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CIVITAS DYN@MO

CIVITAS DYN@MO
• CIVITAS DYN@MO to europejski projekt realizowany w ramach
inicjatywy CIVITAS II PLUS skierowany do wszystkich aktywnych
mieszkańców miasta w odpowiedzi na nowe wzory zachowań
transportowych.
• Projekt realizowany będzie w 4 dynamicznie rozwijających się
europejskich miastach: Aachen (DE), Gdynia (PL), Koprivnica (HR)
i Palma de Mallorca (ES).
• Celem CIVITAS DYN@MO, wspólnym dla wszystkich miast będzie:
– rozwój systemów i usług „Mobility 2.0”,
– wprowadzenie przyjaznych miastu i mieszkańcom rozwiązań w zakresie
pojazdów elektrycznych,
– zaangażowanie mieszkańców w proces planowania mobilności i poprawy
jakości usług,
– współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy miastami.

CIVITAS DYN@MO

Tytuł projektu

DYN@MO – DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility

Źródło finansowania

7-my Program Ramowy (FP7-SST-CIVITAS-2011-MOVE)

Okres realizacji

2013-2016

Koszt całkowity

13 117, 112 EUR

Lider

Aachen (DE)

Partnerzy

Aachen (DE), Gdynia (PL), Koprivnica (HR), Palma de
Mallorca (ES) + 24 partnerów lokalnych z wymienionych miast

CIVITAS DYN@MO
Wspólną misją dla wszystkich uczestniczących w projekcie CIVITAS DYN@MO jest:
„(…) wzmocnienie idei zrównoważonej mobilności poprzez promowanie ekologicznego trybu
życia, poprzez współpracę społeczną w oparciu o nowe media, a także poprzez zintegrowane
wdrażanie innowacyjnych usług transportowych dla aktywnych mieszkańców miasta
niezależnie od ich wieku.”
•

na poziomie strategicznym CIVITAS
DYN@MO angażuje mieszkańców miasta i
zainteresowane podmioty w proces
interaktywnego planowania mobilności

•

Na poziomie technicznym CIVITAS
DYN@MO wprowadza czyste,
energooszczędne pojazdy oraz systemy ITS i
ICT jako podstawę innowacyjnych
rozwiązań transportowych

•

Na poziomie usługowym mieszkańcy
miasta jak i wszyscy podróżni korzystają z
nowych, dostępnych usług transportowych

Źródło: Dokumenty projektu CIVITAS DYN@MO

GŁÓWNI PARTNERZY
Aachen – Gdynia – Koprivnica – Palma de Mallorca
•

Miasta średniej wielkości, będące
centrami regionalnymi, ze stosunkowo
dużym udziałem ludzi młodych
w populacji, z uniwersytetami, itp.

•

Doświadczenie w planowaniu mobilności

•

Zainteresowanie wprowadzaniem
innowacji i zaawansowanych technologii

•

Miasta prowadzące:
Aachen (DE) i Gdynia (PL)

•

Miasta uczące się: Koprivnica (HR)
i Palma de Mallorca (ES)
Źródło: Dokumenty projektu CIVITAS DYN@MO
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– W Aachen zarejestrowanych jest 101 000 samochodów osobowych
(wskaźnik motoryzacji wynosi 392 samochody osobowe na 1000 mieszkańców)
– Aachen od wielu lat aktywnie promuje carpooling i car-sharing (w chwili obecnej z takich
usług korzysta ok. 3500 klientów)
– Transport zbiorowy obejmuje 63 linie autobusowe o łącznej długości 1200 km i o liczbie
2100 przystanków autobusowych (operator: ASEAG)
– W 2009 ASEAG przewiózł 65 milionów pasażerów (więcej niż jakikolwiek operator
transportu zbiorowego w Niemczech)
– Długość dróg rowerowych w Aachen wynosi 276 km

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Germany_location_map.svg

– Liczba mieszkańców: 260 000
– Podział zadań przewozowych:

GDYNIA
– Liczba mieszkańców: 250,000
– Podział zadań przewozowych:
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Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Poland_location_map.svg

– W Gdyni zarejestrowanych jest 112 500 samochodów osobowych
(wskaźnik motoryzacji wynosi 450 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców)
– Transport zbiorowy w Gdyni jest jednym z najbardziej ekologicznych i energooszczędnych
w Polsce
– W mieście jeżdżą już „czyste” pojazdy transportu zbiorowego – przede wszystkim
autobusy zasilane CNG i nowoczesne trolejbusy

KOPRIVNICA
– Liczba mieszkańców: 34 000
– Podział zadań przewozowych:

36%
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Samochód
osobowy
Rower/pieszo

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Croatia_location_map.svg

– W Koprivnicy praktycznie nie występuje transport zbiorowy
(ogranicza się jedynie do autobusów szkolnych i zakładowych)
– Przewozy kolejowe i autobusy regionalne nie są ze sobą zintegrowane wewnątrz miasta
– Główne linie kolejowe są w przebudowie
– Koprivnica posiada ponad 150 km dróg rowerowych i ścieżek dla pieszych w mieście i w
jego otoczeniu

PALMA DE MALLORCA

–
–

Liczba mieszkańców: 327 000
Podział zadań przewozowych:
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Samochód
osobowy

50.0%
Transport
zbiorowy
Rower/pieszo
Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Spain_location_map.svg

–
–

–
–
–

Wskaźnik motoryzacji wynosi 495 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców
W Palma de Mallorca występuje duże zróżnicowanie w zachowaniach transportowych
mieszkańców pomiędzy historycznym centrum miasta („walking city”) a innymi obszarami
miasta („car city”)
Transport zbiorowy obejmuje 31 linii autobusowych, którymi kursuje ponad 200 autobusów;
rocznie przewożonych jest ok. 43 miliony pasażerów
W mieście występuje linia metra
Długość dróg rowerowych wynosi 44 km

ZAKRES DZIAŁAŃ
Workpackages
WP6 Coordination & Management
(Koordynacja i zarządzanie projektem)
Aachen
Aachen

Gdynia

Koprivnica

Palma de Mallorca

WP4 Research & Evaluation
(Badania i ocena efektów działań)

ENU-TRI

WP5 Dissemination & Learning
(Rozpowszechnianie wiedzy i uczenie się)

UBC

WP1 SUTP

WP2 Czyste
pojazdy

WP3 ICT & ITS

Zakres działań (workpackages):
WP1 – Plany zrównoważonego transportu miejskiego
WP2 – Nowoczesne, czyste i energooszczędne pojazdy
WP3 – Systemy ICT i ITS

WP4 – Badania i ocena efektów działań
WP5 – Rozpowszechnianie wiedzy i uczenie się
WP6 – Koordynacja i zarządzanie projektem

ZAKRES DZIAŁAŃ
Workpackages

L.p.

Grupa działań

Rodzaj
działań

Lider

Osobomiesiące

Miesiąc
rozpoczęcia

Miesiąc
zakończenia

WP1

Plany zrównoważonego transportu
miejskiego

DEM

Aachen

193,0

1

48

WP2

Czyste i energooszczędne pojazdy

DEM

EMT

90,5

1

48

WP3

Systemy ICT i ITS

DEM

Gdynia

123,0

1

48

WP4

Badania i ocena działań

RTD

ENU-TRI

471,5

1

48

WP5

Rozpowszechnianie wiedzy
i uczenie się

OTHER

UBC

219,5

1

48

WP6

Koordynacja i zarządzanie projektem

MGT

Aachen

93,0

1

48

PLANY ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU
MIEJSKIEGO (SUTP)
Workpackage 1
Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego jest procesem
opierającym się na współpracy i współdziałaniu administracji
miejskiej i innych udziałowców (mieszkańcy, organizacje
pozarządowe, itp.)

•

Aachen i Gdynia posiadają już plany zrównoważonego transportu
miejskiego – w ramach CIVITAS DYN@MO powinny rozwijać i
uszczegółowić swoje istniejące już SUTPy i poszerzać ich zakres
wykorzystując do tego nowoczesne narzędzia

•

Koprivnica i Palma de Mallorca są miastami z niewielkim
doświadczeniem w planowaniu zrównoważonego transportu
miejskiego w związku z czym będą one korzystać z doświadczeń
Gdyni i Aachen w celu opracowania i zaadoptowania swoich planów

•

Każdy proces planowania będzie oceniany w innowacyjny sposób

•

Uczestniczące w projekcie miasta powinny informować się wzajemnie
o osiągnięciach związanych z tworzeniem SUTP,
a także wymieniać wiedzę i doświadczenia poprzez Centra
Kompetencji (Competence Centers)

Źródło: http://mobilityplans.eu/index.php?ID1=8&id=8

•

PLANY ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU
MIEJSKIEGO (SUTP)
Workpackage 1

Aachen

A1.1 Dynamiczny
Regionalny SUTP

A1.2 Wdrożenie idei
„Electromobile Living”

A1.3 Zrównoważony ruch
na obszarze uniwersytetu

Gdynia

G1.1 Rozwój w kierunku
dynamicznego SUTP

G1.2 Studia i analizy do
SUTP

G1.3 Strefy piesze i
zarządzanie dostępnością

Koprivnica

Palma de
Mallorca

K1.1 Opracowanie i
zaadoptowanie SUTP

K1.2 Kampus
uniwersytetu
bez CO2

P1.1 Dynamiczny SUTP

K1.3 Planowanie
systemu transportu
zbiorowego

K1.4 Opracowanie programu
czystego transportu
miejskiego dla Uniwersytetu
w Koprivnicy

P1.2 Planowanie dla rowerzystów i
pieszych

AACHEN & GDYNIA
•

AACHEN
– Rozwój dynamicznego podejścia do planowania mobilności
na poziomie miasta i regionalnym, z wykorzystaniem modeli
ruchu, nowoczesnych metod i narzędzi
– Wprowadzenie usług zrównoważonej mobilności w 3
obszarach miasta – dostarczenie i promowanie nowych
możliwości poruszania się dla mieszkańców (pojazdy
hybrydowe i elektryczne, specjalne strefowe bilety w
transporcie zbiorowym, carpooling, car-sharing, bike-sharing,
itp.)
– Opracowanie planu mobilności dla kampusu
uniwersyteckiego w Aachen , który ma na celu redukcję
podróży zmotoryzowanych i ograniczenie parkowania

•

Źródło: http://www.aachen.de

GDYNIA
– Rozwój nowej generaci SUTP przy wykorzystaniu
technologii informacyjnych i modelowania
– Studium dla priorytetowych działań zidentyfikowanych w
SUTP (PRT, promowanie transportu rowerowego, strefy
piesze, itp.)
– Stworzenie pierwszej strefy pieszej w centrum miasta w
uzgodnieniu z władzami miasta i mieszkańcami

Źródło: Dokumenty CIVITAS DYN@MO

KOPRIVNICA & PALMA DE
MALLORCA
•

KOPRIVNICA
– Opracowanie i zaadoptowanie SUTP, a także
promowanie nowej metody planowania transportu
– Opracowanie planu mobilności dla kampusu
uniwersyteckiego oraz wprowadzenie na jego obszarze
nowoczesnych usług jak np. wirtualne centrum
mobilności, pojazdy elektryczne, itp.
– Stworzenie i rozwój systemu transportu zbiorowego w
mieście, integracja z koleją regionalną, integracja taryfowa

•

Źródło: Dokumenty CIVITAS DYN@MO

PALMA DE MALLORCA
– Przygotowanie SUTP i planu działania, a także
zatwierdzenie ich przez władze miasta
– Zwiększenie udziału podróży pieszych i rowerowych
– Rozbudowa sieci dróg rowerowych i rozwój systemu
roweru miejskiego (50 nowych rowerów i stanowisk
rowerowych)

Źródło: Dokumenty CIVITAS DYN@MO

NOWOCZESNE, CZYSTE I
ENERGOOSZCZĘDNE POJAZDY
Workpackage 2

•

Zwiększenie wykorzystania czystych i
energooszczędnych pojazdów w transporcie
zbiorowym i indywidualnym powinno być
priorytetem we wszystkich czterech miastach

•

Aachen, Gdynia, Koprivnica i Palma de Mallorca
powinny poszukiwać oraz wdrażać nowoczesne
rozwiązania w zakresie mobilności dla wszystkich
rodzajów transportu pasażerskiego i towarowego

•

Źródło: http://www.cleanvehiclesolutions.com

Miasta powinny stwarzać sprzyjające warunki do
zmniejszania zużycia energii przez pojazdy oraz
zmniejszenia hałasu drogowego
Źródło: http://www.alternate-energy-sources.com/hybrid-cars.html

NOWOCZESNE, CZYSTE I
ENERGOOSZCZĘDNE POJAZDY
Workpackage 2

Aachen

A2.1 Wprowadzenie przyjaznych środowisku i cichych
pojazdów
Pedeleki &
skutery

pojazdy hybrydowe,
pojazdy elektryczne
w transp. zbior.

„czyste” pojazdy
dostawcze

A2.2 Wprowadzenie
autobusów
hybrydowych
(W kierunku czystej floty
transportu zbiorowego)

Gdynia

G2.1 Nowoczesne hybrydowe trolejbusy
z baterią Li-Ion kursujące na nowej linii

G2.2 Superkondensatory dla większej
efektywności systemu trolejbusowego

Koprivnica

K2.1 Miejski system car-sharing z flotą
pojazdów elektrycznych

K2.2 Transport zbiorowy o niskiej
emisji zanieczyszczeń w Koprivnicy

Palma de
Mallorca

P2.1 Autobusy
zasilane CNG w
transp. zbior.

P2.2 Pojazdy hybrydowe/
elektryczne w transp. zbior.
oraz pojazdy elektryczne dla
służb miejskich

P2.3 Promowanie pojazdów
elektrycznych i udogodnienia dla
posiadaczy takich pojazdów

AACHEN & GDYNIA
•

AACHEN
– wprowadzenie pedeleków na nowych stacjach bikesharing na terenie kampusu i osiedli mieszkaniowych
– Wprowadzenie autobusów hybrydowych w kierunku
czystszej floty transportu zbiorowego

•

GDYNIA
– Rozbudowa sieci trolejbusowej o linie bez przewodów
obsługiwane przez pojazdy hybrydowe z baterią Li-Ion
– Instalacja superkondensatorów wzdłuż sieci
trolejbusowej w celu umożliwienia hamowania
odzyskowego i oszczędności zużycia energii

Źródło: dokumenty CIVITAS DYN@MO

Źródło www.gdynia.naszemiasto.pl

KOPRIVNICA & PALMA DE
MALLORCA
•

KOPRIVNICA
– Wprowadzenie transportu zbiorowego opartego na
elektrycznych minibusach oraz utworzenie stacji z
punktami ładowania takich pojazdów
– Stworzenie miejskiego systemu car-sharing z
pojazdami elektrycznymi wraz z punktami
ładowania i platformą internetową wspomagającą
organizację systemu
– Stworzenie i rozwój nowej sieci transportu
zbiorowego w mieście

•

Źródło: dokumenty CIVITAS DYN@MO

PALMA DE MALLORCA
– Wprowadzenie autobusów zasilanych CNG do floty
transportu zbiorowego
– Stworzenie środowiska przyjaznego dla pojazdów
elektrycznych (punkty ładowania, darmowe miejsca
parkingowe, itp.)
– Wprowadzenie autobusów hybrydowych/
elektrycznych do floty transportu zbiorowego
Źródło: dokumenty CIVITAS DYN@MO

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW
ICT I ITS
Workpackage 3

•

Technologie Informacyjne i Komunikacyjne
(ICT) oraz Inteligentne Systemy
Transportowe (ITS) pozwalają miastom
poprawić jakość systemu transportowego
Źródło: www.apm.pl

•

Miasta uczestniczące w CIVITAS DYN@MO
powinny opracować i uaktualnić swoje plany
zrównoważonego transportu miejskiego
wykorzystując narzędzia Mobility 2.0
Źródło: www5.in.tum.de

•

Wykorzystanie nowoczesnych technologii
pozwoli miastom zwiększyć wiarygodność,
dostępność i jakość miejskich usług
transportowych

Źródło: www.siemens.co.uk

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW
ICT I ITS
Workpackage 3

Aachen

Gdynia

Palma de
Mallorca

A3.1 Mobility Alliance

A3.2 Travel assistance

(Platforma informacyjna i płatnicza)

(Indywidualny system powiadomień)

G3.1 Opracowanie
modelu podróży w
celu rozwinięcia
gdyńskiego SUTP

G3.2 System
automatycznego wykrywania
zdarzeń

P3.1 Usługi Mobility 2.0

G3.3
Preselekcja
wagowa
pojazdów
ciężarowych

G3.4
Komunikacja
Mobility 2.0

G3.5 Wydzielone
pasy dla
autobusów/
pojazdów o dużym
napełnieniu

P3.2 System kierowania na parkingi

AACHEN & GDYNIA & PALMA
•

AACHEN
– Wprowadzenie interaktywnych usług „Mobility 2.0”
(system informacji i sprzedaży biletów, system
rezerwacji car-sharing)

•

GDYNIA
– Opracowanie trzypoziomowego modelu podróży (micro-,
makro-, mezoskopowego) dla transportu zbiorowego i
indywidualnego
– Budowa platformy internetowej służącej do wymiany
wiedzy i komunikacji pomiędzy partnerami lokalnymi i
udziałowcami („Mobility 2.0”)
– Budowa systemu pozwalającego na zidentyfikowanie
przeładowanego pojazdu ciężarowego w ruchu
– Wdrożenie systemu automatycznego wykrywania
zdarzeń drogowych
– Wydzielenie pasów wyłącznie dla autobusów

• PALMA DE MALLORCA
– Stworzenie interaktywnych usług „Mobility 2.0”
– Wprowadzenie systemu kierowania na parkingi

Źródło: dokumenty CIVITAS DYN@MO

Źródło: dokumenty CIVITAS DYN@MO

CIVITAS DYN@MO W AACHEN

City of Aachen
StadteRegion Aachen (municipality)
RWTH Aachen University
cambio Aachen (carsharing operator)
ASEAG (PT operator)
AVV (PT information & ticketing)
STAWAG (energy provider)
gewoge AG (local housing society)
RWTH Aaachen Campus GmbH
FH Aachen University of Applied Sciences

A1.1

A1.2

A1.3

A2.1

A2.2

Travel assistance

- odpowiedzialny

Mobility Alliance

- bierze udział

Wdrożenie idei
„Electromobile
Living”
Zrównoważony
ruch na obszarze
uniwersytetu
Wprowadzenie
ekologicznych i
cichych pojazdów
Wprowadzenie
autobusów
hybrydowych

Dynamiczny
regionalny SUTP

Partnerzy lokalni

A3.1

A3.2

- bierze
udział

PKT Gdynia

Uniwersytet Gdański

Urząd Miasta Gdynia

Politechnika Gdańska
Studia i analizy do
SUTP
Strefy piesze i
zarządzanie
dostępnością
Nowoczesne
hybrydowe
trolejbusy Li-Ion
Superkondensatory
wzdłuż sieci
trolejbusowej
Model
transportowy dla
Gdyni
System
wykrywania
zdarzeń
Preselekcja
wagowa i
egzekwowanie
Komunikacja
Mobility 2.0
Wydzielone pasy
dla autobusów

- odpowiedzialny
Rozwój w kierunku
dynamicznego
SUTP

CIVITAS DYN@MO W GDYNI

Partnerzy lokalni

G1.1
G1.2
G1.3
G2.1
G2.2
G3.1
G3.2
G3.3
G3.4
G3.5

CIVITAS DYN@MO W KOPRIVNICY

City of Koprivnica
Municipal Utility Company Komunalac Ltd
HZ Infrastruktura Ltd (Croatian national railway)
Koprivnica Municipal Company CAMPUS
Development Agency North (supports local
development)

Planowanie systemu
transportu zbiorowego

Program czystego
transportu miejskiego
dla Uniwersytetu

Miejski system carsharing z flotą
pojazdów elektr.

Transport zbiorowy o
niskiej emisji
zanieczyszczeń

- odpowiedzialny

Kampus uniwersytetu
bez CO2

- bierze udział

Opracowanie i
zaadoptowanie SUTP

Partnerzy lokalni

K1.1

K1.2

K1.3

K1.4

K2.1

K2.2

CIVITAS DYN@MO W PALMA DE
MALLORCA

City of Palma
Eurolocal Mallorca (public
consortium)
Universitat de les Illes Balears
Empresa Municipal de Transports
Urbans de Palma (PT operator)
Societat Municipal D’Aparcaments
de Palma (manager of parking spaces)

Autobusy zasilane CNG
w transporcie miejskim

Autobusy elektr./
hybryd.w transp.zbior. i
służbach miejskich

Promowanie pojazdów
elektrycznych i
udogodnienia

Usługi Mobility 2.0

System kierowania
pojazdów na parkingi

- odpowiedzialny

Planowanie dla
rowerzsystów i pieszych

- bierze
udział

Dynamiczny SUTP

Partnerzy lokalni

P1.1

P1.2

P2.1

P2.2

P2.3

P3.1

P3.2

OCZEKIWANE REZULTATY
Rezultatem realizacji projektu CIVITAS DYN@MO dla wszystkich
uczestniczących miast będzie:
•

Poprawa jakości usług transportowych

•

Redukcja liczby pojazdów na ulicach miasta,

•

Zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego oraz korzystających z
rowerów, pedeleków, systemów car-sharing, carpooling, itp.
Zmniejszenie udziału samochodu osobowego w podróżach

•
•

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza emitowanego przez transport drogowy,
lepsza jakość powietrza

•

Redukcja kosztów utrzymania ulic

•

Zwiększenie bezpieczeństwa na ulicach miasta
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