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KONFERENCJA TRANSPORT RESEARCH ARENA WIEDEŃ 2018
W dniach 16-19 kwietnia 2018 roku odbyła się w Wiedniu siódma konferencja
Transport Research Arena zatytułowana „A digital era for transport – solutions for society,
economy and enviroment” (Epoka cyfryzacji w transporcie – rozwiązania dla
społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego).

Tę największą w Europie konferencję naukową w obszarze transportu (ok. 3000
uczestników i blisko 700 publikacji i posterów) tradycyjnie współorganizowali obok
Komisji Europejskiej i Ministerstwa Transportu kraju goszczącego konferencję:
Conference of European Road Directors (CEDR), The European Transport Research
Alliance (ETRA), Europejskie Platformy Technologiczne drogowa (ERTRAC), kolejowa
(ERRAC), żeglugowa (WATERBORNE), lotnicza (ACARE), logistyczna (ALIC)
i konstrukcyjna (ECTP).
Cztery podstawowe obszary problemowe wiedeńskiej konferencji TRA to:
 nowy krajobraz transportowy – wizja europejskiego transportu i mobilności,
 wpływ rozwoju cyfryzacji na transformację transportu i mobilności,
 dekarbonizacja i przyszły wzrost – zmiany systemu mobilności zachowujące jego
konkurencyjność,
 rola zaplecza naukowego i środków wydawanych na badania na rozwój transportu
europejskiego.
Konferencję otworzył Ingolf Schader Sekretarz Stanu austriackiego ministerstwa
Transportu pełniący obowiązki Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, który
przywitał uczestników Konferencji oraz podziękował osobom i instytucjom
zaangażowanym w jej zorganizowanie.
Uroczystego otwarcia TRA-18 dokonali: Komisarz UE ds. Transportu pani Violeta
Bulc oraz minister transportu Austrii pan Norbert Hofer.
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Violeta Bulc - Komisarz UE ds. Transportu
https://www.traconference.eu/press/photos-tra-2018/

W swoim wystąpieniu pani Komisarz podkreśliła zarówno znaczenie transportu dla
Europy (11 mln miejsc pracy, 5% PKB UE, 18% wartości eksportu UE), jak również jego
negatywne aspekty (25 tys. zabitych i 700 tys. rannych na drogach), wysoki udział
w zanieczyszczeniu środowiska.
Podkreśliła również znaczenie prowadzonych badań naukowych, które wymagają
jednak lepszego skoordynowania w skali Europy. Pozytywnym przykładem może być
międzynarodowy poligon dla badań samochodów autonomicznych powstający na styku:
Węgier, Słowenii i Chorwacji.
Pani Komisarz jednoznacznie stwierdziła, że w podejmowanych działaniach zawsze
priorytetem powinien być człowiek i jemu powinny służyć wypracowywane rozwiązania.
Działając w tym duchu UE przekazała 5 tysiącom młodych Europejczyków vouchery
uprawniające do podróży i zaznajamiania się z europejskim transportem. Postulowała też
wzrost zatrudnienia kobiet w transporcie, który obecnie nie przekracza 20%.
W swoim wystąpieniu austriacki minister transportu p. Norbert Hefer popierając tezy p.
Bulc stwierdził, że również w Austrii podstawowe dylematy polityki transportowej to
współcześnie megatrendy w mobilności (m.in. zmniejszające się zainteresowanie młodych
Austriaków zakupem samochodów) oraz konieczność ograniczenia zużycia energii
i w konsekwencji ograniczenia emisji. Stąd duże wydatki na elektryfikację austriackiego
transportu uzasadnione wysokim udziałem w austriackim bilansie energetycznym energii
odnawialnej.
Merytoryczną część spotkania otwierającego konferencję zakończyło wystąpienie
filozofa nauki Gerarda Lonharda. Wśród megatrendów wpływających na przyszłą
mobilność i transport wyróżnił on:
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wzrost dynamiki postępu technologicznego (zmiany w ciągu najbliższych 20 lat
będą większe niż w czasie ostatnich 300 lat),
koniec rozwoju linearnego (przyszłość przestała być przedłużeniem
teraźniejszości),
zmiany na rynku energetycznym (należy oczekiwać schyłku epoki ropy naftowej,
nowym paliwem staną się zasoby danych),
zmiany w sposobach zaspokajania popytu transportowego (pojawia się coraz
więcej sposobów realizacji popytu na usługi transportowe),
rozwój cyfryzacji społeczeństw i gospodarki,
rozwój informatyzacji zmieni w okresie 5-7 lat krajobraz gospodarczy świata (do
2025 roku nowy ekosystem wyeliminuje wiele tradycyjnych przemysłów),
bliski koniec pojazdów samochodowych, jakie znamy od ponad 100 lat,
zmiany w charakterze pracy (przewidywany koniec działań rutynowych, nie
będzie oznaczał końca pracy, a działania, których nie da się zautomatyzować
stawać się będą coraz droższe),
zmiany w filozofii gospodarowania (przyszłe sukcesy będą bardziej uzależnione
od kooperacji niż od konkurencji),
zmiany w imperatywach ludzkiej działalności (naczelnym imperatywem ludzkiej
działalności stanie się skłonność do zrównoważonego rozwoju: społeczeństw,
gospodarki, zysków i całej Planety).

https://www.governmenteuropa.eu/transport-and-mobility-sector-future/88466/

Pierwsza robocza Sesja Plenarna zatytułowana była: Shaping the new Mobility
Landscape – a Vision for Transport & Mobility for Europe (Nowy krajobraz transportowy
– przyszłościowa wizja europejskiego transportu i mobilności). Obrady pierwszego dnia
konferencji obejmowały sesje strategiczne:
 User-Centric Mobility System (System mobilności dla użytkowników),
 Towards a Truly Integrated transport System (W dążeniu do realnie
zintegrowanego systemu transportowego),
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Inovative Governance Enabling Sustainable Urban Mobility (Innowacyjne
zarządzanie umożliwiające zrównoważony rozwój transportu miejskiego)
oraz sesje naukowo-techniczne:
 New Apps and New Mobility Services (Nowe aplikacje i nowe usługi
transportowe),
 Mobility as Service and Mobility Managment (Mobilność jako usługa
i zarządzanie mobilnością),
 Big Data Enhancing Mobility Services (Banki danych poprawiające usługi
mobilności),
 Innovative Urban Freight Development (Rozwój nowoczesnego transportu
ciężarowego w miastach),
 Social Aspects of Innovatice Mobility (Społeczne aspekty nowoczesnej
mobilności),
 Automated Transport: Enabling Methods and Technologies (Metody i technologie
umożliwiające automatyzację transportu),
 New Urban Mobility Services (Nowe usługi transportowe w miastach)
a także sesje towarzyszące:
 How to enable Interoparble and Seamless Cross-Border C-ITS Services in Europe
(Informatyczne wsparcie rozwoju interoperacyjności i bezproblemowego
przekraczania granic),
 Aviation as an Integral Part of the Multimodal Transport System (Lotnictwo jako
integralny element multimodalnego systemu transportowego).
Drugi dzień konferencji otworzyła Sesja Plenarna How Digitalisation in Transforming
Transport & Mobility System (Wpływ rozwoju cyfryzacji na przekształcenia systemu
transportowego i mobilności).
Sesje strategiczne drugiego dnia obrad to:
 New Digital Technologies Impacting Transport (Wpływ nowych technologii
cyfrowych na transport),
 Safe and efficient transport through connectivity and automation (Wpływ
automatyzacji transportu na jego bezpieczeństwo i efektywność),
 Transport and data Security in Digital Era (Transport a bezpieczeństwo danych
w epoce cyfryzacji).
Sesje naukowo-techniczne drugiego dnia konferencji to:
 Automated Transport Scenarios, Fundamentals, Regulation (Automatyzacja
transportu: scenariusze, zasady, regulacje),
 Data Managment and Demand Analysis (zarządzanie danymi i analiza popytu),
 Policy, Data, Knowledge & Decision Making in Road Safety (Polityka, dane,
wiedza & decyzje poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego),
 ICT Data and Modeling Approaches to Enhance Urban Transport (Informatyka
i podejście modelowe jako narzędzie unowocześnienia transportu miejskiego),
 Transport Infrastructure: Technology Testing and Assesment (Infrastruktura
transportowa, projektowanie i procedury badawcze),
 Improvement of Energy Efficiency in Transportation System Including Intermodal
(poprawa efektywności energetycznej systemu transportowego uwzględniająca
rozwój intermodalności),
 Mobility Planning (Planowanie mobilności),
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Digitalizng the Transport Systems (Cyfryzacja systemów transportowych),
Systems and Technologies Towards the Physical Internet (Systemy i technologie
transportowe wykorzystujące internet),
 Automated Transport: Modelling, Evauation, Validation & Testing (Transport
zautomatyzowany: modelowanie, ewaluacja, walidacja i testowanie),
 Transport Infrastructure: Application of Machine Learning (Infrastruktura
transportowa: zastosowanie inteligentnych maszyn),
 Risk Assessment, Accident Analysis & Models, Crash Mechanics &
Reconstruction (Szacowanie ryzyka, analiza wypadków i ich modelowanie),
 New Concepcts of Advanced Propulsion Systems: Designs & Demostrators (Nowe
koncepcje zaawansowanych systemów napędowych: Projekty i prototypy),
 Automated Transport: Concepts, Application, Results (Automatyzacja transportu:
koncepcje, zastosowania i wyniki),
 Safety of Volnerable Road Users (Bezpieczeństwo niechronionych uczestników
ruchu drogowego),
 Transport Infrastructure: User Centric Capacity Planning and Management
(Infrastruktura transportowa: planowanie i zarządzanie nakierowane na
zaspokajanie potrzeb użytkowników),
 Driving Behavior and Safety of Road Users (Postawy kierujących
a bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego),
 Local Accessibility, Active Mobility, Bikes and Soft Modes, Cable Car, on
Demand (Lokalna dostępność rowerów i innych bezsilnikowych środków
transportu),
 Improvement of Emissions and Effacing of Electric and Fuel Cell Vehicles,
Busses and Trains (Zmniejszenie emisji i zwiększenie efektywności pojazdów
elektrycznych i wodorowych),
 Life Cycle Assesment in transportation (Szacowanie cykli życia środków pracy
transportu).
Sesje towarzyszące to:
 The New Urban Mobility Ecosystem ECAV and Urban Planning – Between
Vision and Managing Disruption (Ekosystem nowej mobilności miejskiej w dobie
automatyzacji transportu – pomiędzy wizją a problemami zarządzania),
 Transport Safety, Social Challanges, Research Solution – The Way Forward
(Bezpieczeństwo transportu, wyzwania społeczne, perspektywy rozwiązań
naukowych),
 Digitalisation – Opportunities for Start-ups? (Cyfryzacja – szansa na rozwój
startupów?),
 Digital Mobility – Where is the Human? (Cyfryzacja mobilności – gdzie jest
człowiek?),
 Modal Synergies for Future Mobility (Przyszła mobilność w świetle synergii
intermodalności),
 Automated Vehicle Testing on European Roads (Testowanie zautomatyzowanych
pojazdow na drogach Europy),
 Managing the Transition Towards Higher Automation (Zarządzanie rozwojem
automatyzacji transportu),
 Deep Impact of Transport Research and Founding? How Can We Better
Understand Social Impacts to Foster Responsible Research and Innovation in
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Transport? (Poszukiwanie dróg określenia wpływu funduszy i badań naukowych
na postęp w transporcie),
Sesja Plenarna otwierająca trzeci dzień konferencji zatytulowana była: Decarbonisation
& Future Growth: How Change our Mobility System & Remain Competitive
(Dekarbonizacja & przyszły wzrost: jak zmienić nasz system mobilności bez szkody dla
konkurencyjności).
Sesje naukowo-techniczne trzeciego dnia konferencji to:
 Reduction of Pollutant Emissions and Improvement in Air Quailty from Road,
Rail and Marine (Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu drogowego,
kolejowego i morskiego i związana z tym poprawa stanu jakości powietrza
atmosferycznego),
 Response to Extreme Events & Climate Change (Reakcja na ekstremalne zjawiska
pogodowe i zmiany klimatu),
 Challenges on the Electrification of Infrastructure (Wyzwania związane
z elektryfikacją infrastruktury transportowej),
 Impacts of Innovation on Citizens and Society (Wpływ innowacji w transporcie na
obywateli i społeczeństwo),
 Chassis and Vehicle Dynamics (Podwozia i dynamika pojazdów),
 Mobility and Modal Choice (Mobilność i wybór środka transportu),
 Decarbonistaion for a Competitive European Industry (Dekarbonizacja
a konkurencyjność europejskiego przemysłu),
 Optimising Logistics – Enviromental and Economic Benefits (Optymalizacja
logistyki – korzyści środowiskowo-gospodarcze),
 Infrastructure and Decarbonised Transport (Infrastruktura transportowa
a dekarbonizacja transportu),
 Technologies for Clean, Efficient and Safe Vehicles (Technologia dla
efektywnych, bezpiecznych i ekologicznych pojazdów),
 Intermodal Freight Transport and Synchromodality (Intermodalny transport
towarowy i jego synchronizacja),
 New Materials Constructions & Techniques for Infrastructure (Nowe materiały,
konstrukcje i techniki w budowie infrastruktury transportowej),
 Reduction of CO2 Emissions and Improve Fuel Economy (Ograniczenie emisji
CO2 i zmniejszenie zużycia paliw),
 Transport Infrastructure Safety (Bezpieczeństwo infrastruktury transportowej),
 Battery Technologies for Hybrid and electric Vehicles (Technologia baterii dla
pojazdów hybrydowych i elektrycznych),
 Decarbonisation and Sustainable of Freight Transport and Logistics
(Dekarobnizacja i zrownowazony rozwój transportu towarowego i logistyki),
 Transport Infrastructure: Asset Managment and Life Cycle Analysis
(Infrastruktura transportowa: Zarządzanie i analizy cyklu istnienia),
 Travel and Transportation Planning (Podróże i planowanie transportu),
 Road Surface, Traffic and Effects on Noise Pollution and Fuel Consumption
(Nawierzchnie drogowe i ich wpływ na emisję hałasu i zużycie paliwa),
 Road Infrastructure Analysis, Managment & Improvements (Analiza
infrastruktury drogowej, zarządzanie i usprawniania),
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Socio-Economic Aspects of Electrification (Socjo-ekonomiczne aspekty
elektryfikacji środków transportu),
 Marine and Railway Engineering (Postęp w konstrukcji środków transportu
kolejowego i morskiego),
 Circular Economy and Sustainable Processes in Automotive and Transport Value
Chain (Gospodarka cyrkulacyjna i procesy zrównoważonego rozwoju w przemyśle
motoryzacyjnym i transporcie).
Sesje towarzyszące to:
 Infrastructure as a Service (Infrastruktura transportowa jako usługa),
 How to Speed-up Transition Towards Sustainable Urban Mobility Schemes? (Jak
przyspieszyć przejście do zrównoważonej mobilności miejskiej),
 Achieving a Zero Emission Ship – Electrification, Alternative Fuels, Green
Retrofits and Newbuilds (Celem zeroemisyjny statek – elektryfikacja
i alternatywne
paliwa
w
jednostkach
nowoprodukowanych
oraz
modernizowanych),
 Hidden Aspects of Autonomous Driving (Ukryte aspekty rozwoju pojazdów
autonomicznych),
 Clean & Digitalised Logistic Opportunities for Susainable Growth & Jobs
(Cyfryzacja i ekologizacja logistyki: możliwości zrównoważonego wzrostu
i tworzenia miejsc pracy),
 Fuelling Clean Transport- Europa-wide Alternative Fuels Projections in 2030 by
the IEC research collaboration including reports on three European projects on
batteries for EVs (Europejskie projekcje rozwoju paliw alternatywnych do 2030
roku zebrane w ramach współpracy naukowej IEC obejmującej trzy projekty
europejskie dotyczące rozwoju baterii dla samochodów elektrycznych).
Czterodniową konferencje zakończyła czwarta sesja plenarna: Shaping Future
Transport Research in Europe (Perspektywy przyszłych badań transportowych w Europie)
oraz konkluzja podsumowująca całość obrad. Zamknięcie konferencji poprzedziły sesje
strategiczne:
 Enabling and Implementating Research and Innovation Strategies (Rozwój
i wdrożenie strategii badawczych i innowacyjnych),
 European Transport Research in Competitive World (Europejskie badania
transportowe w konkurencyjnym świecie),
 Skill and Professions for Future Transport (Wiedza i umiejętności niezbędne
w transporcie przyszłości)
oraz sesje naukowo-techniczne:
 Intelligent Traffic and Transport Managment (Inteligentny ruch drogowy –
zarządzanie transportem),
 Infrastructure as a Part of the Mobility/Society System (Infrastruktura jako
element systemu mobilności społeczeństwa),
 New Concepcts of Advanced Propulsion Systems: Deployment & Assesment
(Rozwój zaawansowanych systemów napędowych),
 Security, Resilience and Crisis Managment (Bezpieczeństwo, elastyczność &
zarządzanie kryzysowe),
 Driver Needs & Expactation (Potrzeby i oczekiwania kierowców),
 Cost of Infrastructure (Koszty infrastruktury transportowej),
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a także sesje towarzyszące i dyskusyjne spotkania panelowe:
 Beyond R&J Grants – From Research to Implementation (Co po zakończeniu
badań – od badań do wdrożeń),
 Sustainable Multimodal Door to Door Travel (Multimodalna realizacja podróży od
drzwi do drzwi),
 European Road Safety Policy: Towards Evidence Based Decision Making,
Especially for Vulnerable Road Users (Europejska polityka bezpieczeństwa w
ruchu drogowym: W kierunku decyzji opartych na wiedzy, ze szczególnym
uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu drogowego),
 Inclusion, You Said? (Mobilność osób wykluczonych).
Na Konferencji zaprezentowano szereg referatów i posterów przygotowanych przez
pracowników polskich ośrodków naukowo-badawczych.
Referaty polskich autorów to:
 Smart Solution for Last Mile Problem in Urban Areas, G. Sierpiński, M. Staniek
z Politechniki Śląskiej,
 Multidimensional Comperative Analysis of Transport Behavior of Urban
Residents. The case of Polish Cities, S. Sanuik, K. Cheba z Uniwersytetu
Zielonogórskiego i Politechniki Szczecińskiej,
 Effect of Pavement Roughness and Vehicle Dynamic Loads and Decrese Life of
Flexibility Pavements, D. Rys, P. Jaskóła z Politechniki Gdańskiej,
 Assessing Unsignalised Pederastian Crossings, M. Budzyński, T. Mackun,
K. Jamroz, P. Tomczuk z Politechniki Gdańskiej i Warszawskiej,
 Managment of Chemical Freight Transport Emission in Poland: Potential for CO2
Reduction, M. Cichosz, A. Pluta-Zaremba ze Szkoły Głównej Handlowej,
 Polskie postery to:
 aDrive – Innovative Simulation Toolset for Vehicle Automation Systems
Assessment, M. Kruszewski, A. Matysiak, M. Niezgoda, T. Kamiński,
K. Konarzewski, M. Pędzisz, G. Zamecznik, Instytut Transportu Samochodowego
i eSafety Engineering Research,
 Al. Based Transport Planning and Managment, P. Gora z Uniwersytetu
Warszawskiego,
 Innovative Solution for Current State Assessment od Road Infrastructure by Using
Big Data in Transport, M. Staniek, G.S ierpiński z Politechniki Śląskiej,
 Sustainable Transport Planning – the Case of Chemical Sector in Central Europe,
K. Nowicka ze Szkoły Głównej Handlowej,
 Traffic Users Delays Variability at Pederastian Crossings, J.Oskarbski,
L. Gumińska, K. Jamroz z Politechniki Gdańskiej,
 Changes in Commaters Travel Behaviour after Introducing High-Quality Regional
Services, T. Kulpa, R. Kucharski, A. Drabicki, J. Milczarek z Politechniki
Krakowskiej,
 Effect of Pavement Roughness and Vehicle Dynamics Load on Decrease of
Fatigue Life of Flexible Pavements, D. Ryś, P. Jaskoła z Politechniki Gdańskiej,
 Electric Energy Storage in DC Traction Power Supply Systems, A. Rojek
z Instytutu Kolejnictwa,
 Hydrogenisation of Road Transport in Poland – European Project HIT-2Corridors, W.Gis, E.Menes, J.Waśkiewicz z Instytut Transportu Samochodowego,
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Infrastructure and Operation Research on Utilistaion of the Maximum Train Speed
Profile, A. Massel z Instytutu Kolejnictwa,
Inland Shipping to Serve the Hinterland: the Challange for Sea Ports – Authorites,
J. Kotowska, M. Mańkowska, M. Pluciński z Uniwersytetu Szczecińskiego,
Studying Road Restraint Systems to Develop New Guidelines, M.Budzyński,
K Wilde, K. Jamroz, J. Chrościelewski, W. Witkowski, St. Burzyński, D. Bruski,
Ł. Jelinski z Politechniki Gdańskiej,
Influence of Intelligent Transport System Services on Motorways Road Safety,
J. Oskarbinski, T. Marcinkowski, K. Mowiński, J. Oskarbińska, M. Zawisza,
K. Żarski z Politechniki Gdańskiej.
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