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Niedrogie i skuteczne środki wspomagające słabo
funkcjonujące systemy transportu publicznego

W wielu miastach europejskich transport publiczny jest podstawowym środkiem transportu, szczególnie w miastach Europy Wschodniej
i Południowo-Wschodniej oraz w mniejszych
miastach nowych państw członkowskich UE.
Miasta te zapewniają usługi socjalne na minimalnym poziomie i nie dają możliwości korzystania z atrakcyjnego i zrównoważonego transportu. Istnieją jednak skuteczne i niedrogie działania, które po połączeniu i dostosowaniu do
potrzeb danego obszaru, można wprowadzić w
celu “ratowania” lokalnych systemów transportu publicznego.

Opis problemu
Zorientowane na jakość, atrakcyjne i zintegrowane usługi transportu publicznego są niezbędne
i oferują osobom dojeżdżającym do pracy
alternatywę dla samochodu. W kilku krajach europejskich transport publiczny jest dobrze finansowany i istnieje równowaga pomiędzy wszystkimi rodzajami transportu. Jednakże Europa
obejmuje również wiele miast, które świadczą
jedynie minimalne usługi socjalne, które nie
są atrakcyjnym i zrównoważonym wyborem w
kwestii transportu. Miasta te zazwyczaj cierpią

Zdjęcie 1: Rzeczywisty “transport masowy” zamiast atrakcyjnego transportu publicznego. Dworzec autobusowy Ilidza,
Sarajewo (BiH).

na brak wsparcia finansowego lub motywacji
politycznej. Ponadto zarówno władze, jak i operator zapewniają niską jakość usług i mają małe
oczekiwania co do standardu floty. W rezultacie
prestiż, atrakcyjność i korzystanie z transportu
publicznego bardzo spada.
Ogólnie rzecz biorąc, plany mobilności zalecają korzystanie z transportu publicznego, ruchu
rowerowego i pieszego jako zdrowych i zrównoważonych alternatyw. Transport publiczny
w miastach, w których jest on słabo rozwinięty, wymaga cierpliwości użytkowników, lokalnej
wiedzy i wystarczającego czasu na odbycie podróży, ponieważ nie można polegać na węzłach
przesiadkowych. Bez motywacji lub wystarczających środków finansowych na rozwój, transport publiczny nie jest realną alternatywą dla
większości populacji. Słaby system transportu publicznego dotyczy głownie tych, którzy na
nim polegają i nie mają alternatywnego sposobu podróżowania, stając się jego zakładnikami.
Społeczeństwo jak najszybciej porzuca usługi
niskiej jakości na rzecz bardziej atrakcyjnych alternatyw i w większości przypadków oznacza to
korzystanie z własnego samochodu. Skutkiem
tego są: mniejsza liczba wpływów z biletów, co
zmniejsza przychody przedsiębiorstw, niska jakość usług, spadek liczby pasażerów, zwiększone zatłoczenie, niska jakość powietrza i “stres
transportowy” dla wszystkich użytkowników.
W tych okolicznościach trudno jest traktować
samochód jako jedynie „symbol statusu”, ponieważ korzystanie z samochodu następuje w
celu uniknięcia transportu niskiej jakości, niepewnego, o małej częstotliwości i nieatrakcyjnego. Wielu użytkowników nie jest w stanie dostosować się do wyboru trasy podróży ze względu
na te problemy, potęgowane przez słabe połączenia. To właśnie z tych powodów transport publiczny jest gorszy od samochodu osobowego.

aka sytuacja i jej wpływ na szczególnie zagrożonych użytkowników jest sprzeczny z zasadami SUMP i ogranicza zdolność miast lub regionów do osiągnięcia celów zrównoważonej mobilności miejskiej. Rosnący udział transportu samochodowego i kurczące się usługi transportu publicznego zaostrzają problem w dłuższej
perspektywie czasowej, powodują zatłoczenie,
zmniejszają jakość powietrza, powodują wykorzystanie przestrzeni publicznej na potrzeby
samochodów, wywołują frustrację wszystkich
użytkowników transportu i promują decydentów
do tworzenia polityki i struktur opartych na samochodach.

Zdjęcie 3: Oradea (Rumunia) tramwaj czekający w korku
spowodowanym przez samochody

Zdjęcie 2: Praktyczne rozwiązanie wizualne: na rozkładzie jazdy
tramwajów w Brnie (Czechy) tymczasowe zmiany są oznaczone
kolorem żółtym

Zdjęcie 4: Trolejbus w Budapeszcie uwięziony w korku

W wielu przypadkach władze podają brak odpowiedniego finansowania jako powód, dla którego transport publiczny słabo funkcjonuje. To
proste wyjaśnienie zwalnia jednak decydentów z odpowiedzialności za poprawę poziomu
usług lub za znalezienie innych sposobów poprawy. Kosztowne działania i rozwiązania, takie jak budowa, zamówienia i inwestycje, nie zawsze są jedyną drogą naprzód. Miasta muszą
również rozważyć zastosowanie innych niedrogich i skutecznych działań ratunkowych. Działania te mogą być dostosowane do wszystkich
systemów transportu publicznego.

Dobre/złe praktyki i jak to działa
Miasta i operatorzy transportu publicznego mogą
rozważyć działania lub innowacje, które mogłyby
zostać wykorzystane do ożywienia lub ratowania
transportu publicznego i zwiększenia jego wykorzystania. To streszczenie innowacji przedstawia spotykane problemy i oferuje możliwe rozwiązania dla miast i operatorów w dwóch kategoriach: infrastruktura (“sprzęt”) i działania miękkie (“oprogramowanie”). Zalety każdego przykładu zostały uszeregowane w następującym systemie numerycznym:

• Poziom -1 oznacza zły przykład,
• Poziom 0 oznacza przykład neutralny, a
• Poziom +1 oznacza przykład dobrej praktyki
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Sprzęt - infrastruktura

Poziom -1: W wielu miastach, gdzie transport
miejski cieszy się złą reputacją lub ma ograniczoPojazdy o niskim standardzie, infrastruktura, tory, ne wsparcie finansowe, standardy infrastruktury
sieć trakcyjna, perony, skrzyżowania, sygnaliza- transportu publicznego są niskie i brakuje priorycja świetlna i tym podobne będą prowadzić do tetu dla transportu publicznego.
niższych prędkości handlowych, niebezpiecznej
i słabej cyrkulacji, niskiego komfortu i niepewnej Wysokiej jakości infrastruktura jest ważna, gdy
obsługi. Modernizacja sprzętu ma tendencję do funkcjonalność mobilności jest niezbędna do
generowania lepszych warunków pracy i lepsze- prowadzenia działalności komercyjnej. Niska
go poziomu usług dla pasażerów i operatora.
jakość środowiska mobilności nie jest atrakcyjną
lokalizacją do prowadzenia działalności komerInfrastruktura operacyjna i środowisko
cyjnej.
Warunki jakie występują na ulicy są zasadniczymi elementami transportu publicznego. Zarówno
stan fizyczny, jak i warunki ruchu w środowisku
mobilności są ważne dla postrzegania transportu publicznego.

Poziom 0: Ulepszenia torów i innych elementów infrastruktury mogą poprawić jakość i szybkość usług, nawet jeśli ulepszenia te mają charakter interwencji o niskim stopniu zaawansowania technologicznego.

Zdjęcie 5: Sieć trakcyjna trolejbusowa w złym stanie w Ruse
(Bułgaria) powodującym bardzo niską prędkość handlową pojazdów, transport elektryczny znajduje się w niekorzystnej sytuacji

Zdjęcie 7: Stacja autobusowa w Warnie (Bułgaria) pokazująca
kombinację funkcji. Punkty sprzedaży biletów różnych
dostawców usług transportowych rozproszone wśród sklepów
z odzieżą i GSM

Zdjęcie 6: Deklasyfikacja obszarów komunikacyjnych: stacja
metra w Budapeszcie z niskiej jakości sklepami i ogłoszeniami
dotyczącymi cen

Zdjęcie 8: Mniej kosztowne, klasycznie odnowione tory
tramwajowe w Budapeszcie na drugorzędnej linii tramwajowej
o niższej częstotliwości

Poziom +1: Tam, gdzie wyższa jakość modernizacji zapewnia lepszą infrastrukturę, ważne
jest nadanie priorytetu pojazdom transportu publicznego w celu uświadomienia sobie ich zdolności do osiągania korzyści związanych z czasem podróży, by konkurować z użytkowaniem
samochodu.

Zdjęcie 11: Tory tramwajowe pokryte trawą w Oradei (Rumunia)
z berlińskim tramwajem “z drugiej ręki” jako poprawa jakości

Zdjęcie 9: Obszar wolny od samochodów z wysokiej jakości
torowiskiem w centrum Timisoary (Rumunia)

rych przypadkach kompletne systemy trolejbusowe lub tramwajowe są zamykane z powodu
problemów infrastrukturalnych (zamknięte systemy trolejbusowe: np. Veliko Tarnovo (Bułgaria)
2009; Dobrich (Bułgaria) 2014; Pernik (Bułgaria) 2015; zamknięte systemy tramwajowe: np.
Brasów (Rumunia) 2006; Constanţa (Rumunia)
2008; Reşiţa (Rumunia) 2011).
Ważne jest, by zamówienia na pojazdy używane
uwzględniały następujące parametry:

• Wiek i stan techniczny pojazdów: jakie były
powody wycofania tych pojazdów z eksploatacji przez pierwotnego użytkownika (użytkowników)?

• Jaki jest pozostały okres eksploatacji pojazdów używanych??

• Wielkość floty: czy możliwe jest zamówienie
Zdjęcie 10: Wspólny korytarz transportu publicznego dla
tramwajów, trolejbusów i autobusów, z priorytetem transportu
publicznego na skrzyżowaniach (Szeged, Węgry)

Pojazdy / tabor
Odnowa taboru jest często dotowana, ale nie
do wymaganego poziomu inwestycji. W rezultacie kupowane są autobusy używane, tramwaje i trolejbusy. Ich eksploatacja jest często problematyczna ze względu na brak doświadczenia w eksploatacji. Zakup pojazdów złej jakości
i/lub małej serii pojazdów często prowadzi do
ich niedostatecznego wykorzystania lub wycofania z eksploatacji w krótkim czasie. W niektó-

dużej ilości pojazdów w celu zagwarantowania ich eksploatacji, czy też dostępne są tylko
małe (wycofane) serie, które mogą prowadzić
do fragmentarycznej struktury eksploatacji?

• Transformacja pojazdów w celu odzwiercie-

dlenia tożsamości korporacyjnej: co jest konieczne do modernizacji w tych pojazdach w
celu odzwierciedlenia wizerunku korporacyjnego nowych operatorów? Na przykład wewnętrzne i zewnętrzne oznakowanie pojazdów, zmiana koloru pojazdów, wewnętrzne
rozmieszczenie siedzeń i ich renowacja, stosowanie drzwi pojedynczych lub wielokrotnych itp.
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Poziom -1: Gdy nabywane są używane małe
(wycofane z produkcji) serie pojazdów, nie jest
zagwarantowany niezawodny okres eksploatacji
ani z technicznego punktu widzenia, ani z punktu widzenia dostaw części zamiennych. Korzystanie z używanych pojazdów ma tendencję do
uwidocznienia, że transport publiczny ma niski
status, a ta percepcja i kultura jest kluczowym
punktem. W wielu przypadkach nie stosuje się
również identyfikacji operatora, co przyczynia
się do słabego wewnętrznego i zewnętrznego
postrzegania pojazdów przez opinię publiczną.

W miastach o ograniczonych zasobach transportu publicznego codzienna eksploatacja
może być walką o utrzymanie pojazdów w ruchu w celu przewozu pasażerów. W tych warunkach systemy identyfikacji wizualnej są luksusowym dodatkiem, na który miasto nie może sobie pozwolić.

Zdjęcie 14: Codzienny “survival” w ruchu: Używany trolejbus w
Sarajewie (BiH), pierwotnie obsługiwany w Solingen (Niemcy)
Zdjęcie 12: Stosunkowo nowoczesne trolejbusy z Bazylei,
Neoplan Kiepe N 6020 w Ruse (Bułgaria) wycofane z powodu
poważnych problemów technicznych.

Poziom +1: Najbardziej udane programy zamówień na pojazdy używane obejmują identyfikaPoziom 0: eksploatacja floty jest lepsza, gdy cję wizualną nowego operatora, zarówno na zecała flota jest nabywana z drugiej ręki, ponieważ wnątrz, jak i wewnątrz. Pojazd autobusowy lub
narzędzia i części zamienne do utrzymania są trolejbusowy liczący od 8 do 12 lat musi zostać
łatwiejsze do nabycia. Jednak brak identyfikacji odnowiony i wyposażony w barwy nowego opewizualnej dla nowego systemu operatora stwo- ratora, a dostępność części zamiennych zapewrzy zły wizerunek.
nia rentowność operacyjną.

Zdjęcie 13 Ex SBG Freiburg użytkowany w Breisgau (Niemcy)
w Warnie (Bułgaria). Dzięki masowej produkcji tego Mercedesa-Benza O405G, można zagwarantować dalszą eksploatację
w dłuższej perspektywie. Po wielu latach pracy u nowego operatora, identyfikacja poprzedniego właściciela nadal widoczna
na autobusie.

Zdjęcie 15: Autobus z Utrechtu Holandia) - VanHool NewAG300 eksploatowany jako pojazd używany w Budapeszcie.
Wyposażony w klimatyzację i przekształcony w budapeszteński
(BKK) system identyfikacji wizualnej umożliwia lepszą integrację
z flotą i zwiększa atrakcyjność.

Tramwaje mają znacznie dłuższy okres eksploatacji niż autobusy. Zamówienia na używane tramwaje powinny uwzględniać niezawodność pojazdów. W procesie wyboru należy również wziąć
pod uwagę dostępność lub możliwość modernizacji niskopodłogowych partii tramwajów.

Zdjęcie 16: Używany tramwaj z Frankfurtu (Niemcy) w Katowicach w kolorach firmowych śląskich linii tramwajowych, bez
remontu

Poziom -1: Pojazdy słabo finansowanych flot
transportowych nie są atrakcyjne ze względu na
brak modernizacji oraz brak regularnego czyszczenia powierzchni i siedzeń.

Zdjęcie 18: Trolejbus w Sarajewie (BiH) z 1984 r., ex Solingen
(Niemcy). Wnętrze jest brudne i dalekie od atrakcyjności

Poziom 0: W kilku miastach firmy transportowe
i władze starają się utrzymać pojazdy w czystości, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Dlatego nawet starsze pojazdy mogą być atrakcyjne i
przyjazne dla użytkownika.

Zdjęcie 17: Używany tramwaj z Frankfurtu (Niemcy) w Katowicach w firmowej kolorystyce śląskich linii tramwajowych,
po całkowitym remoncie i zabudowie środkowego odcinka
niskopodłogowego

Wnętrza
Z punktu widzenia pasażerów wnętrze jest najważniejszym aspektem pojazdów. Podczas
gdy ważny jest wygląd zewnętrzny, wnętrze
jest miejscem, w którym użytkownik na prawdę “doświadcza” pojazdu. Czystsze i zmodernizowane wnętrza zapewniają klientom komfort i
zwiększają zaufanie użytkowników do pojazdów
i operatora.

Zdjęcie 19: Prawie 40 letni tramwaj Tatra w Berlinie, 20 lat po
modernizacji. Wnętrze jest dość czyste i pokazuje wyniki codziennego utrzymania.

Poziom +1: W porównaniu z kosztami zakupu
nowych lub używanych pojazdów, poprawa jakości wnętrza jest inwestycją nisko kosztową.
Ważne jest, aby korzystać z najbardziej komfortowych rozwiązań i uwzględniać cechy charakterystyczne marki w zakresie doboru kolorów i
materiałów.
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Mapy sieci komunikacyjnej
Mapy sieci komunikują stabilność systemu, pokazując użytkownikom trasy i połączenia. Zarówno statyczne, jak i dynamiczne rozwiązania
są mile widziane, na przystankach, wewnątrz pojazdów i na wszystkich platformach cyfrowych.
Poziom -1: Niektóre miasta nie udostępniają powszechnie map transportu publicznego. W takim przypadku lokalni mieszkańcy podróżują
zgodnie ze swoimi nawykami, a turyści muszą
zapytać innych o usługi.
Zdjęcie 18: Wykorzystanie symboli lokalnego przedsiębiorstwa
transportu publicznego w Katowicach, w nowo zakupionym
tramwaju

Elementy miękkie (oprogramowanie)
Elementy miękkie są integralną częścią systemu
transportu publicznego. Zapewniają one przyjazną dla użytkownika i zorientowaną na klienta mobilność i informację. Elementy miękkie zazwyczaj nie są drogie (w porównaniu z całkowitym budżetem transportu publicznego), ale wymagają brandingu korporacyjnego i spójnego
wyglądu.
W wielu miastach usługi informacji o transporcie
publicznym nie istnieją. Argumentem często jest
to, że transport publiczny jest dla mieszkańców,
którzy znają sieć i rozkłady jazdy na pamięć.
Dlatego też operatorzy transportu publicznego i
władze często nie są zainteresowani dostarczaniem lub poprawą informacji. Elementy statyczne (np. rozkłady jazdy, mapy sieci) i/lub elementy
dynamiczne (np. system informacji pasażerskiej
w czasie rzeczywistym, informacje dotyczące
węzłów przesiadkowych) mogą nie być dostępne lub mogą pokazywać nieaktualne lub bezużyteczne informacje. Może to mieć niekorzystny
wpływ na korzystanie z transportu publicznego,
ponieważ przyczynia się do problemu opuszczania systemu przez obecnych użytkowników przy
pierwszej możliwej okazji.

Poziom 0: Tam, gdzie kilku usługodawców jest
odpowiedzialnych za różne trasy i nie są one pokazane razem na ogólnej mapie, miasto przedstawia fragmentację usług transportu publicznego. W niektórych przypadkach trasy są wskazywane bez przystanków lub każda trasa jest pokazywana w tym samym kolorze (lub systemie linii).

Zdjęcie 21: Mapa sieci niskiej jakości w Székesfehérvár
(Węgry) przedstawiająca jedynie linie bez przystanków i
bez wyraźnej izolacji różnych linii. Daje tylko przegląd, a nie
prawidłową strukturę linii.

Poziom +1: Tam, gdzie miasta i funkcjonalne
obszary miejskie mają zintegrowane rozwiązania transportowe, dostarczają bardzo dokładne mapy pokazujące usługi kolejowe (np. metro,
kolej podmiejska, tramwaje, koleje) i/lub wszystkie usługi wszystkich dostawców.

Zdjęcie 22: Kolejowa sieć komunikacyjna miasta i sieć
mobilności FUA na dachu S-Bahn w Monachium

Wiele władz lub podmiotów gospodarczych
może również sporządzić mapy poszczególnych podobszarów usług transportowych, a także może sporządzić mapy dostosowane do potrzeb użytkowników, takie jak na przykład mapa
dostępności.

Zdjęcie 24: Tylko dwie linie (7, 47) są przedstawione na tym
przystanku tramwajowym w Bukareszcie (Rumunia), brak
rozkładów jazdy i częstotliwości.

Poziom 0: Nie jest niczym niezwykłym, że czas
odjazdu pojazdu jest jedyną dostępną informacją. W tym przypadku oszacowanie czasu podróży do danego przystanku pozostawia się
użytkownikowi. Nie jest to przyjazne dla użytkownika ani praktyczne, ponieważ czas podróży
może się bardzo różnić w zależności od warunków drogowych. Ponadto niektóre usługi dostarczają tylko częstotliwości, a nie dokładne godziny odjazdów, co sprawia, że czas oczekiwania
jest nieprzewidywalny dla użytkownika.

Zdjęcie 23: Sieć transportu publicznego w dzielnicy Budapesztu 1

Rozkłady jazdy
Informacja o czasie wyjazdu i podróży jest jednym z najbardziej wrażliwych elementów doświadczenia w podróży.
Poziom -1: Wielu operatorów transportu publicznego nie dostarcza przydatnych informacji na temat czasu odjazdu na miejscu, informacji o trasie lub częstotliwości usług. W przypadku braku takich informacji użytkownicy będą rezygnować z systemu.

Zdjęcie 25: Rozkład jazdy autobusów w Székesfehérvár (Węgry) pokazujący tylko czasy odjazdów z przystanku końcowego, użytkownik musi dodać minuty, by obliczyć czas przyjazdu
na dany przystanek

https://bkk.hu/apps/docs/terkep/rakospalota.pdf
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Zdjęcie 26 Częstotliwości (również wysokie jak 20, 30, 40, 60
minut) zamiast dokładnych czasów odjazdu na przystanku
autobusowym w Warnie (Bułgaria). Użytkownicy nie są w stanie
określić czasu odjazdu.

Zdjęcie 28: Dokładny rozkład jazdy pokazujący dokładne czasy
odjazdów i trasę linii w Budapeszcie 2

Zdjęcie 29: Przyjazna dla użytkownika, wizualnie kompletna,
papierowa struktura rozkładu jazdy na przystanku autobusowym
w Maastricht (Holandia)

Zdjęcie 27: W Baia Mare (Rumunia) można znaleźć rozkłady
jazdy, ale nie zawierają trasy linii a tylko stałe punkty, co nie jest
estetycznym sposobem przekazywania informacji

Informacje dla pasażerów w pojeździe i na zewnątrz pojazdu oraz w obiektach/miejscach
komunikacyjnych

Poziom +1: W większości miast rozkłady jazdy Ważne jest, by pasażerom na całej trasie, na
pokazują dokładne odjazdy z danego przystan- przystankach i połączeniach wyświetlać podku, pomagając pasażerom zaplanować podróż stawowe lub bardziej złożone informacje. Informacje te mogą być wyświetlane wewnątrz lub
w jak największym stopniu.
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https://bkk.hu/apps/menetrend/pdf/2005/20180616/11.pdf

na zewnątrz pojazdu i mogą być statyczne lub
dynamiczne. Użytkownik ceni zawartość informacji, a nie zastosowaną technologię. Niedrogie rozwiązania mogą być bardzo skuteczne,
dostarczając pasażerom wszystkich istotnych
informacji.

Poziom 0: Częściowa dostępność informacji,
w przypadku których ulepszenia mogłyby łatwo
dostarczyć więcej danych. Kiedy tak się dzieje,
jest to zawsze odzwierciedlenie polityki operatora wobec pasażerów.

Poziom -1: W wielu miastach informacja o transporcie publicznym zakłada, że będzie ona wykorzystywana przez lokalną społeczność, która już
zna system. Jest to krótkowzroczne, ponieważ
niskiej jakości informacje dla pasażerów, nawet
jeśli są regularnie wykorzystywane przez osoby
posiadające wcześniejszą wiedzę, nie przekazują innych istotnych informacji i całkowicie wykluczają okazjonalnych użytkowników lub turystów.

Zdjęcie 32: Autobus lokalny w mieście Veszprém (Węgry),
pokazujący na tablicy na górze, “autobus lokalny” i na dole “6”.
Numer linii nie zawiera żadnych istotnych informacji na temat
terminali i przystanków dla pasażerów okazjonalnych.
Zdjęcie 30: Klasyczna tablica przedstawiająca dwie stacje
końcowe linii trolejbusowej w Sofii. Brak informacji na temat
trasy i przystanków.

Zdjęcie 31 Używany trolejbus z Mediolanu (Włochy) w
swoim drugim życiu w Ruse (Bułgaria). Oryginalna tablica
przedstawiająca mediolańską stację końcową jest nadal na
swoim miejscu, podczas gdy numer linii Ruse znajduje się na
przedniej szybie, stacje końcowe są pokazane małymi znakami

Poziom +1: Kompleksowe informacje są dostarczane w zwięzły sposób, który jest zorientowany na klienta.

Zdjęcie 33: Autobus lokalny w mieście Veszprém (Węgry),
pokazujący na tablicy na górze, “autobus lokalny” i na dole “6”.
Numer linii nie zawiera żadnych istotnych informacji na temat
terminali i przystanków dla pasażerów okazjonalnych.
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Zdjęcie 34: Starszy trolejbus w Budapeszcie posiadający
klasyczną tablicę z numerem linii i dwie stacje końcowe
Zdjęcie 35: Tramwaj w Szeged (Węgry) pokazuje na
wyświetlaczu numer linii i stację końcową

Zdjęcie 36: Struktura linii w Budapeszcie (podziemna),
pokazująca przystanki, linie łączące i miejsca atrakcyjne turystycznie w sąsiedztwie przystanków

Zdjęcie 34a: Używany tramwaj z Hannoveru (Niemcy) w Budapeszcie, posiadający wyświetlacz elektroniczny do zainstalowania przez nowego operatora

Zdjęcie 37: Autobus w Berlinie pokazuje na swoim
wewnętrznym wyświetlaczu terminal, dokładny czas, potrzebę
wysiadania (STOP), możliwości połączeń ze wszystkimi
środkami transportu publicznego.

usług oraz bieżące planowanie podróży. Strony
internetowe i aplikacje muszą być dostępne w lokalnym języku, oraz w języku angielskim, by ułatwić komunikację z użytkownikami z zewnątrz i
międzynarodowymi.

Zdjęcie 38: Przejrzysty i przyjazny dla użytkownika system
informacji pasażerskiej pokazujący wszystkie połączenia autobusowe na stacji metra Kelenföld w Budapeszcie)

Zdjęcie 40: Mimo że Sarajewo (BiH) jest coraz bardziej turystycznym miastem, jego strona internetowa poświęcona transportowi publicznemu jest dostępna tylko w języku bośniackim .1

Zdjęcie 39: Informacje na temat tymczasowych zmian (zmiana
autobusu w związku z przebudową) w Budapeszcie

Strony internetowe, aplikacje
Łatwe w użyciu strony internetowe i aplikacje są
niedrogim, a jednocześnie ważnym elementem
codziennego korzystania z transportu publicznego. Ułatwiają planowanie podróży i pozwalają
użytkownikowi obliczyć trasę, nawet jeśli na przystanku nie ma informacji statycznych. Informacje
w czasie rzeczywistym zapewniają punktualność
lub informacje na temat opóźnień w świadczeniu

Zdjęcie 41: Zrzut ekranu z aplikacji FUTÁR, internetowej wyszukiwarki połączeń w Budapeszcie. Pokazuje on wszystkie
przystanki, trasy, pojazdy, rozkłady jazdy, rowery publiczne
w obszarze usług Centrum Transportu BKK w Budapeszcie.
Aplikacja jest dostępna w języku węgierskim i angielskim.

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.
bkkfutar&hl=hu
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Badania opinii publicznej/konsumentów dotyczące zmian w usługach i zamówień publicznych
Zmiany w funkcjonowaniu transportu publicznego mogą być dla użytkowników bardzo delikatną kwestią. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian dotyczących tras, rozkładów jazdy,
pokrycia sieci itp. miasta i operatorzy mogą konsultować się i starać się zaangażować mieszkańców i inne zainteresowane strony. Na przykład osoby, których dotyczą zmiany, mogą głosować na różne opcje lub przedstawić swoje
własne zalecenia. Pozwala to ludziom lepiej zrozumieć i zatwierdzić proponowane zmiany.

Zdjęcie 43: Dzień testowy przyszłej elastycznej usługi minibusowej w górzystych rejonach miasta Zalaegerszeg (Węgry).
Ludzie mogli wyrazić swoje potrzeby przed i po testach, w
ramach projektu Interreg SHAREPLACE . 5.

Rozsądne jest prowadzenie pilotaży i testów
przed zaangażowaniem się w kosztowne innowacje technologiczne. Testy lokalne dostosowane
do potrzeb danego miasta mogą skutkować rekomendacjami dotyczącymi dalszego rozwoju i/
lub zamówień na większą skalę.

Zdjęcie 42: Planowane zmiany linii autobusowej w Budapeszcie.
Mieszkańcy mogą komentować zmiany przed ich wprowadzeniem. 4

W wielu obszarach transportu publicznego testy
i próby są bardzo ważne i są też niedrogie w porównaniu do zmian na dużą skalę. Testowanie nowych tras, koncepcji lub zastosowań może pomóc w opracowaniu optymalnych rozwiązań, które odzwierciedlają lokalne potrzeby i preferencje
użytkowników.
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.
bkkfutar&hl=hu
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https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SHAREPLACE.html

Zdjęcie 44: Test autobusu elektrycznego w Belgradzie (Serbia)

Zalety i wady
Tabela 1 Zalety “sprzętowych” rozwiązań w zakresie infrastruktury transportu publicznego i wady
ich niestosowania

Typ

Rozwiązania

Infrastruktura, środowisko mobilności

•

Niższe koszty, ale wysoka ja- •
kość odnowienia torów

•

Wspólne korytarze transportu publicznego

Pojazdy

•

Torowiska pokryte trawą

•

Obszary transportu publicznego uwolnione od samochodów

•

Poprawa atrakcyjności
środowiska ruchu i mobilności , połączeń transportu publicznego i przestrzeni publicznej
Mniej wąskich gardeł dla
transportu publicznego,
bardziej płynny ruch

•

Lepsze opcje przesiadkowe

•

Unikanie nabywania małych •
serii i produktów niezdatnych
do użytku

•

Remont używanych pojazdów i korzystanie z lokalnych •
systemów elementów identyfikacji wizualnej na zewnątrz
•
Niskopodłogowe sekcje
przeznaczone do budowy
wagonów tramwajowych - w
zależności od wieku, budowy
i dalszych perspektyw eksploatacyjnych

Lepszy poziom obsługi,
długoterminowe perspektywy w przypadku używanych pojazdów

•

Wnętrza

Zalety

•

Stosowanie testów

•

Czyszczenie i ciągła konserwacja

•

Stosowanie lokalnych schematów kolorystycznych, elementów identyfikacji wizualnej

•

Wady niestosowania
rozwiązań
•

Zmniejszenie wykorzystania transportu
publicznego

•

Pogorszenie podziału zadań przewozowych

•

Niższa prędkość
handlowa transportu
publicznego

•

Niższa dostępność
nabywanych pojazdów

•

Kanibalizm używanych pojazdów aż
do momentu kiedy
wszystkie z nich muszą zostać wycofane

Większa satysfakcja użytkowników i operatora
Podobny wygląd używanych pojazdów jak w przypadku oryginalnych, więk- •
sze zaufanie użytkowników

Większa satysfakcja użytkowników i operatora

•

Mniejsze zadowolenie pasażerów

Poczucie zaniedbania ze strony operatora
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Tabela 2 Zalety rozwiązań softwarowych elementów transportu publicznego i wady ich niestosowaniaof not applying it.
Typ

Rozwiązania

Zalety

Wady niestosowania rozwiązań

Mapy sieci komunikacyjnych

•

Wykorzystanie map sieci wewnątrz
pojazdów, na przystankach i na
wszystkich wirtualnych platformach

•

•

•

Mapy sieciowe dające czyste i przyjazne dla użytkownika informacje
również dla osób niemieszkających
w danym miejscu

Przyjazne dla użytkownika
rozwiązania dające większe
zaufanie dla mieszkańców i
osób z zewnątrz

Ze względu na brak
informacji mogą
zostać utraceni
użytkownicy

•

Jasna podstawa informacyjna
na temat wszystkich istotnych
elementów usług transportu
publicznego w mieście lub
regionie

•

Planowanie podróży
będzie trudne lub
niemożliwe

•

Przyjazne dla użytkownika
rozwiązania dające większe
zaufanie do mieszkańców i
osób z zewnątrz

•

Ze względu na brak
informacji mogą
zostać utraceni
użytkownicy

•

Jasna podstawa informacyjna
na temat wszystkich istotnych
elementów usług transportu
publicznego w mieście lub
regionie

•

Planowanie podróży
będzie trudne lub
niemożliwe

•

Przyjazne dla użytkownika
rozwiązania dające większe
zaufanie do mieszkańców i
osób niemieszkających w danym miejscu

•

Ze względu na brak
informacji mogą
zostać utraceni
użytkownicy

•

•

Jasna podstawa informacyjna
na temat wszystkich istotnych
elementów usług transportu
publicznego w mieście lub
regionie

Planowanie podróży
będzie trudne lub
niemożliwe

•

Węzły przesiadkowe
nie będą przewidywalne

•

Nowsze oparte o IT
generacje nie są atrakcyjne dla tych usług

•

Więcej skarg

•

Brak najlepszych
rozwiązań dla potrzeb
pasażerów

Rozkłady jazdy

Systemy informacji
pasażerskiej

•

Korzystanie z tekstów w języku
lokalnym i przynajmniej angielskim

•

Wskazanie dokładnych odjazdów
zamiast częstotliwości

•

Stosowanie rozkładów jazdy opartych na interwałach dla rzadziej
używanych linii transportu miejskiego

•

Użycie większych tekstów i
wyraźnych skrótów lub przypisów jeśli to konieczne

•

Umieszczanie nazwy przystanku w
kolumnie w celu podania informacji
statycznych

•

Zarówno elementy statyczne jak
i dynamiczne mogą dostarczyć
odpowiednich informacji

•

Wskazanie węzłów przesiadkowych
zarówno na elementach statycznych
jak i dynamicznych

•

Web-pages, apps

Badanie opinii publicznej i testowanie
nowych rozwiązań

Stosowanie rozwiązań wizualnych i poprawnych informacji w
przypadku tymczasowych lub
długoterminowych zmian

•

Wskazanie rzeczywistej stacji
końcowej na zewnątrz pojazdu

•

Wskazanie wszystkich przystanków
podróży wewnątrz pojazdu

•

Rozwój międzynarodowych stron
internetowych i aplikacji

•

Korzystanie z wyszukiwarek
połączeń

•

Dyskusje na temat zmian, nowych
lub zmodyfikowanych usług

•

Testowanie nowych technologii

•

Testowanie usług elastycznych

•

Przyjazne dla użytkownika
rozwiązania dające większe
zaufanie do mieszkańców i
osób z zewnątrz

•

Lepszy dostęp do planowania
podróży

•

Jasna podstawa informacyjna
na temat wszystkich istotnych
elementów usług transportu
publicznego w mieście lub
regionie

•

Otwarty proces planowania od
operatora lub od władzy do
użytkownika

•

Możliwość modyfikowania technologii lub specyfikacji przetargowych w związku z wynikami
testów zamiast zamawiania
nieodpowiednich rozwiązań

Zaangażowanie zainteresowanych
stron

jazdy), a także inne średnio- lub długoterminowe
działania (np. schematy kolorystyczne taboru i
elementy identyfikacji wizualnej, renowacja/
Głównymi interesariuszami są miasta, władze modernizacja pojazdów i priorytety transportu
transportu publicznego, operatorzy oraz publicznego), które wymagają więcej czasu i
istniejący lub potencjalni użytkownicy transportu zobowiązań finansowych.
publicznego. W niektórych przypadkach miasto
i operator mogą być po przeciwnych stronach, Koszty
szczególnie gdy nowe działania wiążą się z kosztami, nawet jeśli koszty są niższe niż w przy- Koszt każdego działania będzie się różnił w
padku infrastruktury na dużą skalę lub innych zależności od rodzaju i kontekstu, a podoopcji zamówień. Miasta, władze i operatorzy bne działania mogą nie kosztować tyle samo
muszą mieć pewność, że niedrogie działania w poszczególnych miastach. W celu ustalestanowią efektywność i dobrą równowagę ko- nia kosztów miasto lub organ władzy powinsztów i korzyści. Można to wykazać za pomocą ien sporządzić spis istniejących elementów i
programów pilotażowych w celu dostarczenia nowych elementów wymaganych do wdrożenia
przekonujących dowodów. Jeżeli operator nie danego “środka ratunkowego”. Po zebraniu injest skoncentrowany na innowacjach i usługach formacji lista powinna być uszeregowana pod
zorientowanych na użytkownika, istniejące względem ważności i zawierać szacunkowe
nieefektywne systemy i modele działania koszty i korzyści związane ze wszystkimi propozostają w mocy i nie ma gotowości do re- ponowanymi środkami. Programy opracowane
w ten sposób, wykorzystujące istniejące i proformy.
ponowane rozwiązania, przynoszą lepsze wyniki
niż samodzielne lub pojedyncze interwencje lub
Kto jest odpowiedzialny?
środki ratunkowe.
Odpowiedzialność jest dzielona między wydziały
transportu miejskiego i władze transportu pub- W jaki sposób i gdzie takie podejście
licznego (lub organ organizujący transport). pasuje do SUMP?
Spółki operacyjne będą reagować na polecenia
zamawiającego ich usługi. W przypadku braku Plany zrównoważonej mobilności miejskodpowiedniego wydziału lub organu, należy go iej definiują cele i działania, które mają na
opracować w celu zapewnienia nadrzędnej kon- celu poprawę usług transportu publicznego.
troli nad operatorem. Nowy organ ds. transpor- Wdrażanie działań opisanych w niniejszym dotu będzie wymagał restrukturyzacji finansowej, kumencie stanowi zarówno szybkie i korzystne
organ przejmie kontrolę i odpowiedzialność za cenowo pakiety, jak i tanie projekty doskonalące,
więcej zadań, a także będzie musiał wdrożyć które mają na celu poprawę transportu pubścisłą kontrolę wyłącznie w odniesieniu do licznego. Mogą one zapewnić niedrogi rozwój,
który ma duże znaczenie, a także mogą być
przedsiębiorstwa transportowego.
wdrożone w krótkim okresie czasu.

Ramy czasowe

Wszystkie rodzaje działań muszą być dostosowane do lokalnego kontekstu miasta i jego
potrzeb w zakresie transportu publicznego.
Ramy czasowe muszą być określone w oparciu o
potrzeby i możliwości finansowe. Istnieją pewne
rodzaje działań, które mogą być realizowane w
ciągu kilku tygodni lub miesięcy (np. statyczne
struktury informacji pasażerskiej lub rozkłady
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