποστηριζόμενο
από τοπικές κυβερνήσεις, ακαδημαϊκούς, ΜΚΟ, επιχειρήσεις και τοπικές κοινότητες,
για την πραγματοποίηση μιας πιο υγιούς και φιλικής προς τη δραστηριότητα πόλης, με
αυξημένα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας στον τοπικό πληθυσμό.
Σημαντικό μέρος του Σχεδίου είναι να υποστηρίξει πολιτικές που θα εφαρμόσουν
αποτελεσματική στρατηγική και υποδομές με σκοπό να αυξήσουν την πρόσβαση και να
ενθαρρύνουν τη σωματική δραστηριότητα για όλα τα παιδιά των σχολείων. Μέρος της
προσέγγισης υπεράσπισης θα μπορούσε να τονίσει τα οικονομικά οφέλη της επένδυσης
σε πολιτικές που βοηθούν περισσότερους ανθρώπους να ωφελούν την υγεία τους
περπατώντας. Στην ιδανική περίπτωση, αυτό θα βασιζόταν σε δεδομένα σχετικά με τα
υπάρχοντα επίπεδα πεζοπορίας στην περιοχή του Παλέρμο και σε προβολή μελλοντικών
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αυξήσεων. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατό να βρεθούν αξιόπιστα δεδομένα για τα επίπεδα
ποδηλασίας και πεζοπορίας στην πόλη. Αντί αυτού, πραγματοποιήθηκε ένας υπολογισμός
βάσει μιας υποθετικής αύξησης, χρησιμοποιώντας δεδομένα του πληθυσμού.
Αξιολόγηση του οικονομικού αντίκτυπου των αυξανόμενων επιπέδων του
περπατήματος σε ολόκληρο τον πληθυσμό στο Παλέρμο

Παρόλο που το Σχέδιο επικεντρώνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας, είναι σημαντικό να
σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσα σε αυτό έχουν αντίκτυπο
στη συνολική σχολική κοινότητα. Επανεξετάζοντας την ευρύτερη σχολική κοινότητα
που θα περιλαμβάνει γονείς, οικογένειες και γενικό πληθυσμό, τα διαθέσιμα στοιχεία
δείχνουν ότι ο ενήλικος πληθυσμός στο Παλέρμο ηλικίας 20-74 ετών είναι περίπου
470.0004 (2016).

Στη συνέχεια, θέσαμε απλά την ερώτηση: «ποιά θα ήταν τα οφέλη, αν κάθε ενήλικας στο
Παλέρμο περπατούσε για μόλις δέκα λεπτά περισσότερο την ημέρα;». Ο αριθμός αυτός
είναι υποθετικός, αλλά βασίζεται επίσης σε αυτό που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια
λογική αύξηση επί του περπατήματος.

4 https://www.citypopulation.de/php/italy-sicilia.php?cityid=082053
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HEAT estimate

Reduced mortality as a result of changes in walking behaviour

The walking data you have entered corresponds to an average of 10 minutes per person
per day.
This level of walking provides an estimated protective benefit of: 5% (compared to
persons not walking regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of
walking is: 470,000.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not
walking regularly would be: 1,762
The number of deaths per year that are prevented by this level of walking is: 81

Economic value of walking
Currency: EUR, rounded to 1000

3,556,000 EUR
The value of statistical life of your population is: 		
287,144,000 EUR
The annual benefit, of this level of walking, per years is:
2,871,445,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are: 		
When future benefits are discounted by 5% per year:				
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is: 221,725,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:
2,217,254,000 EUR

Η χρήση του Εργαλείου HEAT δείχνει ότι εάν ο ενήλικος πληθυσμός του Παλέρμο
περπατούσε για 10 λεπτά επιπλέον κάθε μέρα, θα μπορούσαν να σωθούν 81 ζωές,
αξίας 222 εκατομμυρίων € ετησίως.
Τα αποτελέσματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν από τη CESIE και θα χρησιμοποιηθούν στο
μέλλον σε συνεργασία με τοπικούς εταίρους για την εκτίμηση κόστους / οφέλους για
την ανάπτυξη υποδομών με σκοπό την προώθηση του περπατήματος.
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Πίνακας 6: Βήμα προς βήμα προδιαγραφές HEAT για μελέτη περίπτωσης Palermo
Palermo
Τύπος Φυσικής Δραστηριότητας

Περπάτημα

Μεμονωμένο Χρονικό Σημείο /Πριν
και Μετά την Παρέμβαση

Μεμονωμένο Σημείο

Τυπολογία Δεδομένων

Μέσος χρόνος περπατήματος /
λεπτά ώρες Η’ Μέση Απόσταση
Ημέρες ανά Έτος

Πόσα άτομα επωφελούνται;

Διάρκεια

10 minuti

Δεν απαιτείται (μέσος όρος ανά ημέρα)
470,000

Τρέχουσα πεζοπορία ή
αποτελέσαματα παρέμβασης

Τρέχουσα πεζοπορία

Ποσοστό θνησιμότητας για την
ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό θνησιμότητας για τη
χώρα

20-74

Ιταλία

Ιταλία 3,555,826 €

VSL

Νόμισμα

Χρονική περίοδος (Έτη))

Αναλογία Κόστους Οφέλους
Ποσοστό απομείωσης

Ευρώ
10

Δεν έχουν εισαχθεί δεδομένα κόστους
5%

Τρέχουσα αξία ετήσιου οικονομικού
όφελους

2.217.254€
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ΣΥΖΉΤΗΣΗ
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Συζήτηση
Ο στόχος του παρόντοςεγχειρίδιου είναι να περιγράψει και να εξηγήσει πώς οι εταίροι του
προγράμματος SPAcE κατανοούν το εργαλείο HEAT, πώς το ενσωματώνουν στα σχέδια
δράσης τους και πώς το χρησιμοποιούν στους χώρους μελέτης περίπτωσης, με σκοπό
να βοηθήσουν να αναπτύξουν τα σχέδιά τους για την πεζοπορία και την ποδηλασία.
Όπως έχουν δείξει οι μελέτες περίπτωσης, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους το
εργαλείο HEAT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του οικονομικού αντίκτυπου
της αυξημένης πεζοπορίας και ποδηλασίας και τις διαφορετικές προσεγγίσεις για τον
τρόπο με τον οποίο αυτές οι πληροφορίες μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Και
στις πέντε μελέτες περίπτωσης του SPACE πραγματοποιήθηκαν προβολές, καθώς τα
έργα δεν είχαν αρχίσει να δουλεύουν για την αύξηση των επιπέδων της ποδηλασίας
και της πεζοπορίας. Αυτοί οι υπολογισμοί χρησιμοποιήθηκαν συνεπώς ως μέρος των
γενικών προσπαθειών για την προαγωγή της ποδηλασίας και του περπατήματος και
συγκεκριμένα για την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Ενώ είναι αδύνατο να διαχωριστεί
ο συγκεκριμένος αντίκτυπος που είχαν αυτοί οι υπολογισμοί στις αποφάσεις
χρηματοδότησης, σε όλες τις περιπτώσεις οι εταίροι του SPACE ανέφεραν ότι η
διαδικασία και οι υπολογισμοί που προέκυψαν υπήρξαν χρήσιμοι.

Η εφαρμογή του HEAT στο πλαίσιο του πρόγράμμαος δεν ήταν όμως χωρίς προβλήματα.
Πολλοί από τους εταίρους του SPACE είχαν αρχικά σημαντικές δυσκολίες να δουλέψουν
με το εργαλείο HEAT και ορισμένοι χρειάστηκαν σημαντική βοήθεια καθ ‘όλη τη διάρκεια.
Κατά κάποιο τρόπο, αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς οι εταίροι του SPACE δεν ήταν
κυρίως προγραμματιστές μεταφορών ή οικονομολόγοι. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι η ομάδα WHO HEAT εργάστηκε σκληρά για να καταστήσει το HEAT όσο το
δυνατόν πιο εύκολο στη χρήση και μια αναθεωρημένη έκδοση του HEAT έχει ήδη λάβει
υπόψη ορισμένα από τα σχόλια που προέκυψαν από το σχέδιο SPAcE. Το σχέδιο έχει
δείξει ότι αυτές οι προσπάθειες για την αύξηση της χρηστικότητας του HEAT πρέπει
να συνεχιστούν, εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από ένα ευρύτερο φάσμα πιθανών
παραληπτών
Το κύριο εμπόδιο που αντιμετώπισαν οι εταίροι του SPACE ήταν να βρουν τα δεδομένα
για να εισαγάγουν στο εργαλείο HEAT ή για να τα μετατρέψουν στη σωστή μορφή ώστε
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το HEAT. Οι περισσότεροι από τους εταίρους
του SPACE αντιμετώπισαν έλλειψη τοπικών δεδομένων σχετικά με το περπάτημα και
την ποδηλασία και έπρεπε να διεξάγουν τις δικές τους μικρές έρευνες. Σε ορισμένες
περιπτώσεις αυτές παρήγαγαν αρκετά αναξιόπιστες εκτιμήσεις. Άλλοι αντιμετώπισαν
προβλήματα στη μετάφραση τυποποιημένων δεδομένων από έρευνες διαδρομών
στη μορφή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από το HEAT. Υπάρχει σαφώς η
ανάγκη συνεχούς κατάρτισης σε αυτό το ζήτημα και η προώθηση της ενσωμάτωσης
του περπατήματος και της ποδηλασίας σε τυποποιημένες έρευνες για τις μεταφορές,
τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
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Εν ολίγοις, το εργαλείο HEAT υπήρξε μια χρήσιμη άποψη του σχεδίου SPACE, αλλά ήταν
πιο δύσκολο να εφαρμοστεί από ό,τι νομίζαμε, όταν το έργο βρισκόταν στα στάδια
ανάπτυξής του. Απαιτούνται πιο τυποποιημένα δεδομένα σχετικά με την πεζοπορία και
την ποδηλασία, καθώς και μεγαλύτερη κατάρτιση και βοήθεια για τους μελλοντικούς
χρήστες του HEAT.
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Maqueda πεζοδρομημένη ζώνη και

www.activeenvironments.eu
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Supporting Policy and Action for Active Environments

www.activeenvironments.eu

facebook.com/ActiveEnvironments
twitter.com/SPAcE_UActivE

c e s i e
the world is only one creature
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