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ROZWIĄZANIA W TRANSPORCIE: OD BADAŃ DO WDROŻEŃ –
INNOWACJA W MOBILNOŚCI, MOBILIZACJA INNOWACJI!
TRANSPORT RESEARCH ARENA 2014 – WYBRANE ZAGADNIENIA
W dniach 14-17.04.2014 w Paryżu we Francji w La Défense, w siedzibie CNIT odbyła się
międzynarodowa konferencja Transport Research Arena 2014 pod hasłem „Rozwiązania
w transporcie: od badań do wdrożeń – innowacja w mobilności, mobilizacja innowacji!”
(Transport Solutions: from Research to Deployment – Innovate Mobility, Mobilise
Innovation!). W artykule opisano wybrane zadadnienia tego wydarzenia.

TRANSPORT SOLUTIONS: FROM RESEARCH TO DEPLOYMENT –
INNOVATE MOBILITY, MOBILISE INNOVATION!
TRANSPORT RESEARCH ARENA 2014 – SELECTED ISSUES
On 14-17.04.2014 in Paris, France, at the CNIT headquarters in La Defense, the
International Conference Transport Research Arena 2014 took place. The motto of the
conference was “Transport Solutions: from Research to Deployment – Innovate Mobility,
Mobilise Innovation!”. The article presents selected issues regarding TRA 2014.
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Sektor transportu odgrywa strategiczną rolę w Europie, szczególnie w warunkach
szybko zmieniającej się gospodarki i postępujących przemianach społecznych. Strategie
transportowe, technologie i zachowania użytkowników różnych środków transportu muszą
być stale dostosowywane do nowych ograniczeń, takich jak zmiany klimatu, malejąca
podaż energii z paliw kopalnych, kryzys gospodarczy, wzrost popytu na mobilność
i bezpieczeństwo itp. Przedmiotami rozległych badań oraz prac naukowych, a także
innowacji przemysłowych stają się zagadnienia związane z infrastrukturą transportową,
pojazdami, komodalnością, planowaniem urbanistycznym, energią i środowiskiem. Prace
te prowadzone są przez uniwersytety, instytuty badawcze, firmy oraz władze publiczne.
TRA (Transport Research Arena) jest największą konferencją dotyczącą transportu
w Europie, wspieraną przez Komisję Europejską, Konferencję Europejskich Dyrektorów
ds. Dróg (Conference of European Road Directors) oraz trzy europejskie platformy
technologiczne: Europejską Radę Doradczą ds. Badań w Transporcie Drogowym
(European Technology Platforms: European Road Transport Research Advisory Council –
ERTRAC), Europejską Radę Doradczą ds. Badań w Transporcie Kolejowym (European
Rail Research Advisory Council – ERRAC), oraz WATERBORNE TP.
Konferencja TRA to wielodyscyplinarne i międzysektorowe wydarzenie, którego celem
jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym stronom zapoznanie się z zagadnieniami
transportu w Europie, a także światowymi działaniami w tym zakresie.
Tematyka konferencji dotyczy głównie wyzwań w zakresie transportu i mobilności
osób i ładunków w odniesieniu do energii, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i ochrony
oraz gospodarki. TRA prezentuje wyniki najbardziej zaawansowanych prac badawczych
i innowacji, najnowsze osiągnięcia technologiczne i przemysłowe oraz wdrożenia
i strategie w Europie i na świecie. Konferencja TRA jest niepowtarzalną okazją do
promowania i poprawy konkurencyjności oraz efektywności transportu europejskiego.
Konferencja Transport Research Arena jest wydarzeniem cyklicznym i odbywa się co
2 lata. Po sukcesie poprzednich edycji konferencji w 2006 r. (Göteborg, Szwecja),
w 2008 r. (Lublana, Słowenia), 2010 (Bruksela, Belgia) i 2012 (Ateny, Grecja), kolejną
zorganizowano w Paryżu we Francji. Konferencja odbyła się w dniach 14-17.04.2014
w La Défense, w siedzibie CNIT (Center of New Industries and Technologies). Patronat
nad konferencją objął prezydent Francji Francois Hollande. Hasło przewodnie TRA 2014
brzmiało: „Rozwiązania w transporcie: od badań do wdrożeń – innowacja w mobilności,
mobilizacja innowacji!” (Transport Solutions: from Research to Deployment – Innovate
Mobility, Mobilise Innovation!).

Rys. 1. Wystawa towarzysząca konferencji TRA 2014.
Fig. 1. Exhibition accompanying the TRA 2014 conference.
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Głównymi organizatorami TRA 2014 były dwie instytucje: francuskie Ministerstwo
Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii oraz Instytut IFSTTAR (The French
Institute of Science and Technology for Transport, Development and Networks).
Zakres tegorocznej konferencji obejmował wszystkie rodzaje transportu
powierzchniowego: drogowy, kolejowy, wodny, a także zagadnienia transportu
miejskiego, planowania i mobilności, a także komodalności.
TRA to nie tylko konferencja, ale arena, na której prezentowane są wyniki najnowszych
europejskich badań naukowych i rozwoju technologicznego.
Konferencja TRA 2014 obejmowała 7 filarów:
1. Środowisko i Energia
2. Konkurencyjność Przemysłu
3. Systemy logistyczne i mobilności oraz usługi
4. Bezpieczeństwo i ochrona
5. Infrastruktura transportowa
6. Badania nad polityką transportową / nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
7. Pojazdy i statki – technologie w zakresie transportu drogowego, kolejowego, wodnego
oraz łączonego.
TRA 2014 w Paryżu zgromadziła prawie 3000 uczestników ze wszystkich dziedzin
transportu powierzchniowego i działań związanych z transportem. Naukowcy i praktycy
transportu zebrali się by wymienić poglądy i pomysły na temat najbardziej palących
problemów, przed którymi stoi sektor transportu w obecnych czasach.

Rys. 2. Wystąpienie podczas TRA 2014 pana Pierre Valla, zastępcy Dyrektora Generalnego
ds. Badań i Innowacji we francuskim Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i Badań.
Fig. 2. The speech of Mr. Pierre Vall, the Director General Deputy for Research and Innovation of
the French Ministry of Higher Education and Research, at the TRA 2014

W niedawnym komunikacie, Máire Geoghegan-Quinn, komisarz UE ds. badań
i innowacji, stwierdziła, że „TRA 2014 w Paryżu to unikalna platforma dla podmiotów
publicznych i prywatnych, która umożliwia przygotowania do realizacji programu
Horyzont 2020, w szczególności poprzez różne europejskie platformy technologiczne,
i przygotowuje do wdrożenia kierunków polityki UE”.
Obecnie, jednym z głównych problemów społecznych jest stworzenie europejskiego
systemu transportowego, który będzie efektywnie korzystał z zasobów, był przyjazny dla
środowiska, bezpieczny i spójny z korzyścią dla swoich obywateli i gospodarki. Znajduje
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to odzwierciedlenie właśnie w czterech obszarach nowego inteligentnego, ekologicznego
i zintegrowanego transportu programu Horyzont 2020.
Cele programu to:
- lepsza mobilność,
- mniejsze zatłoczenie,
- poprawa bezpieczeństwa i ochrony przy znacznym ograniczeniu zatłoczenia dróg,
- poprawa mobilności osób i towarów,
- rozwój i stosowanie nowych koncepcji transportu i logistyki,
- zmniejszenie liczby wypadków i ofiar śmiertelnych.
Globalne przywództwo europejskiego przemysłu transportowego angażuje się w rozwój
nowej generacji środków transportu, pokładowych (on-board) i inteligentnych systemów
sterowania, zaawansowanych procesów produkcyjnych i odkrywania nowych koncepcji
transportowych.
TRA 2014 ułatwia współpracę między naukowcami i przedstawicielami przemysłu,
szczególnie sektora prywatnego, w tworzeniu i wdrażaniu praktycznych i przełomowych
rozwiązań w dziedzinie transportu.
Uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w sesjach plenarnych, poświęconych
zagadnieniom ogólnym i politycznym, prezentowanym przez zaproszonych prelegentów –
przedstawicieli
administracji
publicznej,
Komisji
Europejskiej,
organizacji
międzynarodowych z sektora prywatnego, nauki i badań. Tematyka sesji została
przygotowana przez Komitet Organizacyjny TRA 2014.
Sesje strategiczne, zorganizowane przez Komitet Programowy, dotyczyły wszystkich
rodzajów transportu oraz działań przewidzianych w ramach programu ramowego. Sesje te
były zapowiedzią zarówno sesji naukowych i technicznych, jak również sesji specjalnych.
Sesje naukowe i techniczne są zawsze głównym filarem konferencji TRA. Dotyczą
zagadnień związanych z badaniami i innowacyjnymi rozwiązaniami, od podstawowych do
tych zorientowanych na aplikacje inżynierskie, kwestie społeczne, techniczne
i ekonomiczne transportu, a także standardy. Zgodnie z programem odbyły się 62 sesje
naukowe i techniczne, na których przedstawiono ok. 600 referatów z ponad 50 krajów.
Na sesje specjalne zaproszono wybranych przez Komitet Programowy prelegentów,
liderów społeczności lub projektów. Podczas TRA 2014 odbyło się 45 sesji specjalnych,
zorganizowanych w dyskusjach panelowych i debatach z publicznością, które dopełniły
program naukowy konferencji.
Konferencji towarzyszyła także sesja plakatowa, na której autorzy zaprezentowali
ponad 150 posterów.
Na zakończenie TRA 2014 przyznano nagrody za najlepsze referaty i postery w kilku
kategoriach (konkurs studencki nt. zrównoważonego transportu lądowego, konkurs dla
starszych pracowników naukowych w dziedzinie innowacyjnych koncepcji transportu
powierzchniowego itd.) oraz zorganizowano kilka mniejszych konferencji i wydarzeń
towarzyszących.
Instytut Transportu Samochodowego również zaznaczył swoją obecność na TRA 2014,
przedstawiając 3 referaty, których autorzy lub współautorzy są pracownikami ITS.
Kolejna edycja konferencji TRA odbędzie w 2016 roku w Warszawie.
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Rys. 3. Wystąpienie na ceremonii zamknięcia konferencji TRA 2014 Marcina Kubiaka,
podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Fig. 3. The speech of the Minister Marcin Kubiak, Undersecretary of State in the Ministry of
Regional Development, at the TRA 2014 conference closing ceremony

Poniżej omówiono kilka wybranych referatów, zaprezentowanych podczas tegorocznej
konferencji TRA, związanych z szeroko rozumianą mobilnością.
Mój samochód jest „multimodalny”! Zachowania użytkowników samochodów
w łańcuchu mobilności
Referat został zaprezentowany w sesji „Miejska mobilność i eko-mobilność – Piesi
i użytkownicy jednośladów” przez zespół autorski w składzie Antonio Gonzalez, Valérie
Diaz, Caroline De Jellis i Louise Chasset z Agencji Planowania Urbanistycznego
w Bordeaux we Francji.
W ciągu ostatnich 30 lat w europejskich miastach podejmowano inicjatywy w celu
zmniejszenia natężenia ruchu, ale ten nigdy nie przestał wzrastać. Rozwijanie się
przestrzeni miejskiej i coraz większe odległości pomiędzy pracą a domem wskazuje się
jako główne przyczyny powstawania nowych środków transportu publicznego.
Agencja planowania urbanistycznego z Bordeaux przeprowadziła badanie mające na
celu zrozumienie codziennych zachowań użytkowników samochodu. Jednym z głównych
powodów wyboru samochodu przez jego użytkowników jest jego uniwersalność. Jest
traktowany jako „narzędzie” mające różne zastosowania przez cały dzień. W związku
z tym, nawet krótkie trasy, które mogą być pokonane pieszo, rowerem lub transportem
publicznym, są realizowane samochodem. W oparciu o otrzymane wyniki badań, autorzy
referatu zaproponowali kilka propozycji podróżowania, które mogą poprawić jakość
poruszania się po mieście, uwzględniając potrzeby kierowców samochodów osobowych.
Kilka faktów dotyczących mobilności
W ramach polityki publicznej, której celem jest ograniczenie ruchu w europejskich
miastach, w wielu z nich wdrożono nowe lub rozszerzono istniejące sieci komunikacyjne,
np. nowe linie metra w Madrycie i Barcelonie, linie tramwajowe w wielu francuskich
miastach, zreorganizowana sieć kolejowa wokół dworca centralnego w Berlinie. W wielu
ośrodkach miejskich zdecydowano się podejmować inicjatywy i organizować ruch
drogowy w taki sposób, aby wspierać poruszanie się pieszo i rowerem. Jednym
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z przykładów takiej organizacji ruchu jest tzw. shared space, czyli wspólna przestrzeń dla
osób korzystających z różnych form przemieszczania się.
Dostęp do centrów wielu miast staje się coraz bardziej kontrolowany, np. poprzez
system opłat za wjazd do nich, ograniczenia parkowania itp. Te regulacje dotyczące
planowania w miastach zostają wprowadzane w celu lepszej koordynacji ruchu. Tworzone
są i wdrażane nowe usługi związane z mobilnością, np. systemy publicznego
wypożyczania rowerów (bike sharing system) lub wspólne podróżowanie samochodem
(car-pooling), które stają się coraz bardziej popularne.
Pomimo dobrych efektów wdrażanych rozwiązań, ruch samochodowy jest nadal
niezwykle ważny w większości dużych miast europejskich i nieustannie wzrasta jego
natężenie. Główną przyczyną takiego stanu jest nieustanne rozrastanie się miast, w tym
także sieci komunikacyjnych, oraz rosnące odległości między miejscami pracy
i zamieszkania.
Fakty te jednak nie wyjaśniają dlaczego np. wielu kierowców korzysta z samochodów
na krótkich trasach (krótszych niż 2 km), albo dlaczego mieszkańcy, pomimo wysokiej
wydajności transportu publicznego (wysoka częstotliwość przejazdów oraz bezpośrednie
połączenie do miejsca docelowego), z niego nie korzystają. Dlatego należy zrozumieć
czym kierują się użytkownicy wybierając dany sposób podróżowania i spróbować wpłynąć
na zmianę złych przyzwyczajeń.
Wdrożenie nowej infrastruktury lub poprawa jakości usług transportu publicznego
wiążą się zazwyczaj z wysokimi kosztami, jednak nie zawsze okazują się efektywne.
Zrozumienie motywacji kierowców wydaje się tu rzeczywiście niezbędnym warunkiem do
dobrego planowania działań.
Autorzy referatu przeprowadzili badanie dotyczące mobilności wśród gospodarstw
domowych w departamencie Gironde (teren administracyjny we Francji; 1,1 mln
mieszkańców, 64% z nich mieszka w obszarze Bordeaux). Próbę badawczą stanowili
członkowie 8889 gospodarstw domowych, z czego 6011 w ramach obszaru
metropolitalnego i 2878 z pozostałego obszaru departamentu. W badaniu wzięły udział
wszystkie osoby z gospodarstw domowych od 11. roku życia. Poproszono je o udzielenie
szczegółowych informacji dotyczących podróży, które odbywają każdego dnia.
Wyniki badania pokazały, że każdego dnia mieszkańcy Gironde odbywają do 4,7 mln
podróży (średnio 3,9 podróży dziennie na 1 osobę). 68% podróży odbywanych jest
samochodem, 20% realizowanych pieszo, 7,4% transportem publicznym, a 3% rowerem.
Intermodalność nie jest powszechną praktyką w departamencie Gironde – tylko 3%
wszystkich podróży realizowanych jest przy wykorzystaniu kilku środków transportu.
Większość podróży ma związek z wyjazdem lub przyjazdem do domu (75%), do pracy
(14%), do szkoły/na uczelnię (7%), na zakupy (16%), do miejsc odpoczynku/rozrywki
(13%). Podróże mające na celu odprowadzanie dzieci do/ze szkoły stanowią 13%
wszystkich podróży. Mieszkańcy odbywają też podróże w innym niż wymienione celu –
13%. Oznacza to, że regularne podróże między miejscem zamieszkania a miejscem pracy
mają mniejsze znaczenie niż przypuszczano.
Obecne podróżowanie jest bardziej złożone z powodu większej dynamiki i potrzeb
transportowych użytkowników w ciągu dnia. Niemniej jednak godziny szczytu są zbieżne
z początkiem i końcem dnia pracy. Ciekawy wynik dotyczy odległości – 21% podróży
odbywa się na trasie krótszej niż 1km, a 14% z nich jest realizowana samochodem.
Samochód jest najczęstszym środkiem transportu, nawet na bardzo krótkich trasach,
pomimo tego, że w mieście funkcjonuje wydajna sieć transportu publicznego. Powstaje
oczywiste pytanie: dlaczego tak się dzieje?
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Zdaniem autorów referatu dotychczasowe badania dotyczące mobilności były
prowadzone w sposób, który uniemożliwiał zrozumienie wyboru przez użytkowników
danego środka transportu. Każda podróż jest postrzegana jako niezależne zdarzenie.
Dlatego ważne jest zrozumienie całego łańcucha mobilności. W polityce publicznej
i literaturze naukowej, jest to dość nietypowe podejście, ze względu na trudności
w zebraniu takich informacji. Autorzy referatu wskazują, że wybór samochodu jako środka
transportu jest spowodowany jego ogólną dostępnością i większą elastycznością niż inne
środki transportu. Samochód jest wykorzystywany szczególnie w podróżach złożonych,
a więc wymagających korzystania z wielu środków transportów. Natomiast łańcuch
mobilności (przykłady przedstawia rys. 4) stosowany jest częściej na krótkich trasach i do
miejsc gdzie można dotrzeć pieszo, np. dom-piekarnia-dom.
Agencja z Bordeaux opracowała podejście skoncentrowane na zrozumieniu
codziennych zachowań podróżnych, zwracając uwagę na kolejność miejsc odwiedzanych
w ciągu dnia (np. dom-odwożenie dzieci-praca-zakupy-dom, a nie dom-odwożenie dziecipraca-dom-zakupy-dom) i czas postojów między poszczególnymi odcinkami podróży.
Szczególny nacisk położono na podróże (cele, organizacja, łańcuch mobilności, długość
trasy, jej złożoność, profil społeczno-ekonomiczny itd.), podczas których postoje między
jej kolejnymi etapami wynoszą do 30 minut.
Charakterystyka podróży złożonych – łańcuch mobilności
Około 50% codziennych podróży odbywa się w stosunkowo krótkim odstępie czasu
(czas zatrzymania między kolejnymi etapami jednej podróży wynosi do 30 minut). 58%
osób w ciągu dnia uczestniczy w co najmniej dwóch połączonych podróżach (czyli
w dwóch łańcuchach mobilności). 41% połączonych podróży odbywa się w „pętli”, która
rozpoczyna i kończy się w domu, 17% to trasa dom-praca. Oznacza to, że miejsce
zamieszkania ma decydujący wpływ na organizację podróży, a miejsce pracy wpływa na
jej strukturę. Jeśli dodamy wszystkie podróże w łańcuchu mobilności dom-praca, prawie
milion z nich (21% wszystkich podróży), jest związany z pracą.
W łańcuchu „dom-dom” główne cele podróży to odprowadzanie dzieci do szkoły
(38%), zakupy (29%) i rozrywka (22%), podczas gdy w łańcuchu „dom-praca” głównym
celem jest odprowadzanie dzieci do szkoły (81%). Cele podróży są zróżnicowane
w zależności od pory dnia. Rano robione są krótkie przystanki, przeważnie na
odprowadzenie dzieci do szkoły (trasa dom-szkoła-dom), po południu/wieczorem główne
cele podróży to zakupy, rozrywka itp.

dom

odwożenie
/przywożenie
dzieci

praca

lunch

praca

zakupy dom

Rys. 4. Przykład trasy zawierającej trzy łańcuchy mobilności z postojami do 30 minut1.
Fig. 4. Example of the route containing three chains with a stoppage for up to 30 minutes.

1

Wszystkie ilustracje pochodzą z referatów autorów zawartych w materiałach TRA 2014. Niektóre z nich
w związku z ich nieedytowalnością pozostały w oryginalnej wersji językowej.
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Mieszkańcy Gironde po południu załatwiają więcej spraw. Podczas lunchu, w
godzinach 12-14, ich postoje trwają zazwyczaj dłużej niż 30 minut.
Podróże złożone są najczęściej realizowane przez osoby w wieku 35-49 lat, zazwyczaj
do pracy, oraz przez osoby powyżej 65 roku życia podróżujące w pętli „dom-dom” i „domwypoczynek”. Kobiety częściej stosują system podróży łączonych niż mężczyźni (56%
przejazdów), bez względu na cel. Najliczniejszą grupę zawodową podróżującą w systemie
złożonym stanowią robotnicy i emeryci; uczniowie najmniejszą. 84% połączonych
podróży odbywa się jednym środkiem transportu. Oznacza to, że multimodalność nie jest
powszechną praktyką. Większość połączonych podróży realizowanych jest samochodem
(66%) lub pieszo (26%), podróże transportem publicznym stanowią 3% wszystkich
podróży. Samochód jest używany szczególnie w pętli „dom-praca”, a poruszanie się pieszo
w pętli „dom-dom”. 55% podróży złożonych „dom-dom” jest krótsza niż 5 km.

połączone
podróże

pojedyncze
podróże

Rys. 5. Rozkład połączonych (czerwona linia) i pojedynczych (niebieska linia) podróży
w poszczególnych godzinach doby.
Fig. 5. Distribution of the combined (red line) and single (blue line) trips
at different times of the 24 hours.

Nowe propozycje dla polityki publicznej
Z analizy przeprowadzonej przez autorów referatu wynika, że kierowcy korzystają
z samochodu przez cały dzień na wiele sposobów: indywidualnie, jako transport dla kilku
osób/grupy, transport towarów, miejsce przechowywania rzeczy, które są potrzebne w
ciągu dnia bez konieczności ich noszenia ze sobą. Jest zatem oczywiste, że korzystanie
z samochodu zależy od zaplanowanych działań na cały dzień. Jeśli jakiś element podróży
pozostaje niepewny z logistycznego, czy też technicznego punktu widzenia, użytkownicy
zawsze wybierają najpewniejsze i najwygodniejsze rozwiązanie, którym jest właśnie
samochód ze względu na jego większą elastyczność i wielozadaniowość (czyli zdaniem
autorów – multimodalność).
Autorzy stawiają pytanie czy oznacza to, że władze miejskie nie są w stanie nic zrobić,
aby walczyć ze zwiększającym się natężeniem ruchu drogowego. Może to oznaczać, że
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należy zaproponować rozwiązania systemowe, które łączą planowanie miejskie
i planowania transportu. Oto kilka przykładów:
- Wiele podróży złożonych realizowanych samochodem i rozpoczynających się w
domu jest łącznie krótsza niż 5 km. Użytkownicy opuszczając swój dom mają do
wyboru skorzystanie z samochodu, roweru lub spacer. Na krótkich trasach należy ich
zatem zachęcać do ograniczenia korzystania z samochodu, szczególnie jeśli pętla
podróży jest krótka i rozpoczyna się i kończy w domu (np. pętla „dom-piekarniadom”). W Gironde jest aż 125 tys. takich przejazdów dziennie. Można zatem
zaproponować kilka rozwiązań: ścieżki rowerowe, udogodnienia dla pieszych
i rowerzystów pozwalające na swobodnie poruszanie się, opracowanie dogodnej
infrastruktury, np. miejsc do parkowania, których usytuowanie wymusiłoby na
podróżnych zastanowienie się nad efektywnością podróży samochodem.
- Podróże samochodem o łącznej długości krótszej niż 5 km w pętli „domodprowadzanie dzieci” stanowią w Gironde 52 tys. przejazdów dziennie. Można tu
zaproponować modernizację ulic gwarantującą bezpieczne i wygodne
przemieszczanie się pieszych i rowerzystów, w okolicy co najmniej 1 km wokół
każdej szkoły oraz promowanie dla dzieci „pieszych i rowerowych autobusów”, które
przyczyniłyby się do redukcji parkingów i natężenia ruchu w okolicach szkół.
- Wiele połączonych podróży odbywanych samochodem jest podejmowanych z pracy
w przerwie obiadowej. Przejazdy te, o łącznej długości krótszej niż 5 km, to prawie
33 tys. przejazdów w Gironde dziennie, z czego większość (67%) jest krótsza niż
2 km. Z tego powodu należy podjąć inicjatywy promujące bardziej ekologiczne środki
transportu wokół miejsc pracy, planowanie przestrzeni publicznej w dzielnicach
biurowych zmierzające do ograniczenia liczby samochodów. Pracodawcy mogą
wspierać takie inicjatywy, m.in. poprzez tworzenie parkingów rowerowych,
bezpłatnej wypożyczalni rowerów, instalacji szafek w miejscach pracy na
przechowywanie rzeczy osobistych itp.
- Tzw. „polityka czasu” może być opracowana w celu dostosowania oferty do potrzeb
mobilności. Np. w związku z dużym natężeniem ruchu w godzinach szczytu, można
w porozumieniu z pracodawcami i władzami zsynchronizować działania i usługi, co
rozładowałoby niektóre sieci transportowe w określonych godzinach. Takie
rozwiązania udało się już wprowadzić.
Prawie wszystkie rozwiązania ukierunkowane są na zwiększenie korzystania z roweru
jako środka transportu. Dzieje się tak dlatego, gdyż podobnie jak samochód, rower również
ma wysoki potencjał multimodalny. Popularność rowerów rośnie, również elektrycznych,
a liczba osób podróżujących tym środkiem transportu również będzie wzrastać.
Rowery nie zaspokoją jednak wszystkich potrzeb w zakresie mobilności. W dużych
miastach i aglomeracjach, na obszarach mocno zurbanizowanych, a także na
przedmieściach i obszarach wiejskich, samochód nadal będzie wykorzystywany nie tylko
dlatego, że jest multimodalny, ale również dlatego, że pozwala na szybszy transport. W
tych przypadkach, należy myśleć o polityce, która umożliwi jego wykorzystanie w sposób
bardziej skuteczny. Chodzi o zrozumienie kierowców i ich motywacji i zaproponowanie
im alternatywy.
Władze lokalne obszaru metropolitalnego Bordeaux zgodziły się na współpracę w celu
stworzenia bardziej racjonalnego, płynnego i regulowanego systemu mobilności i co
ważne pamiętają, że globalne podejście do tego problemu jest obecnie koniecznością.
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Różnice płci a zachowania młodzieży i młodych dorosłych w Danii
Referat został wygłoszony w sesji „Bezpieczeństwo i ochrona – Zdrowie, sprawy
społeczne i zagadnienia związane z płcią” przez zespół Sigrún Birna Sigurðardóttir, Sigal
Kaplan i Mette Møller z Departamentu Transportu Duńskiego Uniwersytetu Technicznego.
Autorzy referatu dokonali analizy trendu w zwyczajach podróży młodzieży i młodych
dorosłych w Danii w zakresie wyboru środka transportu, liczby przejechanych kilometrów,
czasu podróży, liczby przejazdów, liczby praw jazdy. Analiza uwzględniająca różnice płci
została przeprowadzona dla czterech grup wiekowych: 16-19, 20-24, 25-29 i 30-34 lat.
Dane uzyskano z Duńskiego Badania nt. Podróży (Danish National Travel Survey)
zebranych w latach 1995-2012. Wyniki sugerują, że w Danii istnieją różnice występujące
we wszystkich grupach wiekowych i obszarach (miejskich i wiejskich) związane z płcią.
Równość płci jest uważane za jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej.
W ramach monitorowania zagadnień związanych z podróżą i płcią ważne jest zrozumienie
możliwości kobiet i mężczyzn w korzystaniu w równym stopniu ze środków transportu.
Zapewnienie transportu stymuluje wzrost gospodarczy i zwiększenie uczestnictwa
w życiu społecznym, tworzy miejsca pracy, umożliwia kontakt ze społecznością oraz
udział w rozrywce. Transport jest związany z relatywnie wysokimi kosztami i nakładami
czasu na poziomie indywidualnym, negatywnymi skutkami dla środowiska i zdrowia.
Istnienie różnic między podróżami mężczyzn i kobiet zaobserwowano pod koniec lat
70-tych ubiegłego wieku. Różnice te maleją z powodu coraz większej liczby kobiet, które
są użytkownikami samochodów i przejeżdżają coraz więcej kilometrów oraz ich
większego udziału na rynku pracy. Niemniej jednak różnice między płciami utrzymują się.
Kobiety wciąż odbywają podróże na krótszych trasach i bardziej się angażują
w przewożenie dzieci niż mężczyźni. Kobiety w większym stopniu korzystają ze
zrównoważonych środków transportu.
Badania zaprezentowane przez autorów analizują podróże młodych kobiet i mężczyzn
na obszarach miejskich i wiejskich. Jedno z nich jest związane z poszerzeniem wiedzy na
temat płci i wzorców podróży młodych dorosłych, zmianą trendów społecznych
uwarunkowanych większym udziałem kobiet w rynku pracy, powszechnym zjawiskiem
dwóch żywicieli w rodzinie, którzy robią kariery i powodowanych tym zmianach
w podróży dzisiejszych młodych kobiet, w porównaniu do poprzednich dziesięcioleci.
Badania wykazały, że, podczas gdy w niektórych krajach zależność od samochodu
rośnie, to w wielu krajach OECD osoby z „pokolenia Y” wyznaczają nowe trendy
w podróżowaniu i zależności od samochodu i korzystaniu ze zrównoważonych środków
transportu. Tendencje te mogą mieć wpływ na wzorce podróży kobiet i różnice
w podróżowaniu ze względu na płeć w kategoriach korzyści indywidualnych
i społecznych.
Dane
Źródłem danych dla analizy niniejszych badań był Transportvaneundersøgelsen – TU
(Duńskie Badanie nt. Podróży). Badania te prowadzone są corocznie od 1992 r. (badań nie
realizowano w latach 2004-2006). Składają się z dobowych dzienników podróży
reprezentatywnej próby społeczeństwa duńskiego. Dziennik podróży zawiera bardzo
szczegółowe informacje związane z przebytymi podróżami. Jest uzupełniony informacjami
społeczno-ekonomicznymi, takimi jak wiek, płeć, wykształcenie, status zatrudnienia,
dochody, struktura gospodarstw domowych (tj. przebywanie z rodzicami, stan cywilny,
obecność dzieci), lokalizacja miejsca zamieszkania, posiadanie prawa jazdy i samochodu.
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Obecne badanie koncentruje się na młodzieży i młodych dorosłych. Próba dotyczy
tylko respondentów między 15 a 34 rokiem życia, którzy poruszają się samochodem,
motocyklem, rowerem i pieszo, korzystają z transportu publicznego (w tym autobusów
i pociągów) w różnych celach. W badaniu nie brano pod uwagę podróży lotniczych
i wodnych oraz przejazdów kierowców zawodowych i samochodami ciężarowymi.
Duński Indeks Rozwoju Wsi (RDI) Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa
służy do wyodrębnienia obszarów wiejskich z gmin miejskich. Indeks obejmuje 14
istotnych kryteriów, jak gęstość zaludnienia, udział obszarów wiejskich w jurysdykcji,
miejsca/podaż pracy, zatrudnienie w rolnictwie, liczba dzieci i osób starszych, liczba
pracowników wysoko wykwalifikowanych, dostępność autostrad, opodatkowanie.
Wyniki
Dostępność prawa jazdy i samochodu w gospodarstwie
W przypadku obu płci posiadanie prawa jazdy i samochodu w gospodarstwie wśród
młodych i samodzielnych osób, które nie mieszkają już z rodzicami jest wyższe na
obszarach wiejskich niż miejskich. W ostatnich pięciu latach nastąpił gwałtowny wzrost
dostępności samochodów na obszarach wiejskich, w szczególności u młodych dorosłych w
wieku do 30 lat. Na obszarach wiejskich prawo jazdy posiada mniej niż 40% najmłodszych
osób w grupie wiekowej 16-19 lat, ale już 80% osób 20+ i 99% 30-latków. W obszarach
miejskich dane te są o 10% niższe.
Na obszarach wiejskich, nie ma istotnych różnic dotyczących posiadanych praw jazd
i dostępności samochodu w najmłodszej grupie wiekowej, jeśli chodzi o podział ze
względu na płeć. Dla 20-latków z terenów wiejskich, różnica pojawiła się dopiero w
ostatnich 4 latach; wśród 30-latków w ciągu ostatnich 3 lat. Ponieważ jednak prawo jazdy
posiada powyżej 95% młodych osób różnice te nie są istotne.
Od 2003 roku nie ma również istotnych statystycznie różnic między płciami jeśli
chodzi o posiadanie prawa jazdy w gospodarstwie w obszarach miejskich.
Dorastające dziewczęta w wieku 15-19 lat były pierwszymi, które likwidowały tę
różnicę w porównaniu z chłopcami w tej samej grupie wiekowej w 1997 roku, następnie
20-latki w 2001 roku, a potem kolejne grupy wiekowe.
Na obszarach wiejskich, wśród 20-latków nie istnieją różnice statystyczne dotyczące
posiadania prawa jazdy, różnica pojawiała się wśród 30-latków na początku pierwszej
dekady XXI w. i związana była z większą dostępnością samochodów dla kobiet.
W obszarach miejskich nie istnieją istotne różnice ze względu na płeć w dostępności
samochodów w żadnej z grup wiekowych.

Rys. 6. Liczba praw jazdy kobiet i mężczyzn w obszarach wiejskim (po lewej) i miejskich
(po prawej).
Fig. 6. Number of driving licences of men and women in rural (left) and urban areas (right).
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Codzienne podróże
W najmłodszej badanej grupie wiekowej, w latach 90 różnica między płciami w liczbie
codziennych podróży nie była znacząca. Różnice te zaczęły pojawiać się systematycznie
po roku 2000, po którym kobiety w wieku 15-19 lat z obszarów miejskich i wiejskich
zaczęły podróżować/przemieszczać się znacznie częściej niż mężczyźni. Różnica była na
poziomie istotności 0,10 do roku 2009 i 2011 na obszarach miejskich i wiejskich. Dla
20-24-latków, różnica ta jest nieistotna na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. W miastach
różnica między płciami była nieistotna do 2003 roku, ale od 2007 roku systematycznie
zaczęła się pojawiać ze względu na większą liczbę codziennych podróży kobiet.
Podobnie wśród 25-29-latków na obszarach wiejskich istnieje różnica w liczbie
codziennych przejazdów między płciami ze względu na większą liczbę
przemieszczających się kobiet. Na obszarach miejskich, różnica ta jest widoczna od 2007
roku. Różnica jest większa na obszarach wiejskich.
Wśród osób z najstarszej grupy młodych dorosłych można zaobserwować najbardziej
wyraźną różnicę w liczbie podróży ze względu na płeć (na korzyść kobiet) zarówno na
obszarach wiejskich, jak i miejskich.
Różnica pojawiała się systematycznie w przeciągu ostatnich 2 lat i jest większa na
obszarach wiejskich w porównaniu z miejskimi. Różnica na obszarach wiejskich jest na
poziomie istotności 0,05.
Codzienny dystans
Dla 20-24-latków na obszarach wiejskich, nie istnieją istotne różnice w codziennych
odległościach ze względu na płeć. W miastach te różnice systematycznie rosną od 1990
roku na rzecz kobiet podróżujących na krótszych trasach.
Dla 25-29-latków – kobiet na obszarach wiejskich i miejskich w 1990 roku codziennie
pokonywane dystanse były znacznie krótsze, a różnica w stosunku do mężczyzn była
istotna na poziomie 0,05. Wraz ze stałym wzrostem odległości odbywanych podróży
wśród młodych kobiet w tym okresie różnica stała się nieistotna w 2003 roku.
W najstarszej badanej grupie wiekowej, na obszarach wiejskich wzrosła liczba podróży
ze względu na odległość, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Różnica między
kobietami i mężczyznami ze względu na czas trwania podróży stała się nieistotna od
połowy lat 90.
Natomiast na obszarach miejskich odległości pokonywane przez kobiety i mężczyzn
w wieku 30 lat pozostają raczej stałe w ciągu roku, z tendencją do różnicy ok. 20% na
rzecz krótszych tras pokonywanych codziennie przez kobiety. Różnica jest istotna na
poziomie 0,05.
Dzienny czas podróży
W miastach różnica w czasie podróży między mężczyznami i kobietami wynosi około
10%, na obszarach wiejskich różnica ta wynosi 30-40%. U 15-19-latków, różnica ze
względu na płeć w odniesieniu do czasu podróży nie jest istotna, wynosi 0,10 na obszarach
wiejskich i miejskich. Dla 20-24-latków różnica ze względu na płeć nie jest istotna na
obszarach wiejskich, ale na obszarach miejskich jest istotna od 2007 r. Kobiety w tym
wieku spędzają 10-20% więcej czasu w codziennej podróży niż mężczyźni. Dla grupy
25-29-latków, różnica między czasem przejazdu mężczyzn i kobiet nie jest znacząca. Dla
grupy osób w wieku 30-34 lat różnica w czasie podróży mężczyzn i kobiet nie jest istotna
od 20 lat.
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Podróże ze względu na cel
W najmłodszej grupie wiekowej (15-19 lat) nie odnotowano istotnych różnic
w wyborze celu podróży ze względu na płeć. W grupie osób w wieku 20-24 lata nie
istnieją znaczące różnice w wyborze celu przez kobiety i mężczyzn na obszarach
miejskich. Różnica pojawia się w niektórych latach na obszarach wiejskich. Dla
25-29-latków, różnica między mężczyznami i kobietami jest istotna tylko na obszarach
wiejskich, gdzie mężczyźni angażują się w wiele obowiązkowych zajęć, a kobiety
w przywożenie i odwożenie dzieci. Najstarsza grupa wiekowa (30-34-latki) ze względu na
płeć wykazuje znaczące różnice, jeśli chodzi o cel podróży, zarówno na obszarach
wiejskich, jak i miejskich. Cele podróży kobiet i mężczyzn są podobne jak w grupie
młodszej.
Wybór środka transportu
Dla dwóch najstarszych grup wiekowych samochód jest zdecydowanie dominującym
środkiem transportu na obszarach wiejskich, natomiast jego wykorzystanie spada na
obszarach miejskich na rzecz wykorzystania niezmotoryzowanych sposobów
przemieszczania się w całym badanym okresie.
W najmłodszej grupie wiekowej zanotowano znaczne różnice ze względu na płeć
w wyborze środka transportu do 2007 roku; mężczyźni korzystali z prywatnych
samochodów, a kobiety z rowerów i transportu publicznego.
Różnica w wyborze środka transportu ze względu na płeć użytkownika jest znacząca na
obszarach wiejskich i miejskich w latach 2011-2012. U młodych ludzi w wieku 20-24 lata
(kobiet i mężczyzn) w latach 90 i początku XXI w. nie było istotnych różnic w wyborze
środka transportu. Różnica nie była istotna na obszarach wiejskich od 2003 r., a na
obszarach miejskich od 2007 roku. Różnica ponownie pojawiła się na obszarach wiejskich
w latach 2010-2011. Dla młodych ludzi w wieku 25-29 lat, na obszarach miejskich nie ma
istotnych różnic w wyborze środka transportu ze względu na płeć, podczas gdy na
obszarach wiejskich te różnice są znaczące. Mężczyźni częściej podróżują samochodem,
a kobiety – rowerem. W najstarszej grupie wiekowej (30-34 lata), nie zanotowano
znaczącej różnicy przy wyborze środka transportu ze względu na płeć w całym badanych
okresie.
Wnioski
Badanie przeprowadzone przez autorów koncentrowało się na analizie różnic
w podróżach młodych mężczyzn i kobiet na obszarach miejskich i wiejskich w Danii
w latach 1995-2012. Główne kwestie badawcze dotyczą zmiany w trendach przemieszania
się ze względu na płeć, które związane są ze zmieniającym się trybem życia oraz obszarem
zamieszkania – wiejskim lub miejskim.
Wyniki z Danii pokazują następujące tendencje: w zakresie posiadania prawa jazdy
w gospodarstwie, nie ma różnicy ze względu na płeć na obszarach miejskich, we
wszystkich grupach wiekowych. Podobnie jest na obszarach wiejskich w najmłodszej
grupie wiekowej. W grupie 20-latków ta różnica istnieje – tu więcej mężczyzn niż kobiet
posiada prawo jazdy.
Płeć nie ma znaczenia w grupie 30-latków, ponieważ prawie wszyscy posiadają prawo
jazdy w tym wieku. Kobiety zatem uzyskiwały prawo jazdy później w porównaniu do
mężczyzn, ale większość z nich zdobywała je przed ukończeniem 30-stu lat.
Jeśli chodzi o dostępność samochodów, w miastach nie istnieje znacząca różnica
między płciami, a na obszarach wiejskich 30-letnie kobiety cieszą się nieco większą
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dostępnością samochodów niż mężczyźni. Różnica między płciami jest widoczna w grupie
30+ ze względu na liczbę przejazdów na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Kobiety
realizują dużo więcej przejazdów.
W zakresie dziennych przejazdów, kobiety w latach 90-tych podróżowały na znacznie
krótszych dystansach niż mężczyźni. Różnica ta stała się nieistotna od początku XXI w.
na obszarach wiejskich. Różnica pozostaje istotna tylko dla 30-34-latków z obszarów
miejskich – kobiet podróżujących na krótszych trasach. Różnica czasu przejazdu kobiet
i mężczyzn pozostaje nieznacząca w ciągu ostatnich dwóch dekad i wynosi około
1 godziny dziennie.
W odniesieniu do celu podróży, dwie najmłodsze grupy wiekowe nie wykazują
znaczącej różnicy ze względu na płeć. W dwóch starszych grupach istnieją jednak znaczne
różnice – mężczyźni odbywają więcej tzw. przejazdów obligatoryjnych, a kobiety jako
osoby dowożące/przywożące. Dla 25-29-latków, różnicę zaobserwowano tylko na
obszarach wiejskich, a wśród osób w wieku 30-34 lata różnica ta istnieje zarówno na
obszarach miejskich, jak i wiejskich.
Różnica w wyborze środka transportu dwóch młodszych grup wiekowych ze względu
na płeć była nieistotna w latach 90-tych. Więcej mężczyzn podróżowało samochodem,
a więcej kobiet było niezmotoryzowanych (poruszały się rowerem lub pieszo). Różnica ta
zmniejszyła się w ciągu ostatnich kilku lat. Dla późnych 20-latków różnica jest istotna na
obszarach wiejskich, ale nie w miastach. W najstarszej grupie wiekowej nie ma
znaczących różnic ze względu na wybór środka transportu.
Wyniki duńskich badań sugerują, że istnieje różnica w zachowaniach transportowych
ze względu na płeć we wszystkich grupach wiekowych młodych ludzi oraz ze względu na
obszar zamieszkania – wiejski i miejski. Liczba przejazdów i cele podróży to zmienne
bardziej istotne dla osób ze starszych grup wiekowych i na obszarach wiejskich. Jeśli
chodzi o odległości podróży, różnica ze względu na płeć zmalała szybciej na wsi. Obecnie
jest istotna tylko u najstarszej grupy wiekowej na obszarach miejskich. Przy wyborze
środka transportu różnica ta jest bardziej widoczna na obszarach wiejskich i zmniejsza się
wraz ze zmianami w stylu życia obywateli.
System roweru publicznego (Bike Sharing System – BSS) jako element polityki
dotyczącej zrównoważonej mobilności
Referat zaprezentowali w sesji „Transport publiczny i środki transportu – rowery”
Olivier Richard i Thomas Jouannot z CEREMA w Lyonie we Francji.
System roweru publicznego (BSS) stał się stałym elementem francuskiego transportu
miejskiego. Pierwszy taki system powstał 15 lat temu w Renes. Jednak pierwsza próba
wprowadzenia systemów rowerów publicznych (BSS) miała miejsce w Amsterdamie
w 1965 roku. Eksperyment ten polegał na odnowieniu i pomalowaniu starych rowerów na
biało i wykorzystaniu ich przez mieszkańców za darmo. Próba nie powiodła się w wyniku
sprzeciwu ze strony władz oraz aktów wandalizmu, jednak zaistniała w umysłach
mieszkańców. Podobne próby podejmowano także w innych miastach (zielone rowery
w Cambridge w 1993 roku, pomarańczowe w Tucson, różowe w La Chaux-de-Fonds
w Szwajcarii w 2005 r., itd.), ale spotkał je podobny los: rowery były niszczone lub
kradzione. W związku z tym zdecydowano się zmienić system roweru publicznego. Druga
generacja systemów BSS charakteryzowała się bardzo niskim poziomem techniki.
Przykładem systemu nowej generacji są m. in. innowacyjne żółte rowery w La Rochelle.
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System zainaugurowany został przez władze lokalne w 1974 roku i nadal jest
wykorzystywany.
Prawdziwy boom systemów rowerów publicznych nastąpił wraz z rozwojem
technologii, który umożliwił automatyzację i śledzenie dostępności pojazdów.
W następstwie kilku eksperymentów w kampusach uniwersyteckich, pierwszy
skomputeryzowany system dostarczający rowery trzeciej generacji w skali całego miasta
zaczął działać w Rennes we Francji w 1998 roku, jako program Vélo à la carte. Składał się
z 200 rowerów w 25 stacjach, dostępnych 24 godziny na dobę przez siedem dni
w tygodniu. Został utworzony i zarządzany przez firmę reklamową Clear Channel, która
zgodnie z warunkami kontraktu w zamian za dostarczenie infrastruktury mogła umieszczać
swoje reklamy. Ta usługa była wynikiem silnej konkurencji z firmą JC Decaux. Rozwój
programu został zahamowany w wyniku problemów prawnych. 10 lat później w 2005 roku
w Lyonie uruchomiono program Vélo'V wspólnie z firmą JC Decaux. Zaczynając od 2000
rowerów i 170 stacji, Vélo'V okazał się bardzo popularny pod względem liczby
użytkowników i osiągnął ogromny sukces na szczeblu lokalnym, krajowym
i międzynarodowym. Zachęcone sukcesem w Lyonie, władze w Paryżu uruchomiły swój
własny system Velib' w 2007 roku i szybko osiągnęli poziom 20 tys. rowerów i 1450
stacji. Program w Paryżu również okazał się sukcesem i koncepcja roweru publicznego
została przyjęta w wielu miastach we Francji, Europie i na całym świecie.

Rys. 7. System BSS Velo’v w Lyonie we Francji (źródło: http://community.dur.ac.uk).
Fig. 7. BSS Velo system in Lyon, France (source: http://community.dur.ac.uk).

W 2013 roku na świecie istniało około 600 systemów BSS drugiej i trzeciej generacji.
Mimo że system był początkowo opracowany we Francji, obecnie stał się zjawiskiem
globalnym – od Teheranu do Meksyku i od Melbourne do Montrealu. Największym
światowym systemem BSS jest program w Chinach, z ponad 60 tys. rowerów w Hangzou
i 70 tys. w Wuhan. W Europie istnieje bardzo zróżnicowany zakres usług systemów
rowerów publicznych i ich operatorów.
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Rys. 8. System BSS w Hangzou w Chinach (źródło: http://en.wikipedia.org).
Fig. 8. BSS system in Hangzhou in China (source: http://en.wikipedia.org).

Systemy rowerów publicznych są ciekawym zagadnieniem dla naukowców z dziedziny
polityki transportowej. Cztery główne tematy podejmowane w tym zakresie to: historia
i rozwój, sytuacja bieżąca, doświadczenia oraz dyskusja o przyszłości rowerów
publicznych.
System BSS we Francji
Różnorodność usług i operatorów
W październiku 2013 roku we Francji istniało 38 systemów rowerów publicznych, od
małych systemów z ośmioma rowerami elektrycznymi w Montbéliard do ponad 23 tys.
rowerów i 1450 stacji systemu Velib’ w Paryżu.

Rys. 9. System BSS Velib’ w Paryżu (źródło: http://en.wikipedia.org).
Fig. 9. BSS Velib system in Paris (source: http://en.wikipedia.org).

Pierwszy okres dużej popularności rowerów publicznych w miastach to lata 2005-2009
i monopol dwóch głównych firm specjalizujących się w małej architekturze i reklamie:
JC Decaux i Clear Channel, które obecnie nadzorują około połowy rynku.
Systemy BSS są zazwyczaj oparte na gęstej sieci stacji, z dostępem za pośrednictwem
karty bankowej lub RFID (karta magnetyczna) i wielopoziomowej strukturze cenowej
z pierwszymi 30 minutami za darmo. Velib’ w Paryżu Vélo’V w Lyonie są typowymi
przykładami takich usług.
W tym samym czasie, trzej główni operatorzy transportu miejskiego we Francji
(początkowo Veolia, Keolis i Transdev, później dwóch w wyniku połączenia Veolia
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i Transdev) zainwestowały w systemy rowerów publicznych w ramach działania sieci
transportu publicznego. Każdy z tych podmiotów prowadzi własne usługi (Effia dla
Keolis, Véloway dla Veolia). Istnieje szeroka gama usług z punktu widzenia zarówno
sprzętu, łączenia systemów z innymi usługami wypożyczalni rowerowych (wypożyczanie
długoterminowe) lub transportu publicznego, oraz warunków, na jakich udostępniane są
rowery.
Rezultaty
Stworzenie systemu rowerów publicznych ma skutki bezpośrednie i pośrednie. Bardzo
trudno jest ocenić oddziaływanie systemu. Najprostszym sposobem oceny efektywności
systemu roweru publicznego jest badanie ich rzeczywistego wykorzystania. Dane
rzeczywiste dotyczące wykorzystania rowerów są trudne do zbierania. Jednak wielkość
miasta jest kluczowym czynnikiem korzystania z systemu BSS.
W pierwszej grupie znajdują się duże systemy rowerów publicznych (ponad 1 tys.
rowerów) w głównych miastach Francji (250 tys. mieszkańców). Z trzema do pięciu
przejazdami na rowerze dziennie, systemy te przyczyniają się do znaczącej liczby
przejazdów rowerowych, ale stanowią jedynie mały odsetek wszystkich podróży (między
10 tys. a 30 tys. przejazdów w ciągu dnia). Systemy rowerów publicznych są dobrze znane
mieszkańcom i turystom, a władze lokalne są zadowolone z systemu.
W drugiej grupie znajdują się mniejsze programy w średnich miastach: korzystanie
z systemu jest mniejsze – od 1,5 do 3 przejazdów jednym rowerem dziennie. Zazwyczaj
korzysta z nich niewielka grupa użytkowników. Lokalne władze wierzą w koncepcję
systemu i starają się zwiększyć popularność i efektywność systemu.
Mały (ale trudny do określenia) odsetek systemów we Francji nie odniósł sukcesu –
mniej niż 1,5 przejazdu rowerem dziennie. Oznacza to, że w tym przypadku cel nie został
osiągnięty.
Systemy zamknięte
Dwa systemy (w Aix-en-Provence i gminie Plaine) zostały zamknięte ze względu na
niski stopień użytkowania i wysokie koszty. W Aix-en-Provence uruchomiono
200 rowerów w ramach systemu BSS w 2007 r. Koszt programu był bardzo wysoki: 3500
euro za rower rocznie. Korzystanie z systemu pozostawało na bardzo niskim poziomie –
20 przejazdów na rowerze miesięcznie (0,6 dziennie). Miasto zdecydowało się zamknąć
system przed wygaśnięciem kontraktu w 2011 roku. Dwie główne przyczyny likwidacji
systemu to błędny projekt usługi oraz brak informacji. Aby zachować historyczne centrum
miasta w niezmiennej formie, nie otworzono tam żadnej stacji, a przykłady innych miast
pokazują, iż w takich miejscach zapotrzebowanie na rowery publiczne jest największe.
Gmina Plaine na przedmieściach Paryża uruchomiła 450 rowerów w ramach systemu
w 2009 roku. System stał się przedmiotem aktów wandalizmu i nigdy nie znalazł swojej
grupy użytkowników ze średnią przejazdów poniżej 0,2 dziennie. System powinien być
kompatybilny z systemem Velib’ w Paryżu ale ze względu na komplikacje prawne
systemy się nie uzupełniały, co było kolejnym powodem zamknięcia systemu w Plaine.
Pionierski system Vélo à la carte w Rennes był równie problematyczny. Stał się
przedmiotem komercyjnej wojny pomiędzy firmami Clear Chanel i JC Decaux. Władze
miasta, podczas kolejnego przetargu, zdecydowały się rozdzielić kontrakt reklamowy
z tym na obsługę rowerów publicznych. Ponadto, miasto czerpało z doświadczeń innych,
nowy system jest znacznie większy (900 rowerów i 82 stacje) i lepiej zintegrowany
z systemem transportu publicznego. Ze średnią wynoszącą 3 przejazdy rowerem dziennie,
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przykład Renes pokazuje jak duży wpływ na ostateczne wyniki ma projekt całego systemu
BSS.
Wnioski z doświadczeń francuskich
Oczekiwane rezultaty systemu roweru publicznego
Głównym celem działania systemu rowerów publicznych jest zwiększenie korzystania
z nich (poprzez faktyczne wykorzystanie samej usługi) oraz rowerów prywatnych (efekt
domina) ze wszystkimi korzyściami jakie oferują. Pozostałe cele to:
- zwiększenie mobilności dzięki bardziej kompleksowemu systemowi transportu
publicznego,
- lepsza widoczność i zasadność wykorzystania rowerów w przestrzeni publicznej,
- rozwój atrakcyjności miasta dla mieszkańców i/lub gości poprzez oferowanie im nowej
usługi i poprawę wizerunku miasta,
- poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego, poprzez
np. ograniczenie prędkości pojazdów dzięki obecności rowerzystów na drodze,
- zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej poprzez lepszy podział przestrzeni
zmotoryzowanych i niezmotoryzowanych użytkowników,
- poprawa wizerunku roweru (bardziej nowoczesny i zaawansowany technologicznie),
- rozwój działalności gospodarczej poprzez tworzenie nowych, długoterminowych miejsc
pracy.
W oparciu o te cele władze lokalne mogą podejmować inicjatywy wpływające na
propagowanie funkcjonowania systemu, np.:
- zwiększenie wykorzystania transportu publicznego poprzez ogólną poprawę łańcucha
transportowego lub udrożnienie niektórych zatłoczonych tras oferując alternatywę
w postaci roweru,
- oferowanie mieszkańcom i turystom środka do zwiedzania miasta lub ukierunkowanie
podróży, które mieszkańcy i tak muszą odbyć, poprzez umożliwienie dostępu do usługi
BSS,
- poprawienie widoczności i uatrakcyjnienie usytuowania dla stacji, aby ułatwić
korzystanie z usługi,
- umiejscowienie stacji na sieci drogowej w taki sposób, aby ograniczyć przestrzeń
publiczną wykorzystywaną przez samochody lub priorytetyzacja poczucia
bezpieczeństwa użytkowników poprzez umieszczenie ich w obszarach, które są
całkowicie oddalone od pojazdów.
Oczekiwane trudności i niepożądane efekty
Program może napotkać trudności i spowodować niepożądane skutki:
- nadmierne koszty operacyjne generowane przez uszkodzenia/akty wandalizmu
skierowane na rowery i stacje lub konieczność redystrybucji rowerów w systemie,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
- niepożądane przesunięcia w ramach korzystania ze środków transportu (np. z chodzenia
pieszo lub poruszania się transportem publicznym do korzystania z rowerów
publicznych na niezatłoczonych drogach),
- negatywny
wizerunek
kreowany
przez
niezadowolonych
użytkowników
i przeciwników systemu – słabe działanie serwisu, wypadki z udziałem rowerów
publicznych, ograniczone korzystanie z usługi itp.,
- działania niepożądane – konkurencja komercyjnych wypożyczalni rowerowych.
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Niektóre negatywne działania można przewidzieć, uniknąć ich, lub ograniczyć na
etapie projektowania systemu. Stosuje się wiele środków ostrożności i dużo uwagi
poświęca się na planowanie systemu, jednak zawsze będzie istniał pewien poziom
niepewności w odniesieniu do czynników zewnętrznych (akty wandalizmu, reakcji
użytkownika na usługę itp.), które mogą ograniczyć powodzenie działania systemu (choć
całkowite awarie są bardzo rzadkie). Wprowadzenie systemu zawsze będzie się wiązało
z pewnym ryzykiem dla władz lokalnych.
Projekt systemu rowerów publicznych
Właściwości roweru muszą być dostosowane do charakterystyki grup docelowych,
a także jego przeznaczenia. Rowery charakteryzują się przede wszystkim liczbą
przerzutek, masą, typem napędu i hamowania oraz sprzętu dodatkowego (sakwy, kask,
urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą itp.). We wszystkich przypadkach, rowery
muszą być wytrzymałe na intensywne wykorzystanie i odporne na akty wandalizmu i złą
pogodę.
Stacje są zróżnicowane przede wszystkim pod względem wykorzystanych technologii,
co wpływa na warunki dostępności usługi (na przykład za pośrednictwem karty płatniczej)
i możliwość komunikowania się z użytkownikami oraz dostarczenie im informacji (od
mapy wyświetlanej na stacji do elektronicznego systemu informacji o dostępności
rowerów w czasie rzeczywistym). Innym charakterystycznym elementem stacji jest stopień
modułowości, czyli możliwość przenoszenia lub dodania stacji itp. Tymczasowe stoiska
mobilne są także dostępne na potrzeby różnych imprez.
Rozmiar systemu, pod względem liczby stacji i rowerów, jest kluczowym elementem
specyfikacji systemu, ma wpływ na koszty realizacji i eksploatacji, ale również na
wykorzystanie.
To trudny problem, który można rozwiązać poprzez badanie cech społecznoekonomicznych obszaru, który ma być wyposażony w rowery i badania porównawcze
istniejących usług. Określenie obszaru działania systemu jest jednym z pierwszych pytań
jakie należy zadać. Informacje zwrotne od innych systemów pokazują, że „tradycyjne”
systemy rowerów publicznych są najbardziej odpowiednie na obszarach dużych
aglomeracji miejskich, które łączą kilka typów aktywności. Ważne jest, aby dostosować
usługi do indywidualnych cech poszczególnych terytoriów.
Funkcjonalny projekt usług dla użytkownika
Warunki dostępu do systemu należy rozpatrywać z punktu widzenia zastosowań
docelowych i wymagań użytkowników. Warunki dostępu do usługi (subskrypcja krótkolub długoterminowa, poprzez karty bankowe itp.) pomagają dotrzeć do określonych
użytkowników (mieszkańców, odwiedzających, turystów, specjalistów itp.). Połączenie
warunków cenowych (przede wszystkim uzależnionych od długości wynajmu) i warunków
wypożyczania rowerów (np. oddanie w innym miejscu niż rower został wypożyczony),
pomaga określić rodzaje zastosowania.
Niezależnie od wysiłków i uwagi poświęconych systemowi przez jego twórców, to
użytkownicy będą z niego korzystać lub nie, w zależności od ich własnych celów
i ograniczeń.
Systemy rowerów publicznych zaczynają być włączane do oferty multimodalnych opcji
transportu, a ankiety z opiniami użytkowników często wykazują korzystanie z rowerów
publicznych i komunikacji publicznej łącznie. W rzeczywistości oba systemy uzupełniają
się (rowery publiczne i usługi transportu publicznego) zarówno w kategoriach
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geograficznych, jak i czasowych, oferując gęstsze pokrycie przestrzeni i dostępność tam,
gdzie transport publiczny jest ograniczony (poza godzinami szczytu) lub nie istnieje
(np. w nocy). Komplementarność z innymi środkami transportu lub usługami w zakresie
mobilności można poprawić poprzez elektroniczną sprzedaż biletów lub wprowadzając
wspólne punkty kontaktowe dla użytkowników. Fizyczna konstrukcja usługi,
w szczególności umiejscowienie stacji w odniesieniu do usług transportu publicznego
i multimodalnych węzłów przesiadkowych, także odgrywa istotną rolę w zapewnieniu
komplementarności usług.
Różnorodność dostępnych systemów znajduje również odzwierciedlenie w kosztach
wdrożenia i eksploatacji. Koszty te obejmują wynajem lub zakup sprzętu (rowery, stacje,
system operacyjny, pojazdy serwisowe i materiały oraz samą pracę). Koszty operacyjne
obejmują opłaty za naprawy, redystrybucję rowerów, zarządzanie klientami, energię
elektryczną i dostawę niezbędnych do utrzymania systemu materiałów. W przypadku
przekazania zarządzania systemem, administracja lokalna płaci również marżę operatora.
W zależności od systemu i sposobu zarządzania, zakres cen mieści się w przedziale od
1 tys. euro za rower rocznie (inwestycje początkowe i koszty operacyjne) do 3400 euro.
Koszt samego pojazdu wynosi około 750 euro. Dochody pochodzą z subskrypcji
użytkowników i korzystania z systemu, a nawet z reklam na rowerach i stacjach. Dochody
z systemu nie pokrywają wydatków w żadnym znaczącym systemie europejskim.
Udostępnienie systemu rowerów publicznych stanowi zatem poważny wydatek dla władz
lokalnych, tak jak w przypadku transportu miejskiego.
Czynniki sukcesu
Utrzymanie systemu
W przypadku systemów BSS utrzymanie ich musi odbywać się na kilku poziomach.
Mniejsze naprawy mogą być przeprowadzane na miejscu, podczas gdy bardziej poważne
prace należy wykonać w specjalistycznym warsztacie. Poziom prac utrzymania/naprawy
zależy głównie od skali wandalizmu i kradzieży, które są trudne do przewidzenia.
Wandalizm jest zjawiskiem, które zagroziło równowadze finansowej niektórych systemów
i czasem wymusiło tymczasowe zamknięcia stacji lub nawet całych systemów.
Redystrybucja
Redystrybucja polega na przemieszczaniu rowerów w ramach systemu, aby uniknąć
pustych lub zbyt pełnych stacji. Geograficzne i gospodarcze struktury aglomeracji mogą
spowodować nierówności zarówno w ujęciu przestrzennym, jak i czasowym:
- na stacjach w obszarach mieszkalnych występują niedobory rowerów rano, a nasycone
są w godzinach wieczornych, podczas gdy odwrotną sytuację zaobserwowano na
stacjach w obszarach o wysokim poziomie aktywności gospodarczej,
- dużą liczbę podróży zaobserwowano np. w okolicach uniwersytetów, dworców
kolejowych, obiektów kulturalnych i rekreacyjnych.
Gęste pokrycie wielofunkcyjnych centrów miejskich stacjami BSS może przysłużyć się
większej równowadze. Jest to trudniejsze do osiągnięcia na obszarach jednofunkcyjnych.
W Bordeaux np. możliwe jest, aby wrócić do domu rowerem VCub i trzymać go przez
noc, pod warunkiem, że odstawi się go na jego pierwotne stanowisko. W Paryżu
i Besançon są również stacje, gdzie użytkownicy otrzymują bonusy, jeśli rowery zwracane
są na swoje miejsce. Należy także przewidywać dostępność pojazdów na stacjach
(np. dynamiczna redystrybucja w czasie rzeczywistym oparta na aktualnych danych lub
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redystrybucja statyczna zaplanowana z góry). Należy przeanalizować wykorzystywany
sprzęt oraz liczbę przejechanych kilometrów, aby korzyści dla środowiska wynikające
z podróżowania rowerem nie zostały zaprzepaszczone lub pogorszyły się z powodu
wykorzystania pojazdów mechanicznych do redystrybucji rowerów.
Informacje dla użytkowników i monitoring
Jednym ze sposobów optymalizacji korzystania i funkcjonowania usługi rowerów
publicznych jest poprawa wiedzy o systemie wśród użytkowników, szczególnie dotyczącej
wypożyczania i zwrotu rowerów. W uzupełnieniu informacji o dostępności rowerów
w czasie rzeczywistym (ze stacji, Internetu i telefonów komórkowych), informacja musi
pozwalać użytkownikom na przygotowanie się do podróży i jej zakończenie, a więc
zawierać m.in. warunki korzystania z usługi, szczegóły dotyczące stacji i dróg
rowerowych, informacje o zamkniętych stacjach i szacowanym czasie podróży. Istotne jest
utworzenie specjalnej strony internetowej, a także dostarczenie informacji na terenie
miasta, zwłaszcza w formie papierowych map z poszczególnych stacji i planów, które
powinny być dostępne dla użytkowników w miejscach publicznych, a nie tylko na
stacjach. Wreszcie, ważne jest, aby użytkownicy mogli wyrazić swoją opinię na temat
systemu (dotyczącą napotkanych trudności i zawierającą propozycje usprawnień)
i przekazać ją operatorowi (poprzez Internet, forum użytkowników itp.). Regularne
kampanie promocyjne, takie jak zorganizowane imprezy, informacje na blogu itp.
wzmacniają wizerunek systemu.
Miasta podlegają ciągłym przemianom i usługi transportowe muszą być do tych zmian
dostosowane. Dlatego istotne jest, aby monitorować system i jego wydajność
systematycznie; wskaźniki opracowane do tego celu powinny obejmować liczbę
subskrypcji do systemu, główne wykorzystanie z podziałem na rodzaje użytkowników,
bardziej szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania na poziomie lokalnym,
zdarzenia i wypadki, liczbę dostępnych rowerów itp. Sposoby gromadzenia
i przekazywania informacji muszą być zawarte w systemie od samego początku,
szczególnie jeżeli operator nie ma bezpośredniego powiązania z władzami lokalnymi.
Przyszłość rowerów publicznych
Po silnym wzroście liczby systemów rowerów publicznych w latach 2005-2010
francuski rynek został nasycony. Z analiz różnych systemów wynika, że ewolucja systemu
wydaje się silnie związana z jego ostatecznym rozmiarem.
W dużych francuskich miastach, które w większości zapewniają użytkownikom system
rowerów publicznych (z wyjątkiem Grenoble, gdzie istnieją tylko klasyczne
wypożyczalnie rowerów), zanotowano chęć utrwalenia systemu, skoncentrowaną na
poprawie wyniku finansowego oraz wprowadzeniu nowych funkcjonalności. Specjaliści
zadają sobie pytanie czy następnym krokiem będzie pojawienie się systemu, który połączy
w sobie funkcje, które obecnie są rozproszone pomiędzy istniejącymi systemami.
W mniejszych miastach, władze lokalne mają do czynienia z dużo bardziej
skomplikowaną sytuacją, a system nie zawsze spełnia oczekiwania. Miasta w obliczu
takich trudności będą musiały wybrać między środkami poprawy dla klasycznego systemu
(liczba stacji, godziny otwarcia, sprzedaży biletów) i ponownego rozpatrzenia całego
systemu.
Pomimo ograniczonej liczby podmiotów zarządzających obecnie systemami rowerów
publicznych we Francji, nadal istnieją pewne techniczne i prawne ograniczenia, które
utrudniają łączenie poszczególnych systemów w jeden.
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Wreszcie należy odpowiedzieć na pytanie o rolę systemów rowerów publicznych
w miastach przyjaznych rowerzystom. Wiele z francuskich miast realizuje ambitne cele
rowerowe na następną dekadę pod względem udziału tego środka transportu. Planowany
udział transportu rowerowego w całym transporcie miejskim wygląda następująco: 16%
w 2025 roku w Strasburgu, 15% w 2020 r. w Bordeaux, 10% w 2020 roku w Lille, 12%
w 2030 r. w Nantes. Pytanie, jakie autorzy stawiają na koniec brzmi: Czy systemy
rowerów publicznych pozostaną silnym konkurentem dla indywidualnego roweru
w miastach przyszłości?
Inicjatywa CIVITAS – zrównoważona mobilność w miastach
Referat został przedstawiony w części „Mobilność – Mobilność w miastach i ekomobilność” przez autorów: Dona Guikinka i Tariqa van Rooijena z TNO z Delft
w Holandii oraz Mike’a McDonalda i Jinana Piao’a z TRG z Uniwersytetu w Southampton
z Wielkiej Brytanii.
CIVITAS to obszerny program współfinansowany przez Komisję Europejską
wspierający zrównoważoną mobilność w miastach. Poprzez wdrażanie innowacyjnych
środków i rozwiązań dla transportu miejskiego, miasta dążą do poprawy zrównoważonego
transportu. Pierwsza edycja programu rozpoczęła się w 2002 roku. Ostatnie, trzecie
wydanie programu, zakończyło się w 2013 r. W jego trakcie, w latach 2008-2013 w 25
miastach w całej Europie wdrożono ponad 300 środków poprawiających funkcjonowanie
transportu.
Wyzwania zrównoważonej mobilności miejskiej
Przed miastami europejskimi stoją ogromne wyzwania w zakresie poprawy dostępności
i komfortu życia. Zatłoczenie nadal wzrasta, zanieczyszczenie powietrza i hałas stają się
coraz bardziej uciążliwe i dlatego wiele osób przenosi się na tereny podmiejskie. Obecnie
transport emituje do atmosfery około ¼ CO2 w UE. Prognozy Komisji Europejskiej, na
podstawie niezmienionej polityki i rocznego wzrostu gospodarczego w przedziale między
1,2% a 2,2%, pokazują wzrost udziału transportu indywidualnego o 51%, a transportu
towarowego o 82% w UE w latach 2005-2050. Strategia Transportowa Komisji
Europejskiej do 2050 roku zawiera cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 60% do
2050 roku. Określa ona też cele dla poszczególnych rodzajów transportu.
Cele i krótka historia programu CIVITAS
Jedną z dużych inicjatyw UE w dziedzinie zrównoważonej mobilności miejskiej jest
program CIVITAS („City – Vitality – Sustainability”; Miasto – Witalność –
Zrównoważony rozwój). Podstawowym celem programu CIVITAS, jest wpłynięcie na
zmiany w kierunku zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez:
- promowanie i wdrażanie zrównoważonych, czystych i (energo)oszczędnych środków
transportu miejskiego,
- wdrożenie zintegrowanych pakietów środków politycznych i technologicznych,
- budowanie rynków dla innowacji,
- pokonanie barier dla wdrażania innowacyjnych i ambitnych środków i polityk dzięki
badaniom eksperymentalnym w połączeniu z badaniami ukierunkowanymi.
Aby to osiągnąć, Komisja Europejska sfinansowała 180 mln z 250 mln euro
całkowitego budżetu pierwszych trzech edycji programu CIVITAS.
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W ramach programu CIVITAS miasta pełnią rolę żywych laboratoriów do wdrażania
innowacyjnych środków zrównoważonego rozwoju. Dlatego czerpanie wiedzy z takich
wdrożeń jest niezwykle ważne, a dużo uwagi poświęca się monitorowaniu i ocenie
podejmowanych działań. Procesy monitoringu i oceny wspierane są przez niezależnych
ekspertów, jednak to miasta są odpowiedzialne za prowadzenie ewaluacji.
Istnieją dwa różne rodzaje oceny w ramach CIVITAS: ocena oddziaływania
wdrożonego środka poprawy i ocena całego procesu. Pierwsza z nich jest bardziej
ilościowa i składa się z trzydziestu wskaźników zgrupowanych w pięciu kategoriach
(gospodarka, energia, środowisko, społeczeństwo i transport), w których mierzone są
skutki wdrożonych rozwiązań. Celem oceny procesu jest identyfikacja barier, które
utrudniają lub stymulują przygotowanie, realizację i działanie środków, jak również
podejmowanych działań w tym zakresie.
Inicjatywa CIVITAS miała kilka edycji w ciągu ostatniej dekady. Każde wydanie
obejmowało projekty, w ramach których miasta pilotażowe miały podobne cechy lub
wdrażały te same środki poprawy.
Tabela 1
Edycje programu CIVITAS.
Table 1
CIVITAS program editions
Edycja programu

Czas trwania

CIVITAS I

2002-2006

CIVITAS II

2005-2009

CIVITAS PLUS

2008-2013

CIVITAS PLUS II

2012-2016

Miasta demonstracyjne
Barcelona, Cork, Winchester, Rzym, Rotterdam, Berlin, Göteborg,
Gdynia, Bukareszt, Nantes, Bristol, Brema, Kowno, Aalborg, Lille,
Praga, Graz, Sztokholm, Pecz
Preston, La Rochelle, Ploiesti, Genua, Kraków, Burgos, Stuttgart,
Toulouse, Debreczyn, Wenecja, Odense, Ljubljana, Norwich,
Suceava, Potenza, Malmö, Tallinn
Aalborg, Brighton & Hove, San Sebastian, Iasi, Monza, Usti nad
Łabą, Ljubljana, Gent, Zagrzeb, Porto, Brno, Bolonia, Funchal,
Utrecht, Gdańsk, Tallinn, Craiova, Brescia, Coimbra, VitoriaGasteiz, Perugia, Bath, Gorna- Oryahovitsa, Szczecinek, Skopje
Brno, Tel-Aviv, Malaga, Stuttgart, Aachen, Palma de Mallorca,
Koprivnica, Gdynia

Na mapie poniżej zaznaczono miasta biorące udział w poszczególnych edycjach
programu CIVITAS. Oprócz miast demonstracyjnych znalazły się też miasta, które są
członkami sieci CIVITAS. 250 miast przyłączyło się do sieci CIVITAS i uczestniczy
w różnych działaniach, czerpiąc z doświadczeń miast demonstracyjnych. Miasta te
również dążą do wprowadzenia ambitnych strategii dotyczących czystego transportu
miejskiego, ale nie uczestniczyły jeszcze w inicjatywie.
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Rys. 10. Miasta zaangażowane w poszczególne edycje programu CIVITAS.
Fig. 10. Cities involved in the various editions of the CIVITAS program.

W 2008 roku rozpoczął się trzeci etap programu CIVITAS – CIVITAS PLUS w ramach
7. Programu Ramowego i zakończył się na początku 2013 r. CIVITAS PLUS składał się
z pięciu klastrów miast, zwanych projektami:
- ARCHIMEDES (Aalborg, Brighton & Hove, San Sebastian, Iasi, Monza, Usti),
- ELAN (Lublana, Gent, Porto, Brno, Zagrzeb),
- MIMOSA (Bolonia, Funchal, Utrecht, Gdańsk, Tallin),
- MODERN (Craiova, Brescia, Vitoria, Coimbria),
- RENAISSANCE (Szczecinek, Perugia, Bath, Gorna Oryahovitsa, Skopje).
Autorzy przedstawianego podczas konferencji TRA referatu omówili wyniki działań,
które były częścią edycji CIVITAS PLUS.
W każdej edycji zostało wdrożonych wiele środków zrównoważonego transportu.
Środki te zostały zgrupowane w ośmiu różnych kategoriach tematycznych:
1. Czyste paliwa i pojazdy.
2. Zbiorowy transport pasażerski.
3. Strategie zarządzania popytem.
4. Zarządzanie mobilnością.
5. Bezpieczeństwo i ochrona.
6. Styl życia niezależny od samochodu.
7. Logistyka miejskiego transportu towarowego.
8. Telematyka transportu.
Ocena
Metodologia oceny, którą użyto do oceny trzeciej edycji programu CIVITAS została
opisana na podstawie CIVITAS POINTER. Działania ewaluacyjne w ramach inicjatywy
CIVITAS można rozpatrywać na czterech różnych poziomach: Środka, Pakietu, Miasta
i CIVITAS (tzw. ogólna ocena porównawcza). Autorzy referatu skupili się na
najważniejszych ustaleniach na poziomie oceny porównawczej.
Ocena porównawcza ma na celu identyfikację i przekazywanie dobrych praktyk i jest
oparta na ocenie w ramach miast i projektów CIVITAS PLUS oraz ustaleń z poprzednich
edycji programu CIVITAS, aby przyczynić się do lepszego i bardziej czystego transportu
na obszarach miejskich.
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Choć powiązane ze sobą, cele i zakres oceny na każdym poziomie są różne. Ocena
porównawcza jest wyraźnie inna od oceny formułowanej przez poszczególne projekty
i miasta. Dostarcza ona Komisji Europejskiej informacji niezbędnych do
rozpowszechniania poglądu, że zmiany w technologiach i polityce transportu miejskiego
rzeczywiście mogą być bardzo korzystne dla obywateli, oraz do powtórzenia podobnych
praktyk w innych miejscach.
Przeprowadzenie oceny porównawczej w ramach programu CIVITAS było złożonym
zadaniem, ponieważ:
- środki zostały wdrożone w 25 miastach, co przełożyło się na różne potrzeby
użytkowników, a tym samym na różne cele demonstracyjne,
- wdrożenie obejmowało szeroki wachlarz działań w różnych obszarach,
- środki obejmowały zaangażowanie kilku grup lokalnych interesariuszy z różnymi
i czasami sprzecznymi celami,
- ostateczne związki przyczynowe między wdrożonymi pakietami środków i ich efektami
są dość trudne do ustalenia, a jeszcze trudniej jest wydzielić oddziaływanie
pojedynczego rozwiązania w ramach pakietu.
W obliczu tak trudnego zadania ważne było, aby ustalić jasne ramy oceny i zapewnić
dobrą koordynację prowadzonych działań ewaluacyjnych CIVITAS i relacji
z projektami/miastami.
Ramy oceny są przedstawione na schemacie poniżej. Wszystkie jej elementy są ze sobą
jasno i logicznie połączone i tworzą podstawę do wspólnego zrozumienia celów oceny dla
wszystkich zaangażowanych grup, tj. Komisji Europejskiej, CIVITAS-POINTER,
projektów i miast. Rdzeniem podejścia w CIVITAS-POINTER jest to, że projekty i miasta
powinny prowadzić wspólną ocenę, a tym samym zaangażować się w proces, w którym
widzą wyraźną wartość dla swoich miast.
Cele Oceny CIVITAS

Środki CIVITAS
Ocena Oddziaływania:
* Wytyczne do określenia
scenariuszy oceny
* Główne wspólne wskaźniki
* Wytyczne do pomiarów
* Wytyczne do osiągnięcia
wyższego poziomu
* Wytyczne do raportowania

Ocena na poziomie
Środka i Miasta

Ocena Procesu:
* Zbieranie informacji na
wszystkich poziomach
wdrażania środka
* Informacja zwrotna
i wsparcie
* Czynniki sukcesu
i nieprzewidziane trudności

Raportowanie
wyników oceny

Ocena Porównawcza
* Porównanie wyników
z poszczególnych miast
* Ocena możliwości transferu
* Wnioski i rekomendacje

Rys. 11. Schemat oceny przeprowadzonej w ramach programu CIVITAS.
Fig. 11. Diagram of the assessment carried out as part of the CIVITAS program.
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Metodologie dotyczące oceny danego środka/rozwiązania, miasta i oceny
porównawczej muszą być zharmonizowane, a więc:
- ogólne podejście do oceny musi być spójne we wszystkich miastach biorących udział
w programie CIVITAS. Analizy przed i po należy przeprowadzić konsekwentnie na
całej sieci miast CIVITAS,
- wskaźniki stosowane do pomiaru oddziaływania muszą być spójne w całej sieci miast
CIVITAS. Jednak nie wyklucza to posiadania przez miasta dodatkowych lokalnych
wskaźników do oceny i przeprowadzenia takiej oceny na poziomie lokalnym,
- metody pomiaru muszą być spójne we wszystkich miastach CIVITAS lub przynajmniej
ich wyniki muszą być możliwe do porównania,
- należy poddać monitoringowi sposób pomiaru oddziaływania na poziomie Środka oraz
Miasta, a także związane z nimi informacje, które mogą przyczynić się do zrozumienia
natury i zakresu gromadzonych danych, zwłaszcza w specyficznych sytuacjach,
- możliwość transferu wyników musi być oceniana na poziomie europejskim.
Ocena oddziaływania
Ocena oddziaływania jest to ocena lub oszacowanie oddziaływania i efektów
zastosowanego środka, np. w zakresie bezpieczeństwa, warunków środowiskowych
i efektywności transportu, na poszczególne grupy docelowe, których dotyczy (kierowców,
operatorów systemów, społeczeństwa itp.). W tym celu, należało określić odpowiednie
wskaźniki, które opisywałyby ważne cechy sytuacji i które byłyby mierzalne lub możliwe
do oszacowania zarówno przed, jak i po wdrożeniu środka, tak aby można było dokonać
odpowiedniego porównania zaistniałej zmiany.
W CIVITAS PLUS, 25 miast wdrożyło ponad 300 środków, aby przyczynić się do
osiągnięcia celów CIVITAS. Aby zdecydować, które środki powinny być uwzględnione
w ocenie, zarówno cele oceny (pożądane skutki), jak i środki (potencjalne skutki) musiały
zostać rozważone biorąc pod uwagę następujące kwestie:
- Jaki zakres oddziaływania mają środki/rozwiązania CIVITAS?
- Czy oddziaływanie środków ma wpływ na osiągnięcie celów CIVITAS?
- Czy oddziaływanie to jest bezpośrednie czy pośrednie?
- Czy możliwe będzie do zmierzenia oddziaływanie środka w trakcie trwania procesu
oceny CIVITAS PLUS?
Po określeniu zakresu oddziaływania środków wybrano odpowiednie wskaźniki do
oszacowania ich oddziaływania.
Dla oceny porównawczej, konieczne było określenie zestawu wspólnych wskaźników
i możliwości ich porównania w różnych miejscach. Pozwoliło to na porównanie lub
uogólnienie wyników.
Ocena procesu
CIVITAS PLUS miał na celu osiągnięcie zmiany społecznej lub przesunięcia
w kierunku bardziej zrównoważonej mobilności miejskiej i systemu transportu w Europie.
W ramach tej transformacji, środki w CIVITAS PLUS odgrywają istotną rolę. Mogą być
postrzegane jako instrumenty sterujące, poprzez poznanie specyfiki kierowców, barier,
szans i zagrożeń w zmianie sposobu myślenia, działania i organizacji. Ponadto są to
instrumenty do mobilizacji (przejściowej) uczestników procesu, wywierania presji na
istniejący system w celu jego zmiany i mogą odegrać bardzo ważną rolę jako dobre
praktyki (inspiracja i motywacja) w kierunku zrównoważonego systemu mobilności.
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Głównym celem oceny procesu CIVITAS POINTER było opracowanie nowych ustaleń
dotyczących czynników sukcesu i strategii przezwyciężania ewentualnych przeszkód na
etapie wdrażania środków CIVITAS PLUS, dzięki analizie porównawczej wszystkich
istotnych informacji. Szczególny nacisk został położony na identyfikację potencjalnych
barier, które mogą prowadzić do poważnych opóźnień w realizacji działania lub nawet do
ich odwołania.
Ocena procesu wiąże się z typowymi fazami środka znanymi jako cykl życia
inwestycji, które mogą być sklasyfikowane w trzech etapach:
- faza planowania i przygotowania,
- faza realizacji (budowy),
- faza operacji/działania.
Miasta miały do dyspozycji kwestionariusze, aby odnotować co wydarzyło się podczas
każdej z faz. Dane te zostały ocenione w odniesieniu do innych miejsc i na poziomie UE.
Podczas przeprowadzania oceny okazało się, że jakość wypełnionych formularzy jest
bardzo różna, nie tylko pomiędzy projektami, ale również w ich obrębie, a nawet
w obrębie miast. Innym problemem było to, że nie wszystkie miasta postępowały zgodnie
z planem i wytycznymi.
Wyniki oceny procesu oraz kilka ogólnych informacji na temat środka zostały
umieszczone w bazie danych programów Excel i SPSS dla celów analizy.
Kluczowe wnioski
CIVITAS PLUS był bardzo obszernym programem, który w znaczący sposób
przyczynił się do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Tylko część z tych
działań została poddana ewaluacji. Korzyści z wdrożenia środków i korzystania
z niektórych aplikacji w ich ramach jako podstawa do budowy ogólnoeuropejskiej
wspólnoty miast i obywateli, którzy są zaangażowani na rzecz zrównoważonego rozwoju
miast, są znaczące.
Kluczowe wnioski z tego, co zostało, na podstawie CIVITAS POINTER, poddane
ocenie wyszczególniono poniżej.
Ocena oddziaływania
Czyste paliwa i pojazdy
Wyniki potwierdzają wnioski z poprzedniego programu CIVITAS, że stosowanie
alternatywnych paliw ma ogromny potencjał w redukcji emisji spalin i jest atrakcyjne dla
operatorów transportu publicznego. Jednak koszty inwestycyjne są zazwyczaj wysokie,
zwłaszcza dla tych rozwiązań, które wymagają budowy stacji tankowania. Korzystne
stosowanie paliw alternatywnych zależy od kwestii podatkowych, przepisów prawnych
i regulacji, niezawodności dostaw i ogólnej kompetencji technicznej i operacyjnej. Więcej
testów hybrydowych przeprowadzono w CIVITAS PLUS niż we wcześniejszych
programach CIVITAS. Zużycie paliwa zostało zmniejszone dla pojazdów hybrydowych.
Koszty eksploatacji pojazdów hybrydowych (w szczególności autobusów) były wyższe niż
diesli, co może ograniczyć przyszły wzrost na rynku transportu publicznego, ale nie ma
wpływu na koszty dostosowania obecnej infrastruktury. Wyniki wskazują na wielkie
wsparcie społeczeństwa w zakresie rozszerzenia sieci dróg dla rowerzystów i pieszych.
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Styl życia niezależny od samochodu
Istnieją dowody na znaczny potencjał dla wspólnej jazdy samochodem (car-pooling –
korzystanie z jednego pojazdu przez kilka osób) i korzystaniu przez kilka osób z jednego
pojazdu (car-sharing) w celu zmniejszenia przebiegów pojazdów w obszarach miejskich.
Jednak sukces tego rozwiązania był bardzo zróżnicowany, ze względu na szczególne
warunki lokalne, takie jak ograniczenie przestrzeni, koszt/niedobór miejsc parkingowych,
a także czynniki takie jak wysokie koszty utrzymania samochodu (np. ubezpieczenia i/lub
wysokie podatki dla nowych samochodów). Poziom korzystania z takiej usługi był dość
niski, a koszty nie zwracały się. Kluczem do pokonania niedogodności w tym wypadku
jest opracowanie jasnej strategii i zastosowanie nowych technologii w celu poprawy
jakości usług i redukcji kosztów eksploatacji.
W ramach CIVITAS PLUS wdrożono więcej środków związanych z poruszaniem się
rowerem, które spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony samorządów.
Przeprowadzone działania były skuteczne w zwiększeniu korzystania z tych pojazdów
i ograniczeniu liczby wypadków drogowych wśród rowerzystów.
Bezpieczeństwo i ochrona
Bezpieczeństwo jest nadal głównym problemem dla osób korzystających
z „aktywnych” środków transportu, zwłaszcza rowerzystów. Wdrożone środki poprawy
bezpieczeństwa ogólnie spowodowały poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów,
a także zachęciły do aktywnych podróży. W wielu miastach liczba wypadków spadła po
wdrożeniu działań programu CIVITAS.
Zagadnienie ochrony stało się gorącym tematem w transporcie publicznym, zwłaszcza
w nowych państwach członkowskich UE. Te rodzaje środków wymagają współpracy
pomiędzy organami państwowymi i podmiotami gospodarczymi, a często także zmian
przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych (nagrania wizualne).
Logistyka miejskiego transportu towarowego
Miasta zainteresowane są opracowaniem nowych systemów dystrybucji towarów,
takich jak konsolidacja usług dostawczych, które okazały się mieć duży wpływ na redukcję
emisji spalin. Jednak bez wsparcia odpowiednich interesariuszy nie jest prawdopodobne,
aby zastosowane środki logistyczne odniosły sukces. Był to typowy problem
zidentyfikowany w CIVITAS PLUS, ale także w poprzednich programach. Środki
logistyczne okazały się mniej skuteczne niż oczekiwano. Osiągnięcie celów
zrównoważonego rozwoju może być kosztowne, a dystrybucja towarów podlega silnej
konkurencji. Władze miasta prawdopodobnie niedokładnie przewidziały, co należałoby
uczynić, aby zastosowane środki były bardziej efektywne. W przyszłości należy rozwinąć
lepsze partnerstwa z wyraźnym zaznaczeniem skutków finansowych podejmowanego
działania oraz tego jak przezwyciężyć ewentualne problemy.
Zarządzanie mobilnością
Środki związane z zarządzaniem mobilnością, koncentrujące się na informacji
o podróży oraz wspieraniu planowania podróży, okazały się bardzo skuteczne w zakresie
zwiększania świadomości opinii publicznej i różnych organizacji o korzyściach, które
mogą płynąć z podejmowanych działań w tym zakresie. Działania te w znacznym stopniu
przyczyniły się do zmiany zachowań użytkowników. Same kampanie informacyjne mogą
mieć ograniczony wpływ na zachowania podróżnych. Natomiast włączenie innowacyjnych
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środków, takich jak np. media społecznościowe, może pomóc dotrzeć do nowych
odbiorców, na których nie oddziaływują tradycyjne środki.
Telematyka transportu / ITS
Wykorzystanie technologii informatycznych, np. informacja o ruchu w czasie
rzeczywistym, jest skuteczne we wspieraniu monitorowania i kontroli transportu.
Pierwszeństwo dla pojazdów transportu publicznego było skutecznym rozwiązaniem
w skróceniu czasu przejazdu i poprawie niezawodności.
Zbiorowy transport pasażerski
Poziom akceptacji i zadowolenia użytkowników transportu publicznego
z elektronicznych systemów biletowych był wysoki. Dla miast, które wcześniej nie miały
doświadczenia ze sprzedażą biletów w automatach i poprzez systemy e-biletów, po
wprowadzeniu takich rozwiązań, poziom akceptacji znacznie wzrósł. Wprowadzone
rozwiązania sprzedaży biletów zazwyczaj wymagają znacznych nakładów finansowych, to
jednak większość rozwiązań przyniosło korzyści, które przewyższyły koszty.
Strategie zarządzania popytem
Rozwiązania dotyczące parkowania i kontroli dostępu okazały się skuteczne
w zarządzaniu popytem dla podróży do centrów miast. Głównym wyzwaniem było
otrzymanie wsparcia od szerszego grona interesariuszy. Przeprowadzone badania
w zakresie parkowania i zarządzania dostępnością dały podobne rezultaty w różnych
miastach programu CIVITAS. Istnieje wiele możliwości dzielenia się wiedzą. Miasta,
które skorzystają z doświadczeń CIVITAS mogą być pewne, że rezultaty będą pozytywne.
Ocena procesu
Pomyślne wdrożenie środków/rozwiązań CIVITAS było możliwe dzięki
zaangażowaniu właściwych partnerów i określeniu odpowiednich grup docelowych.
Okazało się, że bariery, działania i sterowniki na poziomie makro (np. wsparcie
polityczne, ogólne postawy, postrzeganie i przekonania) w fazie przygotowawczej
wpłynęły znacząco na sukces danego środka. W trakcie faz wdrożenia i działania danego
środka, napotkały one na większe utrudnienia lub były przyspieszone dzięki barierom,
sterownikom i działaniom na poziomie mikro (poziom środka), takich jak zdolności
planowania i organizowania, możliwości finansowe, zagadnienia technologiczne
i możliwości przestrzenne.
Rzadko pojedyncza bariera, sterownik lub działanie odegrały znaczącą rolę.
Zaobserwowano silne relacje, nie tylko pomiędzy barierami, sterownikami i działaniami,
ale także między poziomami (mikro, mezo i makro). Na przykład, problemy techniczne na
etapie wdrożenia mogły spowodować poważne opóźnienia, które wymagały nowego
planowania, nawet w fazie operacyjnej, lub mogły doprowadzić do przesunięcia punktu
koncentracji danego środka. To z kolei mogło spowodować całkowitą reorientację działań,
które następnie mogłyby spowodować poważne opóźnienia.
Środki, które są przedmiotem debaty publicznej (na przykład z powodu podatków
i polityki cenowej lub dlatego, że są sprzeczne z poglądami opinii publicznej itp.) są
bardzo wrażliwe na sytuację polityczną, a tym samym na poziom wsparcia politycznego.
Najbardziej stymulująca sytuacja polityczna jest stabilna, w której można oczekiwać
wsparcia dla wizji określonej w planie mobilności. Polityka i opinia publiczna są bardzo
ważne dla realizacji tych środków.
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Wnioski i rekomendacje
CIVITAS PLUS
Osiągnięcie zmian w miejskiej mobilności oznacza inwestowanie w długoterminowym
okresie przejściowym. Program CIVITAS, który obchodził swoje 10-te urodziny, od 2002
roku przyczynił się do zmiany myślenia o mobilności miejskiej w kierunku
zrównoważonego rozwoju i doprowadził do wdrożenia pakietów działań mających na celu
ograniczenie emisji dwutlenku węgla.
Wnioski z trzeciego etapu CIVITAS (CIVITAS PLUS) opierają się na ustaleniach
z poprzednich projektów demonstracyjnych CIVITAS.
Co działało dobrze:
- wykorzystanie czystych paliw wpłynęło na znaczne ograniczenie emisji na poziomie
lokalnym,
- zintegrowane (w pakietach) środki na zasadzie „kija i marchewki” w połączeniu
z jasnymi wytycznymi,
- zaangażowanie obywateli na wczesnym etapie realizacji działań wpływało pozytywnie
na stopień świadomości,
- wdrożenie środków dotyczących transportu publicznego na małą skalę,
- wydzielenie stref niskich emisji,
- aktywne systemy zarządzania ruchem obniżyły zużycie paliwa i emisję.
Co powinno działać lepiej:
- niższe koszty wdrożenia i utrzymania innowacyjnych rozwiązań,
- zwiększenie możliwości technicznych,
- jakość i łatwość obsługi rozwiązań technicznych,
- akceptacja dla poruszania się rowerem i car-sharingu,
Główne wnioski:
- postawy wobec zrównoważonych środków transportu uległy znacznej poprawie we
wszystkich miastach CIVITAS,
- zaangażowanie obywateli na wczesnym etapie prowadzi do szerszej akceptacji
społecznej,
- czyste pojazdy stały się popularne, kolejnym wyzwaniem są wdrożenia na większą
skalę,
- inteligentne środki zarządzania mobilnością mogą być wdrażane stosunkowo łatwo i są
bardzo skuteczne,
- ograniczenia dostępu i kontroli parkowania przyczyniają się do odbywania lokalnych
podróży w lepszych warunkach,
- planowanie i organizacja mają wielkie znaczenie,
- partnerstwa z zainteresowanymi stronami doprowadziły do owocnej współpracy,
- solidna ewaluacja jest konieczna do oceny długoterminowych skutków.
Zalecenia dotyczące oceny kolejnych edycji CIVITAS
Istnieje kilka obszarów zaleceń.
Zalecenia odnośnie oceny oddziaływania:
- Postępy we wdrażaniu środka powinny być monitorowane i kontrolowane bardziej
skutecznie w celu zapewnienia, że są realizowane zgodnie z planem i że zbierane są
wystarczające dane.
- Priorytetem powinna być ewaluacja przeprowadzana w oparciu o badania terenowe,
a nie prace teoretyczne (modelowanie).
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- Należy zapewnić odpowiednie środki dla celów przeprowadzenia oceny, aby zapewnić
zbieranie danych i umożliwić przeprowadzenie pogłębionych analiz, kompleksowej
interpretacji i raportowania.
- Planowane działania/proponowane środki powinny być rozpatrywane w szerszym
kontekście polityki danego miasta, z jasno określoną strategią, zrozumieniem
zależności pomiędzy środkami i budowania odpowiednich partnerstw.
- Koszt jest i pozostanie głównym czynnikiem w podejmowaniu indywidualnych decyzji
transportowych. Chociaż kompleksowa analiza kosztów i korzyści nie jest odpowiednia
dla wszystkich podejmowanych działań/środków, koszty (np. kapitałowe i operacyjne)
powinny być przewidziane dla wszystkich działań/środków.
Zalecenia odnośnie oceny procesu:
- Wdrażane środki to nie pojedyncze działania, muszą być one dopasowane do złożonej
sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej. Wykonanie wstępnej analizy jest
kluczowe i niezbędne.
- Podejście partycypacyjne jest konieczne w przypadku wdrażania bardzo złożonych
środków dotyczących środowiska. W tym przypadku istnieje wiele konkurencyjnych
interesów, opinii i możliwości. Działania takie są skomplikowane i muszą być
prowadzone przez doświadczonych specjalistów.
- Organizacja procedury wdrożeniowej środek musi być stabilna i musi zawierać
wystarczającą wiedzę, doświadczenie i możliwości.
- Możliwość transferu środka (jego uniwersalność) w dużej mierze zależy od środowiska,
w którym ma być realizowany.
- Planowane działania/środki powinny zostać wyraźnie uwzględnione w strategicznych
dokumentach.
- Ryzyko finansowe powinno być rozłożone, tak aby nie obciążało tylko funduszy
CIVITAS.
- Nawet jedna zmiana w planowanym zastosowaniu środka może doprowadzić do
łańcucha następstw. Należy zrozumieć ryzyko, monitorować je i próbować znaleźć
rozwiązanie.
- Ważne jest, aby zrozumieć, że nauka jest czymś więcej niż wymianą informacji.
Wysoce zalecane jest, aby miasta uczyły się od siebie nawzajem.
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