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IEVADS

Iepazīšanās ar SPAcE projektu

Rīcības un atbalsta politikas aktīvas vides veidošanā (SPAcE) ) ir sadarbības projekts
trīs gadu garumā, kurš tika daļēji finansēts no programmas Sports: iesaistošā sadarbība
Erasmus+ programmas ietvaros.

Projektā tika vienkopus apvienoti 10 projekta partneri no 8 dažādām ES valstīm, ar mērķi
izveidot ilgtspējīgu pilsētvidi ES pilsētās un ciemos visā ES.
SPAcE projekta galvenais mērķis ir rosināt sabiedrību izdarīt izvēli par labu veselīgam
dzīvesveidam, motivējot to ar veselīgas pilsētvides izveidošanu. SPAcE uzdevums ir
palielināt projektā iesaistīto iedzīvotāju fiziskās aktivitātes līmeni,sniegt atbalstu, un
veicināt sociālo integrāciju, pateicoties aktīvākai līdzdalībai.

Dokumenta mērķis

Šī dokumenta mērķis ir sniegt vadlīnijas staigāšanas vai riteņbraukšanas
ekonomisko ieguvumu
novērtēšanai,
izmantojot
Pasaules
Veselības
organizācijas
veselības ekonomisko ieguvumu novērtēšanas rīku (HEAT).
Šis dokuments papildina esošo HEAT informatīvo materiālu bāzi, kas satur
visaptverošas vadlīnijas lietotājiem, bezmaksas apmācības tiešsaistē un pašu rīku, kas
pieejams vietnē http://www.heatwalkingcycling.org/
Šajā dokumentā ir iekļauti pieci SPAcE projekta izpētes dati, kas parāda, kā
organizācijas, kas vēlas novērtēt potenciālo pozitīvo ietekmi no staigāšanas vai
riteņbraukšanas, var izmantot HEAT rīku.
Šis dokuments ir trešais no trim projekta dokumentiem. Tas papildina:

• Vide fiziskai aktivitātei Eiropā - izpētes datu un piemēru pārskats. (Cavill, 2017).
• Kā izveidot aktīvas pilsētvides (Urban Active Environment (UActivE)) rīcības
plānu: iegūtā informācija un izpētes dati no SPAcE projekta (Crone et al., 2017).
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HEAT pārskats

Kas ir HEAT?
Veselības ekonomiskās ietekmes novērtējuma rīks The Health Economic Assessment Tool
(HEAT, http://www.heatwalkingcycling.org) ir tiešsaistē pieejams rīks, ar kura palīdzību
var novērtēt ieguvumus, ko sniedz staigāšana un riteņbraukšana, tādējādi samazinot
iedzīvotāju mirstības rādītājus.
Šo rīku izveidoja ekspertu grupa Pasaules Veselības organizācijas vadībā; aprēķinos tiek
izmantoti jaunākie izpētes dati par fiziskās aktivitātes ietekmi uz veselību.
Kādiem mērķiem var izmantot HEAT?
HEAT ir paredzēts izmantošanai galvenokārt trim mērķiem:

• novērtēt staigāšanas vai riteņbraukšanas ekonomisko ieguvumu pašreizējā situācijā;
• novērtēt intervences ekonomisko ieguvumu, palielinot staigāšanas vai riteņbraukšanas
biežumu;

• novērtēt ekonomisko ieguvumu no potenciālā hipotētiskā staigāšanas vai riteņbraukšanas
biežuma palielināšanas.
Kādi aprēķini ir HEAT pamatā?
HEAT izmanto publicētos datus par relatīvajiem riskiem visa veida mirstības rādītājiem
staigāšanas vai riteņbraukšanas rezultātā, tie tiek attiecināti uz šī brīža staigāšanas vai
riteņbraukšanas biežumu, un tiek novērtēta mirstības līmeņa samazināšanās iespēja.
Rīks piešķir ekonomisko vērtību visa veida mirstības rādītājiem, izmantojot “statistiskās
dzīves vērtību” (VSL).

Kādi dati ir nepieciešami?
Atkarībā no novērtējuma mērķa, var tikt izmantoti dati par vienu konkrētu periodu
(piemēram, pašreizējais riteņbraukšanas līmenis) vai dati pirms un pēc intervences
(piemēram, riteņbraukšanas līmenis pirms un pēc veloceliņa izveides).
Lietotājiem ir jāiesniedz dati par vidējo pārvietošanās attālumu ar kājām vai ar velosipēdu
(laika izteiksmē, distancē, soļu skaitā vai braucienu skaitā) un vidējo biežumu (dienā/
nedēļā/vai mēnesī).
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Kādi ir HEAT ierobežojumi?
HEAT neveic novērtējumus jaunu cilvēku (<20 gadi) grupā, atsevišķiem cilvēkiem vai
mazām cilvēku grupām.

Vai ir pieejami soli pa solim HEAT izpētes dati?
Šajā dokumentā ir sniegti izpētes dati par pieciem SPAcE projektiem. Tie visi ir sniegti
soli pa solim, lai pēc iespējas labāk palīdzētu veikt HEAT implementāciju citos reģionos.
Pielikumā ir sniegta papildus izpētes informācija, kas parāda visus soļus, kas veikti
saistībā ar HEAT novērtējumu.
Kur es varu uzzināt vairāk par HEAT?
Ir pieejami vairāki bezmaksas resursi izpētei un lejupielādei HEAT vietnē
(http://www.heatwalkingcycling.org) ftai skaitā lietotāja rokasgrāmata, piemēri un
bezmaksas tiešsaistes apmācība. Tajos ir ietvertas metodoloģiskās vadlīnijas, zinātnisko
pierādījumu datu pārskati un instrukcijas.
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HEAT IZPĒTES DATI
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HEAT izpētes dati

SPAcE projekta ietvaros sadarbības partneri veica rīcības plānu izstrādi ar
rekomendācijām savās pilsētās, lai uzlabotu staigāšanas vai riteņbraukšanas
iespējas. Daļa no šī procesa ietver staigāšanas un riteņbraukšanas atbalstu no vietējo
(un, iespējams, valsts līmeņa) lēmumu pieņēmēju vidus, lai tie veiktu investīcijas
kājāmgājējiem un riteņbraucējiem paredzētajā infrastruktūrā un pierādītu, ka šādas
investīcijas atmaksājas. Šajā aspektā HEAT sevi pierādīja kā īpaši vērtīgu rīku, jo izpētes
datiem tika pievienota ekonomiskā vērtība par to, kāds ekonomiskais uzlabojums
sagaidāms, ja tiks veiktas darbības. SPAcE izpētes datu iegūšanas vietas un HEAT
izmantošanas mērķi ir apkopoti 1. tabulā, tālāk tekstā seko HEAT pielietošanas izpētes
dati. Visi novērtējumi tika veikti 2017. gada septembrī, izmantojot HEAT versiju 2.3.
1. tabula. HEAT izpētes datu pārskats.
Gadījuma izpēte

Valsts

HEAT fokuss

Vide

1. Trikala

Grieķija

Riteņbraukšana

Pilsēta

2. Tukums

3. Brašova

Latvija

Rumānija

Riteņbraukšana

Pilsēta

4. Toledo

Spānija

Pilsēta un
Riteņbraukšana piepilsētas

5. Palermo

Itālija

Riteņbraukšana

Staigāšana
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Pilsēta

Pilsēta

Pieeja
Šī brīža situācijas
novērtējums un
plānošana
Plānošana

Šī brīža situācijas
novērtējums un
plānošana
Plānošana

Plānošana

Gadījuma izpēte nr. 1 – Trikala, Grieķija
Pārskats

Trikala ir pilsēta centrālajā Grieķijā. Trikalas pašvaldībā ir pilsēta Trikala un 39 citas
mazāk apdzīvotas vietas. Tās platība ir 608 kvadrātkilometri un iedzīvotāju skaits ir
aptuveni 75 000.
Trikalas rīcības plāns, galvenokārt tika koncentrēts uz riteņbraucēju skaita palielināšanu,
veicot investīcijas veloinfrastruktūrā.

Datu iegūšana un pārvaldība

Trikalas pašvaldība uzsāka pašreizējās riteņbraukšanas līmeņa ekonomiskās ietekmes
novērtējumu Trikalā, kā arī veica ekonomisko ietekmi nākotnes riteņbraukšanas līmeņa
pieaugumam no plānotās pašvaldības politikas un infrastruktūras attīstības.

Raccolte e gestione dei dati

2016. gada septembrī pašvaldība veica aptauju, lai iegūtu datus HEAT novērtējumam un
atbalstītu sava rīcības plāna izveidi. Pašvaldība apkopoja 360 drukātas un 198 tiešsaistes
aptaujas no Trikalas iedzīvotājiem. Tajās ietvertie jautājumi aptvēra dažādas tēmas,
piemēram, viedokli par pašreizējo veloceliņu stāvokli; viedokļus par to paplašināšanu;
cik viegli ir pārvietoties ar velosipēdu; papildu celiņu sniegtās priekšrocības, utt. Šī
informācija tiks izmantota, lai atbalstītu tādu politiku izstrādi, kas veicinātu aktīvo
pārvietošanos. Aptaujā tika arī jautāts, cik dienas nedēļā respondenti pārvietojas ar
velosipēdu, kā arī vidējo nobraukto attālumu. No 558 respondentiem tika iegūtas 255
derīgas anketas (izslēdzot tos, kas nebija vecuma grupā no 20 līdz 64 gadu vecumam,
tos, kam nav velosipēda, kā arī tos, kas to izmanto retāk kā reizi mēnesī). No šiem
paraugiem tika secināts, ka vidējais riteņbraukšanas dienu skaits nedēļā bija 5,04 un
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vidējais nobrauktais attālums dienā bija 1,8km. Tika aprēķināts, ka cilvēki, kas brauca
ar velosipēdu pilsētā, to darīja vidēji 200 dienas gadā, ņemot vērā laikapstākļus Grieķijā.

Iedzīvotāju skaita dati tika iegūti no jaunākajiem (2011.) Grieķijas tautas skaitīšanas
biroja datiem, kuros minēts, ka Trikalas pilsētā dzīvo 33 349 cilvēku vecuma grupā
no 20 līdz 65 gadiem. Nacionālās riteņbraukšanas popularitātes aptaujas (2012.)
rezultāti parādīja, ka Tesālijas reģionā, Grieķijā velosipēdu ikdienā izmanto 15%
respondentu (salīdzinot ar 2,5% lietotāju Grieķijā kopumā). Balstoties uz iepriekš
minētajiem datiem, pašlaik Trikalā ir aptuveni 5000 aktīvo velobraucēju. Ievadot šos
datus HEAT rīkā, tika aprēķināta pašreizējā riteņbraukšanas radītā ekonomiskā ietekme.
Pašreizējās riteņbraukšanas popularitātes apmēra sniegtie ekonomiskie ieguvumi pēc
10 gadiem būs 7 475 000 eiro. Citas prognozes tika aprēķinātas atbilstoši pašvaldības
uzstādītajiem mērķiem riteņbraukšanas popularizēšanā. Tie ir redzami turpmāk, kopā
ar HEAT novērtējumu rezultātiem. 2. tabulā ir sniegta sākotnējā novērtējuma detalizēta
specifikācija un trīs prognozes. Paredzēts, ka pašvaldība šos rezultātus izmantos, lai
aprēķinātu veloinfrastruktūras izveides rentabilitāti.
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1. prognoze: ja velobraucēju skaits pašvaldībā palielinās par 3%, tad ekonomiskais
ieguvums 10 gadu laikā būs 8 970 000 eiro.

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

2. prognoze: ja velobraucēju vidējais nobrauktais attālums palielinās par 500 m,
tad ekonomiskais ieguvums 10 gadu laikā būs 9 395 000 eiro.

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

3. prognoze: ja velobraucēju skaits pašvaldībā palielinās par 3% UN vidējais
nobrauktais attālums palielinās par 500 m, tad ekonomiskais ieguvums 10 gadu
laikā būs 11 274 000 eiro.

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

2. tabula. HEAT specifikācijas Trikalas gadījuma izpētei soli pa solim.

Fiziskās
aktivitātes veids
Vienā konkrētā
periodā/
pirms un pēc
intervences

Datu veids

Vidējais
nobrauktais
attālums
Vidējais
nobrauktais
attālums
Cik cilvēku gūst
labumu?

Sākumpozīcija

1. prognoze

2. prognoze

3. prognoze

Riteņbraukšana

Riteņbraukšana

Riteņbraukšana

Riteņbraukšana

Viens periods

Viens periods

Viens periods

Viens periods

1830m

1830m

2300m

2300m

Attālums

200

5000

Pašreizējā
Pašreizējā
riteņbraukšanas
riteņbraukšana
popularitāte
s popularitāte
vai intervences
ietekme
Mirstības līmenis
20-64
vecuma grupā
Mirstības līmenis
Grieķija
valstī
VSL

Valūta

Laika periods
(gados)

Rentabilitāte

Diskonta likme

Gada ieguvumu
pašreizējā
vērtība

Attālums

200
6000

Pašreizējā
riteņbraukšana
s popularitāte

20-64

Grieķija

Attālums

Attālums

200

200

5000

6000

Pašreizējā
riteņbraukšana
s popularitāte

20-64

Grieķija

Pašreizējā
riteņbraukšana
s popularitāte

20-64

Grieķija

Grieķija

2 690 703€

Grecia
€2,690,703

Grecia
€2,690,703

Grecia
€2,690,703

10

10

10

10

Eiro
Nē

5%

748 000€

Eiro
Nē

5%

897 000€
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Eiro
Nē

5%

940 000€

Eiro
Nē

5%

1 127 000€

Gadījuma izpēte nr. 2 – Tukums, Latvija
Pārskats

Tukums ir neliela pilsēta Latvijā. Tukumā HEAT rīks tika izmantots vispārīgiem aizstāvības
nolūkiem, lai pārliecinātu lēmumu pieņēmējus ieguldīt velobraukšanas un staigāšanas
popularizēšanā, parādot ekonomiskos ieguvumus, ko sniedz biežāka pārvietošanās ar
velosipēdu vai kājām pilsētā.

Datu iegūšana

2016. gadā SKDS pētījumu centrs veica iedzīvotāju aptauju “Tukuma pašvaldības sniegto
pakalpojumu novērtējums”. 1. attēlā redzams pārvietošanās līdzekļu izvēles sadalījums
pilsētā.
1. attēls. Dažādi iedzīvotāju izvēlēti pārvietošanās līdzekļi Tukumā, 2016. gadā (n=405)
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Aptaujas rezultāti parādīja:

Riteņbraukšana
• 12,5% brauc ar velosipēdu katru dienu
• 16,9% brauc vismaz reizi nedēļā
• 12,3% brauc retāk kā reizi nedēļā
Staigāšana
• 69,9% staigā katru dienu
• 13% staigā vismaz reizi nedēļā
• 5% staigā retāk kā reizi nedēļā

2015. gadā Tukumā bija 17 887 iedzīvotāju darbspējas vecumā 1.

Si è, dunque, scelto di analizzare gli spostamenti in bicicletta, dal momento che sarebbe
stato più semplice ottenere dei dati utili a sostegno. Incrociando i dati percentuali e le
statistiche demografiche, ne risulta che:
• 2236 respondentu atbildēja, ka brauc ar velosipēdu katru dienu (12,5% no 17
887);
• 3023 respondentu atbildēja, ka brauc ar velosipēdu vismaz reizi nedēļā (16,9% no
17 887);
• 2200 respondentu atbildēja, ka brauc ar velosipēdu retā kā reizi nedēļā (12,3% no
17 887).

Tātad Tukumā kopā ir 7459 cilvēku, kas apgalvo, ka viņi pārvietojas ar velosipēdu
starp “mazāk nekā reizi nedēļā” un “katru dienu”. Tika secināts, ka rādītāji par ikdienas
velobraucējiem šķiet pārāk augsti, pielīdzinot iedzīvotāju skaitam: maz ticams, ka pilsētā
2000 cilvēku katru dienu brauc ar velosipēdu.
Tādēļ tika izlemts aprēķināt ieguvumus, balstoties uz šādu scenāriju:

Kāds būtu ieguvums, ja mēs pārliecinātu ikvienu Tukumā, kam ir velosipēds, un kurš retu
reizi ar to brauc, izmantot to vismaz 3 reizes nedēļā?
Mums nebija informācijas par katra brauciena attālumu, tādēļ mēs pieņēmām vidējo
attālumu 3 km.2 Tas nozīmē, ka riteņbraukšanas dienā cilvēks nobrauc vidēji 6 km (t.i.
turp-atpakaļ 3 km katrā virzienā).

1 Fonte: Comune di Tukums
2 https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/pedestrians/pedestrians_and_cyclists_unprotected_road_users/walking_and_cycling_as_

transport_modes_en
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Tādējādi ar HEAT rīku mēs ieguvām šādus aprēķinus:

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

Noslēgumā, ja mēs Tukumā koncentrējamies uz cilvēkiem, kas ir pārvietojušies ar
velosipēdu pēdējā gada laikā, un mudinām viņus pārvietoties ar velosipēdu trīs
reizes nedēļā, mēs glābtu trīs dzīvības gadā. Tas tiek novērtēts ar 2,5 miljoniem eiro
gadā.
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3. tabula. HEAT specifikācijas Tukuma gadījuma izpētei soli pa solim.
Tukums
Fiziskās aktivitātes veids

Riteņbraukšana

Vienā konkrētā periodā/pirms un
pēc intervences

Viens periods

Datu veids

Attālums

Vidējais nobrauktais attālums

6km

Dienas gadā

Cik cilvēku gūst labumu?

Pašreizējā staigāšanas
popularitāte vai intervences
ietekme

156 (3 reizes nedēļā)
7,459

Pašreizējā riteņbraukšanas popularitāte

Mirstības līmenis vecuma grupā

20-64

Mirstības līmenis valstī

Latvija

Latvija 981 000€

VSL

Valūta

Eiro

Laika periods (gados)

10

Rentabilitāte

Nav ievadīti izmaksu dati

Diskonta likme

5%

Gada ieguvumu pašreizējā vērtība

2 507 000€
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Gadījuma izpēte nr. 3 – Brašova, Rumānija
Pārskats

Brašova ir Rumānijas centrālās daļas lielākā pilsēta ar aptuveni 290 000 iedzīvotājiem.
Brašovas rīcības plāns paredz vairākas iniciatīvas, lai popularizētu riteņbraukšanu un
staigāšanu pilsētā.

Ievads

Viena no galvenajām problēmām Brašovā ir statistikas datu trūkums jautājumos par
fiziskajām aktivitātēm kopumā, un it īpaši par riteņbraukšanu. Tādēļ SPACE projekta
komanda veica riteņbraucēju aptauju, izmantojot aptaujas veidlapas internetā. Aptaujas
mērķis bija noteikt, cik bieži cilvēki pašlaik izmanto velosipēdu, kādam nolūkam, un cik
bieži viņi pārvietotos ar velosipēdu, ja infrastruktūra būtu uzlabota.
Aptaujas rezultāti parādīja:
• riteņbraucēji pārvietojas ar velosipēdu vidēji 41 minūti, 4 dienas nedēļā;
• galvenais riteņbraukšanas iemesls ir pārvietošanās uz/no skolas, darba, veikala, utt.;
• ja infrastruktūra būtu uzlabota, aptaujas dalībnieki pārvietotos ar velosipēdu apmēram
92 minūtes dienā un 6 dienas nedēļā.

Projekta komandai šķita, ka šīs aptaujas rezultāti ir pārlieku optimistiski un tos vairāk
jāuztver kā tieksmi redzēt kaut ko tādu, ko gribētos, nevis kā striktu realitāti. Īpaši tas
ir saistīts ar 2015. gadā publicēto Brašovas pašvaldībai izveidoto Ilgtspējīgas pilsētu
mobilitātes plānu (SUMP), ko izstrādāja Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas
finansēts konsorcijs. Tajā minēti 405 000 braucieni dienā pilsētā, bet tikai 0,2% bija
braucieni ar velosipēdu - tikai 810 braucieni dienā. Šie dati gan neatbilst vietējās
riteņbraucēju asociācijas sniegtajai informācijai, ka 2000–3000 regulāri cilvēku
pārvietojas ar velosipēdu.
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Kaut gan mūsu veiktā aptauja bija interesanta, šķiet, ka tās rezultāti tomēr parāda
pārvērtētu riteņbraucēju skaitu. Bija redzams, ka respondenti bija galvenokārt cilvēki,
kas regulāri pārvietojas ar velosipēdu (92% respondentu). Tādēļ mēs izlēmām izmantot
SUMP rezultātus, jo tas ir oficiāls dokuments, ko apstiprinājusi vietējā institūcija.

Kā sākumpozīciju mēs izmantojām riteņbraukšanas daļu (0,2% braucienu) un modelējām
scenārijus, balstoties uz to, kā būtu, ja riteņbraukšana Brašovā būtu tikpat izplatīta kā citās
Eiropas pilsētās. Brašovas rīcības plāna vīzija ir: Brašova – pilsēta, kur riteņbraukšana
ir dzīvesveids. Balstoties uz pirms intervences pieejamajiem datiem un apvienojot tos ar
ļoti ambiciozo vīziju par to, ko cilvēki vēlas sasniegt, tika izstrādāti trīs dažādi scenāriji:
1. Ja riteņbraukšanas popularitāte Brašovā būtu 2% (kā Bratislavā)?

2. Ja riteņbraukšanas popularitāte Brašovā būtu 10,1% (kā Zagrebā)?
3. Ja riteņbraukšanas popularitāte Brašovā būtu 32% (kā Amsterdamā3)?

3 https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
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Tādējādi tika iegūti HEAT aprēķiniem nepieciešamie sākotnējie dati:

1. Ja riteņbraukšanas popularitāte Brašovā būtu 2% (kā Bratislavā)?

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:
the average annual benefit, averaged over 10 years is: 			
879,000 EUR
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

Ja riteņbraukšanas popularitāte paaugstinātos līdz Bratislavas līmenim (no 0,2% līdz 2%
visu braucienu), tad gadā tiktu glābtas 1,6 dzīvības. Tas tiek novērtēts ar 626 000 eiro
gadā.
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2. Ja riteņbraukšanas popularitāte Brašovā būtu 10,1% (kā Zagrebā)?

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

Ja riteņbraukšanas popularitāte paaugstinātos līdz Zagrebas līmenim (no 0,2% līdz
10,1% visu braucienu), tad gadā tiktu glābtas 8,9 dzīvības. Tas tiek novērtēts ar 3 480
000 eiro gadā.
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3. Ja riteņbraukšanas popularitāte Brašovā būtu 32% (kā Amsterdamā4)? - šajā brīdī
tiktu sasniegts vīzijas mērķis.

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

Ja riteņbraukšanas popularitāte paaugstinātos līdz Amsterdamas līmenim (no 0,2% līdz
32% visu braucienu), tad gadā tiktu glābtas 28,3 dzīvības. Tas tiek novērtēts ar 11 066
000 eiro gadā.

4 https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
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4. tabula. HEAT specifikācijas Brašovas gadījuma izpētei soli pa solim.
Brašova
1. scenārijs
(Bratislava)

2. scenārijs
(Zagreba)

3. scenārijs
(Amsterdama)

Pirms/pēc

Pirms/pēc

Pirms/pēc

Pirms/pēc

Kopējais skaits

Kopējais skaits

Kopējais skaits

Kopējais skaits

40,905
(10,1% no
kopējā
405 000)

129,600
(32% no kopējā
405 000)

Sākumpozīcija
Fiziskās
aktivitātes veids

Situazione
attuale/ pre/
post-intervento

Datu veids

Vidēji uz pieaugušo/kopējais
skaits

Braucienu skaits
dienā
Braucienu
proporcija –
braucieni ar
velosipēdu

Prognozētais
cilvēku skaits

% turp-atpakaļ
Dienas gadā
Ilgums

Riteņbraukšana Riteņbraukšana Riteņbraukšana Riteņbraukšana

Braucieni

Braucieni

810
8,100
(0,2% no kopējā (2% no kopējā
405 000)
405 000)

Braucieni

100

100

Balstoties
uz turp un
atpakaļceļa
braucieniem

Balstoties
uz turp un
atpakaļceļa
braucieniem

Balstoties
uz turp un
atpakaļceļa
braucieniem

Balstoties
uz turp un
atpakaļceļa
braucieniem

124

124

124

124

90%

41 minūte
(no aptaujas)

90%

41 minūte
(no aptaujas)
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100

Braucieni

90%

41 minūte
(no aptaujas)

100

90%

41 minūte
(no aptaujas)

Cik cilvēku gūst
labumu?

vēl 4009

vēl 22 275

vēl 70 834

Intervence

Intervence

Intervence

Intervence

50%

50%

50%

50%

Mirstības līmenis
vecuma grupā

Rumānija
20-64 gadi

Rumānija
20-64 gadi

Rumānija
20-64 gadi

Rumānija
20-64 gadi

VSL

Rumānija
€851,697

Rumānija
€851,697

Rumānija
€851,697

Rumānija
€851,697

10

10

10

10

Pašreizējā
riteņbraukšanas
popularitāte
vai intervences
ietekme
Riteņbraukšanas
proporcija, kas
attiecināma uz
intervenci

Valūta

Laika periods
(gados)

Laiks, kas
nepieciešams, lai
sasniegtu pilnu
riteņbraukšanas
transportu
Rentabilitāte
Diskonta likme

Gada ieguvumu
pašreizējā vērtība

446 (aprēķins
balstīts uz turp
un atpakaļceļa
braucieniem)

Eiro

Eiro

Eiro

Eiro

3 gadi

3 gadi

3 gadi

3 gadi

Nav

Nav

Nav

Nav

626,000€

3,480,000€

11,066,000€

5%

5%
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5%

5%

Gadījuma izpēte nr. 4 – Toledo, Spānija
Jaunā veloceliņa radītā iespaida uz veselību ekonomiskais novērtējums

Pārskats
Toledo ir pašvaldība un pilsēta Spānijā, Kastīlijas-Lamančas autonomā reģiona
galvaspilsēta. Tajā ir aptuveni 83,000 iedzīvotāju (2015.) un tā ir otra visvairāk apdzīvotā
pašvaldība provincē.

Lielākā daļa Toledo pilsētas rīcības plāna bija koncentrēti uz jaunu veloceliņu izbūvi no
Toledo pilsētas uz Santa Mª de Benquerencia apkārtni. HEAT tika izmantots, lai noteiktu
veloceliņa sniegto labumu veselībai, pieņemot atšķirīgos lietošanas rādītājus. Tas arī
palīdzēja salīdzināt priekšrocības ar veloceliņa izbūves izmaksām (400 000).
Pamata informācija
Projekta komanda strādāja kopā ar Toledo pilsētas domi, lai iegūtu izmantojamu
mobilitātes informāciju. Jaunākā informācija iegūta no 2012. gada Toledo Ilgtspējīgas
pilsētu mobilitātes plāna (2012 Toledo Sustainable Urban Mobility Plan). Tajā tika
norādīts, ka informācija nav visjaunākā, bet finansiālu problēmu dēļ aptauja netika
atkārtota.

Datu vākšana un izvērtēšana
Toledo Ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāns (PMUS) ietver analīzes modelēšanu,
izskaidrojot mobilitāti, braucienu veidošanos un telpisko sadalījumu dažādās vietās.
Pārvietošanās aptauja notika 2010. gada oktobrī gan darbadienās, gan brīvdienās.
Analīze atsaucās uz braucieniem starp Toledo vecpilsētu un Santa Mª de Benquerencia
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apkārtni. Sabiedriskā transporta, privātā transporta un citu transportlīdzekļu braucienu
uzskaitījums (ieskaitot riteņbraukšanu un staigāšanu) ir norādīts zemāk.
Tajā norādītas šādas vidējās braucienu vērtības abos virzienos:
Ikdienas braucieni
Trasporto privato
Altro
Totale:

Ikdienas braucieni
6,660
18,000
8,640
33,300

Svarīgi piebilst, ka šīs analīzes rezultāti ir balstīti uz kopējo braucienu skaitu, nevis
uz cilvēku skaitu, kuri dodas šajos braucienos. Tātad katru dienu vidēji notiek 33 300
pārbraucienu starp Toledo un Santa Mª de Benquerencia.

HEAT aprēķinos izmantots 4 km nobrauktais attālums, jo tas atspoguļo visu iespējamo
pārbaucienu tiešo attālumu. Jaunais veloceliņš savieno Santa Mª de Benquerencia ar
dzelzceļa staciju, lielāko komerciālo centru Toledo, jauno slimnīcu (arvien būvniecības
stadijā) un vairākas citas vietas. Tāpēc vairāki cilvēki izmantos veloceliņus, lai dotos uz
kādu no šīm vietām tā vietā, lai mērotu pilnu maršrutu.
HEAT rīks tika izmantots, lai noteiktu iegūtos veselības uzlabojumus, nomainot motorizētu
pārvietošanos uz riteņbraukšanu. Tiek pieņemts, ka velosipēdisti vidēji brauks 124
dienas/gadā (kā iesaka HEAT) un 90% cilvēku brauks turp un atpakaļ.

HEAT aprēķini tiek izmantoti trīs dažādos scenārijos:
a) 5% no satiksmes dalībniekiem pārsēdīsies no sabiedriskā vai privātā transporta uz
velosipēdu;
b) 10% no satiksmes dalībniekiem pārsēdīsies no sabiedriskā vai privātā transporta uz
velosipēdu;
c) 20% no satiksmes dalībniekiem pārsēdīsies no sabiedriskā vai privātā transporta uz
velosipēdu.
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a) 5% no satiksmes dalībniekiem pārsēdīsies no sabiedriskā vai privātā transporta
uz velosipēdu

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
Should produce a total saving over 10 years of:
2,220,000 EUR
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:

Ja 5% dalībnieku pārsēdīsies no sabiedriskā vai privātā transporta uz velosipēdu, tiks
izglābta mazāk nekā viena dzīvība gadā, kas novērtēta ar 222 000 eiro gadā. Tā rezultātā
rodas ieguvums - izmaksu attiecība 5:1.
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b) 10% no satiksmes dalībniekiem pārsēdīsies no sabiedriskā vai privātā
transporta uz velosipēdu

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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c) 20% no satiksmes dalībniekiem pārsēdīsies no sabiedriskā vai privātā transporta
uz velosipēdu

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:

Sasniedzot 20% dalībnieku pārsēšanos no sabiedriskā vai privātā transporta uz
velosipēdu, tiks izglābta mazāk nekā viena dzīvība gadā, kas novērtēta ar 888 000 eiro
gadā. Tā rezultātā rodas ieguvums - izmaksu attiecība 22:1.
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HEAT izmantošana Kastīlijas-Lamančas reģionālajā valdībā
Šie HEAT novērtējumi ļāva Kastīlijas-Lamančas reģionālajai valdībai pastiprināt aktīvas
mobilitātes projekta reklamēšanas argumentus. HEAT veselības vēsti var pievienot
dabas vēstīm tādēļ, ka riteņbraukšana palīdz samazināt enerģijas patēriņu, uzlabo gaisa
kvalitāti, samazina trokšņu daudzumu un uzlabo labklājību. Fakts, ka HEAT izmanto
novērtējumu eiro valūtā, padara to saprotamāku visiem iedzīvotājiem .
5. tabula. HEAT specifikācijas Toledo gadījuma izpētei soli pa solim.
Toledo
Scenario A (5%)

Fiziskās aktivitātes veids

Scenario B
(10%)

Vienā konkrētā periodā/pirms un
pēc intervences

Spostamenti in
bicicletta
Situazione
attuale
Spostamenti

Spostamenti

Spostamenti

Cik cilvēku gūst labumu?

916

1832

3663

Datu veids

Vidējais attālums
Dienas gadā

4000m
124

Pašreizējā riteņbraukšanas
Pašreizējā
popularitāte vai intervences ietekme riteņbraukšanas
popularitāte
Mirstības līmenis vecuma grupā

Ieguvums

Pašreizējā
Pašreizējā
riteņbraukšanas riteņbraukšanas
popularitāte
popularitāte

Spānija
€3,202,968

Spānija
€3,202,968

Spānija
€3,202,968

Euro

Diskonta likme

124

Spānija 20-64

Valūta

Rentabilitāte

124

4000m

Spānija 20-64

Spānija

Laika periods (gados)

4000m

Spostamenti in
bicicletta
Situazione
attuale

Spānija 20-64

Mirstības līmenis valstī
VSL

Spostamenti in
bicicletta
Situazione
attuale

Scenario C
(20%)

10
Jā

Spānija
Euro
10
Jā

5%

€2,220,000

5%

€4,439,000

Spānija
Euro
10
Jā

5%

€8,876,000

Piezīme: HEAT aprēķinos 1., 2. un 3. scenārijam tika izmantota ieguvumu - izmaksu
funkcija HEAT 14. jautājumam. Jauna veloceliņa (15. jaut.) izveide tiek lēsta uz 400 000
eiro.

33

Gadījuma izpēte nr. 5 – Palermo, Itālija

Pārskats
Palermo ir pilsēta Sicīlijas salas ziemeļrietumu krastā, iedzīvotāju skaits ir apmēram 1,2
miljoni. UActivE rīcības plāns ir koncentrēts uz tādas skolu kultūras izveidi, kas veicina
aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, un atbalstītu tādas skolu vides izveidi, kas
veicinātu un palielinātu regulāru fizisko aktivitāšu veikšanu, samazinātu bezdarbību un
novērstu bērnu aptaukošanās problēmu.
Ievads
Pilsētas rīcības plāns paredz izveidot a) skolu pilsētas taku programmu – pilsētas pastaiga
no mājām uz skolu un b) aktīvas skolu apkaimes.

Plāns tika attīstīts kā stratēģija Palermo pilsētai, ko atbalstīja vietējā valdība, akadēmiķi,
nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi un vietējās kopienas, lai veidotu veselīgāku un
aktivitātēm labvēlīgu pilsētu ar palielinātu fizisko aktivitāšu līmeni vietējās populācijas
vidū.
Svarīga plāna daļa ir atbalstīt tādu politiku, kas ieviesīs efektīvu stratēģiju un infrastruktūru,
lai paplašinātu piekļuvi sporta aktivitātēm visiem skolēniem, un iedrošinātu tos.
Aizstāvības pieeja varētu būt ekonomisko ieguvumu akcentēšana, ieguldot politikā, kas
palīdzēs cilvēkiem uzlabot savu veselību staigājot. Būtu lieliski, ja tas tiktu balstīts uz
esošajiem datiem par staigāšanas rādītājiem Palermo reģionā un nākotnes pieauguma
prognozēšanu. Tomēr nebija iespējams sameklēt uzticamus datus par staigāšanas un
riteņbraukšanas rādītājiem pilsētā. Tā vietā aprēķini tika veikti, balstoties uz hipotētisku
pieaugumu, izmantojot apdzīvotības datus.
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Staigāšanas pieauguma ekonomiskā iespaida novērtējums uz Palermo iedzīvotājiem
Lai gan plāns tiek koncentrēts uz skolas vecuma bērniem, ir svarīgi norādīt, ka aktivitātes,
kas attīstījās tajā, radīja iespaidu uz visu skolas kopienu. Pārskatot plašāku skolas kopienu,
kas ietver vecākus, ģimenes un vispārējo populāciju, pieejamie dati rāda, ka pieaugušo
populācija Palermo vecumā no 20 līdz 74 gadiem ir aptuveni 470 0005 (2016).
Kad tika uzdots vienkāršs jautājums: „Kādi būtu ieguvumi, ja visi vecāki Palermo staigātu
tikai desmit minūtes dienā?” Šie skaitļi ir hipotētiski, taču tie ir arī balstīti uz to, ko varētu
uzskatīt kā pamatotu staigāšanas biežuma pieaugumu.

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

The value of statistical life of your population is: 		
3,556,000 EUR
The annual benefit, of this level of walking, per years is:
287,144,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are: 		
2,871,445,000 EUR
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

HEAT izmantošana rāda, ka gadījumā, ja visa pieaugušo populācija Palermo
nostaigātu 10 papildu minūtes katru dienu, tas izglābtu 81 dzīvību 222 miljonu
eiro vērtībā gadā.
Šos rezultātus izmantoja CESIE, un tos izmantos nākotnē ar vietējiem partneriem, lai
noteiktu izmaksas/ieguvumus infrastruktūras attīstībai staigāšanas veicināšanai.

5 https://www.citypopulation.de/php/italy-sicilia.php?cityid=082053
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6. tabula. HEAT specifikācijas Palermo gadījuma izpētei soli pa solim
Palermo
Fiziskās aktivitātes veids

Staigāšana

Vienā konkrētā periodā/pirms un
pēc intervences

Viens periods

Vidējais pastaigas laiks/minūtes
stundas VAI vidējais attālums

10 minūtes

Datu veids

Ilgums

Cik cilvēku gūst labumu?

Nav nepieciešams (vidēji dienā)

Numero di beneficiari

470,000

Pašreizējā staigāšanas popularitāte
vai intervences ietekme

Visa pašreizējā staigāšana

Fascia d’età in base alla quale
calcolare il tasso di mortalità

20-74

Mirstības līmenis valstī

Itālija

VSL

Itālija 3.555.826€

Valūta

Eiro

Laika periods (gados)

10

Rentabilitāte

Nav ievadīti izmaksu dati

Diskonta likme

5%

Gada ieguvumu pašreizējā vērtība

2.217.254€
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DISKUSIJA
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Diskusija

Šī dokumenta mērķis ir aprakstīt un izskaidrot, kā SPAcE projekta partneri saprot HEAT;
integrēt to savos rīcības plānos; izmantot to gadījumu izpētē katrā valstī, lai palīdzētu
attīstīt plānus staigāšanai un riteņbraukšanai.
Kā rāda gadījumu izpēte, ir dažādi veidi, kā HEAT var izmantot, lai noteiktu staigāšanas un
riteņbraukšanas pieauguma ekonomisko iespaidu, un dažādas pieejas, kā šo informāciju
izmantot praksē. Visos piecos SPACE izpētes gadījumos tika veiktas prognozes, jo
projekti neuzsāka nekādas darbības riteņbraukšanas un staigāšanas popularizēšanā. Šie
aprēķini tika izmantoti kā daļa no vispārējām pūlēm, lai popularizētu riteņbraukšanu
un staigāšanu, un it īpaši- nodrošinātu finansējumu. Lai gan nebija iespējams atdalīt
aprēķinu īpašo iespaidu, kāds šiem aprēķiniem bija uz finansēšanas lēmumiem, visi
SPACE projekta partneri atbildēja, ka pats process un iegūtie aprēķini bija noderīgi.
Taču HEAT izmantošana projekta laikā nenotika bez kļūmēm. Vairākiem SPACE projekta
partneriem sākumā bija būtiskas problēmas darbā ar HEAT, un dažiem projekta laikā
bija nepieciešama palīdzība. Dažos gadījumos nebija pārsteigums, ka SPACE partneri
galvenokārt nebija ne transporta plānotāji, ne ekonomisti. Tomēr jāpatur prātā, ka Pasaules
Veselības organizācijas (WHO) HEAT komandai bija grūti padarīt HEAT izmantošanu pēc
iespējas vieglāku, un HEAT revidētā versija tika ņemta vērā dažās atsauksmēs no SPAcE
projekta. Projekts parādīja, ka jāturpina pielikt pūles HEAT izmantošanas veicināšanā, jo
tā jāizmanto iespējami plašākam iespējamo ieguvēju lokam.

Galvenais ierobežojums, ar kuru saskārās SPACE partneri, bija atrast datus, ko ievadīt
HEAT, vai konvertēt tos pareizajā formātā, lai varētu izmantot HEAT. Vairums SPACE
partneru saskārās ar vietējo datu par staigāšanu un riteņbraukšanu trūkumu, un viņiem
bija jāveic savas nelielās aptaujas. Dažos gadījumos tika iegūti diezgan apšaubāmi
rezultāti. Citas problēmas, ar kurām dalībnieki saskārās, bija standartdatu pārvēršana no
ceļojumu aptaujām formātā, kādu var izmantot HEAT. Skaidri redzams, ka ir nepieciešama
apmācība par šo jautājumu, un staigāšanas un riteņbraukšanas veicināšanas integrācija
standarta transporta aptaujās vietējā, kā arī valsts un starptautiskā līmenī.

Secināts, ka HEAT bija izmantojams rīks SPACE projektā, taču to ieviest bija sarežģītāk
nekā sākumā varēja domāt. . Nākotnē HEAT lietotājiem ir nepieciešami aktuāli dati par
staigāšanu un riteņbraukšanu, kā arī vairāk apmācību un palīdzības.
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Pielikums

Citi piemēri
Cavill N, Rutter H, & Gower, R. (2014). Economic assessment of the health benefits
of walking on the Wales Coast Path. Natural Resources Wales.
http://www.walescoastpath.gov.uk/media/1143/economic-assessment-of-the-healthbenefits-of-walking-on-the-wales-coast-path.pdf
Šis pētījums tika veikts veselības ieguvumu novērtēšanai, ja cilvēks noiet Wales Coast
Path. No 8.-11. lappusei ir sniegts detalizēts apraksts par novērtējumiem un datiem HEAT.

Bike Safe: Student consultancy report (2013).
http://www.b4044path.org/wp-content/uploads/2013/07/B4044-Community-Path-Costbenefit-assessment-report-Jun13.pdf
Šajā pētījumā ir apskatītas veselības un ekonomisko ieguvumu prognozes pēc
daudzfunkciju kopienas celiņa izbūves starp Eynsham un Botley ciemiem, Oksfordā,
Lielbritānijā. No 5.-6. lappusei ir sniegts detalizēts apraksts par pieņēmumiem, aptaujas
datiem un novērtējumiem.
Citus piemērus iespējams atrast vietnē http://www.heatwalkingcycling.org
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Fotogrāfi

Gadījuma izpēte nr. 1 – Trikala, Grieķija

11. lapa: Thanos, Floulis un Yiannis, Floulis, 2016. gada septembris, Riteņbraukšana Trikalā.

Gadījuma izpēte nr. 2: Tukums, Latvija

17. lapa: Kubiliusa, Anda, 2016. gada 23. aprīlis, Velosipēdu stāvvietas skolu apkārtnē.

Gadījuma izpēte nr. 3: Brašova, Rumānija

21. lapa: Paul, Andrei, Riteņbraucēji: kritiskā masa.

Gadījuma izpēte nr. 4: Toledo, Spānija

28. lapa: Aznar, Susana, Veloceliņu sākums. Esošie veloceliņi no vecpilsētas.

Gadījuma izpēte nr. 5: Palermo, Itālija

34. lapa: Giuliana, Marianna, 2017. gada jūnijs, Via Maqueda gājēju zona un veloceliņi.

40

www.activeenvironments.eu

41

42
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c e s i e
the world is only one creature
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