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Abstrakt 
 
Do analizy mobilności w miastach zastosowano podejście systemowe, z 
punktu widzenia funkcjonalności i usług. Przedstawiono koncepcje i 
środki transportu, które będą prawdopodobnie dominować w 2050 r. 
Źródłem większości innowacji w dziedzinie mobilności w miastach będzie 
przekształcenie dawnych koncepcji z użyciem TIK: warunkiem pomyślnej 
realizacji przedsięwzięć będzie nie tyle „twarda” infrastruktura techniczna 
lub nowe pojazdy, ile „miękkie” środki zarządzania obejmujące 
zrozumienie zachowań zainteresowanych stron i zarządzanie systemem 
w sposób zintegrowany, efektywny i dynamiczny (na bieżąco). Nowe 
źródła energii dla pojazdów to zmiany taktyczne, bez wpływu na fizyczne 
lub funkcjonalne aspekty pokonywania odległości z daną prędkością. 
 
Kwestie objęte niniejszą notatką przedstawiono i omówiono podczas 
warsztatów „Przyszłość transportu”, które odbyły się w Parlamencie 
Europejskim w dniu 2 grudnia 2009 r. 
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WYKAZ SKRÓTÓW 

AGT System transportu automatycznego (ang. Automated Guideway 
Transit) 

AMW Chodniki ruchome o zmiennej prędkości (ang. Accelerating 
Moving Walkways) 

<A> Wysokowydajna komunikacja autobusowa, np. netbus 

(A) Tradycyjna komunikacja autobusowa 

(a) Dzielnicowa komunikacja autobusowa 

BiCiNg Marka ogólnodostępnych rowerów w Barcelonie; słowo to samo w 
sobie nic nie znaczy, ale „bici” oznacza „rower” po hiszpańsku i 
katalońsku, a BCN to skrótowa nazwa lotniska w Barcelonie 

BLIP Pas autobusowy z okresowym pierwszeństwem (ang. Bus Lane 
with Intermittent Priority); autorem koncepcji jest C.F. Daganzo, 
Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley; odpowiednik IBL 

BRT Szybka komunikacja autobusowa (ang. Bus Rapid Transit) 

Wspólne 
korzystanie z 
samochodów 

Zwiększenie liczby pasażerów samochodów poprzez wspólne 
użytkowanie samochodu przez kilka osób na danej trasie; 
pasażerowie mogą ustalić miejsce zbiórki np. na parkingu typu 
park&pool 

System 
wypożyczania 
samochodów 

Czasowy wynajem samochodów w trybie godzinowym, dobowym 
itp. z zastosowaniem automatycznego systemu odbioru i zwrotu 
samochodów na parkingu; rezerwacje składa się drogą 
telefoniczną lub internetową, a za klucz do samochodu służy karta 
elektroniczna; zamiast (wysokich) kosztów stałych i zmiennych, 
jakie zwykle wiążą się z posiadaniem nieużytkowanego przez 
większość czasu samochodu, ponosi się wyższe koszty zmienne 
jedynie wówczas, gdy samochód jest potrzebny (pod warunkiem 
że wypożyczalnia gwarantuje dostępność samochodów); system 
wypożyczania samochodów może być korzystny dla 
użytkowników pokonujących rocznie samochodem mniej niż 5 
000 km 

AKK Analiza kosztów i korzyści 

CBD Centralna dzielnica biznesowa miasta (ang. Central Business 
District) 

Taksówki 
zbiorowe 

Taksówki, których kierowcy zabierają i przewożą wielu klientów 
naraz (maksymalnie cztery osoby zwykłym samochodem, do 
dziewięciu osób vanem, a jeszcze więcej mikro- lub minibusem), 
obecne w krajach zarówno rozwijających się, jak i rozwiniętych  

DART System transportu na telefon (ang. Dial-a-Ride Transit) 

DRT System transportu na żądanie (ang. Demand Responsive Transit) 

KE Komisja Europejska 
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EBI Europejski Bank Inwestycyjny 

GPS Globalny system pozycjonowania (ang. Global Positioning 
System); w przyszłości w Europie – Galileo 

HOV Pojazdy przewożące wielu pasażerów (ang. High Occupancy 
Vehicles) 

HT Osobisty środek transportu (ang. Human Transporter); dotyczy 
hulajnogi elektrycznej Segway 

IBL Okresowy pas autobusowy (ang. Intermittent Bus Lane); autorem 
koncepcji jest J.M. Viegas, Lizbona; odpowiednik BLIP 

TIK Technologie informacyjno-komunikacyjne 

ICE Silnik spalania wewnętrznego 

ITS Inteligentne systemy transportowe 

IST Informacja w systemach transportowych; szczególny przypadek 
ITS, w którym „inteligencja” wciąż wymaga udowodnienia 

IVI Wzajemne oddziaływanie infrastruktury i pojazdów 
(ang. Infrastructure-to-Vehicle Interaction) 

LRT Szybki tramwaj (ang. Light Rail Transit) 

<M> Metro 

MFD Makroskopowy diagram fundamentalny (ang. Macroscopic 
Fundamental Diagram); dotyczy ruchu w miastach 

Netbus Sieć BRT w europejskim mieście 

OECD 

PPP 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

Partnerstwo publiczno-prywatne 

PRT System szybkiego transportu indywidualnego (ang. Personal 
Rapid Transit) 

<K> Kolej dojazdowa 

B+R+i+r Badania, rozwój, innowacje i realizacje 

B&R Badania i rozwój 

RMP Osoba o ograniczonej sprawności ruchowej (ang. Reduced-
Mobility Person) 

<T> Tramwaj 

TDM Zarządzanie zapotrzebowaniem na usługi transportowe (ang. 
Transport Demand Management) 

UITP 

UM 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego 

Mobilność w miastach 

VVI Wzajemne oddziaływanie pojazdów (ang. Vehicle-to-Vehicle 
Interaction) 
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„Duże wiry mają małe wirki, 

Które żyją z ich prędkości, 
A te małe wirki mają mniejsze wirki, 

I tak do lepkości” 
 

— Lewis Fry Richardson 
 
 

1. TRANSPORT NA OBSZARACH MIEJSKICH  

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA 

 Mobilność w miastach (UM) podlega zmianie koncepcyjnej (przebudowie) oraz 
wymaga reorganizacji i podejścia systemowego, tak aby współgrać z planowaniem 
miejskim i TIK. 

 Należy rozważyć rewaloryzację ulicy jako rzadkiego dobra publicznego w 
europejskich miastach. 

 Nacisk należy położyć na rolę przyjaznych ludziom miast jako siły napędowej 
integracji społecznej w Europie. 

 Względy społeczne prowadzą do powstania nowych koncepcji UM. 

 Zrównoważona mobilność w miastach musi obejmować „biznesową” perspektywę 
operatorów (transport publiczny, załadunek i rozładunek towarów) i perspektywę 
zachowań zainteresowanych stron (użytkowników, operatorów i administracji), w 
tym wyobrażenia użytkowników na temat usług. 

 Transport publiczny należy zaprojektować tak, aby mógł konkurować z pojazdami 
prywatnymi pod względem czasu i jakości transportu „od drzwi do drzwi” 
(niezawodność, wygoda itp.). 

 Opłata zatłoczeniowa zamienia czas spędzany przez ludzi na czekaniu w pieniądze, 
które można wykorzystać do rozpowszechniania idei mobilności zgodnej z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Optymalna polityka to połączenie opłat i ograniczeń. 

 Opłata parkingowa to namiastka opłaty zatłoczeniowej. Duże parkingi powinny 
przeobrazić się z nieruchomych, biernych, przygnębiających „składów” samochodów 
w tętniące życiem terminale mobilności, które przynoszą użytkownikom wartość 
dodaną (sklepy, platformy e-commerce, myjnie i warsztaty samochodowe itp.), a 
ponadto łączą transport samochodowy z transportem pieszym. 

 Uniwersalny makroskopowy diagram fundamentalny (MFD) dla ruchu w miastach 
umożliwi regulację ruchu w europejskich miastach oraz zmianę obowiązującej logiki 
sygnalizacji świetlnej i modeli symulacyjnych. 

 Wysokowydajne autobusy wprowadzone w przyjaznych ludziom miastach (netbus) 
działać będą w ramach sieci, zapewniając konkurencyjną podaż usług w porównaniu 
z tramwajami. 

 TIK nie prowadzą do powstania inteligentnych systemów transportowych (ITS) w 
sposób automatyczny. „Inteligencję” należy stworzyć w oparciu o wiarygodne naukowo 
badania i innowacje. 
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1.1. Mobilność w miastach w przebudowie 
 
XXI wiek będzie pierwszym w historii stuleciem miejskim, a zmiana ta – wraz z 
możliwościami wynikającymi z TIK oraz problemami społeczeństwa, środowiska, energetyki 
i bezpieczeństwa – pociąga za sobą potrzebę zmiany koncepcji. Planiści miejscy, 
inżynierowie transportu, politycy i użytkownicy powinni przemyśleć koncepcję 
mobilności w miastach z zastosowaniem podejścia systemowego, 
ukierunkowanego na jej reorganizację. 
 
Zjawisko mobilności (ludzi, towarów, informacji i usług) występuje w przestrzeni 
gospodarczej. W planowaniu miejskim jako takim sieci przepływów i usług należy uważać 
za szkielet integracji społecznej. Omawiając myślenie ukierunkowane na sieciowość w 
planowaniu miejskim i regionalnym, Gabriel Dupuy (2008 r.) na nowo ukazał wkład 
Ildefonsa Cerdy, hiszpańskiego inżyniera budownictwa lądowego, który zaprojektował 
rozwój Barcelony w 1859 r., a w 1867 r. wprowadził „naukę społeczną” planowania 
miejskiego. Dupuy podważa nieruchomą wizję miast przedstawioną w ogólnych planach 
zagospodarowania przestrzennego. Gruntownej przebudowy wymagają również 
międzystrefowe modele mobilności opracowane pod koniec lat 50. XX w. Choć szybkość 
komputerowego przetwarzania danych i ich aktualność, będące zasługą TIK, pozwalają 
przeprowadzać „mikrosymulacje w czasie rzeczywistym”, często służą one jedynie 
odtwarzaniu tej samej przestarzałej filozofii, tyle że szybciej. 
 
Miasta rozrastają się (eksurbanizacja) za sprawą korzyści aglomeracji i bliskości 
(Thisse, 2009 r.), które wiążą się z szybkością rozwoju mobilności. W miastach 
wprowadzono szybki transport, który z kolei doprowadził niemal do ich klęski z uwagi na 
zamęt w celach i środkach. W miastach pojawił się również transport długodystansowy, 
który stał się jednym z czynników w transporcie „od drzwi do drzwi” i stworzył potrzebę 
integracji. Europejskie zespoły miejskie nie są zaprojektowane tak, aby przyjmować 
olbrzymią liczbę samochodów osobowych i ciężarowych (wraz z ich potrzebami 
parkingowymi i zachowaniami w godzinach szczytu), choć to właśnie miasta stoją za 
rozwojem transportu samochodowego. 
 
Nie ulega wątpliwości, że o przyszłym kształcie mobilności w europejskich miastach 
zadecyduje kilka tendencji. Tendencje te są „oczywiste”, ponieważ z politycznego punktu 
widzenia nie można ich pominąć:  

 mieszkańcy chcą odzyskać ulice jako przestrzeń publiczną stanowiącą część 
naturalnego środowiska ekosystemu miejskiego; 

 wzrost liczby użytkowników transportu oznaczać będzie utrzymanie w 
europejskich miastach niektórych niewydajnych środków transportu (pod 
względem przestrzeni, kosztów ekologicznych lub bezpieczeństwa); 

 demokratyzacja priorytetów dotyczących przepływu pasażerów zmieni 
lub może zmienić dorozumianą hierarchię, w której uprzywilejowane miejsce 
zajmują samochody, mające przewagę pod względem czasu i przestrzeni nad 
innymi środkami transportu (wg jednostki pasażer-km); 

 istnieje potrzeba rozpowszechniania wydajnego systemu transportu publicznego, 
który jest dostatecznie konkurencyjny pod względem czasu, kosztów i jakości w 
porównaniu z transportem samochodowym, aby w sposób naturalny osiągnąć 
przewagę; 

 niezbędne są wzbogacenie miast o różnorodność i mniejszości oraz ich 
poszanowanie; 

 miasta należy postrzegać przez pryzmat integracji społecznej. 
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Mobilność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju powinna być zgodna z kilkoma 
ogólnymi zasadami, które nie są niczym innym jak wynikiem ekstrapolacji wartości 
„cywilizowanego” społeczeństwa w dziedzinie:  
 

– różnorodności, 
– tolerancji, 
– współistnienia, 
– eliminacji barier, 
– poszanowania i akcji afirmacyjnej (dyskryminacji pozytywnej) dla 

mniejszości społecznych, 
– dobrobytu, 
– społeczeństwa informacyjnego, 
– prawa dostępu, 
– sprawiedliwości i spójności społecznej itp.  

 
Jednym słowem mowa o społeczeństwie ludzi. Pustkę w analizie i zrozumieniu potrzeb 
miasta pogłębiają ograniczenia w obowiązującym prawie i brak „realnego” planowania1. W 
tabeli 1 przedstawiono przebudowę, której podlega obecnie mobilność w miastach.  
 
 

Tabela 1:   Nowe koncepcje mobilności w miastach 

Dawne koncepcje Nowe koncepcje 
Funkcjonalizm Zrównoważony rozwój 
Miasto rozlane (eksurbanizacja) Miasto zwarte 
Szczególne typy przeznaczenia 
gruntów 

Miasto wielofunkcyjne 

Bezpośrednie koszty eksploatacji Zielona rachunkowość 
Dojazdy do pracy Mobilność w kształcie chmury 
Wymuszona mobilność (zmiana 
miejsca zamieszkania) 

Codzienna mobilność 

Polityka transportowa Polityka mobilności i prawo dostępu 
Duże odległości Bliskość 
Podłużne wykorzystanie ulic Wykorzystanie ulic poprzecznych 

Źródło: Noy, 2001 r. 
 
Niektóre z kluczowych zasad zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, takie jak 
zintegrowane użytkowanie gruntów i minimalna gęstość zabudowy, zapewniają 
masę krytyczną zapotrzebowania na mobilność (co z kolei ułatwia zapewnienie 
odpowiedniej podaży usług miejskiego transportu publicznego), szerząc przy tym ideę 
samoograniczenia w miejscowym środowisku, osiągalnego za sprawą ekomobilności i 
rozwiązań zmniejszających natężenie ruchu. 
 
Każdej działalności miejskiej powinien towarzyszyć plan mobilności zgodnej z 
zasadami zrównoważonego rozwoju. Trudno zrozumieć działania wspierające, które 
skutkują dużą mobilnością, jeżeli nie towarzyszy im polityka zarządzania 
zapotrzebowaniem na usługi transportowe (TDM). Ustawa o mobilności (2003 r.) i 
dekret o rozwoju mobilności (2006 r.) rządu Katalonii w Hiszpanii to przykłady 

                                          
1  Planowanie to racjonalny proces podejmowania decyzji, który obejmuje analizę systemu (i zrozumienie 

jego zachowań) i efektywny rozdział zasobów zgodnie z celami przyszłego scenariusza. Podstawą 
dobrego planowania są systematyczne procesy tworzenia i oceniania alternatywnych sposobów 
osiągnięcia celów. 
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ustawodawstwa, które wprowadza dobre praktyki w planowaniu, w projektowaniu i we 
wdrażaniu lepszej mobilności w miastach, oraz – jako takie – przykłady próby rozwiązania 
problemu „brakującego ogniwa” pomiędzy mobilnością a urbanistyką. 
 
Aby mobilność w miastach zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju była 
osiągalna i mogła zostać pomyślnie wdrożona, musi obejmować „biznesową” 
perspektywę operatorów (transport publiczny, załadunek i rozładunek towarów) i 
perspektywę zachowań zainteresowanych stron (użytkowników, operatorów i 
administracji), w tym wyobrażenia użytkowników na temat usług. 
 
Aby przestać być „dobrem podrzędnym”2, transport publiczny powinien być 
konkurencyjny w stosunku do transportu samochodowego pod względem czasu i 
jakości transportu „od drzwi do drzwi” (niezawodność, wygoda itp.). Czynnik jakości 
może być tak naprawdę niezbędny dla przetrwania miejskiego transportu publicznego w 
Europie: niektóre inwestycje w kolej miejską (tramwaje, metro, kolej dojazdową) uzasadnia 
nie tyle jej funkcje transportowe, podlegające analizie kosztów i korzyści, ile jedynie 
względy strategiczne lub wartości dotyczące jakości życia. 
 
Niemniej, choć dostrzegamy potrzebę przyjęcia systematycznego i kompleksowego 
podejścia, wciąż planujemy sektorowo: z jednej strony transport publiczny, z drugiej 
strony ruch drogowy, a inne środki transportu to „resztki” uważane za mniej istotne z 
punktu widzenia koncepcji, pomimo że około jedną trzecią odległości, których pokonanie 
zajmuje ponad pięć minut, przebywa się pieszo w wielu europejskich miastach.  
 
Postrzeganie ulicy jako rzadkiego dobra publicznego wiąże się z jej demokratyzacją. W 
związku z ogromnym ruchem samochodowym „prawo” do pozostawiania samochodów na ulicy 
lub czasowego „wynajmowania” przestrzeni ulicznej jako parkingu budzi wątpliwości. 
Zastanawiamy się, dlaczego ulice publiczne za darmo „wynajmuje się” lub udostępnia pod 
duże obiekty prywatne takie jak pojazdy, choć zdrowy rozsądek zakazuje wykorzystywania 
ulic do przechowywania innych dużych obiektów prywatnych (takich jak meble, namioty itp.). 
Możemy wręcz postawić pytanie, czy ktokolwiek (mieszkaniec) w mieście powinien mieć 
„prawo” do zakupu pojazdu prywatnego bez uprzedniego rozwiązania problemu jego 
parkowania (w CBD niektórych europejskich miast obowiązuje zakaz budowy budynków 
mieszkalnych z miejscami parkingowymi w celu zmuszenia mieszkańców do korzystania z 
transportu publicznego lub uiszczania bardzo wysokich opłat parkingowych). 
 
Mieszkańcy mają prawo dostępu do usług (żywności, opieki zdrowotnej, edukacji, 
wypoczynku itp.) i rynku pracy. Racjonalna pomoc społeczna zapewnia minimalną jakość 
mobilności dla wszystkich gwoli sprawiedliwości, ale traktowanie bardzo wysokiej jakości usług 
jako darmowych nie jest realistyczne, podobnie jak nie opłaca się ich utrzymywać z wysokich 
dotacji. 
 
Istnieje mikroekonomiczne uzasadnienie dotacji na miejski transport publiczny: koszt 
krańcowy (koszt transportu dodatkowego pasażera autobusem, tramwajem lub metrem) jest 
niższy od kosztów przeciętnych; optimum systemu to punkt równowagi pomiędzy dużym 
popytem a kosztami krańcowymi: łączne przychody nie pokrywają kosztów eksploatacji 
(będących kosztami przeciętnymi). W związku z tym optimum społeczne oznacza działalność 
przy dużym popycie, ale poniżej kosztów przeciętnych, i wymaga dotacji równej okresom 

                                          
2  Dobro podrzędne to dobro, na które popyt spada wraz ze wzrostem dochodu. W podręcznikach ekonomii 

podaje się następujące przykłady dóbr podrzędnych: spożycie ziemniaków w codziennej diecie, popyt na 
używaną odzież i korzystanie z transportu publicznego. Podrzędne środki transportu mają zwykle 
bardziej zrównoważony charakter. 
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popytu, które mają zostać objęte dotacją w wysokości różnicy pomiędzy kosztem przeciętnym 
a kosztem krańcowym. 
 
Odwrotnie jest natomiast w przypadku systemów ruchu drogowego: koszty przeciętne są 
niższe od (społecznych) kosztów krańcowych (w obu przypadkach następuje paraboliczny 
wzrost wraz z popytem), co skłania do zwiększania liczby użytkowników na ulicy w 
porównaniu z optimum społecznym. Efekty zewnętrzne ruchu samochodowego 
(zanieczyszczenie i zmiana klimatu, hałas, zużycie energii, zajęcie przestrzeni miejskiej, 
wypadki itp.) należy poddać internalizacji w celu osiągnięcia punktu optimum (w którym 
korzyści krańcowe równają się kosztom krańcowym). 
 
W 1912 r., w celu osiągnięcia optimum społecznego, ekonomista Arthur C. Pigou wysunął 
koncepcję, zgodnie z którą podatek od kosztów przeciętnych (ponoszonych przez 
użytkowników) odpowiadałby wyższym (społecznym) kosztom krańcowym. Podatek Pigou 
pozwala pokryć wszystkie koszty, a decyzje użytkowników korygują rynek do stanu 
efektywności dla społeczeństwa. System (stałej) opłaty zatłoczeniowej w Londynie to 
uproszczona odmiana podatku Pigou, za sprawą której ogólna mobilność w centrum Londynu 
stała się efektywna, pomimo wysokich kosztów technicznych eksploatacji systemu (odczyt 
tablic rejestracyjnych z kamer).  
 
Zatłoczenie to efekt zewnętrzny naszych decyzji o przemieszczaniu się samochodem, 
zważywszy że nasz przejazd oznacza spowolnienie ruchu innych pojazdów. Przejawem tego 
spowolnienia jest właśnie zatłoczenie. Oczywiście efekty dla osób trzecich zależą od 
natężenia ruchu i wahają się od wartości zerowych poza godzinami szczytu do bardzo 
wysokich wartości w godzinach szczytu. William S. Vickrey zdobył NagrodęNobla w 
dziedzinie ekonomii w 1996 r. za wykazanie, że opłata zatłoczeniowa jest korzystna dla 
społeczeństwa. Maksymalną korzyścią jest to, że opłata zatłoczeniowa zamienia czas 
spędzany przez ludzi na czekaniu w pieniądze (Vickrey, 1969 r.): czas tracony z 
powodu zatłoczenia to strata społeczna; pieniądze od uczestników ruchu w zatłoczonych 
miejscach można zainwestować w mobilność w celach społecznych lub ekologicznych (lub w 
utrzymanie istniejących usług mobilności). 
 
Nakładanie opłat nie jest jedynym sposobem regulowania popytu. W niektórych krajach, w 
tym w Kolumbii, użytkowanie niektórych ulic podlega ograniczeniom w zależności od dnia 
tygodnia i tablicy rejestracyjnej (pico y placa, w tłumaczeniu dosłownym „godzina szczytu i 
tablica rejestracyjna”). Można wykazać (Daganzo, 1995 r.), że optymalna polityka to 
połączenie opłat i ograniczeń. 
 
Skutkiem nakładania opłat mogą być nierówności społeczne w popycie 
wewnętrznym (z braku alternatywnych rozwiązań dla obszaru miejskiego lub niedrogiego 
transportu publicznego) lub wśród mieszkańców o mniejszej sile nabywczej. Samorządy 
lokalne powinny zapewnić prawa tych osób do mobilności poprzez transport publiczny, 
alternatywne trasy po niższej cenie (i prawdopodobnie o dłuższym czasie podróży) lub 
„politykę rabatową”. Niemniej pamiętajmy, że posiadanie i użytkowanie samochodu 
prywatnego wiążą się z określoną wysokością dochodu, w związku z czym opłata 
zatłoczeniowa zwykle nie pociąga za sobą jakichkolwiek dalszych utrudnień dla 
osób w najtrudniejszym położeniu społecznym3, a jeżeli wpływy przeznacza się na 
poprawę mobilności, osoby w trudnym położeniu również korzystają z opłaty 
zatłoczeniowej. 
 

                                          
3  W mieście o odpowiedniej podaży usług transportu publicznego. Może to nie dotyczyć obszarów wiejskich 

lub słabo zaludnionych, gdzie jednak trudno o zatłoczenie z powodu małego natężenia ruchu. 
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Ponieważ samochody zajmują dużo przestrzeni ulicznej, transportując przy tym niewielką 
liczbę osób (w godzinach szczytu 1,1 pasażera na samochód, a średnio 1,3 pasażera na 
samochód), i są w powszechnym użyciu, wytwarzają duże zapotrzebowanie na przestrzeń 
parkingową (w miejscach odjazdu i przyjazdu), a także powodują zatłoczenie. Mobilnością 
samochodów można częściowo zarządzać poprzez zarządzanie parkingami: 
parkingi podziemne lub parkingi w budynkach, pomiar wykorzystania powierzchni 
parkingowej, opłata parkingowa na wszystkich ulicach w mieście, opłata parkingowa i 
polityka rotacyjna w centralnych częściach miasta, parkingowa „opłata zatłoczeniowa” itp.  
 
Duże parkingi powinny przeobrazić się z obecnie nieruchomych, biernych, przygnębiających 
„składów” samochodów w tętniące życiem terminale mobilności, które przynoszą 
użytkownikom wartość dodaną (sklepy, platformy e-commerce, myjnie i warsztaty 
samochodowe itp.), a ponadto łączą transport samochodowy z transportem pieszym. 
 
Opłata parkingowa to namiastka opłaty zatłoczeniowej. Przyjęcie „kultury 
płacenia” w mobilności prywatnej to zazwyczaj kwestia całego pokolenia4. 
Wszelkie nowe i niedawno wprowadzone rozwiązania (parkometry) należy omówić, 
zrozumieć, zaplanować i należycie uzgodnić.  
 
„Tyrania” samochodów zostanie ograniczona w większości europejskich miast, ale przejawem 
naiwności („strusia polityka”) byłby brak uznania i zrozumienia „ukrytych wartości” 
samochodów (wolność, osobowość, status itp.) i ich dodatniej roli na obszarach słabo 
zaludnionych (którą rozwijają wspólne użytkowanie pojazdów i użytkowanie pojazdów 
elektrycznych lub zasilanych energią ze źródeł odnawialnych). Tak naprawdę działania 
propagujące „bardziej ekologiczne środki transportu” (transport pieszy, rowerowy, 
publiczny) są niekompletne bez ograniczenia ruchu samochodowego.  
 
Nielinearne koszty przeciętne i krańcowe popytu na samochody oznaczają, że „rozbudowa 
sieci drogowej jako lekarstwo na zatłoczenie nie tylko jest nieskuteczna, lecz często przynosi 
także odwrotny skutek” (paradoks Mogdridge'a). W przypadku równowagi transportu 
miejskiego okazuje się, że poprawa systemu ruchu drogowego pogarsza sytuację wszystkich 
mieszkańców miasta, w tym użytkowników samochodów, będących adresatem inwestycji. 
 
Efektywność ruchu drogowego w zatłoczonych sieciach miejskich lub 
metropolitalnych daleka jest od naukowego zbadania. „Paradoks Braessa” („dodanie 
przepustowości do sieci, w przypadku egoistycznego wyboru tras przez użytkowników 
samochodów, może w niektórych sytuacjach zmniejszyć jej ogólną efektywność”) i 
najnowsze ustalenia Daganza i Geroliminisa (2008 r.) wskazują na trudności w rozwiązaniu 
problemu zatłoczonych sieci. Rysunek 1 pozwala sformułować zasadniczy wniosek: 
istnienie uniwersalnego makroskopowego diagramu fundamentalnego (MFD) dla 
ruchu w miastach, który umożliwi koncepcyjne przejście od „zatłoczenie jest potrzebne 
do regulowania zapotrzebowania na ruch drogowy” do „nic nie usprawiedliwia 
utrzymywania miasta w stanie zatłoczenia”. Wniosek ten doprowadzi do całkowitej 
zmiany logiki sygnalizacji świetlnej i wszystkich modeli mikrosymulacyjnych 
ruchu drogowego w ciągu najbliższych 20 lat5. 

                                          
4  Przykładowo w 2008 r. wprowadzono w Madrycie na dużą skalę opłatę parkingową ze skutkiem w postaci 

ogromnego niezadowolenia mieszkańców, u których nie rozwinęła się jeszcze kultura „płacenia za 
parkowanie”; doświadczenie z Barcelony wskazuje, że do wykształcenia takiej „kultury społecznej” potrzeba 
jednego pokolenia (20–30 lat). 

5  Koordynacja sygnalizacji świetlnej opiera się obecnie na ciągłości ruchu samochodów (który należy 
zrównoważyć z ruchem pieszych i ruchem pasażerów transportu publicznego); w przyszłości uwzględniać 
będzie również zagęszczenie pojazdów w danym rejonie. Modele symulacyjne wciąż opierają się na analogii 
hydraulicznej obejmującej utrzymanie torów jazdy, podczas gdy w miastach powinny przekształcić się w 
modele „komunikacji komórkowej” obejmujące utrzymanie kolejek. 
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Rysunek 1:  Makroskopowy diagram fundamentalny dla ruchu w miastach 
przedstawiający stosunek przepływu pojazdów w jednostce czasu (oś 
pionowa) do zagęszczenia samochodów w sieci ulicznej (oś pozioma) 

 
 

 
 

Źródło: Daganzo i Geroliminis (2008 r.). 
 
TIK zapewnią olbrzymią ilość informacji zbieranych w czasie rzeczywistym z 
niedrogich, niezawodnych czujników (kamery, detektory miejsc postojowych, pętlowe 
detektory ruchu drogowego, GPS i Galileo, Bluetooth w telefonach komórkowych itp.), ale 
„inteligencję” (wiarygodne naukowo badania i innowacje) wciąż należy rozwijać, aby 
stworzyć inteligentne systemy transportowe (ITS).  
 
Oprócz badań i innowacji powinniśmy wspomnieć o potrzebach szkoleniowych z 
zakresu mobilności w miastach na wszystkich szczeblach zawodowych 
(przedsiębiorstwa i samorządy lokalne) oraz edukacji zwiększającej świadomość społeczną 
(w tym w mediach i wśród polityków). Bez względu na inwestycje poczynione w ramach 
poszczególnych unijnych programów ramowych w zakresie badań wyniki nie są adekwatne 
do poniesionych kosztów. Wciąż potrzebujemy wielu badań podstawowych i 
stosowanych6(zamiast opisowej kompilacji stosowanych praktyk i powszechnej wiedzy) 
oraz współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, przedsiębiorstwami i uniwersytetami7. 
Mobilność w miastach może być w przyszłości węzłem gordyjskim zrównoważonego 
rozwoju i wzrostu w Europie, ale może być również wspólną płaszczyzną wzajemnych 
inspiracji poprzez badania interdyscyplinarne.  
 

                                          
6  Wiele unijnych przedsięwzięć „badawczych” to jedynie kompilacje badań na dany temat lub studiów 

przypadków przedstawiane jako zbiory prac tworzone z udziałem doradców. W ramach unijnych 
przedsięwzięć badawczych w dziedzinie transportu przeprowadza się bardzo mało badań podstawowych, a 
badania, które się przeprowadza, raczej nie są publikowane w czasopismach naukowych. Niektóre działania 
„ukierunkowane na produkt” mogą być bardziej udane lub zwyczajnie okazują się niepraktyczne (np. szereg 
działań w zakresie modelowania, z których część jest w toku). 

7  Źródłem badań i innowacji w dziedzinie transportu dla przedsiębiorstw i administracji publicznej powinny 
być uniwersytety, którym należy udzielać informacji zwrotnej: duże przedsiębiorstwa i instytucje powinny 
mieć dział ds. B&R, w którym pracowaliby studenci studiów doktoranckich, i utrzymywać stały kontakt z 
uniwersytetami. W perspektywie średniookresowej źródłem badań i innowacji w dziedzinie mobilności będą 
uniwersytety i ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa (operatorzy i dostawcy), instytucje, a nawet 
użytkownicy (samodzielnie lub być może w ramach konsumenckiej organizacji pozarządowej). 
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1.2. Koszty i efektywność 
 
Choć na mobilność w miastach można spoglądać z wielu perspektyw, jako punkt 
widzenia przyjmiemy funkcjonalność, która powinna być głównym kryterium, gdy 
mowa o czasie i pokonywaniu odległości.  
 
Z funkcjonalnego punktu widzenia jako uzasadnienie wielu decyzji politycznych 
podaje się progi dotyczące podstawowych zmiennych wydajności takich, jak: 
przepływy, współczynniki przyśpieszenia i zwolnienia, zwrotność, zajęcie powierzchni, 
wykorzystanie przestrzeni ulicznej, prędkość, energia (która zależy od transportowanego 
ciężaru i prędkości) itp. Przykładowo jedynie w przypadku niskich przepływów o różnej 
prędkości (gradient wynoszący co najmniej 10 km/h) może zachodzić wzajemne 
oddziaływanie w tej samej przestrzeni bez istotnego zagrożenia bezpieczeństwa. 
Motocykliści znajdują się w rzeczywistości w uprzywilejowanej pozycji ze względu na ich 
zwrotność, prędkość i mniejsze wymogi co do przestrzeni; mogą wymijać samochody w 
zatłoczonych miejscach, zmieniając ostrożnie pas ruchu, i korzystać z pasa autobusowego 
bez uszczerbku dla jego przeznaczenia; w niektórych miastach korzystanie z pasa 
autobusowego jest jednoznacznie dozwolone, w innych zaś to kwestia uzusu8. Taksówki na 
ogół mogą korzystać z pasa autobusowego, którego przepustowość, a co za tym idzie – 
użyteczność, maleje jednak pod wpływem rosnącej liczby taksówek. 
 
Mniej istotne z funkcjonalnego punktu widzenia, ale konieczne do wzięcia pod uwagę 
jest źródło energii. Musimy zająć się efektywnością społeczną, uwzględniając sposób 
wytwarzania energii zużywanej przez każdy środek transportu, odnośne efekty zewnętrzne 
itp. Transport pieszy to środek transportu o największej zdolności ewakuacyjnej 
(w osobach na minutę) dla małych odległości (nie wiąże się ze stratą czasu na „czekanie” i 
„załadunek”), ale wolny: jednostkowy koszt społeczny jest wysoki (w euro/pasażer-km) ze 
względu na czas zużywany na pokonanie odległości (pomijając korzyści dla zdrowia 
wynikające z ruchu itp.).  
 
Najbardziej efektywnym środkiem transportu miejskiego pod względem zużycia energii 
(kosztu jednostkowego liczonego w euro/pasażer-km) jest rower. W przypadku przejazdów 
„od drzwi do drzwi” na średnie odległości w mieście najczęstszym środkiem transportu jest 
zwykle motocykl, podczas gdy rower przeważa w przypadku mniejszych odległości. W wielu 
miastach prowadzi się i monitoruje rachunek społeczny mobilności w miastach (zob. np. 
Robusté i in. 2000 r. dla Barcelony).  
 
Około jedną trzecią transportu miejskiego w przyjaznych ludziom europejskich miastach 
stanowi transport pieszy (ponad 5-minutowe odległości), ale chodniki służą różnym celom 
(mała architektura, oznakowanie, roślinność, oświetlenie, postój motocykli, kioski, ogródki 
kawiarniane itp.), które składają się na „efekt muru” (bezpieczna odległość od fasady 
budynków), wskutek czego „efektywne chodniki” mają niewystarczającą szerokość, aby 
zapewnić odpowiednie warunki przemieszczania się dla pieszych. 

                                          
8  Uniwersalną zasadę z systemowego punktu widzenia można sformułować następująco: „dana kategoria 

pojazdów może korzystać z pasa autobusowego, gdy wszystkie pojazdy z tej kategorii, które 
mają z niego skorzystać, mogą to uczynić bezpiecznie bez uszczerbku dla prędkości 
autobusów”. Zgodnie z tą zasadą motocykle mogą korzystać z pasa autobusowego pod warunkiem 
zachowania ostrożności w chwili wjeżdżania na taki pas i jego opuszczania. Jeżeli autobus napotka 
jakikolwiek pojazd na pasie autobusowym, kierowca pojazdu powinien zostać ukarany na podstawie zdjęcia 
wykonanego aparatem umieszczonym w kabinie kierowcy autobusu.  
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Rysunek 2:   Funkcjonalna klasyfikacja środków transportu miejskiego 
 
Na rysunku 2 przedstawiono większość z obecnie stosowanych w europejskich miastach 
środków transportu, uwzględniając zmienne funkcjonalne takie jak szerokość pojazdu i 
to, czy pojazd korzysta z osobnej przestrzeni, czy dzieli ulicę z innymi pojazdami lub 
użytkownikami. 
 

– niezmotoryzowane (źródłem energii jest człowiek; mała prędkość – 
<10 km/h) 
– transport pieszy 
– transport kołowy 
– hulajnogi, w tym typu kickbike 
– rolki 
– deskorolki 
– rowery 
– własne 
– wspólne 
– zmotoryzowane (silnik wprawia w ruch koła pod wpływem energii) 
– indywidualne 
– wąskie (szerokość połowy pasa) 
– rowery elektryczne 
– hulajnogi elektryczne (Segway) 
– motocykle 
– szerokie (szerokość pasa) 
– motocykle trójkołowe dla dorosłych, motocykle z bocznym wózkiem, 
motocykle typu moto-van 
– samochody 
– własne 
– wspólne 
– taksówki 
– wypożyczanie samochodów 
– wspólne korzystanie z samochodów 
– zbiorowe 
– wspólny pas 
– taksówki zbiorowe 
– autobusy 
– <A> netbus (zawsze poruszają się po pasie autobusowym) 
– (A) tradycyjne autobusy (mogą poruszać się po pasie autobusowym) 
– (a) autobusy dzielnicowe 
– autobusy specjalnego użytku, turystyczne itp. 
– osobny pas 
– szybki autobus (BRT) 
– kolej 
– tramwaje <T> szybki tramwaj (LRT) 
– tramwaje dwusystemowe 
– metro <M> 
– kolej dojazdowa <K> 
  

Źródło: autor 
 
Transport pieszy wraca do łask w miastach jako środek transportu (pod względem 
funkcjonalności korzysta z tych samych „praw” co inne zmotoryzowane środki transportu). 
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Chodniki powinny być ładniejsze, czystsze, bezpieczniejsze, szybsze (koordynacja 
sygnalizacji świetlnej) i bardziej bezpośrednie. Udoskonalenia można by wprowadzić w 
następujących obszarach: zakrzywione chodniki na placach będące „karą” dla pieszych, 
gdyż nie są bezpośrednie, choć są prawdopodobnie odpowiednie z estetycznego punktu 
widzenia lub do wyprowadzania psa; nieprzyjemne przejścia podziemne dla pieszych do 
pociągu lub głównej ulicy (ciemne, małe, nieprzyjemny zapach, graffiti); długie kładki dla 
pieszych nad drogami miejskimi umożliwiające płynny ruch drogowy; zbyt krótka 
sygnalizacja świetlna uniemożliwiająca przejście przez ulicę itp. Transport pieszy to 
doskonały środek transportu dla zdrowia i interakcji społecznej. Jedyną wadą transportu 
pieszego jest jego powolność: nic dziwnego, że jednostkowe koszty transportu pieszego 
przewyższają koszty zmechanizowanych środków transportu (tabela 2). 
 
Tabela 2:   Jednostkowe koszty społeczne (w eurocentach/pasażer-km) 

transportu metropolitalnego w Barcelonie (bez podatków) 
 

   TRANSPORT 
PIESZY 

PUBLICZNE ŚRODKI 
TRANSPORTU 

PRYWATNE ŚRODKI 
TRANSPORTU  

Działalność 
bezpośrednia 

n/d 6,36 4,56 

Działalność pośrednia n/d 6,66 36,78 
Czas 148,8 36,48 26,34 
Efekty zewnętrzne n/d 0,66 8,82 
OGÓŁEM 148,8 50,70 76,49 

Źródło: Robusté i in., 2000 r. 
 
Jednostkowy koszt społeczny (bez podatków) za pasażera-km w miejskim 
transporcie publicznym (jeżeli jest on odpowiednio zaprojektowany) wynosi mniej niż 
koszt jednostkowy dla pojazdu prywatnego (tabela 2): decyduje o tym stopień 
wykorzystania przestrzeni transportowej. Odwrotny wynik również jest możliwy w przypadku 
bardzo małego popytu lub bardzo dużej podaży (transport publiczny na słabo zaludnionych 
obszarach miejskich, nocny transport publiczny itp.). W tych sytuacjach taksówki zbiorowe są 
zazwyczaj bardziej opłacalne9(efektywna forma transportu na żądanie, DRT) od sieci 
autobusów, tramwajów lub metra. W przyszłości, za sprawą TIK, będziemy świadkami rozwoju 
transportu „na żądanie” obejmującego pojazdy wszelkiej wielkości (taksówki, mikrobusy, 
minibusy, zwykłe autobusy) w zależności od masy krytycznej pasażerów (autobusy są dla 
grup); samochody lub vany można posiadać na własność lub dzielić (wspólne korzystanie z 
samochodów, system wypożyczania samochodów), a prowadzić je mogą zwykła osoba lub 
kierowca zawodowy, podczas gdy większe pojazdy takie jak autobusy zawsze wymagają 
kierowcy zawodowego.  
 
Najbardziej energooszczędnym środkiem transportu jest transport rowerowy (kalorie/gram-
km), bardzo konkurencyjny pod względem prędkości w transporcie „od drzwi do drzwi”. Tak 
naprawdę transport rowerowy zwycięża w wielu konkursach na losowo wybranych trasach 
(Londyn 1988 r., Berlin 1990 r., Barcelona r. 1991 r., „godzina szczytu” w Madrycie 1993 r. 
itp.). Z jednej strony służy propagowaniu aktywności ruchowej i stanowi pozytywny sposób 
na życie w mieście, z drugiej strony – ze względu na istniejący gradient prędkości i 
interakcje z ruchem drogowym (na ulicy) i pieszymi (na chodniku) – wiąże się z dużym 
ryzykiem wypadków. 

                                          
9  Taksówki zbiorowe – taksówki, których kierowcy zabierają i przewożą wielu klientów naraz (maksymalnie 

cztery osoby), obecne w niektórych krajach (zarówno rozwijających się, w tym w Ameryce Łacińskiej i Azji, 
jak i rozwiniętych, w tym w USA w Waszyngtonie).  
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W śródziemnomorskich miastach, choć słynących z dobrej pogody, dopiero teraz „na 
nowo odkrywa się” i propaguje transport rowerowy, nieco później niż w wielu innych 
europejskich miastach, w których panują mniej przyjazne warunki klimatyczne, w tym w 
Sztokholmie, Kopenhadze, Amsterdamie i Londynie. Opóźnienie to mogą wyjaśniać 
m.in. następujące czynniki (Thorson i Robusté, 1998 r.):  
 

– rozproszona zabudowa miejska, 
– niskiej jakości środowisko miejskie, 
– bezpieczeństwo i dostępność powierzchni parkingowej w miejscach odjazdu i 

przyjazdu, 
– przypadki kradzieży i niszczenia rowerów, 
– zagrożenia bezpieczeństwa, 
– miasta o nierównym ukształtowaniu terenu, w których pokonywanie pochyłości 

wymaga wysiłku fizycznego i dobrej kondycji fizycznej, 
– ubiór i wizerunek kulturowy, 
– pocenie się (brak prysznica w pracy), 
– niewielka integracja z transportem publicznym. 

 
Przykładem tego, jak sytuacja może się zmienić pod wpływem masy krytycznej i 
katalizatorów (w tym przypadku zaangażowania samorządu lokalnego), jest publiczny 
system wypożyczania rowerów w Barcelonie (BiCiNg10). Gdy w Kopenhadze wprowadzono 
system Bycyklen w 1995 r., „Barcelona nie nadawała się do transportu rowerowego”. 
Dopiero ponad dziesięć lat później, w marcu 2007 r., w Barcelonie zapoczątkowano 
publiczny system wypożyczania rowerów. Odtąd BiCiNg (wraz z autobusem turystycznym 
sprzed dziesięciu lat) to symbol Barcelony: 400 wypożyczalni rowerów rozmieszczonych w 
całym mieście, łącznie 6 000 rowerów i ponad 182 000 użytkowników, którzy dziennie 
wykonują od 35 000 do 58 000 przejazdów na koszt publiczny w wysokości ponad 20 
milionów euro rocznie. Być może tak wysoki koszt można zinterpretować jako „akt 
skruchy”, instytucjonalne „mea culpa” za wieloletnie zapomnienie o rowerach i ich roli w 
zmniejszaniu zatłoczenia. 
 
Większość środków transportu jest znanych i co do zasady znacząco się nie zmieni (źródło 
energii to zmiana nie tyle strategiczna, co taktyczna, a TIK dopiero od niedawna 
wykorzystuje się w mobilności w miastach), ale konieczna będzie ich reorganizacja. 
Jednym ze środków transportu o długiej tradycji i wielkim niewykorzystanym potencjale w 
europejskich miastach są autobusy. W przyszłości pojawią się wysokowydajne autobusy 
(netbus) lub zintegrowane11systemy szybkiej komunikacji autobusowej (BRT) działające 
w ramach sieci o konkurencyjnej podaży usług w stosunku do tramwajów. 
 
Pod wpływem TIK i świadomości społecznej zwiększy się stopień wykorzystania 
przestrzeni transportowej w pojazdach dojeżdżających do głównych miast, jeżeli 
zapewni się pasy dla autobusów i pojazdów przewożących wielu pasażerów (HOV) 

                                          
10  BiCiNg – marka ogólnodostępnych rowerów w Barcelonie. Słowo to samo w sobie nic nie znaczy, ale „bici” 

oznacza „rower” po hiszpańsku i katalońsku, a BCN to skrótowa nazwa lotniska w Barcelonie. 
11   Odizolowane i „twarde” systemy BRT, naśladujące kolej ciężką (kolej dojazdową lub metro), działają lub są 

w budowie od kilkudziesięciu lat w wielu krajach rozwijających się (budowa BRT w Kurytybie rozpoczęła się 
w 1972 r.), a nawet w niektórych europejskich krajach od lat 90. XX w. Zaletą BRT jest duża prędkość, a 
wadą – mała dostępność na przedmieściach, która zazwyczaj powoduje „efekt granicy”. W nadchodzących 
dziesięcioleciach „twarde”, odizolowane usługi będą prawdopodobnie podlegać temu samemu procesowi 
integracji co kolej naziemna sto lat temu: konieczne będzie korzystanie z linii podziemnych, aby 
mieszkańcy mogli odzyskać przestrzeń naziemną. Proponujemy alternatywne rozwiązanie w postaci 
„miękkich” i zintegrowanych linii BRT, które zapewniają odpowiednią równowagę pomiędzy prędkością a 
dostępnością: netbus. 
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(wraz z infrastrukturą taką jak parkingi typu park&pool i park&ride) łączące 
przedmieścia z miastem.  
 
Gdy autobusy w dużej liczbie i z dużą częstotliwością dojeżdżają do dużego miasta, 
potrzebują osobnych pasów, aby zapewnić prędkość i niezawodność; współczynnik 
przyjazdów i koncentracja autobusów to czynniki, które muszą sprawić, że klienci docierać 
będą do centralnych12biegunów mobilności miasta będących węzłami transportu 
publicznego. Dobrym przykładem praktycznym w Europie jest Madryt, gdzie doskonali się 
system węzłów transportu publicznego różnej generacji: o ile na początku były to 
tradycyjne, proste i funkcjonalne dworce autobusowe, o tyle późniejsze węzły przypominają 
pod względem jakości i filozofii projektu małe lotniska; prostsze węzły transportu 
publicznego są finansowane samodzielnie przez operatorów autobusów, podczas gdy 
wyższej jakości węzły wymagają wysokich dotacji. Taka koncepcja węzła transportu 
publicznego jest odpowiednia z punktu widzenia logistyki (węzły to terminale 
przesiadkowe), ale wymaga dużo przestrzeni naziemnej, która nie zawsze jest dostępna 
w gęsto zabudowanych i przyjaznych ludziom europejskich miastach, lub znacznej 
infrastruktury i inwestycji13(dostęp do dużego terminalu podziemnego i podziemnego pasa 
autobusowego). Choć koncepcja ta jest odpowiednia do transportu towarów, a nawet 
pasażerów w skali regionalnej, istnieje małe prawdopodobieństwo, że wiele europejskich 
miast pójdzie śladem Madrytu14z braku przestrzeni naziemnej, woli integracji (w 
przeciwieństwie do izolacji) lub środków finansowych. 
 
Wynajmowane samochody (system wypożyczania samochodów), taksówki zbiorowe, 
a nawet autobusy zbiorowe na żądanie (dla grup) mogą poprawić efektywność 
energetyczną i zwiększyć stopień wykorzystania przestrzeni transportowej, a także staną 
się powszechne w europejskich miastach. 
 

                                          
12  Przez dziesięciolecia (a nawet w przypadku współczesnych przedsięwzięć takich jak Transmetro, BRT w 

Gwatemali) przyjeżdżające autobusy pozostawiano na przedmieściach miasta z powodu podziału 
„terytorium” pomiędzy operatorem autobusów międzymiastowych a operatorem autobusów miejskich. 
Wskutek eksurbanizacji granice działalności operatorów stały się bardziej rozmyte, a sektor publiczny 
zapewnił lepszą „obsługę” klientom, których nie karze się już przesiadkami (pod względem czasowym i 
finansowym w przypadku braku zintegrowanego systemu opłat), a autobusy zewnętrzne mogą 
zatrzymywać się w neutralnych miejscach w mieście. 

13  Koszt jednostkowy w wysokości 120 milionów euro ostatniej generacji węzłów transportu publicznego w 
Madrycie, finansowanej przez operatorów autobusów metropolitalnych i objętej znaczną dotacją 
madryckiego urzędu transportu publicznego (Consorcio Regional de Transportes de Madrid). 

14  OECD i UITP przyznały Madrytowi (Consorcio Regional de Transportes de Madrid) nagrodę za 
innowacyjność w transporcie publicznym na Międzynarodowym Forum Transportowym w Lipsku (26–
28 maja 2010 r.). 
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2. DEKALOG EFEKTYWNEJ MOBILNOŚCI W MIASTACH 
 
Następujących 10 przykazań to interdyscyplinarne zasady etyczne (deontologia) na 
rzecz efektywnej mobilności w miastach: 
 

1. spoglądaj na mobilność z systemowego punktu widzenia i perspektywy obsługi 
użytkownika, uwzględnionych w planowaniu miejskim;  

2. tworzenie alternatywnych rozwiązań celowych (w przeciwieństwie do 
przypadkowych) zgodnie z wyznaczonymi celami, zwiększających możliwości 
zarządzania w oparciu o TIK i zasady zrównoważonego rozwoju;  

3. przejrzysta ocena naukowa mająca na celu uporządkowanie alternatywnych 
rozwiązań według opłacalności społecznej i sprawdzenie osiągnięcia celów; 

4. celowe „zamykanie pętli”:  
– uwzględnianie w finansowaniu zysków kapitałowych z gruntów, 
– internalizacja efektów zewnętrznych, 
– regulowanie działalności w odniesieniu do tworzenia/ przyciągania mobilności, 
– tworzenie połączeń w mieście pomiędzy środkami transportu, rejonami obsługi, 

czasem itp., 
– ulice postrzegane jako rzadkie dobro publiczne, 
– zrozumienie schematów zachowań, „działalności” operatorów i „ukrytych 

atrybutów” samochodów; 
5. wspieraj zaawansowanie szkolenie i wymagaj jednoznacznej akredytacji lub 

kwalifikacji zawodowych w dziedzinie mobilności;  
6. egzekwuj i nagradzaj za dobre planowanie (czas, pieniądze, zasoby kadrowe i 

powolne, oparte na konsensusie15planowanie) oraz B+R+i (badania, rozwój i 
innowacje) na uniwersytetach, w przedsiębiorstwach i w samorządach lokalnych; 

7. myśl globalnie – działaj lokalnie przy wspólnym zaangażowaniu instytucji oraz z 
udziałem operatorów, użytkowników i zainteresowanych mieszkańców16; 

8. wspieraj edukację polityków, przedstawicieli mediów, fachowców i opinii publicznej 
w celu obrony funkcjonalnej i ekonomicznej „logiki”; 

9. rozwijaj infrastrukturę prawną wspomagającą wdrażanie rozwiązań dla 
zapotrzebowania na mobilność: potrzebujemy „funkcjonalnego prawa”17do 
regulowania mobilności w miastach; 

                                          
15  Planowanie uczestniczące z udziałem użytkowników i miejscowych zainteresowanych stron;  

planowanie wspólne. 
16  Idealna sytuacja zakłada pracę instytucji na rzecz wspólnego „globalnego” celu, który został uzgodniony i 

który będzie osiągany ze szczególnym uwzględnieniem „lokalnych” ograniczeń. Operatorzy i użytkownicy/ 
mieszkańcy również mogą czynnie uczestniczyć w fazach planowania, z zastosowaniem podejścia 
oddolnego (nie zaś rozwiązań odgórnych w odniesieniu do uwzględnienia „lokalnych ograniczeń”). 

17  Np.: budowa domów z dwoma miejscami postojowymi może się wydawać dobrą praktyką w dużym mieście, 
ale prawo nie jest powiązane funkcjonalnie: mieszkania i parkingi są budowane, ale sprzedaje 
się je oddzielnie; użytkownicy mogą zakupić mieszkanie i oba miejsca postojowe lub tylko jedno z nich, 
lub nawet żadne (ponieważ ich nie potrzebują lub nie mogą sobie na nie pozwolić na początku, zważywszy 
na wydatki związane z wyposażeniem, hipoteką i podatkami); tak stało się na nowym osiedlu „Wioska 
olimpijska” w Barcelonie: po letnich igrzyskach olimpijskich z 1992 r. w „Wiosce olimpijskiej” zamieszkały 
osoby, których nie stać było na miejsca postojowe (na początku nie były one im także potrzebne, ponieważ 
łatwo było parkować na ulicy). W latach 1994–1996 ta część miasta borykała się z jednym z 
najpoważniejszych problemów z parkowaniem na ulicy, podobnie jak bardzo stare i zwarte dzielnice: ulice 
pełne były samochodów, ale parkingi stały puste. Jak już wspomniano, nowa polityka zrównoważonego 
rozwoju zakazuje budowy mieszkań z miejscami postojowymi w CBD, zmuszając tym samym 
przyszłych mieszkańców do korzystania z transportu publicznego lub uiszczania wysokich opłat 
parkingowych w innych miejscach (opłaty i odległość zniechęcają do korzystania z samochodu). 
Funkcjonalne prawo musi zajmować się zmiennymi ciągłymi, nie zaś zero-jedynkowymi, i 
wyeliminowałoby „strefowe” ustępstwa, wspierałoby związek przyczynowo-skutkowy i ekonomiczną logikę 
lub zakazywałoby niepraktycznych procedur, które spowalniają lub ograniczają przepustowość systemu 
mobilności. 

 21 



Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności 
 

10. zasoby (pieniądze, czas i wiedza, przy czym wiedza jako „wąskie 
gardło”)18. 

ia rozstrzyganie konfliktów 
teresów wśród uczestników mobilności w miastach: 

drogowym i zwiększenie prędkości 

trzeni naziemnej i podwyższenie jakości stref przeznaczonych do 

rozwinięcie 

 zestawu przepisów prawa umożliwiających zarządzanie mobilnością w 

 i poszanowania wśród użytkowników 

owanie zanieczyszczenia 
o; 

anie szybkiej i zorganizowanej dystrybucji dóbr i produktów w całym 
mieście. 

 

                                         

 
W 1998 r. w Barcelonie opracowano POROZUMIENIE W SPRAWIE MOBILNOŚCI W 
MIASTACH, które zawiera 10 wzorcowych celów i umożliw
in
 

1. stworzenie wysokiej jakości zintegrowanego transportu publicznego; 

2. utrzymanie prędkości pojazdów w ruchu 
naziemnych środków transportu publicznego; 

3. zwiększenie przes
użytku pieszych; 

4. zwiększenie liczby miejsc postojowych i podwyższenie ich jakości19; 

5. ulepszenie informacji dla mieszkańców, podwyższenie ich świadomości i 
umiejętności oraz udoskonalenie sygnalizacji i oznakowania drogowego; 

6. opracowanie
Barcelonie; 

7. zwiększenie bezpieczeństwa na ulicach
poszczególnych środków transportu; 

8. propagowanie mniej zanieczyszczających paliw oraz kontrol
powietrza i emisji hałasu wynikających z ruchu drogoweg

9. propagowanie roweru jako zwykłego środka transportu; 

10. wypracow

 
18  Nawet jeżeli pieniądze są dostępne, nie jest oczywiste, że zostaną one efektywnie przydzielone. 

Ograniczenia czasowe zawsze towarzyszą decyzjom politycznym, których wykonanie ma nastąpić w krótkim 
czasie, wynoszącym od dwóch do trzech lat. Nawet jeżeli pieniądze i czas są dostępne, osiągnięcie 
odpowiedniego stopnia wyszkolenia zainteresowanych osób może zająć od pięciu do dziesięciu lat (pod 
warunkiem dostępności dobrych osób szkolących); podobnego czasu wymagają badania podstawowe takie 
jak zbiór prac doktorskich. 

19  Rada miasta lub stowarzyszenie branży parkingowej mogą opracować „standardy planowania” dla 
projektowania i użytkowania nowych parkingów w mieście, szerząc ideę „znaku jakości”, a co za tym idzie 
– „ceny jakości”, na wzór hotelowego systemu „gwiazdek”. Dobry parking powinien być dostępny dla 
pojazdów i pieszych (wjazd z chodnikiem), mieć duże miejsca postojowe, być czysty, dobrze oświetlony i 
łatwy do znalezienia (każde piętro oznaczone innym kolorem, każda strefa oznaczona zwierzęciem lub 
przedmiotem), wraz z informacją o dostępności miejsc parkingowych w środku i na zewnątrz (na ulicy), 
chodnikami wewnętrznymi dla pieszych, kamerami dla bezpieczeństwa, sygnalizacją świetlną („ustąp 
pierwszeństwa”, „zatrzymaj się” itp.) itp. Zob. Caicedo (1995 r.). Europejskie Stowarzyszenie Branży 
Parkingowej i DG TREN współpracują przy przedsięwzięciach mających na celu nadawanie znaku jakości 
parkingom dla pojazdów ciężarowych (LABEL, www.truckparkinglabel.eu). 
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3. UWAGI DO DOKUMENTÓW KE 

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA 

 Większość celów jest zgodna z polityką, ale zbyt ogólna lub filozoficzna.  

 TIK odgrywają kluczową rolę operacyjną, ale należy odróżnić TIK od ITS, gdyż nie 
wszystkie zastosowania TIK w dziedzinie mobilności w miastach są „inteligentne” czy 
nawet społecznie wykonalne (pod względem opłacalności). Źródłem inteligencji będą 
wiarygodne naukowo B+R+i, przy czym badaniom w dziedzinie mobilności w 
miastach wciąż daleko do doskonałości. 

 PRT nie będzie uniwersalnym środkiem transportu w atrakcyjnych do życia i 
przyjaznych ludziom europejskich miastach (podobnie jak „twarde”, odizolowane 
systemy BRT trudno zintegrować w zwartych europejskich CBD). Funkcjonalny 
wkład PRT można zapewnić w sposób opłacalny poprzez taksówki zbiorowe 
poruszające się po ulicach. 

 ITS jest zbyt ukierunkowany na TIK w przypadku „optymalizacji mobilności w 
miastach” i nie rozwiązuje rzeczywistych problemów, które obejmują ludzi, 
zachowania zainteresowanych stron (administracja wewnętrzna i zewnętrzna, 
operatorzy, użytkownicy i mieszkańcy) oraz złożone problemy koncepcyjne z 
projektowaniem (zatłoczone sieci, przepływy wielotowarowe itp.) wciąż podlegające 
badaniu. 

3.1. Zrównoważona przyszłość transportu – COM(2009) 279 
wersja ostateczna 

 

KE ogłosiła przedmiotowy dokument w czerwcu 2009 r. z zamiarem ukierunkowania 
europejskiej polityki na zrównoważony system transportowy. Polityka ta dotyczy 
infrastruktury, finansowania, technologii, prawa, kontaktów pomiędzy rządami i potrzeby 
przemawiania jednym głosem.  

Tytuł „W kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego 
użytkownikowi systemu” jest albo zbyt filozoficzny (zintegrowany), albo zbyt chłodny 
(zaawansowany technologicznie i przyjazny użytkownikowi). System szybkiego transportu 
indywidualnego20(PRT) wybrany jako ilustracja na okładkę i komentarz o treści „Indywidualne 
pojazdy jednoszynowe to innowacyjny sposób zintegrowania dwóch dowolnych środków 
transportu; w przyszłości mogłyby również służyć za zrównoważone rozwiązanie na 
obszarach miejskich” wskazują na zupełnie inne zrozumienie tego, czym jest transport 
miejski. Ilustracja wygląda futurystycznie, ale PRT nie odgrywa jakiejkolwiek roli w 
europejskich miastach oprócz tego, że łączy terminal transportowy na przedmieściach 
(taki jak lotnisko, dworzec kolei dużych prędkości lub węzeł transportu publicznego) z 
bardziej dostępnym miejscem. Gęsto zaludnione miasta dla ludzi nie powinny stać się 

                                          
20  PRT to koncepcja opracowana w latach 70. przez branżę kolejową i przywrócona w minionym 

dziesięcioleciu przez branżę lotniczą. Co zaskakujące, to branża lotnicza jako pierwsza wprowadziła PRT do 
automatycznego systemu obsługi bagażu na lotniskach („telewózki”, pojemniki umieszczone na pojeździe 
elektrycznym poruszającym się po szynach) w latach 70., a „koncepcję szynową” odrzuciły wszystkie linie 
lotnicze (system obsługi bagażu z użyciem telewózków po raz ostatni użytkowany był na lotnisku SFO przez 
United Airlines do lat 90.; wady systemu prześledził Robusté, 1988 r.). 
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automatycznymi składami, pełnymi sterowanej infrastruktury nadziemnej i dworców 
nadziemnych. Jak już wspomniano, taksówki zbiorowe to najbardziej opłacalna forma 
PRT (miejsce infrastruktury nadziemnej zastępują ulice; taksówki będą elektryczne już za 
dziesięć lat: możemy nawet znieść wymóg kierowcy zawodowego poprzez 
integrację systemu wypożyczania samochodów i systemu wspólnego korzystania z 
samochodów). Sugerowana ilustracja na okładkę to widok szczęśliwych mieszkańców 
spacerujących po atrakcyjnym do życia, przyjaznym ludziom mieście lub nowoczesnych 
autobusów jadących szeroką ulicą (pełną pieszych i rowerów); elementy te mogą nie być 
szczególnie „zaawansowane technologicznie”, ale są istotą mobilności w miastach. 

W dokumencie analizuje się szereg tendencji w Europie, takich jak starzenie się 
społeczeństwa, migracja i mobilność wewnątrz kraju, wyzwania związane z ochroną 
środowiska, niedobór paliw kopalnych i wzrosty cen, rosnąca urbanizacja i światowe 
tendencje. Pewien nacisk kładzie się na bezpieczeństwo, czego można by uniknąć 
(kwestia bezpieczeństwa stanowi obecnie fragment naszego życia, ale jej ciągła i 
jednoznaczna obecność może sprawić, że z kwestii ekologicznej przemieni się w obsesyjne 
ograniczenie). PRT, cel „zaawansowania technologicznego” (który sam w sobie nie jest celem 
w dziedzinie mobilności w miastach; nie był nim przez tysiące lat, a większość problemów i 
rozwiązań przypomina te z Rzymu starożytnego) i obsesję bezpieczeństwa można 
zinterpretować jako interes „dostawcy technologii” w rozwoju jego działalności. 

Powinniśmy odróżnić TIK od ITS: niektóre rozwiązania ITS nie wymagają układów 
scalonych ani satelitów (np. w Barcelonie inteligentne parkingi towarowe reguluje się na 
papierze: małe pojazdy ciężarowe i vany mają 30 minut na załadunek/ rozładunek), a 
niektóre rozwiązania TIK doprowadziły do nieudanych realizacji, ponieważ TIK 
mogą być warunkiem koniecznym dla ITS, ale nie gwarantują „inteligencji”, chyba że 
zostanie ona opracowana i naukowo dowiedziona. Wiele algorytmów stosowanych do 
zarządzania mobilnością w miastach, a nawet wiele modeli symulacyjnych w dziedzinie 
mobilności w miastach, nie opiera się na wiarygodnych naukowo zasadach21.  

Większość celów jest poprawnych politycznie: stworzenie transportu wysokiej jakości 
zapewniającego również ochronę (i bezpieczeństwo) sprawi, że coraz bardziej różnorodne 
społeczeństwo przyszłości będzie mogło zmniejszyć liczbę wypadków i chronić prawa 
pasażerów. Drugi cel – dobrze utrzymana i w pełni zintegrowana sieć – pozwoli zmniejszyć 
zatłoczenie, emisje, zanieczyszczenie i liczbę wypadków. Trzeci cel to bardziej zrównoważony 
i ekologiczny system transportowy. UE przewodzi pod względem infrastruktury 
transportowej, usług transportowych i logistyki: utrzymanie pierwszego miejsca wiązać się 
będzie ze zwiększeniem produktywności UE poprzez „utrzymanie wydajnego systemu 
transportu i większe inwestycje w badania i rozwój”; ochrona i rozwój kapitału 
ludzkiego to warunek wstępny. Lepsze systemy opłat wiązać się będą ze zróżnicowaniem 
opłat w zależności od pory dnia, z zachętami gospodarczymi do użytkowania ekologicznych 
pojazdów itp. Jeszcze innym ważnym celem dla UE jest planowanie usług publicznych z 
zamiarem zwiększenia efektywności transportu.  

Aby osiągnąć wszystkie cele i zachować zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, UE 
proponuje politykę obejmującą następujące elementy: utrzymanie, rozwój i integrację sieci 
modalnych, znalezienie źródeł finansowania zrównoważonego transportu, znalezienie 
sposobów na przyśpieszenie powstania społeczeństwa niskoemisyjnego, otwarcie rynku na 
konkurencję i jej rozwój, znalezienie sposobów na kształcenie, informowanie i angażowanie 

                                          
21  Ani jedna z dotychczasowych ofert handlowych nie zawiera rozwiązania problemów postawionych przez 

Daganza (1995 r.) w pracy Requiem for second-order fluid approximations of traffic flow (Requiem dla 
przybliżeń przepływów drugiego rzędu w natężeniu ruchu). 
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w działania, znalezienie sposobów na skoordynowanie działań oraz potrzebę przemawiania 
jednym głosem w Europie.  
 

3.2. Plan działania na rzecz mobilności w miastach – COM(2009) 
490 wersja ostateczna 

 
We wrześniu 2009 r. UE ogłosiła przedmiotowy komunikat, aby pomóc podmiotom w UE i 
unijnemu przemysłowi w rozwoju efektywnych systemów transportowych na obszarach 
miejskich, które zamieszkuje większość ludności w Europie. Określono sześć działań, z 
których wszystkie są zgodne z polityką: 

1. Wspieranie zintegrowanej polityki, które obejmuje trzy działania: szybsze 
wprowadzanie planów dotyczących mobilności w miastach zgodnej z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, polityka regionalna oraz transport sprzyjający 
zdrowemu środowisku miejskiemu i mobilność w miastach zgodna z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. 

2. Uwzględnienie dobra obywateli, które obejmuje sześć kolejnych działań: 
platforma do spraw praw pasażerów w miejskim transporcie publicznym, poprawa 
dostępności transportu dla osób z ograniczeniami ruchowymi, usprawnienie 
informacji o transporcie, dostęp do zielonych stref, kampania na temat zachowań 
sprzyjających mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz 
energooszczędne prowadzenie pojazdów jako element szkolenia kierowców. 

3. Bardziej ekologiczny transport miejski: projekty badawcze i demonstracyjne 
dotyczące pojazdów niskoemisyjnych lub bezemisyjnych, internetowy przewodnik 
na temat ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów, badanie na temat 
miejskich aspektów internalizacji kosztów zewnętrznych oraz wymiana informacji 
na temat miejskich systemów ustalania opłat. 

4. Wzmocnienie finansowania, które obejmuje optymalizację istniejących źródeł 
finansowania oraz analizę potrzeb w zakresie przyszłego finansowania. 

5. Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą: poprawa jakości danych i statystyk, 
powołanie centrum monitorowania mobilności oraz udział w międzynarodowym 
dialogu i wymianie informacji. 

6. Optymalizacja mobilności w miastach, obejmująca transport towarowy w 
miastach oraz ITS służące mobilności w miastach. ITS jest zbyt ukierunkowany na 
TIK i nie rozwiązuje rzeczywistych problemów, które obejmują ludzi, zachowania 
zainteresowanych stron (administracja wewnętrzna i zewnętrzna, operatorzy, 
użytkownicy i mieszkańcy; zob. np. Vanderbilt 2008 r. w odniesieniu do ruchu 
drogowego) oraz złożone problemy koncepcyjne z projektowaniem 
(zatłoczone sieci, przepływy wielotowarowe itp.) wciąż podlegające badaniu. 
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4. TRANSPORT NA OBSZARACH MIEJSKICH W UE W 
2050 R. 

 

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA 

 Nie przewiduje się jakichkolwiek „daleko idących” lub „śmiałych” zmian w dziedzinie 
mobilności w miastach. Wiele ulepszeń i innowacji opierać się będzie na dobrze 
znanych koncepcjach, udoskonalonych dzięki użyciu TIK i w wyniku procesu 
przebudowy.  

 Zapotrzebowanie na prędkość dalekie jest od stanu nasycenia, ale prędkość ma cenę 
społeczną i wymaga przestrzeni. Takie niedojrzałe zachowanie napotka przeszkodę 
lub przynajmniej przeciwwagę w postaci ekomobilności i odprężenia, prowadząc do 
nowych form planowania miejskiego. 

 Widoczna obecnie wielość technologii przyniesie jedynie kilka koncepcji o wielu 
odmianach.  

 Najlepszą formą PRT na obszarach miejskich są taksówki zbiorowe lub wspólnie 
użytkowane samochody. W przyszłości samochody te będą elektryczne i poruszać 
się będą w obrębie istniejącej infrastruktury, po ulicach. W zależności od masy 
krytycznej zapotrzebowania w komunikacji autobusowej można również wprowadzić 
transport na telefon i wspólne usługi. 

 Zrównoważona mobilność w miastach musi obejmować „biznesową” perspektywę 
operatorów (transport publiczny, załadunek i rozładunek towarów) i perspektywę 
zachowań zainteresowanych stron (użytkownicy, operatorzy i administracja). 

 Wspieranie bezpieczeństwa w miastach pod względem wielomodalnych i 
zintegrowanych systemów. 

 

4.1. Przyszłe tendencje w dziedzinie mobilności w miastach 
 
Wyrażamy zaniepokojenie tym, że w przyszłości w dziedzinie mobilności w miastach wciąż 
powoli następować będzie postęp techniczny w ogólnych koncepcjach i możliwych 
do wprowadzenia środkach transportu, a to z uwagi na obciążenie w postaci 
zachowań zainteresowanych stron (mieszkańców, użytkowników, operatorów i 
administracji) oraz ograniczonej uwagi poświęcanej mobilności w miastach w badaniach 
podstawowych. Spodziewamy się, że wiele zastosowań TIK może umożliwić usprawnienie 
czujników i zbierania danych w czasie rzeczywistym oraz monitorowania pojazdów i ludzi, a 
także poprawę bezpieczeństwa w miastach, informacji itp. Usprawnienie działalności i 
nadanie bardziej zrównoważonego charakteru miastom, i jednoczesne zachowanie ich 
konkurencyjności i zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie mobilności, wymagać 
będą rozwoju inteligencji w drodze procesów reorganizacji oraz badań, rozwoju, innowacji i 
wdrożeń. 
 
W perspektywie krótko- i średniookresowej nie przewiduje się jakichkolwiek „daleko 
idących” lub „śmiałych” zmian w dziedzinie UM: nie spodziewamy się, że będziemy 
podróżować osobistymi helikopterami, balonami helowymi, latającymi krzesłami ani nawet 
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z użyciem PRT lub chodników ruchomych w śródziemnomorskich miastach; a nawet jeżeli 
byłoby to wykonalne, nie byłoby to zbyt innowacyjne. Teleportacja nie jest możliwa: 
teleportować można fotony i elektrony, ale nas dotyczą atomy (tak naprawdę atomy 
wprawiamy w ruch z udziałem energii, fotonów i elektronów). Dobrze jest 
uruchamiać wyobraźnię, być innowacyjnym i myśleć twórczo, ale trzeba przy tym stąpać 
twardo po ziemi, zwłaszcza w dziedzinie mobilności.  
 
Wiele ulepszeń i innowacji opierać się będzie na dobrze znanych koncepcjach 
(wynajem, transport na telefon, wspólne korzystanie z samochodów, system wypożyczania 
samochodów, parkingi typu park&ride, autobusy, piesi, rowery itp.), udoskonalonych 
dzięki użyciu TIK (wykorzystywanie informacji zbieranych w czasie rzeczywistym) i w 
wyniku procesu przebudowy.  
 
Koncepcje te rozwinęły się pod wpływem zapotrzebowania na prędkość w miastach. 
Zapotrzebowanie na prędkość bezpośrednio wiąże się z PKB i osobistym dobrobytem, a 
ponadto dalekie jest od stanu nasycenia (Thisse, 2009 r.). Większość osób „chce tam 
dotrzeć jak najszybciej”, bez względu na cel podróży. Wynika to z rosnącej wartości czasu: 
chcemy zrobić więcej rzeczy (zwłaszcza w wolnym czasie) w ciągu dnia, który nadal liczy 
24 godziny. Zachowanie to jest empirycznie dowiedzione, bez względu na świadomość 
ceny prędkości: gospodarczej (np. Concorde i kolej dużych prędkości; efekty nielinearne 
po przekroczeniu pewnych osiągalnych prędkości), społecznej (np. wypadki, niedobór 
przestrzeni miejskiej i brak spójności) oraz ekologicznej (np.: emisje i zmiana klimatu). 
 
Rosnąca mobilność tworzy zapotrzebowanie na przemieszczanie się „dalej, szybciej i 
częściej w krótszym czasie” (Crozet, 2009 r.). Takie niedojrzałe zachowanie będzie 
sprzeczne z obecnymi tendencjami, zgodnie z którymi ceni się powolność (Honoré, 
2006 r.), i ostatecznie przemieni się w dojrzałą postawę cechującą się ekomobilnością i 
odprężeniem. Będzie to również oznaczało zmiany w planowaniu miejskim. 
 
Widoczna obecnie wielość technologii (personifikacja klienta spowodowała przejście od 
wyboru modelu samochodu, silnika, dodatków i koloru do wyboru większej liczby 
różnicujących elementów obejmujących nawet typ i projekt pojazdu) przyniesie 
ostatecznie jedynie kilka koncepcji, z których żadna nie będzie szczególnie 
innowacyjna, poza wykorzystywaniem elektryczności jako źródła energii (lub energii 
słonecznej i elektryczności lub wodoru, lub innego napędu hybrydowego w najbliższych 20 
latach): małe samochody elektryczne (mikrosamochody) na wzór Smarta lub miejskie 
mikrosamochody i porzucenie innych starszych koncepcji takich jak „pojazdy pochyłe” z 
lat 80. XX w. (jedno- lub dwuosobowe samochody odchylające się podczas przyśpieszania, 
ale w przyjaznych ludziom europejskich miastach samochody nie muszą jeździć szybko; tak 
naprawdę nie będą mogły jeździć szybko); elektryczne motocykle i rowery (mogą się do 
siebie upodobnić w zależności od ciężaru, ale prawdopodobnie i tak pozostaną odrębnymi 
projektami, ponieważ odpowiadają różnym indywidualnym cechom swoich użytkowników); 
autobusy elektryczne, a także flota elektryczna do miejskiej dystrybucji towarów; 
obecne systemy transportu kolejowego (tramwaje, metro i kolej dojazdowa); taksówki 
o większej wydajności, a stosownie do przypadku wykorzystywane w ramach transportu 
publicznego na telefon. 
 
Nowe typy pojazdów elektrycznych mogą oznaczać zmniejszenie emisji (przy założeniu, że 
energia elektryczna wytwarzana jest w sposób czysty), ale i tak będziemy stać w obliczu 
wyzwań związanych z fizycznym zarządzaniem mobilnością i bezpieczeństwem na drogach, 
co zależy od wzajemnego oddziaływania przepływów, gradientu prędkości pomiędzy 
różnymi środkami transportu, ciężaru, prędkości, dyspersji prędkości itp. Istnieje potrzeba 
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wspierania bezpieczeństwa w miastach pod względem wielomodalnych i zintegrowanych 
systemów.  
 
Hulajnoga elektryczna, Segway HT, jest trudna do wprowadzenia w europejskich miastach i 
stanowi przykład źle ukierunkowanych innowacji w zakresie TIK: o ile utrzymywanie 
równowagi na dwóch równoległych kołach może być „fajne”, o tyle dla szybkiego i 
nieodpornego na kolizje pojazdu o bardzo małej zwrotności nie ma miejsca w atrakcyjnym 
do życia mieście. Projekt ten prawdopodobnie podąży w kierunku elektrycznych 
mikrosamochodów (dwukołowych) lub motocykli elektrycznych (z dwoma równoległymi 
kołami), które zostaną wprowadzone w śródziemnomorskich miastach. W przeciwnym razie 
pojazd ten nadal będzie użytkowany w nieznacznym stopniu, jedynie na terenach o bardzo 
niskim przepływie pojazdów i obszarach słabo zaludnionych lub osiedlach: posłańcy, składy 
przemysłowe, lotniska i duże terminale, kampusy uniwersyteckie i parki tematyczne, 
patrole bezpieczeństwa i doręczanie poczty w słabo zaludnionych strefach itp. 
 
Będziemy świadkami rozwoju wysokowydajnych autobusów lub systemów szybkiej 
komunikacji autobusowej (BRT), działających w ramach sieci (rysunek 3), koncepcji 
„netbus”22(dotyczącej nie tylko dostępu z przedmieść do miasta): taka sieć może 
zapewnić podobną obsługę w porównaniu z siecią tramwajową, ale dużo bardziej efektywną 
pod względem kosztu społecznego. 
 
Rysunek 3:   Koncepcja „netbus” i jej realizacja w Barcelonie 
 

 
 

Źródło:(Robusté 2009 r.; Daganzo, 2010 r.; Estrada i in. 2010 r.) 
 
W perspektywie krótko- i średniookresowej źródło energii nie jest kwestią strategiczną, 
ale taktyczną. Ograniczenia i systemy opłat utrudniać będą korzystanie z pojazdów 
zasilanych energią z paliw kopalnych. TIK umożliwią rozmieszczenie czujników w 
całym mieście i zbieranie informacji w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia 
zarządzania mobilnością i zwiększenia bezpieczeństwa na ulicach. 
 
Będziemy świadkami coraz częstszego wspólnego użytkowania pojazdów (publiczny 
system wypożyczania rowerów elektrycznych, miejski system wypożyczania samochodów, 
w tym mikrosamochodów, a nawet wspólne użytkowanie mikrobusów, minibusów i 
autobusów dla grup itp.) i coraz większego wykorzystania przestrzeni transportowej 
                                          
22  BRT zintegrowana w mieście (bez fizycznej izolacji) i działająca w ramach mieszanej sieci: sieci kratowej w 

CBD i sieci typu hub&spoke na przedmieściach. Koncepcja ta opracowywana jest przez CENIT (Ośrodek 
Innowacji w Transporcie, Barcelona) i Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley dla Barcelony (rada miasta i 
operator autobusów TMB); zob. Daganzo (2010 r.) oraz Estrada i in. (2010 r.). Taki system, nazwany 
„RetBus” (netbus), jest opracowywany w Barcelonie i ma zostać wprowadzony etapowo w 2011 r.; na 
rysunku 3 każda linia pionowa i pozioma odpowiada linii netbus poruszającej się z prędkością handlową w 
wysokości 15 km/h, przy czasie oczekiwania na kolejny autobus wynoszącym od trzech do czterech minut 
w godzinach szczytu; przystanki netbus rozmieszczone są średnio w odległości 650 m od siebie, ale jedynie 
433 m w centrum miasta; częstotliwość kursowania na przedmieściach jest o połowę mniejsza. Taka sieć 
może zaspokoić obecne zapotrzebowanie na komunikację autobusową w Barcelonie przy jednej trzeciej 
autobusów, połowie całkowitej długości pasów autobusowych i 40-procentowym wzroście prędkości 
handlowej.  
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(wspólne korzystanie z samochodów). W Paryżu istnieje już system wypożyczania 
pojazdów elektrycznych. Wspólne użytkowanie pojazdów ma znaczenie operacyjne, nie 
zaś strategiczne.  
 
Prawdziwą rewolucją przed nami jest reorganizacja bezpiecznej i inteligentnej mobilności w 
miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.  
 
Niektórzy planiści odkryli niedawno „system szybkiego transportu indywidualnego” 
(PRT) (koncepcję z lat 70. XX w., propagowaną przez branżę kolejową, a ostatnio przez 
branżę lotniczą; nawet na okładce dokumentu KE COM(2009) 279 Zrównoważona 
przyszłość transportu przedstawiony jest taki system jako przykład „zintegrowanego, 
zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi systemu”), z kabinami dla 
4–6 pasażerów, przemieszczającymi się zwykle po nadziemnych torach. Najlepszą formą 
PRT na obszarach miejskich są taksówki zbiorowe lub wypożyczane samochody 
(bez kierowcy zawodowego): w przyszłości samochody i taksówki będą elektryczne; 
infrastruktura – ulice – już istnieje. 
 
Aby wyrównać stratę wpływów z podatków od paliwa, jeżeli będzie coraz więcej 
pojazdów elektrycznych (lub hybrydowych w perspektywie krótkofalowej), państwa 
członkowskie będą musiały zapewnić sobie nowe wpływy z eurowiniety (opłaty drogowej 
typu pay per use od pojazdów ciężarowych w pierwszej fazie, a w drugiej fazie również od 
pojazdów osobowych) i miejskiej opłaty zatłoczeniowej. W tunelu Vallvidrera na trasie 
wjazdowej do Barcelony pobierana jest opłata zatłoczeniowa, której wysokość zależy od 
pory dnia: w godzinach szczytu i poza godzinami szczytu. W punktach poboru opłat zostaną 
wkrótce wprowadzone zniżki dla samochodów niskoemisyjnych i przewożących wielu 
pasażerów oraz dopłaty za niewykorzystaną przestrzeń transportową w samochodzie i 
inne przypadki nieefektywności społecznej. Powszechna będzie opłata zatłoczeniowa, 
skoordynowana z polityką i opłatą parkingową.  
 
Wzajemne oddziaływanie pojazdów (VVI) i wzajemne oddziaływanie infrastruktury i 
pojazdów (IVI) będą źródłem finansowania większości „inteligentnej infrastruktury” i VVI. 
Przewidujemy wiele przydatnych zastosowań, które będą pomagać w prowadzeniu 
pojazdów, parkowaniu i unikaniu wypadków, ale pełne wzajemne oddziaływanie 
dalekie jest jeszcze od rzeczywistości. 
 
Telepracę i wideokonferencje okrzyknięto rozwiązaniem dla mobilności („ludzie chcą 
komunikacji, nie zaś mobilności”) od lat 80. XX w.; w raporcie Bangemanna (Corfu, 
1994 r.) przewidziano „koniec odległości” i 10 milionów telepracowników w Europie do 
2000 r. To kolejna błędna prognoza, w której nie uwzględniono zachowań i 
psychologii człowieka. Ludzie wciąż potrzebują osobistej komunikacji (spotkania i 
kontakty twarzą w twarz budują zaufanie, które ma kluczowe znaczenie w świecie biznesu) 
i chcą wychodzić z domu, aby wyznaczyć granicę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. 
Przykładowo przedsiębiorcy z Madrytu i Barcelony spotykają się w Saragossie, w połowie 
drogi pomiędzy obiema stolicami regionów i w odległości zaledwie 75 minut od każdej z 
nich, a to za sprawą kolei dużych prędkości. 
 
Rola technologii w mobilności kształtuje się w ramach trzech wyraźnych faz: fazy 
strategicznej początkowo (budowa infrastruktury) skupionej na aspektach funkcjonalnych 
i fizycznych, po której nastąpiła faza taktyczna począwszy od rewolucji przemysłowej, 
skupiona na mechanizmach, silnikach i energii; ostatnią z faz jest faza operacyjna 
obejmująca TIK i inne narzędzia zarządzania mobilnością. Fazy te różnią się również pod 
względem etycznym: usługi publiczne, produktywność i rynek. 
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Rozwój nauki i wiedzy wciąż ma znaczenie strategiczne. W dziedzinie mobilności 
istnieje niewielki zasób fachowej wiedzy, co pociąga za sobą potrzebę zaawansowanego 
szkolenia. Miasta powinny ściślej współpracować z uniwersytetami i pomagać w rozwoju 
badań i innowacji w dziedzinie mobilności w miastach wśród podmiotów takich jak 
operatorzy, instytucje i organizacje zrzeszające użytkowników. Nadarza się obecnie jedyna 
w swoim rodzaju szansa na całkowitą reorganizację mobilności w miastach, którą to 
szansę należy wykorzystać, a także należy jej bronić jako strategicznego priorytetu na 
rzecz inteligentnych, atrakcyjnych do życia i efektywnych miast w Europie. 
 

4.2. „Nadchodzące” koncepcje mobilności w europejskich miastach 
 
Przewidujemy, że w Europie w 2050 r. mogą panować m.in. następujące tendencje: 
 

 Piesi. Nadanie pieszym „praw” właściwych środkom transportu (Thorson i Robusté, 
1999 r.).  

 Rowery. Prywatne lub wspólne (Thorson i Robusté, 1999 r.). Dodatkowo pojawią się 
prawdopodobnie rowery elektryczne.  

 Wielofunkcyjne zarządzanie pasami. Zarządzanie pasami. Technologia ta umożliwi 
wprowadzenie pasów autobusowych z okresowym pierwszeństwem (BLIP) lub 
okresowych pasów autobusowych (IBL) podobnych do tych wprowadzonych 
pilotażowo w Lizbonie. 

 Wspólne użytkowanie pojazdów. Wiele pojazdów nie jest w użyciu przez większość 
czasu w miastach: z pojazdów tych mogłoby korzystać więcej osób, co 
zmniejszyłoby jednostkowe koszty pośrednie. Administracja publiczna z dużym 
powodzeniem propaguje wspólne użytkowanie rowerów (Paryż, Barcelona) i system 
wypożyczania samochodów (bardzo dobrym przykładem realizacji systemu w 
Europie jest Mobility CarSharing w Szwajcarii). 

 Różnorodność pojazdów („wielość”), ale jako odmiany tych samych koncepcji w 
zależności od upodobań użytkowników i decyzji marketingowych: małe samochody 
elektryczne (hybrydowe do 2020–2030 r.), rowery i motocykle elektryczne 
(koncepcje te mogą, ale nie muszą się do siebie upodobnić, ponieważ odpowiadają 
różnym postawom życiowym swoich użytkowników), systemy transportu 
publicznego oparte na komunikacji autobusowej (netbus, metrobus, BRT, tradycyjne 
autobusy, autobusy dzielnicowe), systemy transportu publicznego oparte na 
komunikacji kolejowej (kolej dojazdowa, metro, tramwaje, LRT, tramwaje 
dwusystemowe) oraz bardziej wydajne taksówki wykorzystywane w transporcie 
publicznym na telefon.  

 Netbus. Systemy szybkiej komunikacji autobusowej (BRT) opracowano w krajach 
rozwijających się jako „tańszą” odmianę kolei dojazdowej, metra lub tramwajów. 
Netbus to sieć BRT, która zapewnia taką samą podaż usług co tramwaje, a nawet 
metro, nawet jeżeli jest zintegrowana (nieodizolowana) w zespole miejskim. 
Podwójne przystanki autobusowe, pasy autobusowe, sygnalizacja świetlna z 
pierwszeństwem dla autobusów, ograniczenie czasu postoju, duża częstotliwość 
(czas oczekiwania na kolejny autobus wynoszący od trzech do czterech minut w 
godzinach szczytu itp.). Możliwe naprowadzanie autobusów na trudnych odcinkach 
węższych niż 3,15 m. 

 Integracja i hierarchia systemów miejskiego transportu publicznego, obejmujących 
metro <M>, tramwaje <T>, netbus <A>, tradycyjne autobusy (A) i autobusy 
dzielnicowe (a) oraz wspólnie użytkowane taksówki jako część transportu 
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publicznego na telefon. Konieczna budowa parkingów typu park&ride23i park&pool 
na obszarze metropolitalnym. 

                                         

 Wspólne korzystanie z samochodów. Same inwestycje w infrastrukturę nie 
gwarantują zwiększenia wykorzystania przestrzeni transportowej, a to z uwagi na 
kwestię zachowań (planowanie podróży, czas pracy, parkingi typu park&pool24itp.). 
Pas dla autobusów i HOV w Madrycie (autostrada N-VI, w eksploatacji od 1993 r.) 
znacznie usprawnił komunikację autobusową, ale niemal w ogóle nie wpłynął na 
system wspólnego korzystania z samochodów.  

 Taksówki. Będą obsługiwać różne segmenty rynku: przedsiębiorców, którzy się 
śpieszą i chcą przemieszczać się szybko i w samotności, ale również zwykłe osoby, 
które będą korzystać ze wspólnych usług w nocy lub jako uzupełnienie 
bezpośrednich usług transportu publicznego. Usługi taksówkarskie poprawią się za 
sprawą „inteligentnych postojów taksówek”, gdzie identyfikuje się zapotrzebowanie i 
kolejki, dostosowania podaży do popytu, udoskonalenia harmonogramu pracy 
kierowców, transportu towarowego w trybie pilnym, taksówek jako czujników 
bieżących warunków ruchu drogowego itp. 

 Opłaty. Opłata zatłoczeniowa będzie powszechnie stosowana w europejskich 
miastach. Sukces na tym polu odniosło już wiele miast, w tym Londyn, Mediolan, 
Oslo i Sztokholm. Opłata zatłoczeniowa jest obecnie wprowadzana, przy czym w 
kilku miastach wdrożono już jej uproszczoną, zastępczą odmianę, np. w Londynie 
(stała opłata zatłoczeniowa), Barcelonie („zielona strefa” płatnego parkowania) i 
Mediolanie.  

 Zintegrowany system opłat w transporcie publicznym i karty elektroniczne/ bilety 
bezdotykowe25. Z ekonomicznego punktu widzenia zintegrowany system opłat służy 
użytkownikom korzystającym z różnych środków transportu, ale dużo kosztuje, 
jeżeli operatorzy mają utrzymać „równowagę finansową”. Połączenie „opłaty 
ryczałtowej” obowiązującej w niektórych strefach i „opłaty w zależności od 
odległości” tworzy system „szachownicy opłat”, w którym użytkownicy płacą według 
liczby pokonywanych stref.  

 Inteligentne zarządzanie przestrzenią. Czujniki i dane zbierane w czasie 
rzeczywistym będą opłacalne i dostępne w europejskich miastach do celów 
zarządzania dostępnością i rezerwacją powierzchni parkingowej, zatłoczeniem ruchu 
drogowego, płynnością transportu publicznego (zapobieganie nierównej dystrybucji 
środków transportu) itp. 

 Regulacja zatłoczenia. Regulację zatłoczenia umożliwią makroskopowe diagramy 
fundamentalne dla ruchu w miastach (Daganzo i Geroliminis, 2008 r.). 

 Megalopolis. Europa stanie się siecią obszarów metropolitalnych lub „miast w 
miastach”, które będą ze sobą rywalizować, lecz także współpracować. 

 Zarządzanie parkingami i opłata parkingowa. Parkingi jako aktywne węzły 
 

23  Parkingi typu park&ride: parkingi położone blisko dworców lub przystanków sieci transportu publicznego. 
Wymagają współpracy pomiędzy lokalnym miastem, gdzie znajduje się parking, operatorem transportu 
publicznego (i zarządcą infrastruktury w razie potrzeby) oraz dużym miastem, które korzysta ze 
zrównoważonego systemu transportu modalnego.  

24  Parkingi typu park&pool: parkingi położone blisko wjazdu na autostradę lub hipermarketów czy galerii 
handlowych przy drodze: osoby dopasowane do siebie pod względem miejsc odjazdu i dojazdu (wzdłuż 
danej trasy) oraz oczekiwanego czasu podróży przyjeżdżają kilkoma samochodami na parking typu 
park&pool, skąd wjeżdżają na autostradę tylko jednym samochodem z większą liczbą pasażerów; 
zazwyczaj korzystają z niższych opłat drogowych, pasów HOV, pierwszeństwa przy parkowaniu itp. 
Koncepcja opracowana kilkadziesiąt lat temu w Kalifornii; najlepiej sprawdza się w przypadku osób 
dojeżdżających, które mają regularny i jednolity czas pracy. 

25  Karty elektroniczne to bilety wyposażone w układ scalony i technologię komunikacyjną, która umożliwia 
płatność bez kontaktu fizycznego (bezdotykowe), przyśpieszając tym samym proces płatności. 
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mobilności, które przynoszą wartość dodaną swoim użytkownikom (sklepy, 
platformy e-commerce itp.) niczym małe węzły transportu publicznego. Operatorzy 
parkingów zróżnicują swoją działalność w kierunku zintegrowanej mobilności w 
miastach (np. system wypożyczania samochodów, wypożyczalnie rowerów, wspólne 
korzystanie z samochodów). 

 Miejski transport towarowy. Rozbudowa infrastruktury (miejskie platformy 
logistyczne), pojazdy elektryczne, cichy transport nocą i w mniejszym stopniu 
ulicami, regulacja i system opłat, modularne i standardowe urządzenia ładunkowe 
itp. 

 Zarządzanie. ”Karta usług” mobilności dla mieszkańców. Porozumienia w dziedzinie 
mobilności. Umowy typu interested management dla operatorów obejmujące premie 
i kary26.  

 Funkcjonalne ustawodawstwo i przepisy prawa w zakresie mobilności. Zintegrowany 
system opłat gruntowych. Zyski kapitałowe od gruntów w przypadku zwiększenia 
dostępności. 

 Planowanie miejskie z uwzględnieniem kwestii mobilności.  

 Autobusy dzielnicowe dla osób starszych i RMP27: prędkość nie jest istotna, 
ponieważ osobom tym w niewielkim stopniu zależy na czasie, ale potrzebują one 
bliskości transportu, aby uniknąć chodzenia28. Mogą potrzebować zewnętrznych wind 
lub schodów ruchomych na ulicy do pokonywania wysokości.  

 Osoby niepełnosprawne i RMP. Brak przeszkód architektonicznych, odpowiednio 
przystosowane taksówki, autobusy niskopodłogowe, pochylnie umożliwiające dostęp 
do wszelkich pojazdów transportu publicznego itp. 

 Energia: czy przyszłość to energia elektryczna? Napęd wodorowy również może 
odgrywać pewną rolę, a w najbliższych 10 lub 20 latach większość nowych pojazdów 
wyposażona będzie w napęd hybrydowy. „Dekarbonizacja” transportu to 
strategiczny cel UE. Oprócz samych pojazdów w procesie ich elektryfikacji rolę 
odgrywają również infrastruktura i logistyka. Obecne wpływy z podatków od paliw 
będą musiały zostać zastąpione, prawdopodobnie przez opłatę zatłoczeniową i 
międzymiastowe systemy opłat typu pay per use takie jak eurowinieta (dla 
pojazdów ciężarowych w pierwszej fazie i wszystkich pojazdów w drugiej fazie). 
Oczekuje się, że silniki spalania wewnętrznego lub hybrydowe źródła energii zostaną 
wprowadzone do 2030 r.  

 Bezpieczeństwo w miastach. Problemy związane z emisjami i energią mogą zostać 
rozwiązane w ciągu 20 lat. Dominującym problemem będą natomiast kwestie 
bezpieczeństwa, dopóki będziemy wprawiać w ruch atomy z daną prędkością 
(energia ciała/ pojazdu to wciąż iloczyn masy i kwadratu prędkości, bez względu na 
źródło energii). W środowiskach miejskich zapanuje szwedzka kultura 
bezpieczeństwa na drogach, której hasłem jest „zero ofiar śmiertelnych”.  

                                          
26  Samorząd lokalny i operator wspólnie odpowiadają za wyniki działalności usługowej zgodnie z warunkami 

umowy. W umowach tych zwykle przewiduje się zachęty (premie) za wzrost popytu, ilość i jakość 
świadczonych usług oraz kary za niezadowalające wyniki działalności operatora. Umowy te zawierają 
również wyszczególnienie „obowiązków w zakresie usług publicznych” wymaganych przez samorząd ze 
względów społecznych. 

27  Osoba o ograniczonej sprawności ruchowej (RMP) to każda osoba, która z powodu ograniczeń 
fizycznych (stałych lub czasowych) nie może „normalnie” się poruszać (pod względem prędkości, odległości 
i zwrotności), np. osoby starsze, osoby noszące bagaże lub inne ciężary, dorośli z małymi dziećmi, kobiety 
ciężarne, osoby niepełnosprawne itp. 

28  W transporcie publicznym osobom starszym i RMP zwykle bardziej zależy na krótszym czasie dojścia niż 
krótszym czasie oczekiwania (ok. 2–3 razy dłuższy od jednostkowego czasu jazdy); z kolei przedsiębiorcom 
bardziej zależy na krótszym czasie oczekiwania, ponieważ zwykle muszą dotrzymać określonych terminów.   
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 Żegluga śródlądowa w miastach mających wystarczająco duże kanały lub rzeki, aby 
było to opłacalne, np. w Amsterdamie. 

 Tramwaje i metro. Nadal odgrywać będą pewną rolę w zależności od prędkości 
(prędkość handlowa tramwajów to 20–22 km/h, a metra – 28–35 km/h) i 
ładowności, ale w niższej kategorii ładowności i prędkości (15–18 km/h) będą 
stopniowo zastępowane przez autobusy typu netbus, które w bliskiej przyszłości 
obejmować będą autobusy elektryczne lub hybrydowe. 

 Tramwaje i metro towarowe w niektórych miastach, ale pojazdy będą inne niż te dla 
pasażerów, aby uniknąć spowalniania procesu załadunku/ rozładunku; pojazdy 
towarowe mogą przemieszczać się w przerwach pomiędzy pojazdami pasażerskimi, 
ale proces załadunku/ rozładunku nie powinien wpływać na prędkość pojazdów 
pasażerskich: można to osiągnąć za sprawą kontenerów modułowych do szybkiego 
załadunku/ rozładunku lub równoległych peronów. 

4.3. „Schodzące” koncepcje mobilności w europejskich miastach 
 
Wybrane elementy, które prawdopodobnie nie pojawią się na dużą skalę w Europie: 
 

 hulajnogi Segway i motocykle o dwóch równoległych kołach29, 

 odliczanie czasu (dla pieszych) lub żółte światło pomiędzy czerwonym a zielonym 
(aby kierowcy samochodów „mogli się przygotować”) w sygnalizacji świetlnej30, 

 hulajnogi typu kickbike31, 

 pojazdy trzykołowe, 

 ”koncepcyjne” motocykle trzykołowe (Piaggio M3), zamykane jak samochody 
(BMW C1) itp.32, 

 samochody „pochyłe”33,  

 mieszany transport towarowy z tramwajami i metrem dla pasażerów34,  

 PRT (system szybkiego transportu indywidualnego), AGT (system transportu 
automatycznego) i pojazdy jednoszynowe35, 

 transport ciągły – chodniki ruchome o dużej lub zmiennej prędkości (AMW)36, 

                                          
29  Odmiana hulajnogi Segway uzyskana poprzez połączenie obu kół i wprowadzenie siedzenia; jedyną zaletą 

tego „motocyklu” jest utrzymywanie równowagi bez dotykania podłoża, ale ma on mniejszą zwrotność (siła 
hamowania, skręcanie) w porównaniu z tradycyjnymi motocyklami.  

30   Elementy te zwiększają przepustowość skrzyżowania, ale zmniejszają bezpieczeństwo; stoją w 
sprzeczności z filozofią atrakcyjnych do życia miast (zob. Honoré, 2006 r.).  

31  Hulajnoga z dużymi kołami i hamulcami, która wprawiana jest w ruch poprzez odpychanie się nogą od 
podłoża; używana w celach turystycznych do zwiedzania miasta, ponieważ rowery są bardziej 
energooszczędne. 

32  Odpowiadają jedynie bardzo szczególnym rodzajom klientów, a „koncepcje” są zazwyczaj sprzeczne ze 
stylem życia motocyklisty.  

33  Koncepcja opracowana w latach 80. XX w. obejmująca pojazdy dla dwóch pasażerów (zwykle jeden przed 
drugim), które odchylają się, aby szybciej pokonywać zakręty.  

34  Jak już wspomniano, rozwiązanie to powoduje spadek prędkości handlowej pojazdów pasażerskich, jest 
kosztowne z uwagi na ręczny załadunek/ rozładunek i zwykle nie jest bardziej opłacalne od drogowego 
transportu towarowego z użyciem pojazdów ciężarowych i vanów, a to ze względu na obecną strukturę sieci 
transportu publicznego o stałej infrastrukturze i obecną strukturę kosztową miejskiego transportu 
towarowego (w tym postój, przepisy o załadunku/ rozładunku i obecnie obowiązujące opłaty, 
wynagrodzenia i koszty operacyjne). 

35  Infrastruktura nadziemna nie jest odpowiednia dla europejskich zespołów miejskich, choć może się 
sprawdzić w strefach podmiejskich, terminalach sieci transportu publicznego, na lotniskach itp. 
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 trolejbusy37, 

 „transport elastyczny” z autobusami na telefon – wspólne użytkowanie taksówek 
sprawdza się lepiej na obszarach słabo zaludnionych; autobusy na żądanie (mikro-, 
mini- lub tradycyjne autobusy) mogą być z powodzeniem wykorzystywane do 
transportu zbiorowego (np. imprezy sportowe, galerie handlowe, targi, wycieczki), 

 kolej linowo-terenowa, tramwaje linowe, kolej kabinowa – jedynie w bardzo 
szczególnych przypadkach, 

 węzły transportu publicznego; będą się sprawdzać w miastach o dużej dynamice 
rozwoju (wciąż rozrastających się wzdłuż ciągów komunikacyjnych), promienistej 
sieci dróg dojazdowych oraz wystarczającej ilości przestrzeni i zasobów finansowych 
do wybudowania i dotowania takich elementów infrastruktury, np. w Madrycie. 

4.4. Działania UE przyśpieszające rozwój mobilności w miastach 
 

 Dyrektywy dotyczące „trudnych politycznie” rozwiązań takich jak opłata 
zatłoczeniowa. Parlament Europejski mógłby pomóc samorządom lokalnym we 
wprowadzeniu opłaty zatłoczeniowej w ich miastach poprzez uchwalenie dyrektyw 
podobnych do dyrektywy w sprawie eurowiniety. 

 Europejskie standardy i znaki jakości w dziedzinie mobilności w miastach. Można 
by opracować „katalog” standardów i „znaków jakości” dla koncepcji mobilności w 
miastach obejmujący wszystkie fazy planowania, budowy, wdrażania, eksploatacji i 
utrzymania. Klasyfikacja przypadków powinna uwzględniać przepływy, oczekiwania i 
zachowania użytkowników, koszty oraz kwestie ekologiczne i kulturowe itp. 
Przykładowo, gdy w mieście (dużej wielkości i zamieszkałym przez osoby o 
południowym temperamencie) rozważa się wprowadzenie takiej koncepcji, istnieją 
minimalne standardy fazy planowania: badanie zapotrzebowania, ocena 
alternatywnych rozwiązań, analiza środowiskowa itp.  

 Szczegółowa analiza i rozpowszechnianie „najlepszych przykładów”. W ramach 
wielu europejskich przedsięwzięć powstała baza danych obejmująca doświadczenia 
miast w dziedzinie innowacyjnej mobilności (np.: eltis.org), ale nie ma ani kontroli, 
ani standaryzacji danych wejściowych i wyjściowych, co bardzo utrudnia 
ekstrapolację. Wniosek brzmi następująco: każde miasto jest inne. Utrzymujemy, że 
miasto postrzegane jako system jest uniwersalną koncepcją i może być 
analizowane z zastosowaniem podejścia systemowego. Krytyczna analiza 
istniejących baz danych przez ekspertów (z punktu widzenia naukowców, doradców, 
administracji i użytkowników) powinna umożliwić wskazanie najbardziej efektywnych 
rozwiązań wprowadzonych w Europie (prawdopodobnie dostosowanych do 
szczególnych uwarunkowań) i ekstrapolację lub prognozę dotyczącą potencjalnego 
sukcesu danej koncepcji w określonym mieście. 

 

 

 

                                                                                                                                     
36  Transport ciągły jest jednokierunkowy i tworzy mnóstwo przeszkód, dla których nie ma miejsca w 

atrakcyjnym do życia mieście. Może jednak być stosowany na lotniskach, w węzłach transportu publicznego 
itp. w ramach planowania miejskiego dotyczącego stref podmiejskich. 

37  W bliskiej przyszłości autobusy będą elektryczne lub hybrydowe. Nie ma potrzeby pokrywania ulic plątaniną 
przewodów, która sprawiałaby, że mieszkańcy czuliby się uwięzieni w klatce tworzonej przez środki 
transportu publicznego, które teoretycznie są źródłem wolności. 
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 Ocena zrealizowanych przedsięwzięć38. Ocena ta wiąże się z poprzednim 
punktem.  

 Stawianie ocen. ”Stawianie ocen” w dziedzinie mobilności w miastach jest zawsze 
trudne, ale mogłoby pomóc w ocenie efektywności niektórych miast. Ocena powinna 
uwzględniać wyniki działalności i wyobrażenia wszystkich zainteresowanych stron 
(zwłaszcza wyobrażenia użytkowników wraz ze „wskaźnikami zadowolenia 
klientów” i z kwestiami dotyczącymi „postrzeganej jakości”), ilość i jakość usług 
transportowych, zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwo, 
efektywność gospodarczą i społeczną w zaspokajaniu potrzeb w zakresie mobilności. 
Po uzgodnieniu systemu oceniania można by go wykorzystywać do monitorowania 
oceny, od której mogłyby zależeć możliwości finansowania39. 

 Powiązanie finansowania (EBI, przedsięwzięcia badawcze UE, środki EFRR itp.) z 
wydajnością, zapewniające jakość społeczną i wykonalność pod względem 
stosunku kosztów do korzyści w ramach przedsięwzięć w dziedzinie mobilności w 
miastach. Wiąże się to z poprzednim punktem dotyczącym ocen, a także z umowami 
typu interested management. W przyszłości miasta powinny zagwarantować „wybór 
usług mobilności” w dziedzinie mobilności (w tym niezawodność); finansowanie to 
dobre narzędzie motywujące do projektowania i gwarantujące ten wybór.  

 Wspieranie badań podstawowych i innowacji w dziedzinie mobilności w 
miastach. Częściowo uczyniono to w drodze 7. programu ramowego w dziedzinie 
badań, ale kwestia ta wciąż wymaga szczególnej uwagi. XXI wiek będzie pierwszym 
stuleciem miejskim w historii ludzkości, a wiele koncepcji jest wciąż w opracowaniu. 
Nie możemy sobie pozwolić na czekanie do końca XXI w. Wzajemne inspiracje 
pomiędzy różnymi sektorami dotyczącymi mobilności i możliwości w 
zakresie TIK mogą być bodźcem dla innowacyjnych i praktycznych pomysłów. 

 

                                          
38  Dopiero niedawno (Carvajal, 2004 r.) Europejski Bank Inwestycyjny dokonał oceny wszystkich 

sfinansowanych przez siebie przedsięwzięć dotyczących LRT i metra; pomimo znaczenia tej oceny dla 
zarządzania została ona dokonana w ramach praktyk zawodowych za niewielkie środki (dwumiesięczne 
stypendium studenckie), nie zaś przy użyciu profesjonalnych zasobów.  

39  Przykładowo w innowacyjnym mieście ukierunkowanym na potrzeby swoich mieszkańców (A) można 
wdrożyć sprawnie działający system komunikacji autobusowej taki jak netbus, zapewniający pewne usługi 
po określonej cenie, podczas gdy w mieście B zwyczajnie topi się pieniądze w istniejącej sieci autobusów, 
która nie działa sprawnie. W mieście A wprowadza się opłatę zatłoczeniową i reguluje zatłoczenie do 
wartości optimum społecznego z użyciem MFD dla ruchu w miastach, podczas gdy w mieście B wprowadza 
się „ślepy” system opłat bez jakiejkolwiek regulacji, jedynie w celu zbierania środków; niesprawny system 
regulacji zatłoczenia przynosi miastu B korzyść w postaci większych wpływów. 
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