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Rowery 2.0. Droga do smart city? raport

wstęp
Ostatnie dwie dekady to czas przeobrażeń w transporcie publicznym polskich miast. Niektóre z tych przeobrażeń są widoczne dla wszystkich: nowoczesne pojazdy,
nowe sposoby płacenia za przejazd, nowe środki porozumiewania się pasażerów z operatorami. Obecnie podróż planujemy przy pomocy aplikacji w telefonie, a nie
jak wcześniej – studiując plan miasta i rozkłady jazdy na
przystankach. Części zmian nie widać: niewielu mieszkańców wypatruje czujników natężenia ruchu albo interesuje się rodzajami platform do zarządzania danymi czy
sposobem wykorzystania tych danych.
W porównaniu z poprzednimi dekadami są to zmiany
kolosalne.
Te przeobrażenia będą nadal następować, przybliżając
nas do życia w inteligentnych miastach. Rozwijające się
nowe modele biznesowe i usługi wypełnią tkankę miejską rowerami, hulajnogami, autonomicznymi autobusami i współdzielonymi samochodami. To z kolei wpłynie
na wiele innych dziedzin życia w ciągu kilku następnych
dekad. Perspektywa najbliższych 30 lat to odległa przyszłość, chociaż… czy na pewno? Przecież dzisiejsi 40-,
50-, 60-latkowie doskonale pamiętają świat sprzed 30
lat. Za kolejne 30 lat większość z nich będzie wciąż aktywna.
Z perspektywy mieszkańców chodzi o dobrostan i o jakość życia w mieście: czyste powietrze, ciszę, a jednocześnie możliwość swobodnego przemieszczania się.
Oczekują tego wszyscy: od najmłodszych pokoleń Y i Z

po seniorów. Jednak jest jeszcze wiele do zrobienia. Dziś
w większości Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w Polsce pieszy musi pokonać ponad 2000 metrów, żeby dotrzeć do przystanku. Jedynie niespełna połowa mieszkańców MOF ma stację kolejową lub przystanek w zasięgu pieszej dostępności. Jak to zmienić?
Z perspektywy włodarzy miast i gmin istotne są pytania o finansowanie tych zmian. Czy partnerstwa publiczno-prywatne to jedyna szansa na finansowanie inwestycji? Jak będzie wyglądała nowa perspektywa finansowa
projektów unijnych? Dla kogo przeznaczone będą pieniądze z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu? Jednocześnie, żeby zachęcić mieszkańców do rezygnacji z własnych samochodów (a przy tym nie skazywać na wykluczenie rosnącej grupy seniorów), trzeba zaoferować im
coś w zamian. Tylko co?
Świadomi samorządowcy wiedzą też, że niskoemisyjny transport nie jest celem, lecz środkiem do wypracowania dobrostanu. Jak go osiągnąć, wykorzystując megatrendy takie jak: elektromobilność, ekonomia współdzielenia, gospodarka o obiegu zamkniętym?
Już dziś polskie miasta mają wiele powodów do dumy.
Systemy współdzielenia, które rozwijają się z miesiąca
na miesiąc, pokazują, że mamy ogromny potencjał i że
poprawa jakości życia w miastach jest możliwa. Posiadamy coraz nowocześniejszy transport zbiorowy, teraz
czas na rowery.
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1.
miasto
1.1.

Miasto jest dziś dla wielu osób
gehenną

Poruszanie się po mieście staje się dziś dla wielu osób
gehenną. Codzienne kilkudziesięciominutowe dojazdy
do pracy, korki, hałas, spaliny – z tym kojarzy się mieszkanie w metropolii. Z kolei na peryferiach wszędzie jest
daleko i mało kto pracuje nieopodal miejsca zamieszkania. Czasy, kiedy czekało się na przejeżdżający przez
centrum miasta samochód, minęły, ale wiele wskazuje na to, że mogą powrócić. Chcąc upłynnić ruch miejski, poprawić jakość życia mieszkańców, a także zadbać
o ich zdrowie, władze miast stoją przed ogromnym wyzwaniem. Niestety, planowanie przestrzenne często
spychane jest na margines. Samorządowcy często zdają się myśleć w kategoriach „tu i teraz”, a nie perspektywy 30 czy 50 lat.
Miasta będą musiały się jednak zmieniać i ewoluować.
Tam gdzie pierwszy klocek domina został popchnięty,
tam już nie ma odwrotu. Podróżujący po świecie ludzie widzą, jak można zorganizować przestrzeń miejską lub komunikację w aglomeracji, by było sprawnie,
bezpiecznie i wygodnie. Trendami, które bezpośrednio
wpłyną na kształt transportu, są ekonomia współdzielenia i elektryfikacja transportu. Początek 2018 roku to
wejście w życie ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych – dokumentu, który jako pierwszy
w Polsce porządkuje kwestie związane z transportem
nisko- i zeroemisyjnym. W polskich miastach mogą powstawać strefy czystego transportu (tzw. Low Emission
Zones). Inwestycje w zakup zeroemisyjnej floty autobusowej już w tej chwili należą do jednych z największych w Europie, a ustawa wręcz je nakazuje.

Co to wszystko tak naprawdę będzie oznaczało dla ludzi? Z jakimi wyzwaniami będą musieli zmierzyć się
mieszkańcy małych miast? W głównej mierze przyjdzie im zmagać się z wykluczeniem, które będzie dotykać przede wszystkim osoby starsze i mniej zamożne.
Dystans między domem a sklepem czy przychodnią będzie utrudniał swobodne poruszanie się. Dodatkowo
dojazdy w dalekie miejsca rzadko kursującymi środkami transportu zabierać będą mieszkańcom wiele czasu.
Duże miasta to przede wszystkim korki, zanieczyszczenia pochodzące z transportu, hałas i czas, który łatwo
przeliczyć na pieniądze.
Rozwiązaniem tych problemów (przynajmniej znacznej części) ma być zastąpienie nieefektywnych i zanieczyszczających środowisko autobusów z silnikami Diesla niskoemisyjnymi środkami transportu. Zakup zeroemisyjnej floty autobusowej, zapewnienie mieszkańcom rowerów w systemach wypożyczalni miejskich
i współdzielonych samochodów, budowa linii tramwajowych i trolejbusowych – to działania, które będą podejmowały samorządy. Część z obowiązków związanych z rozwijaniem niskoemisyjnego transportu wynika bezpośrednio z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Na podstawie przepisów w niej
zawartych samorządy będą zobligowane do sukcesywnego wymieniania także floty pojazdów służących
urzędnikom na pojazdy niskoemisyjne.
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1.1.1. Przestrzeń

Przemieszczanie się stanowi dziś dla większości Polaków duży problem. Niemal 60%
z nich mieszka w takiej odległości od przystanku kolejowego czy autobusowego,
że uniemożliwia im to swobodne korzystanie z transportu publicznego. Według
ekspertów akceptowalna odległość od przystanku autobusowego lub tramwajowego wynosi 640 m (około 7 minut pieszo), a do kolejowego – 960 m (około 15 minut).
Tymczasem w Polsce, według badań przeprowadzonych w 2017 roku, odległość ta
wynosi średnio ponad 2 km (około 30 minut). Niewystarczająca jest też liczba połączeń. Stąd tak duża popularność samochodu jako podstawowego środka transportu – ponad pół Polski po prostu nie może dojechać dziś do pracy w inny sposób.
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średnia odległość do przystanku komunikacji publicznej dla obszarów
zabudowanych gmin w Miejskich obszarach funkcjonalnych (mof) [metry]

500
metrów

mof Warszawy

1000
metrów

1500
metrów

2000
metrów

2500
metrów

3000
metrów

896

mof poznania

965

mof rzeszowa

1144

mof białegostoku

1390

mof łodzi

1789

mof gorzowa wlkp.

1895

mof konurbacji śląskiej

1983

mof olsztyna

2019

mof opola

2044

mof kielc

2077

mof szczecina

2083

mof lublina

2145

mof krakowa

2406

mof gdańska. gdyni i sopotu

2774

mof wrocławia

3060

mof zielonej góry

3132

mof bydgoszczy i torunia

3187

Średnia odległość do przystanku
w strefach zewnętrznych MOF-ów
ośrodków wojewódzkich wynosi

ponad
km

2

Zasięg pieszej
dostępności
przystanku
autobusowego

poza Zasięgiem
pieszej dostępności

640 metrów
Zasięg pieszej dostępności
stacji kolejowej
960 metrów

Tylko nieco ponad połowa ludności
w strefach zewnętrznych MOF-ów
ośrodków wojewódzkich
zamieszkuje w zasięgu
pieszej dostępności przystanku
/ stacji kolejowej.

Źródło:http://obserwatorium.miasta.pl/jak-dojade-do-transport-w-obszarach-funkcjonalnych-raport-o-stanie-polskichmiast-zarzadzanie-i-wspolpraca-w-mof-opm-irm/
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Nawet w dużych miastach sytuacja nie wygląda najlepiej. Z przytoczonego wyżej badania wynika, że Warszawa i Kraków nie starają się o połączenie ze swoimi obszarami funkcjonalnymi, co nastręcza szeregu poważnych problemów dla mieszkańców
tych rozwijających się okolic. Przemieszczanie się pieszych w miastach na dystansach powyżej 400 m staje się problemem; znaczne odległości do przystanków powodują, że atrakcyjność komunikacji zbiorowej drastycznie spada. Dodatkowo występuje tzw. „problem ostatniej mili”, kiedy docelowy punkt podróży jest znacznie
oddalony od ostatniego miejsca, w którym trzeba opuścić środek transportu zbiorowego.
Transport publiczny powinien być dla władz lokalnych sprawą najwyższej wagi. Tymczasem w Polsce pod względem liczby połączeń pozytywnie wypadają na tle reszty
kraju tylko Wrocław i Poznań. Wprowadzenie biletu aglomeracyjnego o takim zasięgu, jaki zaproponował Wrocław, to dobry przykład współpracy z różnymi przewoźnikami oraz zapewnienia użytkownikom stref „Park & Ride” zarówno na obrzeżach
miasta, jak i w jego centrum. Przy planowaniu nowych rozwiązań niezwykle istotne jest wprowadzanie zachęt dla kierowców, aby pozostawiali swoje samochody
w domach. Rozlewające się przedmieścia powodują, że statystyki płynności przejazdu
w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych nie poprawiają się w sposób zauważalny. Postępująca suburbanizacja stwarza więcej problemów niż zakładano. Im lepsze drogi dojazdowe powstają pomiędzy rozlanymi częściami miasta, tym więcej
osób chce nimi jeździć. Transport publiczny dociera w związku z tym z opóźnieniami
w miejsca, gdzie powinien być chętnie wykorzystywany. Władze niewystarczająco
często wyznaczają buspasy pozwalające autobusom poruszać się dynamiczniej niż
indywidualnym samochodom.
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Odsetek ludności [%] w strefie zewnętrznej miejskiCH obszarÓW funkcjonalnYCH
(MOF) zamieszkującej w buforach akceptowalnej pieszej dostępności przystanków
zbiorowej komunikacji publicznej.

miasto
80-100
60-80
40-60
20-40
0-20
brak połączeń

Źródło:

Odsetek
mieszkańców
gminy mieszkający
w zasięgu przystanków
[%]

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polowa-polakow-wlasciwie-nie-ma-jak-dojechac-do-miasta-57651.html
http://obserwatorium.miasta.pl/raport-o-stanie-polskich-miast-zarzadzanie-i-wspolpraca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych-opm-irm-2017/
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Obecnie w polskich miastach dominują dwie negatywne tendencje: jedna to wyludnianie się obszarów mniej zurbanizowanych, druga to rozlewanie się największych
miast.
Jednym ze sposobów na integrację obszarów funkcjonalnych jest wprowadzenie systemów rowerowych. Na taki ruch w 2017 roku zdecydowało się Pomorze. W kolejnych dwóch latach powstawać tam będzie system integrujący 14 gmin i posiadający
blisko 3900 rowerów. Pierwsze rowery w ramach Systemu Roweru Metropolitalnego
ruszą już w 2018 roku; docelowy kształt systemu zobaczymy rok później. (http://obserwatorium.miasta.pl/integracja-obszaru-funkcjonalnego-dzieki-rowerom-w-14gminach-pomorza-powstanie-system-roweru-metropolitalnego/). Podobną funkcję będzie pełnił system powstający w Łodzi, skorelowany z lokalną siecią kolejową.
To tylko wycinek tego, co dzieje się w miastach, aby były one bardziej „smart” i zapewniały swoim mieszkańcom lepsze warunki.
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szczecin. Odsetek ludności [%] w strefie zewnętrznej miejskiego
obszaru funkcjonalnego (MOF) zamieszkującej w obszarach akceptowalnej
pieszej dostępności przystanków zbiorowej komunikacji publicznej.
Odsetek
mieszkańców
gminy
mieszkających
w zasięgu
przystanków [%]

mieszkańcy
miejskiego obszaru
funkcjonalnego
mieszkańcy
rdzenia

mieszkańcy
stref zewnętrznych

miasto

59% 41%

80-100
60-80
40-60
20-40

687 226

0-20
brak połączeń

Źródło:

osób ogółem

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polowa-polakow-wlasciwie-nie-ma-jak-dojechac-do-miasta-57651.html
http://obserwatorium.miasta.pl/raport-o-stanie-polskich-miast-zarzadzanie-i-wspolpraca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych-opm-irm-2017/

Możliwy rozwój współdzielonych systemów transportowych ze względu na bliskość
granicy, walory turystyczne i możliwość wykorzystania różnych środków transportu.
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gdańsk / gdynia / sopot. Odsetek ludności [%] w strefie zewnętrznej miejskiego
obszaru funkcjonalnego (MOF) zamieszkującej w obszarach akceptowalnej
pieszej dostępności przystanków zbiorowej komunikacji publicznej.
Odsetek
mieszkańców
gminy
mieszkających
w zasięgu
przystanków [%]

mieszkańcy
miejskiego obszaru
funkcjonalnego
mieszkańcy
rdzenia

mieszkańcy
stref zewnętrznych

miasto

59% 41%

80-100
60-80
40-60
20-40

1 272 419

0-20
brak połączeń

Źródło:

osób ogółem

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polowa-polakow-wlasciwie-nie-ma-jak-dojechac-do-miasta-57651.html
http://obserwatorium.miasta.pl/raport-o-stanie-polskich-miast-zarzadzanie-i-wspolpraca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych-opm-irm-2017/

Rozwój współdzielonych systemów transportowych ze względu na walory turystyczne, przestrzeń biznesową i możliwość wykorzystania różnych środków transportu.
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olsztyn. Odsetek ludności [%] w strefie zewnętrznej miejskiego
obszaru funkcjonalnego (MOF) zamieszkującej w obszarach akceptowalnej
pieszej dostępności przystanków zbiorowej komunikacji publicznej.
Odsetek
mieszkańców
gminy
mieszkających
w zasięgu
przystanków [%]

mieszkańcy
miejskiego obszaru
funkcjonalnego
mieszkańcy
rdzenia

mieszkańcy
stref zewnętrznych

miasto

75% 25%

80-100
60-80
40-60
20-40

232 131

0-20
brak połączeń

Źródło:

osób ogółem

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polowa-polakow-wlasciwie-nie-ma-jak-dojechac-do-miasta-57651.html
http://obserwatorium.miasta.pl/raport-o-stanie-polskich-miast-zarzadzanie-i-wspolpraca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych-opm-irm-2017/

Rozwój współdzielonych systemów transportowych ze względu na walory turystyczne, inwestycje w tramwaje, studentów.
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białystok. Odsetek ludności [%] w strefie zewnętrznej miejskiego
obszaru funkcjonalnego (MOF) zamieszkującej w obszarach akceptowalnej
pieszej dostępności przystanków zbiorowej komunikacji publicznej.
Odsetek
mieszkańców
gminy
mieszkających
w zasięgu
przystanków [%]

mieszkańcy
miejskiego obszaru
funkcjonalnego
mieszkańcy
rdzenia

mieszkańcy
stref zewnętrznych

miasto

71% 29%

80-100
60-80
40-60
20-40

413 319

0-20
brak połączeń

Źródło:

osób ogółem

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polowa-polakow-wlasciwie-nie-ma-jak-dojechac-do-miasta-57651.html
http://obserwatorium.miasta.pl/raport-o-stanie-polskich-miast-zarzadzanie-i-wspolpraca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych-opm-irm-2017/

Rozwój współdzielonych systemów transportowych ze względu na liczbę mieszkańców w rdzeniu, bliskość granicy, dobra infrastruktura bazowa.
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lublin. Odsetek ludności [%] w strefie zewnętrznej miejskiego
obszaru funkcjonalnego (MOF) zamieszkującej w obszarach akceptowalnej
pieszej dostępności przystanków zbiorowej komunikacji publicznej.
Odsetek
mieszkańców
gminy
mieszkających
w zasięgu
przystanków [%]

mieszkańcy
miejskiego obszaru
funkcjonalnego
mieszkańcy
rdzenia

mieszkańcy
stref zewnętrznych

miasto

63% 37%

80-100
60-80
40-60
20-40

544 162

0-20
brak połączeń

Źródło:

osób ogółem

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polowa-polakow-wlasciwie-nie-ma-jak-dojechac-do-miasta-57651.html
http://obserwatorium.miasta.pl/raport-o-stanie-polskich-miast-zarzadzanie-i-wspolpraca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych-opm-irm-2017/

Rozwój współdzielonych systemów transportowych ze względu na bliskość granicy,
studentów, działające trolejbusy.
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rzeszów. Odsetek ludności [%] w strefie zewnętrznej miejskiego
obszaru funkcjonalnego (MOF) zamieszkującej w obszarach akceptowalnej
pieszej dostępności przystanków zbiorowej komunikacji publicznej.
Odsetek
mieszkańców
gminy
mieszkających
w zasięgu
przystanków [%]

mieszkańcy
miejskiego obszaru
funkcjonalnego
mieszkańcy
rdzenia

mieszkańcy
stref zewnętrznych

miasto

50% 50%

80-100
60-80
40-60
20-40

370 166

0-20
brak połączeń

Źródło:

osób ogółem

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polowa-polakow-wlasciwie-nie-ma-jak-dojechac-do-miasta-57651.html
http://obserwatorium.miasta.pl/raport-o-stanie-polskich-miast-zarzadzanie-i-wspolpraca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych-opm-irm-2017/

Rozwój współdzielonych systemów transportowych ze względu na porównywalną
liczbę mieszkańców w rdzeniu i poza nim, studentów i przestrzeń biznesową.
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kielce. Odsetek ludności [%] w strefie zewnętrznej miejskiego
obszaru funkcjonalnego (MOF) zamieszkującej w obszarach akceptowalnej
pieszej dostępności przystanków zbiorowej komunikacji publicznej.
Odsetek
mieszkańców
gminy
mieszkających
w zasięgu
przystanków [%]

mieszkańcy
miejskiego obszaru
funkcjonalnego
mieszkańcy
rdzenia

mieszkańcy
stref zewnętrznych

miasto

59% 41%

80-100
60-80
40-60
20-40

339 549

0-20
brak połączeń

Źródło:

osób ogółem

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polowa-polakow-wlasciwie-nie-ma-jak-dojechac-do-miasta-57651.html
http://obserwatorium.miasta.pl/raport-o-stanie-polskich-miast-zarzadzanie-i-wspolpraca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych-opm-irm-2017/

Rozwój współdzielonych systemów transportowych ze względu na przestrzeń dla
przemysłu, studentów, dobrą infrastrukturę bazową.
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kraków. Odsetek ludności [%] w strefie zewnętrznej miejskiego
obszaru funkcjonalnego (MOF) zamieszkującej w obszarach akceptowalnej
pieszej dostępności przystanków zbiorowej komunikacji publicznej.
Odsetek
mieszkańców
gminy
mieszkających
w zasięgu
przystanków [%]

mieszkańcy
miejskiego obszaru
funkcjonalnego
mieszkańcy
rdzenia

mieszkańcy
stref zewnętrznych

miasto

64% 36%

80-100
60-80
40-60
20-40

1 197 898

0-20
brak połączeń

Źródło:

osób ogółem

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polowa-polakow-wlasciwie-nie-ma-jak-dojechac-do-miasta-57651.html
http://obserwatorium.miasta.pl/raport-o-stanie-polskich-miast-zarzadzanie-i-wspolpraca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych-opm-irm-2017/

Rozwój współdzielonych systemów transportowych ze względu na liczbę studentów, inwestycje kolejowe, rozbudowujące się przedmieścia.
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aglomeracja śląska. Odsetek ludności [%] w strefie zewnętrznej miejskiego
obszaru funkcjonalnego (MOF) zamieszkującej w obszarach akceptowalnej
pieszej dostępności przystanków zbiorowej komunikacji publicznej.
Odsetek
mieszkańców
gminy
mieszkających
w zasięgu
przystanków [%]

mieszkańcy
miejskiego obszaru
funkcjonalnego
mieszkańcy
rdzenia

mieszkańcy
stref zewnętrznych

miasto

76% 24%

80-100
60-80
40-60
20-40

2 498 331

0-20
brak połączeń

Źródło:

osób ogółem

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polowa-polakow-wlasciwie-nie-ma-jak-dojechac-do-miasta-57651.html
http://obserwatorium.miasta.pl/raport-o-stanie-polskich-miast-zarzadzanie-i-wspolpraca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych-opm-irm-2017/

Rozwój współdzielonych systemów transportowych ze względu na liczbę mieszkańców w rdzeniu, współpracę między gminami, inwestycje w infrastrukturę.
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opole. Odsetek ludności [%] w strefie zewnętrznej miejskiego
obszaru funkcjonalnego (MOF) zamieszkującej w obszarach akceptowalnej
pieszej dostępności przystanków zbiorowej komunikacji publicznej.
Odsetek
mieszkańców
gminy
mieszkających
w zasięgu
przystanków [%]

mieszkańcy
miejskiego obszaru
funkcjonalnego
mieszkańcy
rdzenia

mieszkańcy
stref zewnętrznych

miasto

36% 84%

80-100
60-80
40-60
20-40

336 424

0-20
brak połączeń

Źródło:

osób ogółem

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polowa-polakow-wlasciwie-nie-ma-jak-dojechac-do-miasta-57651.html
http://obserwatorium.miasta.pl/raport-o-stanie-polskich-miast-zarzadzanie-i-wspolpraca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych-opm-irm-2017/

Rozwój współdzielonych systemów transportowych ze względu na niewielką liczbę mieszkańców w rdzeniu, walory turystyczne, położenie pomiędzy Katowicami a
Wrocławiem.
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łódź. Odsetek ludności [%] w strefie zewnętrznej miejskiego
obszaru funkcjonalnego (MOF) zamieszkującej w obszarach akceptowalnej
pieszej dostępności przystanków zbiorowej komunikacji publicznej.
Odsetek
mieszkańców
gminy
mieszkających
w zasięgu
przystanków [%]

mieszkańcy
miejskiego obszaru
funkcjonalnego
mieszkańcy
rdzenia

mieszkańcy
stref zewnętrznych

miasto

65% 35%

80-100
60-80
40-60
20-40

1 091 651

0-20
brak połączeń

Źródło:

osób ogółem

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polowa-polakow-wlasciwie-nie-ma-jak-dojechac-do-miasta-57651.html
http://obserwatorium.miasta.pl/raport-o-stanie-polskich-miast-zarzadzanie-i-wspolpraca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych-opm-irm-2017/

Rozwój współdzielonych systemów transportowych ze względu na tereny poprzemysłowe, przestrzeń dla biznesu, inwestycje w infrastrukturę.
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wrocław. Odsetek ludności [%] w strefie zewnętrznej miejskiego
obszaru funkcjonalnego (MOF) zamieszkującej w obszarach akceptowalnej
pieszej dostępności przystanków zbiorowej komunikacji publicznej.
Odsetek
mieszkańców
gminy
mieszkających
w zasięgu
przystanków [%]

mieszkańcy
miejskiego obszaru
funkcjonalnego
mieszkańcy
rdzenia

mieszkańcy
stref zewnętrznych

miasto

71% 29%

80-100
60-80
40-60
20-40

899 650

0-20
brak połączeń

Źródło:

osób ogółem

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polowa-polakow-wlasciwie-nie-ma-jak-dojechac-do-miasta-57651.html
http://obserwatorium.miasta.pl/raport-o-stanie-polskich-miast-zarzadzanie-i-wspolpraca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych-opm-irm-2017/

Rozwój współdzielonych systemów transportowych ze względu na dobrą infrastrukturę bazową, studentów i bliskość granicy.
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zielona góra. Odsetek ludności [%] w strefie zewnętrznej miejskiego
obszaru funkcjonalnego (MOF) zamieszkującej w obszarach akceptowalnej
pieszej dostępności przystanków zbiorowej komunikacji publicznej.
Odsetek
mieszkańców
gminy
mieszkających
w zasięgu
przystanków [%]

mieszkańcy
miejskiego obszaru
funkcjonalnego
mieszkańcy
rdzenia

mieszkańcy
stref zewnętrznych

miasto

72% 28%

80-100
60-80
40-60
20-40

165 887

0-20
brak połączeń

Źródło:

osób ogółem

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polowa-polakow-wlasciwie-nie-ma-jak-dojechac-do-miasta-57651.html
http://obserwatorium.miasta.pl/raport-o-stanie-polskich-miast-zarzadzanie-i-wspolpraca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych-opm-irm-2017/

Rozwój współdzielonych systemów transportowych ze względu na dobrą infrastrukturę bazową, liczbę mieszkańców w rdzeniu, rozwój elektromobilności.
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poznań. Odsetek ludności [%] w strefie zewnętrznej miejskiego
obszaru funkcjonalnego (MOF) zamieszkującej w obszarach akceptowalnej
pieszej dostępności przystanków zbiorowej komunikacji publicznej.
Odsetek
mieszkańców
gminy
mieszkających
w zasięgu
przystanków [%]

mieszkańcy
miejskiego obszaru
funkcjonalnego
mieszkańcy
rdzenia

mieszkańcy
stref zewnętrznych

miasto

52% 48%

80-100
60-80
40-60
20-40

1 040 257

0-20
brak połączeń

Źródło:

osób ogółem

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polowa-polakow-wlasciwie-nie-ma-jak-dojechac-do-miasta-57651.html
http://obserwatorium.miasta.pl/raport-o-stanie-polskich-miast-zarzadzanie-i-wspolpraca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych-opm-irm-2017/

Rozwój współdzielonych systemów transportowych ze względu na liczbę mieszkańców w rdzeniu, studentów, walory turystyczne.
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gorzów wielkopolski. Odsetek ludności [%] w strefie zewnętrznej miejskiego
obszaru funkcjonalnego (MOF) zamieszkującej w obszarach akceptowalnej
pieszej dostępności przystanków zbiorowej komunikacji publicznej.
Odsetek
mieszkańców
gminy
mieszkających
w zasięgu
przystanków [%]

mieszkańcy
miejskiego obszaru
funkcjonalnego
mieszkańcy
rdzenia

mieszkańcy
stref zewnętrznych

miasto

78% 21%

80-100
60-80
40-60
20-40

156 768

0-20
brak połączeń

Źródło:

osób ogółem

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polowa-polakow-wlasciwie-nie-ma-jak-dojechac-do-miasta-57651.html
http://obserwatorium.miasta.pl/raport-o-stanie-polskich-miast-zarzadzanie-i-wspolpraca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych-opm-irm-2017/

Rozwój współdzielonych systemów transportowych ze względu na dobrą infrastrukturę bazową, liczbę mieszkańców w rdzeniu, bliskość granicy.
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toruń / bydgoszcz. Odsetek ludności [%] w strefie zewnętrznej miejskiego
obszaru funkcjonalnego (MOF) zamieszkującej w obszarach akceptowalnej
pieszej dostępności przystanków zbiorowej komunikacji publicznej.
Odsetek
mieszkańców
gminy
mieszkających
w zasięgu
przystanków [%]

mieszkańcy
miejskiego obszaru
funkcjonalnego
mieszkańcy
rdzenia

mieszkańcy
stref zewnętrznych

miasto

66% 34%

80-100
60-80
40-60
20-40

853 007

0-20
brak połączeń

Źródło:

osób ogółem

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polowa-polakow-wlasciwie-nie-ma-jak-dojechac-do-miasta-57651.html
http://obserwatorium.miasta.pl/raport-o-stanie-polskich-miast-zarzadzanie-i-wspolpraca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych-opm-irm-2017/

Rozwój współdzielonych systemów transportowych ze względu na liczbę dwa rdzenie, walory turystyczne, dobrą infrastrukturę bazową.
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warszawa. Odsetek ludności [%] w strefie zewnętrznej miejskiego
obszaru funkcjonalnego (MOF) zamieszkującej w obszarach akceptowalnej
pieszej dostępności przystanków zbiorowej komunikacji publicznej.
Odsetek
mieszkańców
gminy
mieszkających
w zasięgu
przystanków [%]

mieszkańcy
miejskiego obszaru
funkcjonalnego
mieszkańcy
rdzenia

mieszkańcy
stref zewnętrznych

miasto

61% 39%

80-100
60-80
40-60
20-40

2 849 272

0-20
brak połączeń

osób ogółem

Źródło: http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polowa-polakow-wlasciwie-nie-ma-jak-dojechac-do-miasta-57651.html
http://obserwatorium.miasta.pl/raport-o-stanie-polskich-miast-zarzadzanie-i-wspolpraca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych-opm-irm-2017/

Rozwój współdzielonych systemów transportowych ze względu na liczbę mieszkańców, przestrzeń dla biznesu, budowę infrastruktury.
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1.1.2. Społeczeństwo
Ewolucja miast będzie miała ścisły związek ze zmianami zachodzącymi w strukturach
społecznych. Nowe zawody, a co za tym idzie nowe modele pracy, spowodują, że mobilność stanie się kwestią zasadniczą. O ile rozwój technologii telekomunikacyjnych pozwoli wykonywać więcej prac zdalnie, o tyle nadal potrzebny będzie transport publiczny pozwalający dotrzeć do szkoły, rozwijać swoje hobby, umacniać więzi międzyludzkie
czy dojechać do ośrodka zdrowia. Te ostatnie wymagać będą odpowiedniej infrastruktury, by mogły do nich docierać osoby z ograniczonymi możliwościami poruszania się.
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Liczba osób w wieku emerytalnym* na 1000 dzieci** w polskich miastach
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GUS, Eurostat

Zmiany w miastach będą też wymuszone zmianami demograficznymi. Społeczeństwa krajów Europy starzeją się i dotyczy to także Polski. Dziś niemal jedna czwarta Polaków to osoby po 60. roku życia. W ciągu najbliższych 10 lat będą one stanowiły jedną trzecią mieszkańców kraju.
Dziś widać, że projektanci budowanych kilkadziesiąt, kilkanaście czy nawet kilka lat temu osiedli nie brali pod
uwagę starzenia się mieszkańców. Nie przewidzieli,
że w kamienicach i blokach z wąskimi klatkami schodowymi i bez wind ludzie o ograniczonych możliwościach
poruszania się będą praktycznie uwięzieni. Podobny
scenariusz może mieć miejsce na przedmieściach czy
w osiedlach położonych z dala od przystanków transportu publicznego. Dla seniorów, znacznie rzadziej porusza-

jących się własnym samochodem, jest to duże utrudnienie. Co gorsza, tak jak dziś praktycznie nie ma możliwości dobudowania wind w blokach sprzed 40 czy 50 lat
(z powodów technicznych i ekonomicznych), tak w przyszłości bardzo trudne może być zapewnienie dogodnych
środków transportu mieszkańcom wielu osiedli. Tymczasem za 30 lat osiedla te będą zamieszkiwać ludzie właśnie przechodzący na emeryturę. Dziś potrzeby komunikacyjne osób starszych są spychane na dalszy plan. Tymczasem możliwość przemieszczania się i związane z nią
poczucie niezależności to dla seniorów gwarancja lepszej jakości życia.
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Niemieckie doświadczenia i rekomendacje dotyczące transformacji przestrzeni miejskiej, w tym transportu na potrzeby osób starszych, zakładają ograniczenie ruchu samochodów w miejscach, gdzie starsi ludzie poruszają się samodzielnie pieszo. Sugerowane jest też wprowadzanie ograniczeń prędkości i montaż progów zwalniających
w miejscach, w których seniorzy pojawiają się najczęściej. Osoby starsze mają ograniczenia ruchowe, są jednak pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego i należy im
ułatwiać koegzystowanie. Optymalizacja infrastruktury komunikacyjnej może przebiegać kilkustopniowo. Przyniesie ona pozytywne efekty nie tylko dla pieszych seniorów.
Obszar objęty zmianami stanie się bardziej dostępny dla rowerzystów (w różnym wieku) i rodziców z dziećmi, zauważalne będą też korzyści ekologiczne. Wzmacnianie pozycji pieszych i rowerzystów w ruchu ulicznym to tendencja, która w europejskich miastach zyskuje coraz większą popularność.
Dla tzw. millenialsów, zwanych inaczej pokoleniem cyfrowym (osób urodzonych między rokiem 1980 – w Europie Środkowo-Wschodniej 1985 – a 2000), mobilność to
z kolei warunek uzyskania odpowiedniej edukacji, znalezienia pracy czy podróżowania
w czasie urlopów. 30 lat temu większość osób wchodzących na rynek pracy była pewna, że wyuczony zawód będzie podstawą ich zatrudnienia niemal na całe życie. Dziś
młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy wiedzą, że w ciągu swojego życia część z nich
znajdzie zatrudnienie w zawodach, które jeszcze nie powstały.
Potrzeby pokolenia cyfrowego wpłynęły na innowacje w branży wypożyczalni rowerów. Technologia cyfrowa, w tym systemy GPS, umożliwiła zbudowanie rowerów, które można monitorować. Udostępnianie rowerów stało się więc możliwe na zasadzie
tzw. free-floatingu. Wynikało to z potrzeby stworzenia usługi dopasowanej do potrzeb
rozległych kampusów studenckich, gdzie nie było możliwości budowania stacji dokujących.
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Tendencją wyraźnie widoczną wśród pokolenia cyfrowego jest chęć użytkowania różnych dóbr, a nie posiadania ich na własność. Można sądzić, że w dobie kolejnych ograniczeń i zakazów dla samochodów indywidualnych w przestrzeni miejskiej taka postawa ma swoje uzasadnienie.
Potrzeby związane z przemieszczaniem się będą mogły być zaspokojone przez rozwój
systemów współdzielonych, takich jak bike-sharing (rowerów zwykłych, cargo i elektrycznych), Uber czy aplikacje pozwalające na współdzielenie przejazdów taksówkami.
Jak pokazują badania, millenialsi należą do mało lojalnych użytkowników i usługobiorców. Pokolenie jeszcze młodsze (czyli dzisiejsi 15–19-latkowie) jest jeszcze mniej skłonne do wyrzeczeń i zmiany postaw. Zatem można przypuszczać, że za kilka lub kilkanaście lat walka o klientów wśród firm działających w sektorze Mobility-as-a-Service będzie ogromna, a wyzwania duże. Trend już zauważalny między innymi w dużych miastach USA, związany z niechęcią do posiadania przez młodych ludzi samochodów, a nawet prawa jazdy, niebawem – jak można się spodziewać – pojawi się także w Polsce.
Już dziś w Warszawie rośnie liczba osób korzystających z publicznych środków transportu (w tym rowerów), a kolej dojazdowa i dalekobieżna osiąga coraz lepsze wyniki.
Paradoksalnie millenialsi mają wiele potrzeb wspólnych z seniorami. Inne mogą być
powody braku posiadania samochodu, ale efekt jest ten sam: obie grupy potrzebują usług związanych z komunikacją i przestrzeni do swobodnego poruszania się. Docenią więc zarówno tworzone szlaki dla rowerów i pieszych, jak i różne formy współdzielenia w transporcie.
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koncentracja benzopirenu w europie, [ng/m3]
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0,1

0,4

Źródło: Europejska Agencja Środowiska, Air quality in Europe - 2015 report
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1.1.3. Smog i hałas – dwa wyzwania dzisiejszych miast
Drażniące powietrze i drażniące dźwięki – oto jedne z pierwszych zmysłowych doświadczeń osób przebywających w mieście. Eliminacja zanieczyszczenia powietrza i eliminacja hałasu to coraz częściej wyrażane oczekiwania mieszkańców, a więc i coraz
większe wyzwanie dla władz miast.
Smog w Polsce jest zjawiskiem stałym. Towarzyszy większości Polaków przez znaczną
część roku. Smogiem nazywamy utrzymujące się zanieczyszczenie powietrza mieszaniną pyłów. Od wielkości cząstek tych pyłów pochodzą ich nazwy (pył PM2,5 składa się
z cząstek nieprzekraczających 2,5 mikrometra, PM10 – nieprzekraczających 10 mikrometrów, a więc około 1/6 grubości ludzkiego włosa). W smogu znajdziemy też silnie rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), takie jak benzo(a)
piren czy naftalen – zmniejszona przejrzystość powietrza to zatem tylko jedna, może
najmniej istotna, konsekwencja smogu.
Genezę smogu łatwiej zrozumieć tłumacząc jego nazwę, pochodzącą od angielskich
słów smoke (dym) i fog (mgła). Na powstawanie smogu mają wpływ zarówno czynniki antropogeniczne (emisja pyłów do atmosfery), jak i naturalne (temperatura i wilgotność powietrza, ukształtowanie terenu). Głównymi źródłami zanieczyszczeń są: nieprawidłowe ogrzewanie (spalanie paliw stałych, szczególnie niskiej jakości i w niewłaściwy
sposób), pojazdy spalinowe i przemysł. W miastach dominują przede wszystkim dwa
pierwsze źródła generujące tzw. niską emisję (przedostawanie się zanieczyszczeń do
atmosfery do wysokości 40 metrów od ziemi).
Szkodliwy wpływ smogu na zdrowie jest zjawiskiem znanym od dawna; wielki smog
londyński z 1952 roku doprowadził do śmierci około 12 tysięcy osób (z czego 2/3 zmarło już po zakończeniu kilkudniowego okresu największego zanieczyszczenia). Smog
szkodzi jednak cały czas, także poza epizodami podobnymi do londyńskiego.
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15 najbardziej rakotwórczych miast w polsce
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Średnia wielkość emisji pyłu PM10 i benzo(a)pirenu
ze spalania paliw w popularnych typach pieców
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drewno
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Kluczową rolę w kwestii emisji pyłów zawieszonych PM10
oraz benzo(a)pirenu odgrywa rodzaj paliwa.
Nowoczesny piec na paliwo stałe z kotłem gazowym
emituje prawie 500 razy mniej pyłu PM10 niż piec węglowy.
W przypadku benzo(a)pirenu różnica ta wynosi 200 000 razy!

Cząsteczki pyłów PM10 powodują uciążliwy kaszel i objawy alergiczne. Cząsteczki
PM2,5 docierają do płuc. Jeszcze mniejsze cząstki szkodliwych substancji przenikają
do wątroby, nerek, mózgu i serca, a w przypadku kobiet w ciąży także do płodów. Poza
ogólnie mniejszą odpornością długotrwałe przebywanie w zanieczyszczonym powietrzu zwiększa ryzyko nowotworów (przede wszystkim raka płuc i tchawicy), obciąża
serce, niszczy układ krwionośny i zmniejsza płodność. W dotkniętej smogiem aglomeracji krakowskiej od kilku lat odnotowywanych jest więcej urodzeń dzieci o niskiej masie urodzeniowej.
Według WHO długotrwałe zamieszkanie na obszarze dotkniętym smogiem skraca
życie średnio o 1/5. Szacuje się, że na skutek smogu w Polsce umiera przedwcześnie
około 44 000 osób rocznie. Dla porównania odpowiada to populacji takich miast, jak
Nysa, Dębica czy Ciechanów.
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Na czynniki naturalne mamy niewielki wpływ. Właściwie jedynym sposobem
zmniejszania ryzyka smogu w tym zakresie jest umożliwienie takiego przemieszczania się mas powietrza, aby zanieczyszczenia nie pozostawały długo
w jednym miejscu. Koncepcje urbanistyczne z początków XX wieku zakładały
w tym celu pozostawianie w miastach tzw. klinów napowietrzających. Niestety
dziś w wielu miejscach nie ma po nich śladu.
O wiele większy wpływ mamy na czynniki antropogeniczne. Podejmowane dotąd działania (eliminacja niewłaściwego ogrzewania, zmniejszenie ruchu pojazdów spalinowych w centrach miast) nie są jednak konsekwentne, a dotychczasowe zachowania mieszkańców miast nie znajdują dobrej alternatywy. Z pomiarów prowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wynika, że przez ostatnie 10 lat zanieczyszczenie powietrza w największych polskich
aglomeracjach – mimo dużych wahań –nie zmieniło się w znaczący sposób. Konieczne są więc działania skuteczniejsze, systemowe, a do takich należy m.in.
rozwój komunikacji publicznej nisko- i zeroemisyjnej.
Drugim problemem, z jakim borykają się polskie miasta, jest hałas. Stan klimatu akustycznego w Polsce do tej pory był ściśle związany z rozwojem społeczno-gospodarczym. Im więcej pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi poruszało się po ulicach polskich miast, tym było głośniej. Hałas pochodzący z ruchu ulicznego ma ogromny wpływ na jakość życia mieszkańców. Skalę problemu pokazały m.in. tworzone w ostatnich latach mapy zanieczyszczenia hałasem. W Polsce prowadzony był „Program ochrony środowiska przed hałasem”,
nie przyniósł on jednak oczekiwanych efektów. Do miast, w których poziom hałasu jest najwyższy, należą: Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Katowice i Białystok.
Norma dla małych miejscowości to 60 decybeli w dzień i 50 decybeli nocą,
w największych miastach odpowiednio 65 i 55 decybeli; we wszystkich wymienionych wyżej miastach poziom hałasu w czasie jednego z ostatnich pomiarów
przekroczony był o kilkanaście lub więcej procent.
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Czym skutkuje życie w miastach, w których hałas sięga nawet 72 decybeli? Przede
wszystkim uszkodzeniami słuchu. Osoby przebywające stale w hałasie mogą też cierpieć na schorzenia neurologiczne, dolegliwości psychosomatyczne, napięcia nerwowe i przewlekłe bóle głowy. Zaburzenia słuchu wpływają też bezpośrednio na możliwość komunikacji.
Jednym ze sposobów walki z hałasem jest ograniczenie ruchu pojazdów spalinowych,
w tym określanie pór, w których mogą one wjeżdżać do centrów miast oraz zastępowanie ich cichszymi pojazdami elektrycznymi. Volkswagen Golf GTI z 2017 roku przy
prędkości 50 km/h emituje ponad 60 decybeli, ruszający z przystanku autobus napędzany silnikiem spalinowym ponad 90 decybeli, przejeżdżająca ciężarówka około 100
decybeli. Dla porównania, pojazdy elektryczne generują, w zależności od prędkości, od
50 dB (mniej więcej tyle, ile usłyszymy, drąc kartkę papieru) do nawet 40 dB (tyle samo
ile działająca lodówka).
Oczywiście ruch rowerowy jest jeszcze cichszy. Zarówno rowery, jak i pojazdy elektryczne nie emitują spalin, a więc ich upowszechnienie pozwoliłoby rozwiązać jednocześnie problem hałasu i smogu.
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1.1.4. Inspiracje z zagranicy
Około 40% Polaków mieszka na wsi (dwa razy więcej niż
w krajach wysoko rozwiniętych). Oznacza to, że przestrzeń w której mieszkają, jest bardzo zróżnicowana,
a więc ich potrzeby związane z przemieszczaniem się
znacząco się różnią. Oznacza to także, że trudno znaleźć
za granicą rozwiązania, które wprost mogą być przeniesione do polskiej rzeczywistości. Należałoby raczej bazować na rzetelnych badaniach przeprowadzonych w Polsce i dopasowywać rozwiązania do realnych wyzwań.
Tam gdzie powstają nowe osiedla, sprawa wydaje się być
prosta i oczywista: trzeba zapewnić przestrzeń dla transportu publicznego i umożliwić współdzielenie przejazdów. Tam gdzie struktura miasta jest już ugruntowana,
zmiany będą jednak trudniejsze i trzeba nie lada umiejętności, aby proponować nowe rozwiązania, nie pogarszając poczucia komfortu mieszkańców. Same kwestie
związane z budową parkingów dla rowerów prywatnych
i współdzielonych mogą stać się problemem. Jeśli takie
miejsca miałyby też pozwalać na ładowanie elektrycznych pojazdów, podnosi to koszty budowy infrastruktury. Przewidziano w tym celu pomoc w postaci powołanego w 2018 roku Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, współfinansującego budowę infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Nie jest na razie znane
dokładne funcjonowanie FNT, być może zasadne byłoby
wykorzstanie go także do finansowania jakiejś puli różnorodnych pojazdów elektrycznych.
Projektanci bardzo rzadko myślą o przestrzeni wspólnej
w ten sposób. Patrząc na trzy odmienne przykłady – europejskiej Kopenhagi, nowozelandzkiego Christchurch
i amerykańskiego Nowego Jorku – można jednak znaleźć
wiele inspiracji również dla polskich miast.
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Kopenhaga to stolica, a zarazem największe miasto Danii. Być może niektórym kojarzy się przede wszystkim
z portem i figurą syrenki, która przysiadła na nadmorskim kamieniu. Jednak Kopenhaga to także miasto zrównoważonego transportu, pozwalającego przemieszczać się codziennie prawie 600 tysiącom mieszkańców.
Od 2002 roku działa tam metro, które bardzo usprawniło poruszanie się po tej metropolii, ale nie to było największym osiągnięciem. Na przestrzeni niespełna 50 lat
uzyskano niebywałą na skalę światową redukcję samochodów zarejestrowanych w mieście. Jest ich dziś mniej
o niemal połowę, porównując z rokiem 1970. Tylko 29%
mieszkańców Kopenhagi posiada samochody. Podróże
rowerami w tym skandynawskim mieście nikogo nie dziwią (statystycznie jest ich więcej niż podróży samochodem); nikt nie mówi o tym, że ostry klimat na to nie pozwala. Kopenhaski użytkownik roweru ubiera się odpowiednio do warunków pogodowych (czyli na garnitur zarzuca pelerynę) i podróżuje na dwóch kołach przez cały
rok. Bezpłatne wypożyczalnie rowerów można spotkać
niemal na każdym rogu. Tam gdzie kiedyś samochody
ustawiały się w korkach, dziś spacerują piesi i jeżdżą rowerzyści.
Christchurch w Nowej Zelandii (niecałe 380 tysięcy
mieszkańców) jest najodleglejszym od Polski ponad stutysięcznym miastem. Wciąż podnosi się po trzęsieniach
ziemi, które nawiedziły je w 2010 i 2011 roku i przyniosły niemal 150 ofiar śmiertelnych. Wiele budynków zostało wtedy doszczętnie zniszczonych. Zanim zabrano
się za odbudowę miasta, zadano sobie pytanie: jakiej
przestrzeni oczekują mieszkańcy? Co jest im potrzebne? Zdecydowano, że miasto budowane od nowa będzie mogło poszczycić się przydomkiem „smart”. Miało
to pomóc przewidywać zagrożenia i rozwijać się w zrównoważony sposób. Opomiarowanie miasta wykracza
znacznie poza znane nam standardy. Zdecydowano, że
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nowe technologie będą sprzymierzeńcem. Mierzy się nie tylko jakość powietrza i stan
budynków – w koszach na śmieci zainstalowano czujniki pozwalające w odpowiednim
momencie zapewnić odbiór odpadów. Monitorowany jest też ruch uliczny, a ten powoli, ale systematycznie zapełnia się rowerami. W 2017 roku smart city Christchurch
zyskało smart bikes (doskonale znane z europejskich miast) i tym samym rozpoczęło
rozbudowę transportu miejskiego opierającego się o zdrowy, zeroemisyjny transport.
Co ciekawego na przestrzeni lat zmieniło się w Nowym Jorku – „mieście, które nigdy
nie śpi”? Metropolia licząca 8,5 miliona mieszkańców, odwiedzana rokrocznie przez
ponad 50 milionów turystów, boryka się z wieloma problemami spowodowanymi lokalizacją, ale władze starają się znaleźć na nie rozwiązanie. Przede wszystkim ograniczono ruch samochodowy i otwarto przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Spowodowało to rozwój usług, a w wielu miejscach, w których jeszcze kilka lat temu przez większą część dnia stały samochody, pojawiły się ławki i stoliki i można tam teraz zobaczyć
ludzi rozmawiających i popijających kawę. Wieloletnie plany rozwoju miasta zakładają
zrównoważony rozwój i otwieranie się na potrzeby mieszkańców. Wśród celów zapisanych w strategii Nowego Jorku niemal 10 lat temu znalazły się m.in. troska o czyste powietrze i umożliwienie dotarcia do parków w ciągu 10 minut pieszo z dowolnego miejsca w mieście. Dziś nowojorczycy, w tym spora grupa millenialsów, wybierają transport
miejski i rowery zamiast krążowników szos. Miasto znane jest z doskonale rozwiniętej
siatki połączeń metra.
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1.2. Miasto jutra – Smart City

Idea Smart City opiera się na założeniach, według których miasta zarządzane są w sposób ekologiczny, oszczędny i zgodny z potrzebami społeczności. Kluczowe w smart cities są kwestie związane z energetyką i przetwarzaniem danych. Nowoczesne technologie będą wspierać Smart Grid i Smart Metering. Mają one zastosowanie w wielu miejscach, między innymi w mikrosieciach – tam gdzie wytwarzana jest energia z
fotowoltaiki. Także wspomniana elektryfikacja transportu i rozwój usług związanych
ze współdzieleniem wpłyną na to, że miasta będą coraz bardziej inteligentne. Doskonałym przykładem możliwości pozyskania i użycia danych na temat potrzeb komunikacyjnych jest aplikacja Uber. Podobne dane będą dostępne dzięki systemom wypożyczania
rowerów i samochodów w systemach miejskich.
Opomiarowanie, rozwój Internetu rzeczy oraz pojawienie się machine learning już teraz powinny zajmować myśli osób odpowiedzialnych za rozwój miast. O miano smart
city mogą ubiegać się zarówno małe, jak i duże miasta. Być może właśnie tym mniejszym będzie łatwiej inwestować w nowe technologie, ponieważ szybciej widoczne
będą efekty zmian. Smart city to takie zastosowanie technologii, które wspiera naturalne potrzeby mieszkańców w najskuteczniejszy sposób, mając na względzie poszanowanie natury i ograniczanie zanieczyszczeń. W przyszłości najbardziej „smart” staną się
prawdopodobnie miasta w Azji: na Dalekim Wschodzie i w krajach arabskich.
Im więcej opomiarowania i monitoringu, tym więcej danych. Co to oznacza dla miast?
To, że muszą nauczyć się korzystać z Big Data. To pozwoli systemowo wprowadzać zmiany i osiągać efekt skali. Aby ruch na ulicach odbywał się płynnie, aby kierować pojazdy objazdami w razie wypadków czy awarii, szybko reagować w razie zagrożenia, dostrzegać niebezpieczeństwa czy wręcz je przewidywać, trzeba mieć dostęp do aktualnych danych.
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Być może dzisiejsze działania mające na celu upowszechnienie rozwiązań smart są preludium do wprowadzania autonomicznych pojazdów. Prawdopodobnie za kilkanaście
lat nie będą już one nikogo dziwić. Od kilku lat idea smart city, autonomicznych pojazdów i elektryfikacji transportu jest poruszana na wszystkich najważniejszych targach
przemysłowych, informatycznych, motoryzacyjnych czy elektronicznych. Oznacza to,
że koncerny przygotowują się do upowszechnienia rozwiązań, które zrewolucjonizują
przemieszczanie się w miastach i pomiędzy nimi. Internet rzeczy będzie dotyczył niemal
wszystkich sfer życia (od energetyki po telemedycynę), a więc także zarządzania metropoliami. Już dziś w miastach pojawiają się inteligentne systemy oświetleniowe, „zielone
fale” dla transportu zbiorowego czy systemy zarządzania parkingami. Miasta inwestują także w systemy współdzielenia różnorakich pojazdów. To dobry początek do wprowadzenia kolejnych udogodnień dla mieszkańców, nie chodzi przecież o to, żeby zastąpić pojazdy spalinowe 1:1 pojazdami elektrycznymi; nie rozwiązałoby to problemu korków i braku miejsca do parkowania. Dążenia miast będą się koncentrowały na sposobach ograniczenia ruchu.
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1.2.1. Multimodalność
Multimodalność w miastach to przyszłość efektywnej komunikacji. Do takich wniosków skłania się Komisja Europejska, która od kilku lat promuje multimodalność transportu jako element lepiej integrujący dotychczasowe działania i mający uzasadnienie
na wszystkich poziomach systemu transportowego. Do zadań instytucji zarządzających
systemami transportowymi będzie należało takie modyfikowanie tych systemów, aby
osoby wybierające transport zbiorowy mogły podróżować między innymi z własnym
rowerem.
Dziś w takich miejscowościach jak: podwarszawska Kobyłka, Sulejówek, podkrakowska
Wieliczka, podwrocławskie Oborniki Śląskie czy znajdująca się nieopodal Gdyni Reda –
właściciel roweru nie ma szans wsiąść rano do pociągu ze swoim środkiem transportu. Jest po prostu za ciasno, a wagony są przepełnione. W Gdańsku autobusy miejskie
dojeżdżające do stacji kolejowych są częściej wyposażone w uchwyty dla rowerów niż
w autobusach warszawskich. Od 1 lipca 2016 roku w regulaminie Zarządu Transportu Miejskiego pojawił się przepis wprost mówiący o tym, że rowerzyści muszą ustąpić
miejsca dzieciom w wózkach i niepełnosprawnym. Podróżowanie z własnym rowerem
jest przedstawiane jako przywilej. Nie jest też łatwo wsiąść do warszawskiego metra
w porannym i popołudniowym szczycie. Wiele ograniczeń w ruchu rowerów (np. obowiązujących w tunelach dla pieszych czy w obrębie stacji kolejowych) jest zbędnych.
Aby rowery stały się całoroczną alternatywą w transporcie, musimy się nauczyć współfunkcjonowania w miastach. To powinien być standard w miejscach, które myślą
o zrównoważonym rozwoju. Dobrym początkiem jest zlokalizowanie infrastruktury pozwalającej pozostawić własny rower przy stacjach krańcowych warszawskiego metra.
Multimodalność w miastach łączy się z rozwojem usług cyfrowych, o którym pisaliśmy
już wcześniej. Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące rozwoju systemów multimodalnych zakładają wykorzystanie roweru nie tylko jako jednego ze środków przewozu ludzi, ale i środka transportu towarów w tzw. dostawie ostatniej mili. Sukces w dziedzinie
przewozu towarów będzie możliwy, jeśli system będzie przyjazny użytkownikowi, zintegrowany, a jego części składowe będą się uzupełniać. Doświadczenia ze Szwecji i Norwegii pokazują, że w takiej roli świetnie może się sprawdzić elektryczny rower cargo.
Takie podejście już udało się przekuć w działenie w Łodzi gdzie kolej aglomeracyjna jest
połączona z projektem rowerowe łódzkie.

46

Rowery 2.0. Droga do smart city? raport

intermodalność / multimodalność

RUCH PIESZY

Multimodalne systemy miejskie i podmiejskie obejmować będą
przestrzeń dla pieszych, rowery i publiczny transport, a wszystko to przygotowane w taki sposób, by zachęcić ludzi do rezygnacji
z używania samochodu na co dzień

możliwość
przesiadki

+ ROWER

ROWER
METRO

+ ROWER

TRAMWAJ
AUTOBUS

+ ROWER

POCIĄG

+ ROWER

Multimodalne systemy miejskie i podmiejskie obejmować będą przestrzeń dla pieszych, rowery i publiczny transport (tramwaje, metro, kolej, trolejbusy, promy, tramwaje wodne), a wszystko to przygotowane w taki sposób, by zachęcić ludzi do rezygnacji
z używania samochodu na co dzień. Szczególnym wyzwaniem będzie stworzenie mechanizmów pozwalających na multimodalność w transporcie na obszarach wiejskich,
tam gdzie ludzie żyją w rozproszeniu. Z wyżej wymienionych środków transportu większość już jest, albo niebawem będzie dostępna w wersjach zero- lub niskoemisyjnych.
Gdyby po miastach (tam gdzie gros zanieczyszczeń pochodzi z transportu) poruszały się
tylko pojazdy zeroemisyjne, zostałby wyeliminowany problem smogu.
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W Holandii już dziś około 40% wsiadających do pociągu przyjeżdża na stację kolejową rowerem. O multimodalności w ujęciu promowanym przez Unię Europejską należy
myśleć właśnie w taki sposób: rower – kolej – rower. BiTiBi to optymalny model komunikacji pozwalający, jak przekonują urzędnicy i działacze organizacji promujących czysty
transport, zachować równowagę w mieście, otworzyć się na usługi, efektywnie wykorzystać czas przeznaczony na dojazdy i jednocześnie być aktywnym fizycznie. Systemy
wypożyczalni rowerów powinny być zintegrowane z biletem aglomeracyjnym. Również pracodawcy, wydzielając przestrzeń do parkowania rowerów i udostępniając pomieszczenia, w których pracownicy mogą się odświeżyć i trzymać swoje rzeczy, stają się
w ten sposób bardziej atrakcyjni na rynku.

1.2.2. Ekonomia współdzielenia
Zaangażowanie dużych firm w car-sharing nie powinno dziwić. Jak podawał Global
Market Insights, rynek ten ma szansę dawać zwrot z inwestycji na poziomie nawet
34,8% rocznie. Szacuje się, że do 2025 roku liczba użytkowników systemów car-sharingowych z obecnych niecałych 8 milionów osiągnie poziom ponad 36 milionów. Sama
rozbudowa floty, wynoszącej w 2015 roku 111 846 samochodów, powinna się przynajmniej potroić do 2025 roku (jak podaje Frost & Sullivan).
Kim są użytkownicy samochodów z wypożyczalni miejskich? Przede wszystkim są to ludzie z wyższym wykształceniem, w przedziale wiekowym od 25 do 35 lat, potrzebujący usługi umożliwiającej przemieszczanie się. Poszerzenie grupy docelowej jest jednak
możliwe. W 2021 roku w dużych europejskich miastach będzie mieszkać około 81 milionów ludzi. Około 46 milionów będzie miało prawo jazdy, z czego około 30% to potencjalni użytkownicy miejskich aut z wypożyczalni (szacunki Global Market Insights).
Na tym przykładzie widać potencjał rozwoju usług związanych z udostępnianiem mobilności. Można przypuszczać, że wraz z usługami związanymi z przemieszczaniem się
pojawią się inne modele biznesowe, które będą wpływać na rozwój sektora usług. Już
teraz nietrudno sobie wyobrazić system, w którym osiedla mieszkaniowe dysponują
flotą współdzielonych samochodów bądź rowerów, a samochody elektryczne mogą
oddawać energię ze swoich baterii do sieci.
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veturilo. warszawski rower publiczny (od 2012 r.)
Operator – Nextbike

ponad

1 wypożyczeń
000 000

wybór Nextbike
na wykonawcę
i operatora
kwiecień
2012

otwarcie 5. sezonu
(204 stacje
w tym 24 sponsorskie,
ponad 3000 rowerów
oraz 10 tandemów
i 10 dziecięcych Veturilko
dla dzieci 4-6 lat)
marzec
2016

2012
1 sierpnia
start systemu
(57 stacji dokujących,
1000 rowerów
w 3 dzielnicach:
Śródmieście, Ursynów,
Bielany)

uruchomienie
rowerów
elektrycznych
29 sierpnia
2017

2016
listopad
ponowny wybór
Nextbike
(do końca 2020 roku,
kontrakt na 44,8 mln zł)

przekroczona bariera
miliona wypożyczeń
w miesiącu
maj
2018

2018
15 kwietnia
dzienny
rekord wypożyczeń
(50 000 razy)
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veturilo. warszawski rower publiczny (od 2012 r.)
Operator – Nextbike

+

w tym:

5 200

350

rowerów

stacji

100

rowerów
elektrycznych

+
45

tandemów

60

rowerków
dla dzieci

możliwość wypożyczenia rowerków dla dzieci
i 20 min. bezpłatne czyni system veturilo wyjątkowym na świecie

17 000 000

wypożyczeń od początku
działania systemu veturilo

4 000 000

23 minuty
i 18 sekund

700 000

wypożyczeń
w ostatnim
sezonie

średni czas
wypożyczenia

zarejestrowanych
użytkowników
systemu

50

30 stacji
i 369 rowerów
finansowane
przez prywatnych
sponsorów
(np. centra
handlowe)

najpopularniejsza
stacja
Al. Niepodległości
- Batorego
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Współdzielenie rowerów zyskuje w Polsce co roku rzeszę nowych zwolenników. Jednak to dopiero początek zmian w strukturze posiadania i użytkowania. Mobilność będzie obszarem, w którym rozwijać się będą nowe modele biznesowe oraz będą pojawiać się coraz częściej nowe technologie. Rosnące statystyki wypożyczeń notowane od
momentu powstania systemów wypożyczalni miejskich pozwalają sądzić, że tendencja związana z tą formą współdzielenia wrośnie w miejską tkankę, a niebawem zakorzeni się także na obszarach słabiej zurbanizowanych. Żeby mieszkańcy mogli „na własnej
skórze” przekonać się, czy rowery są wystarczającym uzupełnieniem istniejącego systemu, potrzebne są pilotaże. W ich ramach powinny pojawiać się różnego typu rowery: zwykłe, dziecięce, tandemy, cargo, napędzane klasycznie lub wspomagane silnikiem
elektrycznym. Tak aby można było zoptymalizować konfigurację systemu, jeśli dojdzie
do wdrożenia.

1.2.3. Elektromobilność
Działania popularyzujące elektromobilność mają silny związek z koniecznością wykorzystania paliw alternatywnych takich jak biogaz, metan, wodór czy energia elektryczna do napędu pojazdów. Zasilanie pojazdów energią elektryczną to dziś trend światowy, od którego nie ma odwrotu. Problem zanieczyszczenia powietrza i hałasu, trudności związane z wydobyciem paliw kopalnych oraz handlem nimi, wahania na rynku cen
surowców i zaangażowanie krajów – eksporterów ropy naftowej i węgla we wspieranie
terroryzmu lub wojnę konwencjonalną – wymuszą zmiany.
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Największa zmiana w transporcie zachodzi w Chinach. To tam jest obecnie największy
rynek zarówno elektrycznych autobusów, jak i samochodów osobowych. Władze Chin
widzą w elektromobilności szansę na rozwój miast i ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych przez transport i kopalnie. Dla wielu krajów posiadających w miksie energetycznym znaczący procent energii ze źródeł odnawialnych elektromobilność to ważny
element całego systemu. To także dowód, że innowacje i zrównoważony rozwój mają
dla władz znaczenie. Budowa ekosystemu elektromobilności to wyzwanie na najbliższe
lata zarówno dla władz centralnych, jak i lokalnych.
W Polsce elektromobilność to przede wszystkim programy rozwoju floty autobusów.
Powstają także projekty związane z rozbudową sieci kolejowej oraz remontu i zakupu
nowego taboru. Tworzone są nowe trasy tramwajowe, a w kilku miastach (Gdynia, Lublin i Tychy) rozwijana jest sieć trolejbusowa. Można zatem powiedzieć, że Polska elektromobilność to przede wszystkim transport zbiorowy. Tam gdzie dziś rozwijają się systemy współdzielenia pozwalające na wypożyczenie elektrycznego roweru, niebawem
mogą pojawić się wypożyczalnie niewielkich pojazdów typu kwadrycykl lub trójkołowych czy elektrycznych samochodów.
Kolejne europejskie kraje i społeczności lokalne, od dalekiej północy Norwegii po wyspy Morza Śródziemnego, stawiają na czysty transport publiczny. Stymulacja rynku
przebiega przy wyraźnym udziale zamówień publicznych. Rozwijanie inteligentnego
i innowacyjnego transportu miejskiego ściśle łączyć się będzie w najbliższym czasie
z energetyką rozproszoną, ta zaś z energetyką obywatelską. Samorządy stają przed koniecznością innego planowania inwestycji w infrastrukturę (także tę do ładowania). Zyskują także argument do tego, by promować skuteczniej transport miejski jako najbardziej efektywny i najbardziej przyjazny środowisku.
Oparcie transportu publicznego o pojazdy zeroemisyjne, zasilane energią elektryczną,
musi być powiązane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii. Dlatego wraz z rozwojem elektromobilności pojawiać się będzie coraz
więcej usług związanych z magazynowaniem i zarządzaniem energią. Virtual Power
Plants już dziś znajdują zastosowanie w nowoczesnych miastach. Już teraz inwestycje związane z rozbudową zajezdni autobusowych łączone są z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach. Obecnie stosowane urządzenia, zarówno pobierające
energię z promieni słonecznych, jak i pozwalające ją magazynować, nie są doskonałe,
dają jednak możliwość zarządzania posiadanymi zasobami.
Jedną z form zachęty mieszkańców miast do korzystania z transportu publicznego jest
wprowadzenie darmowych (finansowanych z budżetu miasta) biletów. Zmniejszenie
ruchu indywidualnych pojazdów oznacza m.in. ograniczenie emisji spalin i zmniejszenie korków, ale i zwiększenie atrakcyjności miejsca zamieszkania i efektywniejsze
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Helsinki – kolebka Mobility-as-a-Service od 2016 roku

50%

dojazdów do pracy w granicach Helsinek
odbywa się za pomocą transportu publicznego

Jak dojeżdżają do pracy mieszkańcy helsinek?

48%
28%

gospodarstw domowych
w helsinkach ma samochód

mieszkańców helsinek korzysta w drodze
do pracy z prywatnego samochodu
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Helsinki – kolebka Mobility-as-a-Service od 2016 roku
trzon systemu – autobusy
bardzo rozbudowana sieć , trasy są obsługiwane przez zewnętrzne firmy, wybierane w
drodze przetargu (liczy się nie tylko cena, ale i cisza, wielkość autobusów i environmental
efficiency), rozkłady jazdy ustala HSL

metro (od 1982)
najbardziej wysunięty
na północ system kolei
podziemnej na świecie; 2 linie,
56 mln pasażerów rocznie

promy - 2 linie

system
transportu
miejskiego

Helsinki

tramwaj (od 1900)
12 linii (centrum),
obecnie jedyny system
w Finlandii

taksówki

systemem zarządza
Helsingin seudun
liikenne
(HSL)
szybka kolej miejska
4 linie do okolicznych miast
lokalne pociągi (wydzielone tory
z dworca kolejowego), w szczycie
co 10-15 minut

samochody do wynajęcia

1500
ROWERÓW

150
STACJI
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Helsinki – kolebka Mobility-as-a-Service od 2016 roku
według start-up’u MaaS Global Oy – zał. 2015 Sampo Hietanen, Kaj Pyyhtiä:
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Co musimy zaoferować,
aby konkurować z posiadaniem samochodu?
aplikacja „Whim” = jedna opłata za korzystanie z całego transportu (od 13.06.2016):

3 rodzaje opłat:

Whim to Go

pay-per-ride

Whim Urban

abonament 49 euro/mc (nieograniczona liczba podróży autobusem i
rowerami miejskimi, tańsze taksówki i samochody do wynajęcia)

Whim Unlimited

abonament 499 euro/mc allinclusive (wszystkie środki transport bezpłatnie, w tym taxi, car- i bike-sharing)

start-up policzył, że potrzebuje zachęcić 3-5% populacji, czyli 60 tys. osób, aby móc hurtowo kupować
usługi transportowe i wygenerować zysk, ale brak danych o obecnej liczbie użytkowników – po 6 miesiącach mieli 45 tys., z czego 5100 abonamentowych)
firma działa też w Birmingham (UK) i Antwerpii (Belgia), przygotowuje się w Amsterdamie, Wiedniu, Berlinie i
Monachium, a także w USA.
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wykorzystanie floty autobusowej. Włodarze miast będą
mogli skuteczniej zachęcać mieszkańców do korzystania
z niezawodnego transportu publicznego, mając do dyspozycji nowoczesne floty zeroemisyjnych pojazdów. Według specjalistów w ciągu najbliższej dekady stanie się jasne, czy w miastach będą przede wszystkim poruszały się
autobusy elektryczne, czy autobusy wykorzystujące ogniwa paliwowe.
1.2.4. Energetyka obywatelska
Gdzie rozwija się czysty transport, tam powinna rozwijać się także energetyka obywatelska. Wyraźnie widać to
w Norwegii, gdzie pojawia się coraz więcej mikroinstalacji pozwalających ładować samochód elektryczny nocą, z
własnego gniazda, energią wytworzoną w ciągi dnia dzięki Słońcu. Tam gdzie dominuje budownictwo wielorodzinne, tym bardziej możliwe jest montowanie paneli fotowoltaicznych na dachach bloków i garaży. Wytworzona
w ten sposób energia może służyć ładowaniu elektrycznych rowerów czy hulajnóg należących do mieszkańców
osiedli. Dodatkową korzyścią z upowszechniania takich
rozwiązań jest edukacja: poznanie sposobów wytwarzania energii, jej magazynowania i wykorzystania.
Kolejnym krokiem w energetyce obywatelskiej jest lokalne współdziałanie różnych podmiotów. Od 2016 roku polskie prawo przewiduje możliwość powstawania tzw. klastrów energetycznych, czyli lokalnych porozumień osób,
firm i instytucji (w tym także jednostek samorządu terytorialnego) zawieranych w celu obrotu energią wytwarzaną na miejscu z odnawialnych źródeł. Pozwalają one
na stabilizację systemów elektroenergetycznych oraz zni-
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welowanie problemu wyłączeń energii. Rozproszone mikroinstalacje dające właścicielom domów i domków poczucie niezależności i wolności w dostępie do energii to
ważny element zmieniającej się rzeczywistości.
Niestety, choć warunki techniczne do lokalnego wykorzystania OZE ma w Polsce co najmniej 4 miliony budynków, w ciągu ostatnich 10 lat powstało u nas zaledwie 230 tysięcy takich mikroinstalacji, z czego 98% służy
ogrzewaniu. Przeszkodą wciąż są uwarunkowania prawne ukierunkowane na utrzymanie obecnego monopolu
wielkich zakładów energetycznych.
Mobility-as-a-Service
Rozwiązaniem przyszłości będzie Mobility-as-a-Service
– współdzielenie różnych środków transportu połączone
w jedną usługę. Elektryfikacja transportu, która w najbliższych latach będzie postępować w europejskich miastach, ugruntuje się dzięki pokoleniu millenialsów, ale
skorzystają też na tym osoby starsze. Modele biznesowe takie jak: Uber, car-sharing miejski, wypożyczalnie rowerów i hulajnóg, carpooling, współdzielone przejazdy
taksówkowe – są już teraz dostępne. Im większe miasto,
tym szybszy ich rozwój, jednak można założyć, że tam
gdzie potrzeby komunikacyjne zostaną dobrze zidentyfikowane, tam usługi związane z transportem rozwijać
się będą bardzo szybko. Według modelu prezentowanego przez Volvo, producenta między innymi autobusów
– także hybrydowych i elektrycznych – przyszłość transportu miejskiego to pojazdy mogące wjeżdżać do wnętrza budynku (dziś jest to niemożliwe ze względu na emisję spalin). Zajezdnie autobusowe nie będą musiały być
oddalone od centrów miast, ponieważ będą ciche i nie
będzie zagrożenia związanego z magazynowaniem paliw.
Nie będzie także problemu z budową mieszkań nieopodal przystanków autobusowych. Będą one wolne od znanego dziś hałasu ruszających diesli.
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połączenie rowerów i kolei łatwiejsze, szybsze, fajniejsze
Projekt BiTiBi zakładał przetestowanie w kilku miastach Europy wdrożenia rowerów jako uzupełnienia istniejących już systemów transportowych. Założenie zawierało tezę, że wykorzystanie rowerów i kolei jest prostrze, szybsze i fajniejsze.

Części składowe BiTiBi to:

BB1
Istnienie
bezpiecznego,
osłoniętego i wygodnego parkowania rowerów na
stacjach kolejowych;

BB2
Dostępność
wygodnych
publicznych rowerów

BB3
wspógrające
połączenia
rower-pociąg

BB4

BB5

Zintegrowany
system płatności
/ integracja taryf

Pozytywna
komunikacja
i marketing rowerpociąg
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BB6
Bezpieczne drogi
do stacji
kolejowych
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Cyfryzacja
Dostępność aplikacji pozwalających planować podróże i znajdować optymalne rozwiązania czasowe i cenowe oraz dających możliwość śledzenia natężenia ruchu na wybranych przez nas trasach – to atuty, o których jeszcze 50 lat temu nie było mowy. Codziennie gromadzone i odpowiednio analizowane dane pozwalają przewidzieć problemy i awarie także w transporcie. Opomiarowanie, czujniki, lidary, technologie satelitarne – to wszystko wpłynie na sposób, w jaki będziemy poruszać się po miastach
i pomiędzy nimi. W Polsce dynamika zmian jest nieco inna niż w krajach sąsiednich.
W kwestiach związanych z elektryfikacją transportu mamy wiele do nadrobienia. Do
komunikacji w różny sposób podchodzić będą seniorzy i millenialsi, mieszkańcy małych
i dużych miast; nie bez znaczenia będzie też sytuacja finansowa oraz kwestie związane
z zatrudnieniem.
Wyzwania małych i dużych miast (Polska powiatowa)
Inne potrzeby miast w kontekście rozwoju, rozlewające się przedmieścia, projektowanie osiedli w Danii przy liniach kolejowych, wiele zaniedbanych tras kolejowych, zakorkowane centra dużych miast.
Polskie miasta projektując rozwiązania transportowe, powinny skoncentrować się na
rozwiązaniach dopasowanych do potrzeb mieszkańców. Jednak, jak można przeczytać w opracowaniu http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2018/03/raport_MWR_Odzyskajmy_centra_miast.pdf , włodarze miast mogą wpaść w dwie pułapki: rozbudowywać floty rowerowe bez budowy odpowiedniej infrastruktury oraz
skoncentrować się na promowaniu indywidualnie wykorzystywanych samochodów
elektrycznych. Pomijanie we flotach rowerowych rowerów elektrycznych i przyciąganie kierowców samochodów elektrycznych do centrów miast to dwa elementy, które
zdaniem autorów tego opracowania mogą być przyczynkiem do pogłębiania się trudności w koegzystowaniu w miastach.
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Remedium może być zastosowanie inteligentnych rozwiązań. Według badań przeprowadzonych przez Parkanizer 2 na 3 kierowców podróżuje do pracy samochodem codziennie lub prawie codziennie. Około 14% kierowców robi to w pojedyncze dni w tygodniu, a około 8% – 1–2 w miesiącu. Co 10. zbadana w ankiecie osoba dojeżdża autem do pracy rzadziej lub nie dojeżdża nigdy. Ponad połowa kierowców, którzy dojeżdżają do pracy w polskich miastach, mieszka maksymalnie 10 km od niej. Znalezienie miejsca postojowego zajmuje najwięcej czasu pracownikom firm zlokalizowanych
w budynkach usługowo-mieszkalnych. 25% z nich poszukuje zwykle miejsca do parkowania w centrach miast i zatłoczonych dzielnicach dłużej niż 10 minut, a kolejne 25%
– od 5 do 10 minut. Co trzeci (34%) pracownik dojeżdżający do pracy samochodem kojarzy parkowanie ze stresem.
To są wyzwania dla miast chcących osiągnąć oczekiwane parametry czystości powietrza i zachęcić do codziennego podróżowania transportem zbiorowym lub własnym
rowerem. Prawdopodobnie mogłoby się okazać, że dojazd do miejsca pracy rowerem
odbywałby się sprawniej i szybciej. Oczywiście pozostaje kwestia podwożenia dzieci
do szkół, robienia zakupów i załatwiania innych spraw po drodze.
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i rozwój zrównoważonego transportu na
pierwszy rzut oka mogą mieć ze sobą niewiele wspólnego. Jednak jak pokazują doświadczenia, firmy, które zdecydowały się nawiązać współpracę z operatorami systemów współdzielenia lub zainwestowały we własne floty, zyskują wizerunkowo. Połączenie zdrowej aktywności fizycznej z codziennym przemieszczaniem się między domem a pracą oraz zdjęcie odpowiedzialności za użytkowany rower (serwis, naprawy,
pompowanie kół) to ważne dla pracowników elementy.
Najbardziej oczywiste są korzyści zdrowotne użytkowników, ale nie bez znaczenia jest
też ograniczenie ruchu samochodów, zmniejszenie emisji spalin, zwolnienie miejsc
parkingowych. Wśród firm, które wprowadziły bike-sharing dla swoich pracowników
są między innymi: Intel, Caltrans, District 4.
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Rowerowe Łódzkie (planowane)
Operator – Nextbike
Obszar:

10 miast na trasach
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA):
Kutno

Integracja z innymi systemami transportu:
• stacje zlokalizowane koło dworców kolejowych
• rowery IV generacji
(wmontowany GPS, możliwość zwrotu poza stacją)
• dodatkowo 15 parkingów rowerowych
z punktami naprawczymi
(Łódź, Koluszki, Łowicz, Sieradz)
Wykorzystane doświadczenia
Łódzkiego Roweru Publicznego:
• uruchomiony 30 kwietnia 2016
• od marca do listopada
• 154 stacje, 1540 rowerów
(w tym 10 cargo od 2017 roku)
• w 2016 było 1.501.881 wypożyczeń
(dziennie 6.985)

13 stacji
110 rowerów

Łowicz

12 stacji
96 rowerów

Skierniewice

9 stacji
72 rowery

Zgierz

11 stacji
88 rowerów

Łódź

14 stacji
140 rowerów

Koluszki

22 stacje
126 rowerów)

Zduńska Wola

12 stacji
96 rowerów

Sieradz

12 stacji
104 rowery

Pabianice

Łask

6 stacji
48 rowerów
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Poznański Rower Miejski

1 000 000
7

80
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15 kwietnia 2012 r.
– uruchomienie (jako jeden z
pierwszych systemów w Polsce)

680

2016
podwojenie systemu

113
2017
ponad milion
wypożyczeń w sezonie

Opłaty:

1227

I poł. 2018 r.

Statystyka:

•

do 20 min. bezpłatnie,
do godziny 2 zł, następne po 4 zł

•

obecnie 113 stacji (w tym 4 sponsorskie)
i 1227 rowerów (stan na VI 2018)

•

w przypadku korzystania z karty PEKA
z zakodowanym ważnym biletem komunikacji miejskiej: do 30 min. bez opłat,
do 1. godziny 1 zł, druga 2, następne
po 4 zł

•

trzy stacje obsługują rowerki dla dzieci (4+ i 6+)

•

10% rowerów dostarczanych od 2016 roku
ma fotelik do przewozu dziecka

•

w 2017 w sezonie był ponad 1 mln wypożyczeń,
w 2018 1 mln był już 25 lipca,
a więc w połowie sezonu

•

średnie wypożyczenie 17 min.

•

opłata inicjalna 10 zł

Operator – Nextbike
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porównanie zasięgu od stacji kolejowej i dostępnego obszaru
pieszy
obszar w zasięgu
ok. 3 km 2
rower
obszar w zasięgu
ok. 79 km 2

500
metrów

1000
metrów

1500
metrów

2000
metrów

2500
metrów

3000
metrów

3500
metrów

4000
metrów

4500
metrów

5000
metrów

Firmy decydując się na udostępnienie swoim pracownikom usług współdzielenia pojazdów, mają bezpośredni wpływ na realizację globalnych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.
Nowe trendy, takie jak ekonomia współdzielenia w transporcie, energetyka obywatelska czy działania CSR, do tej pory w niewielkim stopniu widoczne są w polskich miastach. Na ich rozwój mają wpływ wspomniane już kilkukrotnie nowoczesne technologie. Istotną rolę we wpieraniu działań samorządów w rozwijaniu nisko- i zeroemisyjnego transportu będą miały organizacje pozarządowe działające na styku władz i mieszkańców.
Do tego by wpływać na postawy i skutecznie edukować można używać różnych narzędzi. Dorośli ludzie uczą się przez doświadczenie. Udostępnianie rowerów miejskich
w ramach pilotaży, okresowe wprowadzanie darmowych przejazdów, możliwość skonfrontowania codziennych dojazdów samochodem z alternatywą w postaci transportu miejskiego (bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów) to dobre sposoby
na wprowadzenie zmian.
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wnioski z projektu bitibi i scenariusz na przyszłość

W ciągu dwóch lat
projekty pilotażowe BiTiBi w Belgii,
Włoszech i Wielkiej Brytanii odnotowały

wzrost o 11 032

nowych użytkowników

250 000 000
więcej
użytkowników
kolei

5 000 000 000
mniej
samochodo
-kilometrów

159 312

co oznacza, że rocznie preprowadzono

nowych podróży łącząc
rower i pociąg

Na podstawie
wyników projektu
zespół BiTiBi opracował
scenariusz, w którym

20% użytkowników
kolei w UE łączyłoby
podróże do i ze stacji
kolejowej rowerem
Gdyby to się udało, mogłoby
to doprowadzić do:

400% zwrotu
z inwestycji
w parking
rowerowy

redukcja
800 000 ton CO2,
55 ton PM
i emisji 250 ton
NOx

zmniejszenie
zużycia energii
o 2500 MWh

1200
uratowanych
istnień ludzkich
KAŻDEGO
roku
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Rekomendacje
1

Dialog i odważne działania - pozyskiwanie rzetelnych informacji na temat oczekiwań mieszkańców, dzielenie się dobrymi przykładami z Polski, szukanie wspólnych satysfakcjonujących rozwiązań, przekładanie
doświadczeń na promocję regionu.

2

Przejrzyste schematy działania zakładające harmonizację celów i strategii z finansowaniem zarówno na
szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym.

3

Testy - konfrontowanie planów z możliwościami realizacji poprzez pilotaże.

4

Finansowanie - wypracowanie spójnych systemów finansowania zarówno na szczeblu unijnym, krajowym i
lokalnym.

5

Realizacja krajowych programów na wzór BiTiBi.
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Słownik pojęć
związanych z mobilnością
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Aplikacja mobilna – oprogramowanie zainstalowane w przenośnym urządzeniu (smartfonie, tablecie), najczęściej korzystające z połączenia z Internetem. Możliwości zastosowania aplikacji mobilnych są bardzo szerokie, od
zamawiania usług (m.in. transportowych) do zdalnego sterowania urządzeniami w domu czy w firmie.
Autobus zeroemisyjny – według ustawy o elektromobilności autobus o napędzie wodorowym lub napędzany wyłącznie silnikiem nieemitującym gazów cieplarnianych (czyli w pełni elektryczny).
Big Data – zbiory danych charakteryzujące się dużą ilością (tera- a nierzadko petabajty), różnorodnością i zmiennością tychże danych. Ich analiza umożliwia uzyskanie nowej, wartościowej wiedzy. Przykładem Big Data
są dane o natężeniu ruchu ulicznego i zanieczyszczeniu powietrza w różnych punktach miasta (liczne, różnorodne i zmienne), których łączna analiza umożliwia efektywniejsze zarządzanie ruchem.
Bike-sharing – system wypożyczania rowerów na krótki czas, alternatywa
dla prywatnych samochodów i komunikacji zbiorowej w zatłoczonych centrach oraz na obszarach, w których częste kursowanie autobusów byłoby
nieopłacalne. W podróżach do 8 kilometrów na obszarze miast jest to najszybszy sposób przemieszczania się. Sposób wypożyczania i zwrotu rowerów zależy od typu wybranego systemu (rowery III generacji wymagają stacji dokowania, rowery IV generacji nie, ale utrzymanie porządku w tym drugim przypadku jest dla operatora systemu bardziej pracochłonne). Systemy bike-sharingu mogą być zarządzane przez władze miejskie (bike-sharing
publiczny) lub przez prywatnych operatorów.
Bilet aglomeracyjny – bilet pozwalający korzystać z różnych środków transportu zbiorowego (autobus, tramwaj, pociąg, metro itp.) w obrębie całej
aglomeracji, a więc sąsiadujących miast i gmin. Inne spotykane nazwy to
„bilet metropolitalny”, „wspólny bilet” itp.
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Blockchain – technologia przetwarzania danych oparta na rozproszonej i
otwartej bazie, umożliwiająca bezpieczne dokonywanie dużej ilości transakcji bez zagrożeń wynikających z awarii lub ataków hakerskich na centralne komputery (których tu po prostu nie ma). Przykładem zastosowania technologii blockchain są transakcje w tzw. kryptowalutach (rozliczenia
nie wymagają pośrednictwa banków, urzędów ani podobnych instytucji).
Możliwości wykorzystania są jednak znacznie szersze – blockchain może
być wykorzystany wszędzie tam, gdzie następuje wymiana dużej ilości danych, która musi być chroniona przed późniejszym usunięciem lub sfałszowaniem. Przykładem dziedziny, w której technologia blockchain mogłaby
być przydatna jest energetyka obywatelska (rozliczenia między prosumentami i operatorami sieci).
Carpooling – udostępnianie miejsc w prywatnym samochodzie dodatkowym pasażerom, poznanym dzięki mediom społecznościowym lub ogłoszeniom w innej formie. Pozwala właścicielowi samochodu obniżyć koszty podróży, a pasażerom – znaleźć dojazd dogodniejszy od transportu zbiorowego.
Car-sharing – system wypożyczania samochodów na krótki czas (tzw. samochód na minuty). W odróżnieniu od klasycznych wypożyczalni samochód można wypożyczyć i zwrócić w dowolnym miejscu (w granicach działania systemu). Użytkownik znajduje pojazd i odblokowuje go przy pomocy aplikacji mobilnej naliczającej i pobierającej również opłaty za wypożyczenie. Zakończenie wypożyczenia następuje przez zaparkowanie pojazdu
i zgłoszenie tego faktu przez aplikację mobilną.
E-bus – rządowy program zakładający zwiększenie liczby autobusów elektrycznych w Polsce o 1000 szt. do roku 2025, budowę polskiego autobusu
elektrycznego i rozwój infrastruktury do ładowania. W konsekwencji ma to
poprawić jakość życia w miastach i dać impuls do rozwoju gospodarki także w innych dziedzinach. Program E-bus jest częścią Planu Odpowiedzialnego Rozwoju.
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Ekonomia współdzielenia – system gospodarowania oparty na wspólnym
wykorzystywaniu zasobów przez różnych użytkowników, a przy tym powodujący tworzenie nowych więzi społecznych. Przykładem ekonomii współdzielenia są carpooling i car-sharing, umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie samochodów osobowych, a przez to zmniejszenie ich liczby,
ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, stworzenie społeczności współużytkowników itp.
Energetyka obywatelska – produkowanie energii przez podmioty nie będące firmami energetycznymi (prosumentów – indywidualnych użytkowników, samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe itp.). Produkcja energii odbywa się tu lokalnie, poza głównymi dostawcami, przede wszystkim ze
źródeł odnawialnych. Nadmiar może być sprzedany do sieci elektroenergetycznych – w rozliczeniach między prosumentami i operatorami sieci może
być zastosowana technologia blockchain.
Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ, circular economy) – system gospodarowania, w którym zużycie zasobów ogranicza się do minimum poprzez ich wielokrotne wykorzystanie (odpady z jednego procesu stają się
surowcem w innym procesie). Wdrożenie GOZ zaczyna się już na etapie
projektowania, aby ponowne wykorzystanie surowców było jak najłatwiejsze i najbardziej efektywne.
Hub transportowy – miejsce, w którym towary przeładowywane są (a podróżujący ludzie przesiadają się) do innych środków transportu, odpowiednio do dalszej trasy. Przykładem hubów są porty morskie i lotnicze połączone ze stacjami kolejowymi, stacje przesiadkowe, terminale autobusowo-tramwajowe itp. Przemyślana lokalizacja i budowa hubów ułatwia multimodalność.
Hulajnoga elektryczna – hulajnoga z dołączonym silnikiem elektrycznym.
Użytkownik rozpoczyna jazdę jak na klasycznej hulajnodze, później jazda
może być kontynuowana bez konieczności odpychania się nogą.
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Inteligentna sieć energetyczna (smart grid) – sieć elektroenergetyczna
umożliwiająca nie tylko dostarczanie energii, ale także komunikację między jej wytwórcą, odbiorcą i operatorem sieci. Pozwala to na bieżąco kontrolować dostawy, reagować na awarie, elastycznie łączyć rozproszone źródła energii (na przykład od prosumentów). Z punktu widzenia odbiorców
inteligentna sieć ułatwia zarządzanie zużyciem energii, co w konsekwencji
obniża jej koszty.
Inteligentne miasto (smart city) – miejscowość, w której do zarządzania
infrastrukturą miejską wykorzystuje się nowoczesne technologie IT, integrując przy tym poszczególne systemy. Umożliwia to sterowanie systemami miejskimi (oświetlenie, ogrzewanie, transport itd.) w sposób efektywny,
elastyczny i nie wymagający interwencji człowieka. W szerszym znaczeniu
inteligentne miasto jest zarządzane zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju i partycypacji obywatelskiej.
Internet rzeczy (Internet of things) – koncepcja, według której przedmioty (np. urządzenia AGD) mogą gromadzić i przetwarzać dane oraz wymieniać je między sobą dzięki podłączeniu do sieci komputerowej lub inteligentnej sieci energetycznej. Możliwości zastosowania są bardzo szerokie,
od monitorowania parametrów medycznych przez czujniki w zegarku pacjenta, do sterowania ogrzewaniem i oświetleniem budynków i osiedli czy
ruchu ulicznego.
Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) – układ osadniczy złożony z jednostek odrębnych administracyjnie, ale połączonych przestrzennie i funkcjonalnie. MOF składa się z rdzenia (miasta lub, jak w przypadku Górnego Śląska czy Trójmiasta, kilku graniczących ze sobą miast) i strefy zewnętrznej
(gmin sąsiadujących z rdzeniem, objętych jego oddziaływaniem). Określając granice MOF bierze się pod uwagę na przykład infrastrukturę komunalną czy miejsce pracy mieszkańców. Oprócz MOF-ów obejmujących miasta
wojewódzkie mogą istnieć obszary o charakterze lokalnym (np. Sanok – Lesko w województwie podkarpackim). Wydzielenie MOF-ów umożliwia lepsze zaplanowanie inwestycji, w tym w zakresie transportu czy energetyki.
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Miks energetyczny – struktura wytwarzania i zużywania energii według
jej źródeł. Optymalny miks energetyczny uwzględnia dywersyfikację źródeł
energii (czyli różnorodność jej pochodzenia, np. import z różnych krajów
i własną produkcję) oraz duży udział źródeł odnawialnych.
Millenialsi (pokolenie Y) – osoby urodzone w latach 80. i 90. XX wieku, czyli wchodzące w dorosłość na przełomie tysiącleci (stąd nazwa). Charakterystyczne dla tej grupy wiekowej jest oswojenie z technologią cyfrową (jest
ona dla millenialsów czymś normalnym, wzrastali wśród niej) i silne przekonanie o własnej sprawczości. W porównaniu do pokolenia swoich rodziców millenialsów cechuje większa mobilność, mniejsze dążenie do posiadania (a większe do zdobywania nowych doświadczeń), większe oczekiwania
co do jakości życia i wyższe mniemanie o sobie.
Mobility-as-a-service – koncepcja, według której przemieszczenie osoby
z punktu A do punktu B jest jedną usługą, niezależnie od liczby wykorzystanych środków transportu. W tradycyjnym modelu każdy odcinek drogi pokonywany jednym typem pojazdu jest traktowany oddzielnie (np. podróżny znajduje w rozkładzie jazdy kolei dogodny pociąg do miasta X, a ze stacji końcowej rusza na poszukiwanie przystanku autobusowego – każdy odcinek ma osobną ofertę przewoźnika, osobny bilet itd.). W koncepcji Mobility-as-a-service do dyspozycji podróżnego są aplikacje umożliwiające zaplanowanie całej podróży i zapłacenie za nią bez konieczności kupowania
osobnych biletów, przez co korzystanie z transportu zbiorowego jest wygodniejsze, szybsze i tańsze od własnego pojazdu – podróżny przemieszcza
się po prostu łatwiej.
Multimodalność – korzystanie z różnych środków transportu przy przewozie towaru lub ludzi. Przykład: mieszkaniec aglomeracji dojeżdża pociągiem
do centrum, a tam porusza się rowerem miejskim – bezproblemowe korzystanie z takiej możliwości wymaga jednak zintegrowania różnych systemów
transportu (na przykład tworzenia hubów transportowych).
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Odnawialne źródła energii (OZE) – źródła energii, których wykorzystanie
nie powoduje ich długotrwałego zużycia (np. energia grawitacyjna wody,
energia wiatru, energia słoneczna, biopaliwa i energia geotermalna). Zaletą OZE jest ich wpływ na środowisko – minimalny lub znacznie mniej szkodliwy od źródeł nieodnawialnych (którymi są paliwa kopalne: ropa naftowa, gaz ziemny czy węgiel). Ograniczeniem OZE jest póki co ich niestabilność (na przykład z energii wiatrowej można korzystać wtedy, gdy wieje
wiatr, nie można zgromadzić jej w dużej ilości „na zapas”). Prace nad metodami magazynowania energii z OZE na wielką skalę dopiero trwają.
Ogniwo paliwowe – ogniwo wytwarzające energię elektryczną w wyniku
reakcji utleniania dostarczanego paliwa (najczęściej wodoru), czyli bez konieczności wcześniejszego ładowania energii (jak dzieje się to w przypadku klasycznych ogniw galwanicznych). Ogniwa paliwowe są podstawą zasilania pojazdów napędzanych wodorem.
Pojazd autonomiczny (pojazd bezzałogowy) – pojazd sterowany przez
komputer. Pojazd taki sam przemieszcza się do wskazanego punktu korzystając z nawigacji satelitarnej, a liczne zainstalowane czujniki pozwalają
wykrywać przeszkody, dostosowywać trasę i prędkość do aktualnych warunków, parkować itd. Wykorzystywane jest uczenie maszynowe. Na razie
pojazdy autonomiczne są jeszcze w fazie testów; w różnych krajach wprowadzono już przepisy umożliwiające testowanie pojazdów bezzałogowych
na drogach publicznych. W Polsce, zgodnie z ustawą o elektromobilności, testowany pojazd autonomiczny musi mieć kierującego, który w każdej chwili może przejąć kontrolę nad tym pojazdem. Przykładem pojazdów autonomicznych są też bezzałogowe pociągi metra w niektórych miastach świata.
Pojazd elektryczny – pojazd napędzany wyłącznie silnikiem elektrycznym
zasilanym z przewożonych baterii. Do kategorii tej należą też rowery elektryczne, w których silnik elektryczny wspomaga siłę mięśni rowerzysty.
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Pojazd hybrydowy – pojazd mający zainstalowane dwa systemy napędowe: spalinowy i elektryczny. Samochody hybrydowe dzielą się
dodatkowo na BEV (bateria elektryczna jest doładowywana wyłącznie w czasie jazdy z napędem spalinowym) i PHEV zwane także „hybrydami plug-in” (bateria może być ładowana także z zewnątrz, z sieci elektroenergetycznej). Ustawa o elektromobilności uznaje za pojazdy hybrydowe tylko te, które można podłączyć do zewnętrznego
źródła zasilania (czyli hybrydy plug-in).
Pojazd napędzany wodorem – pojazd zasilany ogniwami paliwowymi. Zaletą samochodów wodorowych (w porównaniu do samochodów spalinowych) jest emitowanie wyłącznie pary wodnej. W Polsce
jak dotąd (sierpień 2018) nie ma jednak żadnej infrastruktury do ładowania wodoru, a w konsekwencji ani jednego zarejestrowanego
pojazdu tego typu.
Prosument – osoba, która jest jednocześnie konsumentem i producentem danego dobra (na przykład energii). Termin ten spopularyzował Alvin Toffler w książce „Trzecia fala” (1980). W przypadku energii prosumentami są użytkownicy, którzy sprzedają do sieci elektroenergetycznej nadwyżki energii pozyskanej lokalnie (przede wszystkim z OZE).
Punkt ładowania – urządzenie umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego lub hybrydowego (odpowiednik dystrybutora w stacji paliw). Według ustawy o elektromobilności punkty ładowania dzielą się na punkty o dużej mocy (tzw. szybkie ładowarki,
powyżej 22 kW) i punkty o normalnej mocy (pozostałe). Za punkt ła-
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dowania nie uważa się urządzeń o mocy do 3,7 kW zainstalowanych poza
ogólnodostępnymi stacjami ładowania (np. w budynkach mieszkalnych).
W użyciu jest kilka typów takich urządzeń, różniących się rodzajem prądu
(stały i zmienny), standardem wtyczki, napięciem i mocą, a w konsekwencji szybkością ładowania. Szybka ładowarka umożliwia naładowanie samochodu elektrycznego do 80% pojemności baterii (około 150 km zasięgu)
w ciągu kilkudziesięciu minut; czas ładowania i zasięg zależą od modelu
samochodu i użytej baterii. Wolne ładowarki umożliwiają to w ciągu kilku
godzin. Podłączenie samochodu elektrycznego do zwykłego gniazda (na
przykład w domu) umożliwia naładowanie baterii w takim samym stopniu
w ciągu kilkunastu godzin.
Rower cargo (rower transportowy, rower towarowy) – rower przystosowany do przewozu towarów. Może mieć dwa lub trzy koła oraz napęd klasyczny lub elektryczny. Ze względów prawnych szerokość roweru cargo nie
może przekraczać 90 cm (w przeciwnym razie staje się on wózkiem rowerowym). Rowery cargo są tańszym i szybszym środkiem transportu towarów, niż samochód w tzw. dostawie ostatniej mili (last mile delivery).
Rower elektryczny – rower z dołączonym silnikiem elektrycznym. Najpopularniejszym rodzajem roweru elektrycznego (a w Polsce jedynym uważanym za taki rower z punktu widzenia prawa o ruchu drogowym) jest tzw.
pedelec, w którym silnik elektryczny ma jedynie charakter pomocniczy i
działa tylko pod warunkiem naciskania pedałów i tylko przy prędkości nie
przekraczającej 25 km/godz. Pojazdy niespełniające tych warunków, tzw.
speed-bike, klasyfikowane są jako motorowery (wymagają wówczas odpowiednich uprawnień kierującego, rejestracji, ubezpieczenia, nie mogą jeździć po drogach dla rowerów itd.). Rower elektryczny, ograniczając wysiłek
rowerzysty, ma zastosowanie szczególnie na dłuższych trasach (na przykład
między miejscowościami), drogach ze stromymi podjazdami oraz dla osób
starszych. Ładowanie roweru elektrycznego ze zwykłego gniazda (na przykład w domu) trwa około 3 godzin, co daje zasięg około 100 kilometrów.
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Rowery miejskie II generacji – system rowerów miejskich zabezpieczonych
przed wandalizmem i kradzieżą przez przypięcie do ramy zamkiem zwalnianym po wrzuceniu monety.
Rowery miejskie III generacji – system rowerów miejskich zabezpieczonych przed wandalizmem i kradzieżą przez rejestrację użytkowników i monitorowanie stacji dokowania. Wypożyczenie roweru wymaga odblokowania go ze stacji przy użyciu specjalnej karty lub aplikacji mobilnej. Możliwość wypożyczenia i zwrotu roweru w tych samych miejscach (stacjach dokowania) czyni ten system szczególnie przydatnym dla tzw. daily communers (osób przemieszczających się codziennie na tej samej trasie, np. dom
– praca – dom) oraz pozwala w pełni zintegrować go z całym systemem
transportu publicznego.
Rowery miejskie IV generacji – system rowerów miejskich zabezpieczonych przed wandalizmem i kradzieżą przez wbudowanie urządzeń blokujących koła i monitorujących pozycję w same rowery (co umożliwia ich
znajdowanie przez aplikację mobilną oraz zostawianie rowerów po użyciu
w dowolnym miejscu). Korzystanie z tego systemu wymaga od użytkownika posiadania smartfona z dostępem do Internetu. Brak konieczności
stawiania stacji dokujących umożliwia wykorzystanie tego typu rowerów
w prywatnych systemach bike-sharingu. Z drugiej strony system taki wymaga od operatora odszukania i transportu rowerów pozostawionych w oddalonych, mniej uczęszczanych miejscach.
Free-float – sposób udostępniania rowerów miejskich (bike-sharingu) bez
stacji dokujących. Ma zastosowanie przede wszystkim na określonych, zamkniętych obszarach (na przykład w kampusach uniwersyteckich) oraz obszarach, w których stawianie stacji dokujących jest utrudnione lub niemożliwe (na przykład w zabytkowych dzielnicach).
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Smog – współwystępowanie mgły i zanieczyszczenia powietrza pyłami
i szkodliwymi związkami chemicznymi. Głównym źródłem zanieczyszczeń
jest przede wszystkim niewłaściwe ogrzewanie (paliwa stałe niskiej jakości, nieefektywne kotły) i transport (spaliny, ale także starte opony i klocki
hamulcowe). Do wystąpienia tego zjawiska konieczne są też czynniki naturalne (odpowiednie ukształtowanie terenu, temperatura i wilgotność powietrza oraz brak wiatru). Nazwa pochodzi od angielskich słów „smoke”
(dym) i „fog” (mgła). Ze względu na skład (cząstki pyłów o bardzo małych
rozmiarach z łatwością przenikające przez komórki ciała, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne jak benzo(a)piren i dioksyny, metale ciężkie) smog jest niezwykle
szkodliwy dla zdrowia. Zwiększa zachorowalność na nowotwory, choroby
układu oddechowego i układu krążenia, odpowiada za niską wagę urodzeniową i uszkodzenie płodów. Szacuje się, że tylko w Polsce na choroby spowodowane zanieczyszczeniem powietrza każdego roku umiera przedwcześnie około 40.000 osób. Sposobem zmniejszenia smogu jest modernizacja ogrzewania i zamiana transportu na nisko-, a docelowo zeroemisyjny.
Społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility,
CSR) – koncepcja zakładająca uwzględnianie w strategii przedsiębiorstw
nie tylko interesów ekonomicznych, ale także społecznych i środowiskowych. Działania proekologiczne są jednym z aspektów wdrażania CSR, przy
czym powinny wynikać ze strategii firmy i jej wartości, a nie tylko odpowiadać na bieżące trendy.
Stacja dokowania – miejsce, w którym można wypożyczyć i zwrócić rower
miejski w bike-sharingu. Najczęściej ma formę metalowego stojaka na rowery ze słupkiem (tzw. totemem) zawierającym terminal do komunikacji z
systemem wypożyczeń. W zależności od wybranego przez miasto systemu
do wypożyczenia potrzebna jest specjalna osobista karta (czasem zintegrowana z biletem aglomeracyjnym) lub aplikacja mobilna. Stacje dokowania
są zbędne w przypadku rowerów IV generacji.
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Stacja ładowania – urządzenie obejmujące co najmniej jeden punkt ładowania (ze stanowiskiem postojowym, oprogramowaniem umożliwiającym
świadczenie usług ładowania i instalacją prowadzącą do przyłącza elektroenergetycznego). Stacja może być związana z obiektem budowlanym lub
stanowić obiekt wolnostojący. Jeżeli punkt ładowania można porównać do
pojedynczego dystrybutora, to stacje ładowania byłyby odpowiednikiem
stacji paliw (przy czym nie wymagają one żadnych pracowników obsługi).
Strefa czystego transportu – zgodnie z ustawą o elektromobilności obszar,
do którego ograniczony jest wjazd pojazdów innych niż elektryczne oraz napędzane wodorem lub gazem ziemnym. Z ograniczeń zwolnione są pojazdy
mieszkańców oraz określonych służb publicznych. Strefę ustanawia uchwała rady gminy, określająca również sposób organizacji ograniczenia. Granice strefy oznacza się znakami drogowymi, zaś naruszenie ograniczeń podlega karze grzywny. Pierwotny projekt ustawy przewidywał możliwość nakładania opłat na pojazdy wjeżdżające do strefy, zostało to jednak wycofane
w toku prac parlamentarnych.
Strefa niskoemisyjna (Low Emission Zone, LEZ) – obszar, w którym używanie pojazdów zanieczyszczających środowisko jest ograniczone przez opłaty, zakazy wjazdu itp. Ze względu na cel (poprawa jakości powietrza) strefy
takie obejmują najczęściej centra miast. Ruch pojazdów spalinowych w takiej strefie jest dopuszczalny pod warunkiem spełnienia określonych norm
emisji, w przeciwnym razie kierowcy podlegają wysokim opłatom, co ma
ich zniechęcać do wjazdu.
Strefa zeroemisyjna (Zero Emission Zone, ZEZ) – obszar, w którym zabronione jest używanie pojazdów z silnikiem spalinowym (także hybrydowych). Dozwolone są tam tylko pojazdy elektryczne i rowery oraz ruch pieszy. Ze względu na cel (poprawa jakości powietrza) strefy takie obejmują
najczęściej centra miast.
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Telemedycyna – świadczenie usług medycznych na odległość dzięki technologii umożliwiającej przesyłanie parametrów medycznych
i zdjęć wysokiej jakości w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe
jest zdalne postawienie diagnozy przez lekarza, a nawet zdalne wykonanie operacji.
Uber – aplikacja mobilna (udostępniona przez amerykańskie przedsiębiorstwo o tej samej nazwie) służąca kojarzeniu pasażerów z kierowcami w celu zamówienia usługi transportowej. Ponieważ firma
Uber jest tylko pośrednikiem (a właściwie dostawcą aplikacji), a kierowcy zwykle nie są zawodowymi przewoźnikami, działalność taka
jest konkurencją dla korporacji taksówkowych, przez co jest przez nie
krytykowana, a nawet zwalczana.
Uczenie maszynowe (machine learning) – samodzielne doskonalenie się urządzeń (systemów) dzięki danym uzyskanym w ciągu ich
działania. Tak, jak człowiek uczy się przez zdobywane doświadczenie,
tworząc na jego podstawie nową wiedzę, tak urządzenia wykorzystujące uczenie maszynowe same tworzą, dzięki przetwarzaniu kolejnych danych, algorytmy postępowania w nowych sytuacjach. Przykładami wykorzystania uczenia maszynowego są systemy do rozpoznawania mowy, rozpoznawania pisma, rozpoznawania chorób na podstawie objawów, automatycznego sterowania pojazdami i wiele innych. Rozwój uczenia maszynowego jest częścią prac nad tzw. sztuczną inteligencją.
Ustawa o elektromobilności – ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych, obowiązująca w Polsce
od lutego 2018 roku. Przewiduje m.in. budowę infrastruktury dla pojazdów elektrycznych (6400 punktów ładowania do końca 2020 roku)
oraz wprowadza zachęty do ich nabywania. Dla władz samorządowych ustawa oznacza m.in. obowiązki związane z budową infrastruktury do ładowania samochodów, zwiększenie udziału pojazdów elektrycznych we flocie urzędów i autobusów zeroemisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym, a także możliwość wyznaczania stref
czystego transportu.
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V2G (Vehicle-to-grid, Interfejs Pojazd-Sieć) – technologia umożliwiająca
dwukierunkowy przepływ energii między siecią elektroenergetyczną i pojazdem elektrycznym oraz zdalne sterowanie tym przepływem. W takim
systemie pojazd może być nie tylko ładowany, ale też sprzedawać zmagazynowaną energię do sieci.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – forma współpracy samorządów lokalnych współfinansowanej ze środków europejskich. Polega na
wspólnej realizacji przedsięwzięć dotyczących różnych jednostek administracyjnych (na przykład budowy dróg) w ramach Miejskich Obszarów
Funkcjonalnych.
Zrównoważony rozwój – koncepcja, według której potrzeby życiowe obecnego pokolenia powinny być zaspokajane stosownie do obecnego rozwoju cywilizacyjnego, bez zmniejszania szans przyszłych pokoleń. Najprostszym przykładem zrównoważonego rozwoju jest gospodarka leśna zakładająca wycinanie takiej ilości drzew, jaka jest jednocześnie sadzona, aby las
dostarczał drewna, ale nie uległ likwidacji. W szerszym znaczeniu zrównoważony rozwój zakłada równowagę wzrostu gospodarczego, poziomu życia
oraz dbałości o środowisko i jego zasoby.

79

Rowery 2.0. Droga do smart city? raport

RoweRy 2.0

Droga Do smart city?
raport

©Copyright by Instytut Jagielloński 2018
Warszawa, listopad 2018
Instytut Jagielloński
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115
00-514 Warszawa
jagiellonski.pl
instytut@jagiellonski.pl
ISBN 978-83-60559-07-9

80

