Published on Eltis (https://www.eltis.org)
Címlap > Egyértelmű gyalogostájékoztató és -útbaigazító táblák Sydney-ben (Ausztrália)
Beküldő: News Editor / Frissítve: 25 May 2015

Egyértelmű gyalogostájékoztató és -útbaigazító táblák
Sydney-ben (Ausztrália)

Contact:
Ruth Leiminer
Author:
Daan Kuiper
City:
Sydney
Region:
Non-europe
Country:
Australia
Topic:
Walking and cycling
In brief
Meleg éghajlatával, sűrű városszerkezetével és nagyjából egy szintben lévő utcáival Sydney a

gyalogosok paradicsoma. A városban egy jelzőtáblarendszer segíti a tájékozódásban a gyaloglásra
vállalkozó helyieket és turistákat, köztük a látássérült és csökkent mozgásképességű személyeket is.
Sydneyben azonban még több gyalogost szeretnének látni. Egy friss tanulmány szerint a gyalogos
közlekedés előmozdításához a városnak fejlesztenie kell a tájékozódást segítő infrastruktúráját.
Sydneyben jelenleg egy új táblarendszerrel kísérleteznek, és folyamatosan dolgoznak a világ
legátfogóbb és legkönnyebben használható „útbaigazító” rendszerének létrehozásán.
Context
Sydney város 26 km2-es közigazgatási területén a helyi lakosok mintegy 28%-a gyalog jár munkába.
A városközpontban az összes helyváltoztatás több mint 92%-a gyalogosan történik. Sydney hosszú
távú közlekedésfejlesztési tervében a gyaloglást kiemelten fontos közlekedési módként kezelik.
A város megbízásából készített Olvasható Sydney – Tájékozódási stratégiai jelentés szerint a
gyaloglás előmozdítása érdekében Sydneyben felül kell vizsgálni és fejleszteni kell a gyalogosok
tájékozódását segítő stratégiát. Sydney tájékozódási rendszerének felmérésekor kiderült, hogy még
számos feladat vár megoldásra. A különböző tájékozódási rendszerek összehangolásának hiánya, az
elavult információk, a korlátozott képességű emberek számára használható rendszerek létrehozása
mind-mind olyan probémát jelent, amelyre megoldást kell találni.
Az új stratégiát 2012 decemberében fogadták el. 2014 októberétől a város kísérleti projekt
keretében teszteli a stratégia eredményei alapján létrehozott új táblákat és infrastruktúrát.
In action
Az új tájékozódási rendszer négy alapelven nyugszik: következetesség, hozzáférhetőség,
fenntarthatóság és olvashatóság. E stratégiai elemek mentén tervezték még az alábbi jeleket:
Oszlopok
A tájékoztató oszlopokon rengeteg hasznos információ, köztük (Braille/tapintható írással is
kiírt) telefonszámok, webcímek, valamint az adott hely koordinátái kapnak helyet.
Információs táblák
Ezek a „megerősítő” táblák ugyanazokat/ hasonló koordinátákat és irányokat jeleznek, mint az
oszlopok. Vagy az oszlopok mellett, vagy – ahol nem lehet oszlopot állítani, ott – helyettük
állnak.
Útirányjelző táblák
Azokon a területeken alkalmazandók, ahol messzebbről is jól olvasható táblákra van szükség,
és ahol egy adott pontból több út is kiindul.
Tapintható jelzések
A gyalogosátkelők nyomógombjai mellett elhelyezett jelzések, melyeket a vakok ki tudnak
tapogatni, a gyengénlátók pedig közelről el tudnak olvasni.
Térképek
Általában a szabadon álló vagy falra szerelt oszlopokon kapnak helyet, de találhatunk
térképeket a közlekedési csomópontok be-/kijáratánál és a jellemző úti célok, közlekedési

létesítmények, például buszmegállók, telefonfülkék, turisztikai információs irodák és kioszkok
környékén is.
Úti célt jelző táblák
Az úti célhoz – például egy jelentős parkhoz, középülethez vagy térhez – való megérkezést
jelzik. Az úti cél neve mellett egyéb, kapcsolódó információk is szerepelnek rajtuk.
Értelmezést segítő táblák
Egy helyszín, egy hely vagy egy túraútvonal beazonosítására szolgálnak. Állhatnak
önmagukban vagy egy oszlop közelében. Mindkét oldalukon grafikai jelzések találhatók.
A könnyű azonosíthatóság érdekében a táblákon minden esetben következetes szín- és grafikai
jelzéseket használnak. Sydney város logója egyértelmű garanciát jelent a rendszer minőségére,
menedzsmentjére és tulajdonosi hátterére, a tipográfiát pedig úgy tervezték meg, hogy a
látássérültek is el tudják olvasni.
Az információkat logikusan rendszerezték, hogy gyorsan és könnyen érthetőek legyenek, míg az
angolul nem beszélő látogatókat univerzális szimbólumok és nemzetközileg ismert piktogramok
segítik a tájékozódásban. A fenntarthatóság is szerepet játszik a tervezés során: élettartamuk
maximalizálása érdekében egyszerűen karbantartható táblákat terveztek. Minden jelzőtábla
moduláris felépítésű, így a kisebb részek könnyen lecserélhetők anélkül, hogy az egész táblát le
kellene cserélni.

Results
2014. októberben Sydney kísérleti projektet indított, melynek keretében a táblák prototípusait
speciálisan kijelölt helyekre telepítették, és a környezet tehermentesítésének érdekében
eltávolították a régi jelzéseket. Jelenleg a kísérleti program eredményeire várnak, ezután
terjesztenék ki a rendszert további területekre. A visszajelzések ebben a kezdeti szakaszban nagyon
pozitívak. Amint az eredmények meggyőzőek lesznek, és a műszaki paramétereket véglegesítik, a
program készen fog állni a teljeskörű bevezetésre, amely körülbelül 2200 tábla kihelyezését foglalja
magában.
A projekt költségvetése 8 millió ausztrál dollár (5,68 millió euro), véghezviteléhez a város 10 éves
határidőt tűzött ki magának. Sydney főpolgármestere, Clove Moore úgy gondolja, hogy az új
rendszernek köszönhetően könnyebb lesz a városban a tájékozódás. „Azt szeretnénk, ha a sétálás
pozitív élményt jelentene az egész közösség számára – nyilatkozta. – A tájékozódási rendszer fontos
része azon tervünknek, hogy Sydneyt olyan várossá tegyük, ahol a gyaloglás mindenki számára
könnyű és kényelmes.”
„Ez az infrastruktúrafeljlesztés jelentős gazdasági, környezeti és egészségyügyi előnyökkel fog járni.
A gyalogos forgalom növekedése egyrészt segíti a helyi vállalkozásokat, másrészt javítja az emberek
egészségi állapotát, fokozza a jóllétet, és csökkenti a forgalmi torlódásokat.” A tervek szerint a
tájékozódási rendszert 2015-ben vezetik be Sydney belvárosában, ami igen fontos lépést jelent majd,
tekintve hogy ezen a területeten jelentős számú úti cél koncentrálódik.
Challenges, opportunities and transferability
Az új rendszer egyszerű, funkcionális és költséghatékony. Ennek köszönhetően példáját a világ

egyéb részein is könnyen átvehetik a helyi önkormányzatok és közösségek. A siker kulcsa a táblák
elhelyezésének és a közölt információknak a következetessége – állapították meg Sydneyben, a
Vision Australia és a Guide Dogs NSW jótékonysági szervezetekkel folytatott konzultációkat
követően. Kevés hasznuk van az olyan tapintható és Braille jeleknek, amelyeket nem lehet megtalálni
kiszámíthatatlan elhelyezésük miatt.
Sydney önkormányzatának hatásköre csak a város határáig terjed, amely ezáltal a projekt
kiterjesztésének is határt szab. Egy nagyobb területre kiterjedő, következetes tájékozódási rendszer
kialakítása ezért egyelőre komoly kihívást jelent. A rendszer felhasználóinak és az Emberi Jogok
Bizottságának támogatásával azonban várhatóan Ausztrália más városaiban és világszerte is sor
kerülhet hasonló rendszerek bevezetésére.
Az Olvasható Sydney –Tájékozódási stratégia és a Tervezési útmutató bármely önkormányzat
számára rendelkezésre áll. A dokumentumok az alábbi linkekről letölthetők.
In Depth
Sydney város weboldala
Sydney város sajtóközleménye
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