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Kratka predstavitev inovacije

Poceni in učinkoviti ukrepi za reševanje slabo
delujočih sistemov javnega potniškega prometa

Celostne prometne strategije (CPS) na splošno
priporočajo JPP, kolesarjenje in hojo kot zdrave
in trajnostne alternative uporabi avtomobila. V
mestih s slabo razvitim sistemom JPP morajo biti
uporabniki potrpežljivi in dobro poznati lokalno
okolje, poleg tega pa si morajo za potovanje vzeti tudi dovolj časa, saj povezave pri prestopanju
niso zanesljive. Tam, kjer ni motivacije ali zadostnih finančnih sredstev za razvoj JPP, slednji za
večino prebivalcev ne pomeni resnične alternative. Lahko bi celo rekli, da so prebivalci, ki so odvisni od slabo razvitega JPP in ki nimajo drugih
Opis problema
možnosti potovanja, njegovi talci. Običajno pa
ljudje prenehajo uporabljati slabe storitve takoj,
Privlačne, vključujoče in v kakovost usmerjene
ko je mogoče, in se odločijo za privlačnejšo alstoritve JPP so bistvene za vsako mesto, zlasti
ternativo. Večinoma je to uporaba osebnega avker ljudem, ki se vsak dan vozijo na delo, potomobila. Posledice so nižji prihodki prevoznikov
nujajo alternativo uporabi osebnega avtomobizaradi upada prodaje vozovnic, slabša kakovost
la. V mnogih evropskih državah je JPP finančstoritev, manj potnikov, več prometnih zastojev,
no dobro podprt, vsi potovalnimi načini pa so v
slabša kakovost zraka in stres zaradi prometa za
privlačno uravnoteženem razmerju. V Evropi pa
vse uporabnike.
so tudi številna mesta, ki zagotavljajo le najosnovnejšo raven storitev in potnikom ne nudijo V takšnih okoliščinah je težko govoriti o avtomoprivlačnih ali trajnostnih načinov prevoza. Temu bilu le kot o »statusnem simbolu«, saj ga ljudje
običajno botruje pomanjkanje finančne podpore uporabljajo, da se izognejo slabemu, nezaneali politične volje. Poleg tega imajo javni organi sljivemu, ne dovolj pogostemu in neprivlačnein tudi izvajalci JPP tudi sami nizke cilje in pri- mu JPP, ki ga imajo na voljo. Vse to otežujejo še
čakovanja glede kakovosti storitev in standarda slabe povezave, tako da mnogi ne morejo izbivoznih parkov. Zato so tudi ugled, privlačnost in rati poti, ki bi jim najbolj ustrezala. Zato je zanje
uporaba JPP na zelo nizki ravni.
osebni avtomobil prva izbira.
V številnih evropskih mestih so sistemi javnega
potniškega prometa (JPP) na zelo osnovni ravni,
še zlasti v vzhodno- in jugovzhodnoevropskih
mestih ter manjših mestih novih držav članic.
Zagotavljajo minimalne socialne storitve, ki potnikom ne ponujajo privlačnih ali trajnostnih načinov prevoza. Vendar obstaja vrsta učinkovitih
in nizkocenovnih ukrepov, ki so mestom lahko
v pomoč pri reševanju težav lokalnih sistemov
JPP, če jih ustrezno kombinirajo in prilagodijo
potrebam določenega območja.

Takšno stanje je v nasprotju z načeli CPS in omejuje zmožnost mest ali regij za doseganje ciljev
trajnostne mobilnosti v mestih. Vse večji delež
avtomobilov v razmerju potovalnih načinov in krčenje storitev JPP dolgoročno to še dodatno zaostrujeta, povzročata prometne zastoje, zmanjšujeta kakovost zraka, prispevata k avtomobilom
namenjeni uporabi javnih prostorov, ustvarjata
nezadovoljstvo pri vseh udeležencih v prometu
ter spodbujata odločevalce, da sprejemajo politike in gradijo objekte, prilagojene avtomobilom.
Figure 1: Real “mass transit” instead of attractive public transport. Ilidza bus station, Sarajevo (BiH).

Organi oblasti kot razlog za slabo delovanje JPP
pogosto navajajo pomanjkanje ustreznega financiranja. S to preprosto razlago se odločevalci razbremenijo svoje odgovornosti za izboljšanje kakovosti storitev ali iskanje drugih načinov
za uvedbo izboljšav. Dragi ukrepi in rešitve, kot
so gradnja, javna naročila in posegi, povezani z
obratovanjem, niso vedno edina možna rešitev.
Mesta morajo razmisliti tudi o uporabi drugih cenovno ugodnih in učinkovitih reševalnih ukrepov.
Takšne reševalne ukrepe je mogoče prilagoditi
vsem sistemom JPP.
Slika 3: Tramvaj v mestu Oradea (RO) čaka v zastoju, ki so ga
povzročili avtomobili.

Slika 2: Praktična vizualna rešitev: na tramvajskem voznem
redu v Brnu (CZ) so začasne spremembe označene z rumeno.
Slika 4: Trolejbus v Budimpešti (HU), ujet v prometnem
zamašku.

Dobre/slabe prakse & Kako deluje

Hardver – infrastruktura

Mesta in izvajalci JPP lahko razmislijo o ukrepih
ali inovacijah, s katerimi bi lahko oživili ali rešili
JPP in povečali njegovo uporabo. V tem dokumentu so predstavljene najpogostejše težave,
s katerimi se srečujejo mesta in JPP ter možne
rešitve zanje. Slednje so razvrščene v dve kategoriji: trdi (infrastrukturni ali »hardver«) ukrepi in
mehki (»softver«) ukrepi. Vsakemu predstavljenemu primeru je dodeljena ocena po naslednjem
sistemu:

Nižji standard vozil, infrastrukture, tračnic, trolejbusne napeljave, postajališč, križišč, semaforizacije ipd. vodi do nižjih komercialnih hitrosti,
manjše varnosti, slabše pretočnosti, manjšega
udobja in nezanesljivih storitev. Posodobitev infrastrukture (hardvera) običajno pomeni boljše
obratovalne razmere za prevoznike in večjo kakovost storitev za potnike.

• Raven -1 pomeni slab primer,
• Raven 0 pomeni nevtralen primer in
• Raven +1 pomeni primer dobre prakse.

Pogoji na cestah so bistveni elementi JPP. Na
dojemanje JPP vplivajo tako zunanji videz mobilnostnega okolja kot tudi prometne razmere.

Operativna infrastruktura in okolje
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Raven -1: V mnogih mestih, kjer mestni potniški
promet nima velikega ugleda ali zadostne finančne podpore, so infrastrukturni standardi nizki, vozilom JPP pa ni zagotovljena prednost.

Slika 7: Avtobusna postaja v Varni (BG) z mešanico funkcij. Prodajna mesta vozovnic različnih prevoznikov so razpršena med
trgovinami z oblačili in GSM izdelki.

Slika 5: Slabo stanje trolejbusne napeljave in kretnic v mestu
Ruse (BG) je vzrok za zelo nizke komercialne hitrosti vozil, to pa
električno mobilnost postavlja v slabši položaj.

Raven +1: Kjer se infrastruktura izboljša s kakovostnejšimi posodobitvami, je pomembno vozilom JPP zagotoviti prednost, da lahko dosegajo
krajše potovalne čase in konkurirajo avtomobilom.

Kakovostna infrastruktura je pomembna, kadar
je funkcionalnost mobilnosti ključna za komercialne dejavnosti. Slabo mobilnostno okolje zanje
ni privlačna lokacija.

Slika 8: Manj drage, klasično obnovljene tramvajske tračnice
v Budimpešti (HU) na sekundarni tramvajski liniji (51) z manjšo
pogostnostjo voženj.

Vozila / vozni park

Slika 6: Deklasiranje območij mobilnosti: postaja podzemne
železnice v Budimpešti z nekakovostnimi trgovinami in neprimernim oglaševanjem cen.

Raven 0: Izboljšave tračnic in drugih infrastrukturnih elementov lahko povečajo kakovost storitev in hitrosti, tudi če so izboljšave izvedene z
nizkotehnološkimi posegi.

Obnova voznega parka je pogosto subvencionirana, vendar ne do višine potrebnih naložb. Zato
se prevozniki odločajo za nakup rabljenih avtobusov, tramvajev ali trolejbusov. Njihovo obratovanje pa je pogosto problematično zaradi pomanjkanja kulture kakovostnega obratovanja. Nakup
vozil slabše kakovosti in/ali ukinjenih serij vozil
je pogosto razlog, da so takšna vozila le delno
v uporabi ali pa jih kmalu izločijo iz obratovanja.

Včasih pride do popolne ukinitve trolejbusnih ali
tramvajskih storitev zaradi infrastrukturnih težav
(ukinitev trolejbusnih storitev: npr. Veliko Tarnovo
(BG) 2009; Dobrich (BG) 2014; Pernik (BG) 2015;
ukinitev tramvajskih storitev: npr. Brasov (RO)
2006; Constanta (RO) 2008; Resita (RO) 2011).
Zato je pomembno, da se pri nakupu rabljenih
vozil upoštevajo ti parametri:

• starost in tehnično stanje vozil: zakaj jih je prvotni lastnik izločil iz obratovanja;

Slika 9: Območje brez avtomobilov z zelo kakovostnimi
izboljšavami tračnic v središču mesta Timisoara (RO).

• kako dolga je preostala življenjska doba ra-

bljenih vozil in ali jih je mogoče uporabljati
dolgoročno;

• velikost voznega parka: ali je možno naročiti
večje količine, da se zagotovi obratovanje,
ali pa so na voljo le majhne (ukinjene) serije,
kar bi lahko privedlo do razdrobljene strukture obratovanja;

• preobrazba vozil, da izražajo identiteto pre-

Slika 10: Skupni javni prometni koridor za tramvaje, trolejbuse
in avtobuse, na katerem imajo vozila JPP prednost na prehodih
(Szeged, HU).

Slika 11: S travo obrasle tramvajske tračnice v mestu Oradea
(RO) in rabljeni tramvaj iz Berlina kot kakovostna izboljšava

voznika: kaj je treba prenoviti v njih, da bodo
izražala identiteto novega prevoznika. Označevanje notranjosti in zunanjosti vozil, npr.
druga barva vozil, notranja razporeditev in
prenova sedežev, uporaba enih ali več vrat
itd.

Raven -1: Pri nabavi majhne (ukinjene) serije rabljenih vozil zanesljiva obratovalna doba ni zagotovljena niti s tehničnega vidika niti z vidika
dobave rezervnih delov. Uporaba rabljenih vozil
kaže na nizek status JPP, dojemanje in kultura
JPP pa sta ključnega pomena. Pogosto tudi niso
uporabljeni elementi identitete novega lastnika,
kar še dodatno prispeva k slabemu mnenju javnosti o notranji in zunanji podobi vozil.
Raven 0: Obratovanje voznega parka je uspešnejše, če je v celoti kupljen iz druge roke pri
enem prodajalcu, saj je v tem primeru manj težav
z nabavo orodja in rezervnih delov za vzdrževanje. Toda če vozila ne izražala identitete novega
prevoznika, to pripomore k njegovi slabši podobi
v javnosti.
V mestih z omejenimi sredstvi za JPP je lahko že
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vsakodnevno obratovanje prava borba, da bi vozila opravljala storitve potniškega prometa. V takšnih razmerah je zagotavljanje prepoznavnosti
identitete prevoznika prestižen neobvezen dodatek in strošek, ki si ga mesto ne more privoščiti.

Slika 14: Dnevni boj za obstanek v obratovanju: rabljeni trolejbus v Sarajevu (BiH), ki so ga prvotno uporabljali v Solingenu
(DE.)

Slika 12: Razmeroma sodobni nekdanji baselski trolejbusi
znamke Neoplan Kiepe N 6020 v mestu Ruse (BG) po izločitvi
iz obratovanja zaradi resnih tehničnih težav.

Raven +1: Uporaba rabljenih vozil je najučinkovitejša, če je identiteta novega prevoznika razvidna tako na zunanjosti kot tudi v notranjosti vozila. Osem do dvanajst let star avtobus ali trolejbus
je treba obnoviti in ga opremiti z elementi celostne podobe novega prevoznika, razpoložljivost
rezervnih delov pa zagotavlja sposobnost njegovega obratovanja.

Tramvaji imajo veliko daljšo obratovalno dobo
kot avtobusi. Pri nabavi rabljenih tramvajskih vozil je treba biti pozoren na fizično dostopnost do
vozil. Pri izbiri vozil je treba upoštevati tudi razpoložljivost nizkopodnih elementov ali možnost
njihove kasnejše vgradnje.

Slika 15: Nekdanji avtobus VanHool newAG300 iz Utrechta
(NL) obratuje kot rabljeno vozilo v Budimpešti. Avtobus ima
klimatsko napravo in je prenovljen v skladu z vizualno podobo
podjetja BKK iz Budimpešte, zato se bolje vključuje v vozni
park in prispeva k večji privlačnosti.

Notranjost
Slika 13: Nekdanji avtobus podjetja SBG iz mesta Freiburg im
Breisgau (DE) v Varni (BG). Zaradi masovne proizvodnje tega
modela Mercedes-Benz 0405G je mogoče zagotoviti njegovo
dolgoročno obratovanje. Na avtobusu je še vedno vidna identiteta podjetja prvotnega lastnika, čeprav ga že več let uporablja
novi lastnik

S stališča potnikov je notranjost najpomembnejši vidik vozila. Zunanji videz je pomemben, vendar uporabnik vozilo doživlja v notranjosti. Čista
in prenovljena notranjost zagotavlja udobje ter
povečuje zaupanje uporabnikov v vozila in storitev.

Raven 0: V mnogih mestih si prevozniki in oblasti prizadevajo, da bi bila vozila čista zunaj in
znotraj. Tudi starejša vozila so lahko privlačna in
uporabnikom prijazna.

Slika 16: Rabljeni tramvaj iz Frankfurta (DE) v Katovicah (PL) v
barvah tramvajskega prevoznika Silesian, brez prenove.

Slika 19: Skoraj 40 let star tramvaj znamke Tatra v Berlinu (DE)
20 let po njegovi posodobitvi. Notranjost je razmeroma čista in
rezultat dnevnega vzdrževanja.

Slika 17: Rabljeni tramvaj iz Frankfurta (DE) v Katovicah (PL) v
barvah tramvajskega prevoznika Silesian, po popolni prenovi in
vgradnji nizkopodnih elementov v srednjem delu.

Raven +1: V primerjavi s stroški nabave novih ali
rabljenih vozil je izboljšanje kakovosti notranjosti
poceni ukrep. Pomembno je uporabiti najudobnejše rešitve in vključiti elemente identitete blagovne znamke, npr. pri izbiri barv in materialov.

Raven -1: Vozila iz voznih parkov finančno slabo stoječih prevoznikov niso privlačna, ker jih ne
morejo posodobiti ter zagotoviti rednega čiščenja sedežev in drugih površin.

Slika 20: Uporaba znaka lokalnega javnega prevozniškega
podjetja na sedežni tkanini v na novo nabavljenih tramvajih v
Katovicah (PL).

Slika 18: Trolejbus v Sarajevu (BiH) iz leta 1984, ki so ga
prvotno uporabljali v Solingenu (DE). Notranjost je umazana in
vse prej kot privlačna.
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Mehki elementi (softver)
Mehki elementi so sestavni del sistema JPP. Zagotavljajo uporabnikom prijazno ter na njih osredotočeno mobilnost in obveščanje. Običajno
niso dragi (v primerjavi s celotnim proračunom
za JPP), morajo pa vključevati blagovno znamko
prevoznika in imeti dosleden vizualni izgled.
Mnoga mesta ne zagotavljajo informacijskih storitev v zvezi z JPP. To opravičujejo z argumentom, da je JPP namenjen lokalnim prebivalcem,
ki dobro poznajo omrežje in vozne rede. Zato
prevoznikom in oblastem pogosto ni v interesu,
da bi zagotovili ali izboljšali obveščanje. Statični elementi (npr. vozni redi, shematski prikazi
omrežja) in/ali dinamični elementi (npr. sistem za
obveščanje potnikov v realnem času, informacije o prestopnih točkah) lahko kažejo neažurne
ali neuporabne informacije ali pa jih sploh ni. To
lahko negativno vpliva na uporabo JPP, saj še
povečuje možnost, da uporabniki zapustijo sistem ob prvi priložnosti.

Slika 21: Slab shematski prikaz omrežja v mestu Székesfehérvár (HU), ki prikazuje le linije brez postajališč in brez jasne
ločitve različnih linij. Omogoča le pregled, ne prikazuje pa
pravilne strukture linij.

Številni organi ali prevozniki lahko pripravijo tudi
posebne podobmočne sheme prevoznih storitev ali izdelajo uporabnikom prilagojene sheme,
npr. zemljevide dostopnosti za ljudi s posebnimi
potrebami.

Shematski prikazi omrežja
Shematski prikazi omrežja, ki uporabnikom kažejo potek linij in povezave, pričajo o stabilnosti
sistema. Statične in dinamične rešitve so dobrodošle na postajališčih, v vozilih in na vseh digitalnih prikazovalnikih.
Raven -1: V nekaterih mestih sheme linij JPP
niso široko dostopne. Lokalni prebivalci potujejo
v skladu s svojimi navadami, obiskovalci pa se
morajo o storitvah pozanimati.

Slika 22: Shema na železnici temelječega omrežja mobilnosti
na ravni mesta in funkcionalnega mestnega območja (FUA) na
stropu postajališča S-Bahn v Münchnu.

Raven 0: Kjer je več prevoznikov, odgovornih za
različne linije, ki niso prikazane skupaj na enotnem zemljevidu mesta, to kaže na fragmentira- Vozni redi
nost JPP. Včasih so linije označene brez postajališč ali pa vse z enako barvo (ali slogom črte). Informacije o časih odhodov in trajanju potovanj
spadajo med najobčutljivejše elemente potovalRaven +1: Mesta in funkcionalna mestna obmo- ne izkušnje.
čja z integriranimi prometnimi rešitvami zagotavljajo zelo natančne sheme, ki prikazujejo žele- Raven -1: Številni izvajalci JPP ne zagotavljajo
zniške storitve (skupaj s podzemno železnico, uporabnih sprotnih informacij o časih odhodov,
primestno železnico (S-Bahn), tramvaji ipd.) in/ poteku poti ali pogostnosti voženj. Če takšnih
informacij ne bodo zagotovili, bodo uporabniki
ali vse storitve vseh izvajalcev.
prenehali uporabljati njihove storitve.

Slika 23: Shema omrežja JPP za okrožje v Budimpešti (HU)1
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Raven 0: Nič nenavadnega ni, če je čas odhoda
edini podatek, ki je na voljo. V tem primeru mora
uporabnik sam oceniti potovalni čas do danega
postajališča. To ni uporabnikom prijazno oziroma zanje ni praktično, saj se potovalni časi lahko zelo razlikujejo glede na prometne razmere.
Poleg tega je za nekatere linije navedena samo
pogostnost voženj, niso pa navedeni točni časi
odhodov, zato ni mogoče predvideti čakalnega
časa.

Slika 25: Lokalni vozni red v mestu Székesfehérvár (HU) prikazuje samo čase odhodov z začetnega postajališča, uporabnik pa
mora sam prišteti določen čas, da bi ugotovil, kdaj bo avtobus
prispel do postajališča, kjer čak

Slika 26: Na avtobusnem postajališču v Varni (BG) je navedena
pogostnost voženj (ki so lahko tudi na 20, 30, 40 in 60 minut)
namesto točnih časov odhodov. Uporabniki ne morejo predvideti
časa odhoda s postajališča.

Slika 24: Na tem tramvajskem postajališču v Bukarešti (RO) je
samo oznaka za dve liniji (7, 47), ni pa voznih redov in informacij o pogostnosti voženj.

Raven +1: V večini mest vozni redi vsebujejo
točne čase odhodov z danega postajališča, kar
potnikom pomaga, da načrtujejo svoje potovanje, kolikor je le mogoče.

https://bkk.hu/apps/docs/terkep/rakospalota.pdf
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Slika 28: Natančen vozni red s točnimi časi odhodov in potekom
linije v Budimpešti (HU) 2

Raven 0: Zagotovljene so nepopolne informacije. Z nekaj izboljšavami bi z lahkoto zagotovili več podatkov. V takšnih primerih je to vedno
ogledalo prevoznikovega odnosa do potnikov.
Slika 27: V mestu Baia Mare (RO) so vozni redi (brez podatkov
o poteku linij) pritrjeni na stebre. Tak način obveščanja javnosti
estetsko ni primeren.

Informacije za potnike v notranjosti in na zunanji strani vozila ter na objektih/območjih mobilnosti
Pomembno je, da so potnikom na njihovi poti,
postajališčih in prestopnih točkah na voljo
osnovne ali kompleksnejše informacije. Prikazane so lahko v vozilu ali zunaj njega, lahko so
statične ali dinamične. Uporabniku je pomembnejša vsebina informacij kot pa uporabljena tehnologija. Poceni rešitve so lahko zelo učinkovite,
če potnikom omogočijo vse pomembne informacije.
Raven -1: V številnih mestih predvidevajo, da
bodo informacije o JPP uporabljali lokalni prebivalci, ki sistem že poznajo. Takšno razmišljanje
je kratkovidno, saj nekakovostne informacije,
čeprav jih uporabljajo redni uporabniki, ki že poznajo sistem, ne vključujejo drugih pomembnih
informacij in popolnoma izključujejo občasne
uporabnike ali obiskovalce.

Slika 29: Uporabnikom prijazen, vizualno dovršen vozni red v
papirni obliki na avtobusnem postajališču v Maastrichtu (NL).

Raven +1: Zagotovljene so jedrnate, kompleksne in k uporabnikom usmerjene informacije. Večinoma pri tem ne gre za finančne zmožnosti, temveč predvsem za odnos do strank in
njihovih potreb.
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https://bkk.hu/apps/menetrend/pdf/2005/20180616/11.pdf

Slika 30: Klasična obvestilna tabla z oznako dveh končnih
postajališč trolejbusne linije v Sofiji. Informacije o poteku linije
in postajališčih niso na voljo.

Slika 33: Avtobusi v mestu Székesfehérvár (HU) na sprednjem
prikazovalniku ves čas vožnje hkrati prikazujejo obe končni
postajališči. Neizkušeni uporabniki zato ne vedo točno, v
katero smer avtobus vozi. Potreben bi bil le manjši popravek,
da bi bila prikazana le ustrezna smer, ki bi se na končnem
postajališču spremenila.

Slika 31: Rabljeni trolejbus iz Milana (IT) v obratovanju v
mestu Ruse (BG). Na njem je še vedno prvotna tabla z oznako
končnega postajališča v Milanu, tabla s številko linije, na kateri
vozi v mestu Ruse, pa je nameščena na notranji strani vetrobranskega stekla. Končna postajališča so napisana z majhnimi
črkami.

Slika 34: Starejši trolejbus v Budimpešti (HU) s klasično tablo,
na kateri so številka linije in obe končni postajališči.

Slika 32: Lokalni avtobus v mestu Veszprém (HU) ima zgoraj
oznako »lokalni avtobus«, spodaj pa številko »6«, nikjer pa
niso označena končna in druga postajališča, ki bi bila v pomoč
občasnim uporabnikom.
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Spletne strani in aplikacije
Spletne strani in aplikacije, preproste za uporabo, so cenovno ugodna, toda zelo priročna orodja pri vsakodnevni uporabi JPP. Z njimi je načrtovanje poti lažje, uporabnik pa si lahko izračuna svojo pot, tudi če na postajališčih ni
statičnih informacij. Informacije v realnem času
zagotavljajo ažurne podatke o točnosti storitev
ali zamudah, s tem pa olajšajo načrtovanje potovanja. Spletne strani in aplikacije morajo biti v
lokalnem jeziku in po možnosti tudi v angleščini, da jih lahko uporabljajo tudi nerezidenčni in
tuji uporabniki.

Slika 35: Tramvaj v Szegedu (HU) na prikazovalniku kaže
številko linije in pravilno končno postajališče.

Slika 36: Shema linije podzemne železnice v Budimpešti (HU)
prikazuje postajališča, povezave na druge linije in turistične
točke v bližini postajališč1

Slika 34a: Rabljeno tramvajsko vozilo iz Hannovra (DE) v
Budimpešti (HU), v katerega je novi prevoznik namestil elektronski prikazovalnik.

Slika 37: Berlinski (DE) avtobus na notranjem prikazovalniku
kaže končno postajališče, točen čas prihoda, postanke (STOP),
in možnosti prestopanja na druga prevozna sredstva.

glasujejo za različne možnosti ali navajajo svoja priporočila. Tako bodo ljudje lažje razumeli in
sprejeli predlagane spremembe.

Slika 38: Jasen in uporabnikom prijazen sistem obveščanja
potnikov na postaji podzemne železnice Kelenföld v
Budimpešti, ki kaže vse avtobusne povezave.

Slika 40: Čeprav postaja Sarajevo (BiH) vse bolj turistično
mesto, je spletna stran, namenjena JPP, na voljo le v bosanskem jeziku.1

Slika 39: Talne informativne oznake o začasnih spremembah
(nadomestnih avtobusih zaradi gradbenih del) v Budimpešti
(HU).

Ankete javnega mnenja ter mnenja strank o
spremembah storitev in nabavah
Za uporabnike so spremembe v delovanju JPP
lahko zelo občutljivo vprašanje. Mestne oblasti
in prevozniki se lahko pred vsako spremembo
trase linij, voznih redov, pokritosti omrežja itd.
posvetujejo z javnostjo in drugimi zainteresiranimi stranmi ter jih spodbudijo k sodelovanju.
Tisti, ki jih spremembe zadevajo, lahko recimo

Slika 41: Posnetek zaslona aplikacije FUTÁR: spletni
načrtovalnik poti v Budimpešti (HU) prikazuje postajališča, poti,
vozila, vozne rede in javna kolesa na območju storitev Centra
za organizacijo prevoza v Budimpešti (BKK).3 Aplikacija je na
voljo v madžarskem in angleškem jezik

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.
bkkfutar&hl=hu

3
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Na številnih področjih JPP so testi ali preizkusi
zelo pomembni in stroškovno nezahtevni v primerjavi z velikimi spremembami. Testiranje novih
tras, konceptov ali aplikacij lahko pomaga razviti
optimalne rešitve, ki izražajo lokalne potrebe in
želje uporabnikov.

Slika 44: Testiranje električnega avtobusa v Beogradu (SRB).

Slika 42: Načrtovane spremembe pri trasi avtobusne linije v
Budimpešti (HU). Ljudje lahko dajo svoje pripombe glede sprememb še pred njihovo uvedbo. 4

Slika 43: Dan za testiranje bodoče prožne storitve prevoza z
minibusom v hribovitih predelih mesta Zalaegerszeg (HU). V
okviru projekta SHAREPLACE Interreg so ljudje lahko izrazili
svoje potrebe pred preizkušanji in po njih.5.

5

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SHAREPLACE.html

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.
bkkfutar&hl=hu
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Prednosti in slabosti
Preglednica 1: Prednosti rešitev za infrastrukturo (hardver) JPP in slabosti, če se te rešitve ne uporabijo.

Vrsta

Rešitve

Prednosti

Slabosti, če se te
rešitve ne uporabijo

Infrastruktura, mobilnostno okolje

•

Nizkocenovna, toda kakovostna obnova tračnic

•

•

Upadanje uporabe
JPP

•

Skupni koridorji JPP

•

•

S travo obrasle tračnice

Slabše razmerje potovalnih načinov

•

Območja JPP brez avtomobilo

•

Nižje komercialne
hitrosti JP

Vozila

Notranjost

•

Izogibanje nabavi manjših
serij ali neuporabnih vozil

•

Obnova rabljenih vozil,
njihova oprema z lokalnimi
shemami linij ter elementi
celostne podobe prevoznika
na zunanjosti vozil

•

Vgradnja nizkopodnih elementov v tramvajska vozila,
odvisno od njihove starosti,
konstrukcije in perspektive
za nadaljnje obratovanje

•

Izvajanje testiranj

•

Čiščenje in redno vzdrževanje

•

Uporaba lokalnih barvnih
shem, elementov celostne
podobe prevoznik

Večja privlačnost mobilnostnega in prometnega
okolja, povezave med JPP
in javnimi prostori

•

Manj prometnih zastojev
za JPP, bolj tekoč promet

•

Boljše možnosti prestopanja

•

Boljše obratovanje, dolgoročnejša perspektiva pri
rabljenih vozilih

•

Manjša obratovalna
razpoložljivost nabavljenih vozil

•

Večje zadovoljstvo uporab- •
nikov in prevoznika

•

Podoben videz rabljenih
in originalnih vozil, večje
zaupanje uporabnikov

Kanibalizacija rabljenih vozi do trenutka,
ko je treba vsa vozila
izločiti iz obratovanja

•

•

Manjše zadovoljstvo
potnikov

Večje zadovoljstvo uporab- •
nikov in prevoznika

Ustvarjanje vtisa o
malomarnosti prevoznika
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Preglednica 2: Prednosti rešitev za mehke elemente (softver) JPP in slabosti, če se te rešitve ne
uporabijo.
Vrsta

Rešitve

Sheme omrežij

•

Uporaba shem linij v notranjosti
•
vozil, na postajališčih in vseh virtualnih platformah

•

Uporabnikom prijazne sheme linij
z informacijami, razumljivimi tudi
zunanjim obiskovalcem

Vozni redi

Sistemi za obveščanje potnikov

Spletne strani, aplikacije

Javnomnenjske
raziskave in testiranje
novih rešite

Prednosti
Večja privlačnost mobilnostnega in prometnega
okolja, povezave med
JPP in javnimi prostori

•

Manj prometnih zastojev
za JPP, bolj tekoč promet

Slabosti, če se te
rešitve ne uporabijo
•

Upadanje uporabe JPP ·
Slabše razmerje potovalnih načinov

•

Nižje komercialne hitrosti
JPP

•

Uporaba lokalnega in vsaj še
angleškega jezika

•

Boljše možnosti prestopanja

•

Navedba točnih časov odhodov
namesto pogostnosti voženj

•

•

•

Uporaba intervalnih voznih redov
za manj pogoste mestne linije

Boljše obratovanje, dolgoročnejša perspektiva
pri rabljenih vozilih

Manjša obratovalna razpoložljivost nabavljenih
vozil

•

Uporaba besedil z večjimi črkami
in jasnih okrajšav ali opomb – če
so potrebne

Večje zadovoljstvo uporabnikov in prevoznika

•

•

•

Podoben videz rabljenih
in originalnih vozil, večje
zaupanje uporabnikov

Kanibalizacija rabljenih
vozil do trenutka, ko je
treba vsa vozila izločiti iz
obratovanja

•

Manjše zadovoljstvo
potniko

•

Namestitev imena postajališča na
steber za za

•

Statični in dinamični elementi lahko zagotovijo ustrezne informacije

•

Navedba prestopnih točk na statičnih in dinamičnih elementih

•

Uporaba vizualnih rešitev in
pravilnih informacij za obveščanje o začasnih ali dolgoročnejših
spremembah

•

Navedba dejanskega končnega
postajališča, vidna na zunanjosti
vozila

•

Navedba vseh postajališč na
zadevni liniji, vidna v notranjosti
vozila

•

Razvoj mednarodnih spletnih strani in aplikacij

•

Uporaba načrtovalnikov poti

•

Uporabnikom prijazne
rešitve povečajo zaupanje
lokalnih prebivalcev in
zunanjih obiskovalcev

•

Redni in občasni uporabniki so lahko zbegani
zaradi pomanjkanja
informacij

•

Jasna informacijska
podlaga o vseh ustreznih
elementih storitev JPP v
mestu ali regiji

•

Načrtovanje poti je oteženo ali nemogoče

•

Prestopnih točk ni mogoče predvideti

•

Uporabnikom prijazne
rešitve povečajo zaupanje
lokalnih prebivalcev in
zunanjih obiskovalcev

•

Storitve ne privlačijo
novih in informacijsko
podkovanih generacij

•

Boljše možnosti načrtovanja poti

•

Jasna informacijska
podlaga o vseh ustreznih
elementih storitev JPP v
mestu ali regiji
•

Več pritožb

•

Potnikom niso na voljo
najboljše rešitve v skladu
z njihovimi potrebami

•

Razprave o spremembah, novih ali •
spremenjenih storitvah

•

Testiranje novih tehnologij

•

Testiranje prožnih storitev

•

Odprto načrtovanje, v
katerega prevoznik ali
organ oblasti vključi tudi
uporabnike
Možnost spreminjanja
tehnologij ali razpisnih
specifikacij kot posledica rezultatov testiranja
namesto uvajanja neustreznih rešitev

Vključevanje deležnikov

Stroški

Glavni deležniki so mesta, organi, odgovorni za
JPP, prevozniki in sedanji ali bodoči uporabniki
JPP. Včasih sta lahko mesto in prevoznik na nasprotnih straneh, zlasti kadar so novi ukrepi povezani s stroški, čeprav so stroški manjši od velikih infrastrukturnih posegov ali drugih nabavnih
možnosti. Mesta, oblasti in prevozniki morajo
biti prepričani, da so nizkocenovni ukrepi učinkoviti ter zagotavljajo ustrezno ravnovesje med
stroški in koristmi. V ta namen lahko izvedejo
pilotne projekte, ki bodo dali prepričljive dokaze. Če prevoznik ni osredotočen na inovacije in
uporabniško usmerjene storitve, se neučinkoviti
sistemi in modeli delovanja ohranjajo in ni pripravljenosti za reforme.

Stroški posameznih ukrepov se razlikujejo, odvisno od vrste ukrepa in danih okoliščin, pa tudi
stroški podobnih ukrepov so lahko različni od
mesta do mesta. Da bi lahko določili stroške,
bi moralo mesto ali organi oblasti narediti popis
obstoječih in novih elementov, potrebnih za izvajanje reševalnih ukrepov. Ko je popis narejen,
je treba določiti prednostne ukrepe ter izdelati
ocene predvidenih stroškov in koristi za vse predlagane ukrepe. Tako izdelani programi, ki upoštevajo obstoječe elemente in predvidene ukrepe, omogočajo boljše rezultate kot samostojni
ali izolirani posegi ali ukrepi.

Kam in kako se umešča v CPS

Celostne prometne strategije določajo cilje in
ukrepe za izboljšanje storitev JPP. Ukrepi, opiOdgovornost si delijo mestni oddelki za promet sani v tem dokumentu, so hkrati paketi ukrepov
in organi, pristojni za JPP (ali organ, pristojen s hitrimi učinki in nizkocenovni projekti za izboljza organizacijo prevozov). Prevozniki pa izpol- šanje JPP. Zagotavljajo lahko cenovno ugoden
njujejo navodila organa, ki določa storitve. Če razvoj s pomembnimi učinki, izvedejo pa se lahustreznega oddelka ali pristojnega organa ni, ga ko tudi zelo hitro.
je treba ustanoviti zaradi zagotavljanja nadzora
nad prevozniki. Novi organ za promet bo potre- Avtor
boval finančno prestrukturiranje, pristojnost za
nadzor in odgovornost za več nalog, hkrati pa András Ekés
bo moral poskrbeti, da bo prevozno podjetje Mobility expert, managing director Mobilissimus Ltd.
imelo striktno vlogo izvajalca.
ekes@mobilissimus.hu

Kdo je odgovoren

Časovni okvir

mobilissimus.hu

Vsi ukrepi morajo biti prilagojeni lokalnim razme- Vse fotografije in slike, ki nimajo navedbe sklica,
ram v mestu in njegovim potrebam, povezanim je posnel avtor.
z javnim potniškim prometom. Časovni okvir
mora biti določen glede na potrebe in finančne
možnosti. Nekateri ukrepi se lahko izvedejo v
OBVESTILO: Avtor je v celoti odgovoren za vsebino te
nekaj tednih ali mesecih (npr. statični objekti za PRAVNO
predstavitve, ki ne izraža nujno mnenja Evropske unije. Evropska
obveščanje potnikov ali vozni redi), srednje- ali komisija ni odgovorna za uporabo informacij iz te publikacije.
dolgoročni ukrepi (npr. barvna shema voznega Vse slike v njej so zagotovili partnerji (razen če je drugače naveparka in elementi celostne podobe podjetja, pre- deno) in so objavljene z njihovim dovoljenjem.
nova vozil, zagotavljanje prednosti vozilom JPP)
pa zahtevajo več časa in večji finančni vložek.
Projekt CIVITAS PROSPERITY je prejel finančna sredstva iz programa Evropske unije
za raziskave in inovacije Horizon 2020 po sporazumu o nepovratnih sredstvih št. 690636.

