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Efektywne planowanie transportu.
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Taryfa – powodzenie lub pora żka

• umożliwia realizowanie podróży z użyciem wielu środków transportu równie łatwo 
jak podróży bezpośrednich

• posiada możliwie małą liczbę różnych biletów zapewniając jednocześnie możliwie 
największą elastyczność w doborze oferty na poziomie pasażera

• obowiązuje na przynajmniej zbliżonych zasadach we wszystkich środkach 
transportu

• obowiązuje na jak największym obszarze

bez odpowiedniej taryfy biletowej
budowanie zintegrowanej oferty
transportowej w mie ście jest 
niezwykle trudne
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Wyzwania – ekologia

Przyszło ść
Ceny rynkowe oleju napędowego i innych paliw kopalnych rosną

►Ryzyko jest nie do przewidzenia
Wyzwanie
Transport jest odpowiedzialny w coraz większym stopniu za zanieczyszczenie 
środowiska naturalnego

► Szansa dla transportu zbiorowego (masowego)
Konkurencja
Przemysł motoryzacyjny wytwarza pojazdy o coraz mniejszym zużyciu paliwa

► Transport publiczny mo że straci ć opini ę bardziej ekologicznego
Pasażerowie
Przesiądą się do własnych, ekologicznych samochodów

► Niebezpiecze ństwo utraty pasa żerów na rzecz ekologicznych samochodów
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Planowanie w skali mikro

ZASADA 1.

Linie autobusowe dowożą pasażerów  do komunikacji szynowej 
(tramwajów, metra, kolei) – wszędzie, gdzie jest to możliwe.

System transportu szynowego

powinien mieć najwyższy priorytet.
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Paryż i aglomeracja – transport 
szynowy

Pojazdy:

•1200 pociągów SNCF (14 linii regionalnych, 5 linii RER,
380 stacji)

•280 pociągów RER RATP (2 linie, 67 stacji)

•700 pociągów metra (14 linii, 380 stacji)

•99 tramwajów (3 linie)



7

Porównanie efektywno ści i emisji CO2 
różnych środków transportu na 

przykładzie Pary ża
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Planowanie w skali mikro

ZASADA 2.

Niewielka liczba linii kursujących z dużą częstotliwością powoduje, że system jest 
bardziej odporny na zakłócenia i bardziej „czytelny” dla pasażera.

W głównych korytarzach transportowych 
bez transportu szynowego kreujemy silne 

połączenia autobusowe z możliwie 
najmniejszą liczbą linii.
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Zarządzanie przewozami –
Ekologiczne środki transportu

Wsparcie dla technologii zmniejszających emisję zanieczyszczeń do atmosfery w 
pojazdach innych niż szynowe:
•Rozwój sieci trolejbusowych

•Zastosowanie paliw ekologicznych

•Zakup pojazdów z napędem hybrydowym
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Trolejbusy w Lipsku?

• Podstawową komunikację w relacji

do centrum pełnią tramwaje.
• Silne linie autobusowe na „obwodach”

poza centrum

• W 2008 roku rozpoczęto debatę
na temat zastąpienie niektórych linii

autobusowych o bardzo wysokiej 

częstotliwości kursowania liniami trolejbusowymi,
jako środkiem transportu bardziej ekologicznym

i wydajnym 
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Planowanie w skali mikro

ZASADA 3.

Rozkład jazdy planujemy z możliwie największymi 
częstotliwościami kursowania.

• Unikamy rozkładów nietaktowych i przerw w rozkładzie jazdy.

• Redukujemy liczbę linii (połączeń bezpośrednich) aby osiągnąć wysoką
częstotliwość linii pozostałych w systemie.

• Koordynujemy rozkłady jazdy różnych linii kursujących w tym samym korytarzu 
transportowym.
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Marszrutyzacja i du ża częstotliwo ść -
Bukareszt
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Koordynacja i równe odst ępy 
pomi ędzy kursami - Berlin
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Planowanie w skali mikro

ZASADA 4.

• Lokalizujemy przystanki przesiadkowe tak blisko siebie jak to tylko możliwe.
• Separujemy rożne potoki pasażerskie (kierunki) jeśli konieczne.

• Dbamy o bezpieczeństwo pasażerów.

Węzły przesiadkowe należy 
obserwować i modernizować.
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Paryż – Porte d’Orléans
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Berlin – plany w ęzła przesiadkowego z 
przedstawieniem utrudnie ń dla 

niepełnosprawnych
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Planowanie w skali mikro
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Kompleksowe badania
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Planowanie w skali mikro

ZASADA 6.

UŻYWAMY KOMPUTERA!

• prowadzimy badania KBR
• używamy oprogramowania komputerowego wspomagającego planowanie 

transportu publicznego w mikro i makro skali. (np. PTV Visum, aplikacje GIS)
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Wilno – proces wdra żania zmian

Przebieg procesu decyzyjnego przy wdrażaniu

zmian w układzie komunikacyjnym w Wilnie:

•zbieranie skarg, wniosków i wyników pomiarów
potoków pasażerskich
•analizy

•dyskusja wyników i wnioski

•dyskusja panelowa i przekonanie decydentów
•konsultacji społeczne

•przygotowanie zmian

•wprowadzenie zmian
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Planowanie w skali mikro

ZASADA 7.

Jesteśmy w kontakcie z pasażerami.

• Serwisy WWW i mobilne.

• Planowanie podróży.

• Informacja telefoniczna i telefoniczne systemy informacyjne.
• Dynamiczna informacja o przewidywanych utrudnieniach i opóźnieniach w 

kursowaniu pojazdów.

• Oczekujemy informacji zwrotnej!
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Berlin – systemy informacji 
pasażerskiej
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Planowanie w skali mikro

ZASADA 8.

Zaspokajanie potrzeb przewozowych odbywa się na zasadzie 
modelowania potoków pasażerskich a nie „koncertu życzeń”.

•Zarządzanie połączeniami bezpośrednimi.
•Zarządzanie rozkładem jazdy.

•Zarządzanie korytarzami transportowymi.
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Bukareszt – modelowanie potoków 
pasażerskich
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Planowanie w skali mikro

ZASADA 9 (?)

Jesteśmy cierpliwi.
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