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Vrhunec črpanja nafte in cene energije 

Dizel 

Eurosuper 95  

Eurosuper 100 
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Vrhunec črpanja in znanih zalog nafte 

2003 <> 2030 

Pomanjkanje in 
povišanje cen 
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Promet & Transport: glavna razloga za porabo nafte 
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Promet & Transport 

Ogrevanje, topla voda 
Industrija, proizvodnja pare, ... 

Poraba nafte v Avstriji 1995–2010 

Vir: Statistik Austria, Energiestatistik, Energiebilanzen Österreich 1970 - 2010 
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Naraščajoče cene energije =  
povečanje stroškov za bivališča in mobilnost! 

Možni kratkoročni in dolgoročni odzivi prilagajanja na naraščajoče cene energije  
(Vir: Gertz et al. 2008  zitiert in Frehn, Dittrich-Wesbuer, Verkehrsfolgenabschätzung der Siedlungsentwicklung, Dortmund, im April 2012)  
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Nezaželjeni učinek: prinaša velike posamične omejitve in povzroča zmanjšanje blaginje                  
Ohranjevalna struktura: uporabna možnost, vendar pa odvisnost od nafte ostaja 
Spreminjajoča struktura: možnost, ki podpira neodvisnot od nafte 

komobile stadtland 



Nujnost uporabe avtomobila 

bivališče 

kraj dela 

prosti čas 

oskrba 

družbeni stiki 

ostalo 
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Poselitveni vzorci, ki ne dopuščajo izbire! 



Prostorsko obsežni poselitveni vzorci 
Monofunkcionalna stanovanjska območja 

Nesorazmerna poraba zemljišč v primerjavi z rastjo prebivalstva 
Maksimirane razdalje 
Nizka gostota = slaba pokritost z javnim prevozom 
Umanjkanje trgovin in storitev ter krajev zaposlitve 

foto: SAGIS 
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Zaposlitve so daleč stran od stanovanjskih območij 
Nakupovalni centri so na obrobju mesta 

Daleč stran od stanovanjskih območij 
Skoraj nedosegljivi za pešce, kolesarje in uporabnike javnega prevoza 
Namenjeni dostopnosti z avtomobili, z obširnimi parkirnimi površinami 

VOGIS (C) Land Vorarlberg 

komobile stadtland 



Razdrobljena stanovanjska območja 

Mesto: 20 m ceste / stanovanjsko enoto 
Območje enodružinskih hiš: do 150 m ceste / stanovanjsko enoto 

foto: SAGIS 
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Neustrezno uporabljene osrednje lokacije 

Zapuščena centralna območja mest in krajev 
Zamujene priložnosti 

komobile stadtland 

foto: VOGIS (C) Land Vorarlberg 



Arhitekturno prefinjena, energetsko učinkovita, ekološko zgrajena! 
TODA 
Z visoko porabo zemljišča, od avtomobila odvisna in netrajnostna! 

komobile stadtland 

Dobra arhitektura!  
Dobra lokacija? 



foto: Erika Mahoney  

UIRS 

Vloga motivacij pri odločitvah o izbiri kraja 
bivanja in vrste prevoznih sredstev 

Zasebne / družbene koristi in stroški pri izbiri kraja bivanja 
in vrste prevoznih sredstev, ki motivirajo potovalne navade 



UIRS 

Izbira lokacije bivališča (stanovanja, hiše) v mestu 

foto: Mario Mariordo 

Zasebne koristi 
- Fizična bližina do mestnih dobrin 
- Delovno mesto / mesto bivanja 

blizu drug drugega 
- Ni potrebe po avtomobilu 
- Zelo dobra kakovost bivanja 

v visoko cenovnih območjih 

Zasebni stroški 
- Previsoka gostota bivališč 
- Prometni zastoji 
- Onesnaževanje okolja 
- Le visoko cenovna območja omogočajo 

zelo dobro kakovost bivanja 
- Visok delež bivalnih stroškov 
- Manj možnosti za preživljanje prostega časa brez 

uporabe avtomobila 
autor: neznan 



UIRS 

Izbira lokacije bivališča (stanovanja, hiše) v primestju / 
vaseh 

Private benefits 
• Realized preference for low-density living 
• Proximity to natural areas, private garden 
• Lower crime rates 
• More living area for the same money 
• No costs for inherited building sites 
• Quality of life is higher than in urban areas 

Private costs 
• High mobility costs in the long run 
• High dependency on car 
• Greater stress due to long journeys to work 
• High time costs for all family members 
• Risk of loss of property value due to 

changing travel conditions (energy prices) 

ilustracija: Kevin H. 

Zasebne koristi 
- Nizka gostota bivališč 
- Bližina območij narave, zasebni vrt 
- Nižja stopnja kriminalitete 
- Večje bivalne površine 
- Brez stroškov za podedovane gradbene 

parcele / hiše 
- Višja kakovost življenja 

Zasebni stroški 
- Visoki stroški mobilnosti na dolgi rok 
- Visoka odvisnost od avtomobila 
- Večji stres zaradi voženj na delo 
- Velika poraba časa za vožnje 
- Tveganje izgube vrednosti premoženja 

foto: Barbara Jordan Dettweiler  



UIRS 

Izbira načina prevoza: prevoz na delo z avtom 

Private costs 
• Long commuting times 
• High travel costs 
• Health problems 
• Psychological problems 
• Less opportunities to meet people 

and get new experiences  

Zasebne koristi 
- Boljši dostop do zaposlitvenih priložnosti 
- Združevanje voženj na delo z ostalimi 

dnevnimi vožnjami 
- Več priložnosti za dostop do željenih in / 

ali cenovno bolj dostopnih stanovanj 

Zasebni stroški 
- Časovno zamudne vožnje na delo 
- Visoki prevozni stroški 
- Zdravstveni problemi 
- Psihološki problemi 
- Manj možnosti za spoznavanje ljudi in 

pridobivanje novih izkušenj 
vir: Dealer Refresh vir: alamy 



UIRS 

Izbira načina prevoza: prevoz na delo s sredstvi javnega 
prevoza 

foto: Salvatore Vuono vir: Photosynth 

Zasebne koristi 
- Znižanje stroškov za prevoz na delo 
- Zmanjšanje prometnih nesreč 
- Zmanjšanje hrupa in onesnaženosti zraka 
- Izboljšave v produktivnosti dela 
- Zmanjšanje stresa 

Zasebni stroški 
- Velika poraba časa za vožnje 
- Ljudje so prisiljeni prilagajati se 

voznim redom 
- Na nekaterih območjih ni na voljo 

vseh načinov javnega prevoza 



UIRS 

Izbira načina prevoza: hoja in kolesarjenje 

vir: Lovingthebike.com vir: Cortina 

Zasebne koristi 
- Vsakdanja telesna vadba 
- Nižje tveganje za debelost 
- Neodvisnost od prometnih zastojev 
- Možnost uporabe poti z dobro kakovostjo 

okolja 
- Čas brez stresa 

Zasebni stroški 
- Značilnosti grajenega okolja lahko vplivajo 

na obseg časa hoje in kolesarjenja kot tudi 
na njegovo udobnost in varnost 

- Potrebna je dobra oprema 
- Čas in prostor za preoblačenje in čiščenje 



UIRS 

photo: Mario Mariordo 

source: Cortina 

source: Lovingthebike.com 

foto: Andrej Gulič foto: Andrej Gulič 

Družbene koristi 
- Nižji proračunski stroški za infrastrukturo 
- Naselja z višjo gostoto so socialno bolj 

vzdržna 
- Mestno življenje v območjih višjih gostot 

spodbuja socialno interakcijo 
- Prenova notranjih mestnih območij z 

vključevanjem degradiranih površin 
- Obstoj nadlokalnih storitev 

Družbeni stroški 
- Degradacija javnih prostorov 
- Večja tveganja za zdravje in varnost 
- Visoki stroški prenove 
- Umanjkanje zanimanja nepremičninskih 

posrednikov 

Izbira lokacije bivališča (stanovanja, hiše) v mestu 



UIRS 

Izbira lokacije bivališča (stanovanja, hiše) v primestju / 
vaseh 

vir: BabyCentre Blog foto: Andrej Gulič 

Družbene koristi 
- Suburbanizacija prispeva k ločevanju 

nezdružljivih funkcij in rabe prostora 
- Veletrgovine so uresničljive na mestnem 

obrobju 
- Prebivalci prinašajo denar občinam 
- Več možnosti za razvoj socialnih in 

blaginjskih mrež 
- Družbena integracija je močnejša 

Družbeni stroški 
- Degradacija javnih prostorov 
- Izguba odprtega prostora 
- Večji okoljski odtis 
- Visoko povpraševanje po javni 

infrastrukturi  
- Visoka odvisnost od osebnega prometa 
- Prevoz na delo lahko predstavlja velik 

družbeni strošek 



UIRS 

Izbira načina prevoza prevoza na delo: avto 

vir: The Ohio State University vir: EntitySolutions 

Družbene koristi 
- Povečana produktivnost in individualna 

blaginja 
- Boljše delovanje trga delovne sile 

Družbeni stroški 
- Dolgi časi dnevnega prevoza na delo 
- Povečani prometni zastoji in onesnaževanje 

okolja 
- Neugodno psiho-fizično stanje vozačev 
- Stroški prometnih nesreč 
- Izgradnja in vzdrževanje cest 
- Površine zasedene s cestno infrastrukturo 
- Nazadovanje in opuščanje mestnih središč 



UIRS 

Izbira načina prevoza prevoza na delo: sredstva javnega 
prevoza 

photo: Mario Mariordo 
source: Lovingthebike.com 

foto: Andrej Gulič foto: Andrej Gulič 

Družbene koristi 
- Stroškovna učinkovitost za potnike 
- Okoljsko bolj prijazni načini prevoza 
- Zunanje koristi javnega prevoza 
- Zmanjševanje družbenih in okoljskih stroškov 

Družbeni stroški 
- Stroški zastojev 
- Prometna gneča v konicah 
- Slabo usklajeni vozni redi 



UIRS 

Izbira načina prevoza prevoza na delo: pešačenje in 
kolesarjenje 

source: Cortina 

foto: Andrej Gulič vir: Grist 

Družbene koristi 
- Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
- Zmanjšana poraba prostora 
- Izboljšanje psiho-fizičnega počutja 
- Povečana enakost in solidarnost med 

prometnimi udeleženci 
- Spodbujanje turizma in rekreacije 

Družbeni stroški 
- Gradnja peščevih + kolesarskih poti 
- Vmeščanje lokalnih storitev vzdolž poti 
- Spreminjanje cest v sprehajalne in 

kolesarske poti 
- Uvajanje novih orodij upravljanja 

mobilnosti 



UIRS 

Širši družbeni vplivi na motivacijo 

vir: Lipman, B. 

Motivacije so odvisne od prevladujoče kulture in vrednostnega sistema na 
določenem območju (država, regija, lokalna skupnost) 



UIRS 

Spremenljivke  
ki vplivajo na razvoj motivacij / preferenc za določene lokacije bivališč in 
prevozna sredstva 

source: Lipman, B. 

source: Sergio Pecanha author: Jill Andrews - Družbeni in kulturni kontekst 
- Značilnosti delovne sile / decentralizacije zaposlovanja 
- Napredek na področju komunikacijskih tehnologij 
- Tipi gospodinjstev / pložaj v življenjskem ciklusu 
- Značilnosti obstoječega bivališča / potencialnega novega bivališča 

vir: The WTM Blog vir: Shirt.Woot vir: getty images I corbis 



Naraščanje porabe zemljišč kljub stagnaciji prebivalstva 

foto: SAGIS 

komobile stadtland 

Nekontrolirano širjenje mestnih zemljišč / 
poraba zemljišč 



Vir: Umweltbundesamt (UBA), 9. Umweltkontrollbericht, Wien 2010 /  data Austria 

Pr
eb

iv
al

ci
 (m

io
) 

Po
se

lit
ve

na
 p

ov
rš

in
a 

na
 p

re
bi

va
lc

a 
(m

² /
 p

re
b)

 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

prebivalstvo 

poselitvena območja 

komobile stadtland 

Širjenje poselitvenih površin na prebivalca 



proizvodnja hrane 
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ekološko ravnovesje 

 
 

naraščajoče razdalje 
razvrednoteno okolje 
neučinkovita uporaba virov 
obsežni sistemi oskrbe in odstranjevanja odpadkov 

Ločitev, razdrobljenost, izguba površin 

– 

možnosti 

+ 
stroški 
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100 47 25 63 

Samostojne 
enodružinske hiše:  
12 stanovanjske enote/ha  
indeks izrabe zemljišča: 0,23 

Enodružinske hiše - 
dvojčki:  
21 stanovanjske enote/ha 
indeks izrabe zemljišča: 0,40 

Vrstne hiše: 
 
34 stanovanjske enote/ha 
indeks izrabe zemljišča: 0,61 

Večnadstropne 
stanovanjske hiše:  
75 stanovanjske enote/ha 
indeks izrabe zemljišča: 0,88 

Vir: SIR 
„Infrastrukturkostenstudie 
Salzburg,  
SIR-Konkret 4/2007 

Prometna dostopnost, oskrba z vodo, odstranjevanje odplak, oskrba z 
električno energijo, ulična razsvetljava 

Stroški infrastrukture na stanovanjsko enoto v % 

komobile stadtland 

Stroški infrastrukture so odvisni od gostote poselitve 



Manj otrok v starajoči se družbi! 
Nove potrebe po infrastrukturi! 

komobile stadtland 

Demografske spremembe 



Struktura prebivalstva, po starostnih skupinah in spolu, EU-27; v % celotne populacije 

Vir: Eurostat  
(Online-Datencode:  
demo_pjangroup, 
proj_10c2150p) 
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Starajoča se družba ... 



Zahteve starejših do bivalnega okolja 

Znotraj peš razdalje 
• vsakodnevne potrebe potrošnikov (svoboda 

izbire) 
• javni prevoz 
• rekreacijska območja 
• družbeno omrežje 
• zdravniške storitve 

 
Dostopnost  

• mobilne storitve 
• regionalne storitve in oskrba 

varne poti 

komobile stadtland 



Povečanje izdatkov za zdravstvo 
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Vir: STATISTIK AUSTRIA 

Stroškovni delež zdravstvenega sistema presega 10 %  
gospodarske proizvodnje in še naprej narašča!  

komobile stadtland 



Izdatki za zdravje zaradi cestnega prometa 

komobile stadtland 

Vir: VCÖ 2012 
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