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Wizja europejskiego svstemu 
autobusowej komunikacji miejskiei 
wstep 

lstotnym celem europejskiej polityki 
transportowej majqcej swoje zr6dto 
w strategii zr6wnowaionego rozwoju 
Unii Europejskiej1, jest rozw6j wysokiej 
jakosci publicznego transportu miejskie
go2. Wdrazane rozwiqzania powinny 
przyczyniac sit? do wzrostu udzialu ko
munikacji miejskiej w przewozach og6-
lem. W konsekwencji sprzyjac to powin
no zmniejszeniu zapotrzebowania na 
energit?, ograniczeniu negatywnego od
dziatywania na srodowisko i poprawie 
bezpieczenstwa na drogach 3. 

Osiqganiu cel6w europejskiej polity
ki transportowej sprzyjac powinien re
alizowany od 2008 r. projekt Europejski 
Autobusowy System Przysztosci (Euro
pean Bus System of the Future - EBSF) . 
W niniejszym artykule przedstawiono 
zaloienia tego projektu i jego przewi
dywane rezultaty. Gl6wnym zr6dlem in
formacji sq publikacje dostt?pne na por
talu projektu http://www.ebsf.eu/. 
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Idea i cele projektu 
Europejski Autobusowy System 

Przysztosci (European Bus System of 
the Future - EBSF) to inicjatywa Komi
sj i Europejskiej w ramach si6dmego 
Programu Ramowego w zakresie ba
dan i rozwoju technologicznego. Pro
jekt rozpoczt?lY we wrzesniu 2008 r., 
ma tqczny budiet 26 min euro, w tym 
16 min euro wsp6ffinansowanych przez 
Komisjt? Europejskq. Jest on koordyno
wany przez Mi~dzynarodowe Stowarzy
szenie Transportu Publicznego UITP. 
Program realizuje konsorcjum zrzesza
jqce pit?Ciu producent6w autobus6w 
(EvoBus/Mercedes, lveco lrisbus, MAN, 
Scania i Volvo) oraz 42 innych partne
r6w z jedenastu kraj6w Unii Europej
skiej, w tym operator6w i narodowe sto
warzyszenia transportu , wladze trans
portu publicznego, sektora przemyslu, 
osrodk6w badawczych i uniwersytet6w 
oraz firm konsultingowych. Poza 
konsorcjum projektu, do EBSF naleiy 
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takie kilku czotowych europejskich 
ekspert6w transportu publicznego, 
kt6rzy uwai nie sledzq jego rozw6j 
oraz oceniajq rezultaty. W projekt za
angaiowanych jest takie 7 europej
skich miast, kt6re testujq i uwierzytel
niajq post~py projektu. Sq to Bremer
haven (N iemcy), Bruney (Francja), 
Budapeszt (W~gry), Goteborg (Szwe
cja) , Madryt (Hiszpania), Rzym (Wio
chy) i Rouen (Francja). 

EBSF to system: 
0 inteligentny, efektywnie wykorzystu

jqcy informacje i zapewniajqcy r6i
norodne rozwiqzania dla przewoz6w 
autobusowych, dostosowane do 
specyficznych potrzeb wszystkich za
interesowanych stron, 

0 powiqzany z innowacyjnymi pojazda
mi , zapewniajqcy popraw~ komfortu 
i dostt?pnosci zar6wno dla kierowcy, 
jak i dla pasaier6w a takie inteligent
ne wykorzystanie energii, 

0 wkomponowany w scenerit? miast 
europejskich, dostosowany zar6wno 
do wsp61czesnej, jak i historycznej 
zabudowy oraz uwzglt?dniajqcy przy
szle trendy w zagospodarowaniu 
przestrzennym i mobilnosci; gwaran
tujqcy nowe opcje dla pasaier6w 
i operator6w. 
Gl6wnym celem programu EBSF 

jest opracowanie nowej generacji sys
tem6w autobusowej komunikacji miej
skiej, dostosowanych do specyfiki eu
ropejskich miast. Wdrozenie rezultat6w 
projektu powinno przyczynic sit? do 
zwi~kszenia atrakcyjnosci i poprawy 
wizerunku system6w autobusowych 
zar6wno w obszarach miejskich, jak 
i podmiejskich, poprzez rozw6j nowych 
technologii pojazd6w i infrastruktury 
w polqczeniu z najlepszymi praktykami 
operacyjnymi. Realizacja projektu po
winna zapewnic: 
;;~ innowacyjny, wysokiej jakosci system 

autobusowej komunikacji miejskiej, 
~ nowoczesny design pojazd6w, infra

struktury i uslug, 



,.. konkurencyjna. pozycjt? europejskich 
producent6w i operator6w poprzez 
promowanie idei European Bus Sys
tem (Europejski System Autobusowy), 

= wzmocnienie europejskich eksper
tyz i badan nad rozwojem sieci au
tobus6w miejskich. 
Aby osiqgna.c wyznaczony eel , 

EBSF dokonala analizy terazniejszych 
i przyszlych potrzeb gl6wnych interesa
riuszy, w tym ui ytkownik6w, operator6w 
i wladz publicznych. Projekt identyfiku
je wymagania system6w autobusowych 
oraz ich skladniki (pojazdy, infrastruk
turt? i uslugi). Prototypy podprojekt6w, 
demonstracyjne autobusy i infrastruktu
ra oraz nowatorskie dzialania sa. obec
nie testowane i zatwierdzane w siedmiu 
europejskich miastach. EBSF demon
struje caly potencjal nowej idei Europe
an Bus System, tworza.c podrt?cznik 
skierowany do operator6w i wladz pu
bl icznych odpowiedzialnych za trans
port w miastach, dajqcy kluczowe wska
z6wki jak wdraia6 nowa. generacjt? au
tobusowej komunikacji miejskiej. 

Struktura projektu 
Projekt EBSF zostal podzielony na 

cztery CZt?SCi zwane podprojektami 
(subproject - SP} , tj.: 
•!• SP1: potrzeby i wymogi uiytkowni

ka, kluczowe wskazniki rezultatu 
i systemowe podejscie do system6w 
autobusowych UE, 

•!• SP2: rozw6j i wdraianie pojazd6w, 
•!• SP3: rozw6j i wdraianie unijnego 

systemu autobusowego w srodowi
sku miejskim, 

•:• SP4: testowanie, ocena, rozpo
wszechnianie i eksploatacja. 
Zasadniczym celem podprojektu 

SP1 jest okreslenie potrzeb gl6wnych 
interesariuszy: operator6w i w/adz, ana
stt?pnie przeksztalcenie ich w wymaga
nia systemowe w celu zdefiniowania 
wsp61nego podejscia do tworzenia sys
temu EBSF. Uwzglt?dnione zostana. tak
ie aspekty percepcji i wizerunku w do
skonaleniu uiytkowania autobus6w 
i promowanie modalnosci. Rezultatami 
tego podprojektu bE?dq: 
::J lista potrzeb uiytkownik6w komuni

kacji miejskiej (wla.czaja,c w to potrze
by potencjalnych nowych klient6w 
oraz bariery korzystania z uslug 
transportowych) , 

0 definicja kluczowych wskainik6w re
zultatu , 

0 definicja metodyki oceny funkcjono
wania system6w autobusowych, 

Merceds Citaro dostosowany do wytycznych systemu EBSF 

0 przeloienie potrzeb uiytkownika, wy
magania og61ne stawiane systemom 
autobusowym, 

0 definicja architektury jako systemu 
uwzgiE?dniaja.ca powia.zania pomit?
dzy trzema podsystemami : pojazd, 
infrastruktura i usluga. 
Na podstawie zdefiniowanych 

w podprojekcie SP1 potrzeb gl6wnych 
interesariuszy, w drugim etapie projek
tu (SP2) okreslone zostanq idee i pro
totypy technologii pojazd6w. Jest to klu
czowy element projektu, gdyi koncen
truje si~ na najwainiejszych punktach 

rozwoju pojazdu, szczeg61nie w zakre
sie dostt?pnosci dla pasaier6w oraz ich 
przeplywu, ergonomii i roli k ierowcy, 
system6w informacyjnych, elastycz
nosci , a takie ochrony srodowiska 
i oszcz~dnosci energii. 

Rozw6j konstrukcj i autobus6w po
winien pozwoli6 na: 
li zwiE;lkszen ie l iczby pasaier6w 

w pojezdzie , 
~ przystosowanie autobus6w do ob

slug i duzej l iczby pasaier6w 
i wzrostu prE;ldkosci handlowej sys
tem6w autobusowych. Szczeg61na 
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potrzeby, wymogi, architektura, 
kluczowe wskainiki rezultatu (KPI) 
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SP3 

rozwoj i wdrazanie 
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testowanie, ocena, rozpowszechnianie 
i eksploatacja 

Og61na struktura projektu EBSF 
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uwaga b~?dzie posw i ~?cona oso
bom o obniionej sprawnosci ru
chowej (niepelnosprawnym, star
szym, kobietom w ciqiy itp .), 

'·" optymalizacj~? miejsca i warunk6w 
pracy kierowcy, 

• standaryzacj~? systemu informacji 
i kontroli lokalizacji pojazdu, 
tworzenie nowego systemu wspo
magania kierowcy, a w konsekwen
cji lepszego prowadzenia pojazdu 
na terenie miasta, 
zaprojektowanie modulowego sys
temu, oferujqcego zmiennq wydaj
nosc, w zaleinosci od popytu na 
przewozy, 

· zmniejszenie negatywnego oddzia
lywania na srodowisko (niskie emi
sje zanieczyszczen} i oszczE?dno
sci energii. 
W podprojekcie SP3 zwr6cono 

szczeg6lnq uwag~? na popraw~? efek
tywnosci funkcjonowania komunikacji 
miejskiej i atrakcyjnosci autobusu dla 
klient6w. W tym celu badaniami obj~?te 
zostanq wydzielone pasy ruchu dla 
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autobus6w (buspasy} , drogi profilowa
ne oraz perony i przystanki. W ramach 
tego podprojektu badania obejmq tak
ie zasoby ludzkie, bezpieczenstwo oraz 
koszty operacyjne. Zasadniczym celem 
tego etapu jest zapewnienie harmonij
nej integracj i systemu komunikacji 
w srodowisku miejskim, uwzgiE?dniajq
cej cykle zmian sygnalizacji swietlnej, 
projekty przystank6w oraz funkcjonowa
nia miasta, a takie popraw~ organizacji 
intermodalnosci w obszarze miejskim. 
Gl6wne wyniki tego etapu obejmujq: 
0 badanie r6inych rodzaj6w uslug 

w odmiennych typach obszar6w 
miejskich , 

0 rozw6j architektury inteligentnych 
system6w transportowych dla kom
ponent6w back-office, takich jak mo
nitoring czy aplikacje regulacji ruchu, 

0 identyfikacjE? problem6w wyniklych 
z interakcji mi~dzy pojazdami lub po
jazdami i otoczeniem, 
W podprojekcie SP3 nacisk b~dzie 

poloiony na elementy, kt6re mogq przy
niesc przelom w zakresie atrakcyjnosci 
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i efektywnosci przewoz6w autobuso
wych , np. rola uslug autobusowych 
w multimodalnej ofercie transporto
wej, interaktywne przystanki , harmo
nizacja i przedluienie eksploatacji 
urzqdzen informacyjnych czy ocena 
czynnik6w wplywajqcych na koszty 
operacyjne. 

Wyniki podprojekt6w SP2 i SP3 
b~?dC! weryfikowane i oceniane w sied
miu europejskich miastach tzw. ,.Use 
Case cit ies" , czyl i Bremerhaven, 
Bruney, Budapeszt , Gbteborg, Ma
dryt, Rzym i Rouen. W etapie tym b~

dzie takie rozwijana wizja systemu 
EBSF oraz promowane jego rezulta
ty. Aby zapewnic szeroki dost~p do 
wynik6w projektu, wykorzystane zo
stanq fora internetowe r6inych pod
miot6w zaangaiowanych w projekt, 
w tym UITP, przedsiE?biorstw, wladz 
publ icznych i Komisji Europejskiej . 
UITP stworzy tzw. ,.User Group" , kt6-
ra pozwoli zainteresowanym podmio
tom, kt6re nie SC\ czlonkami konsor
cjum projektu , uwainie sledzic jego 
postE?PY i rezultaty. Rezultatam i tego 
podprojektu bE?dC!: 
'ti wizj a EBSF: podr~cznik dla wladz 

i operator6w na temat sposobu re
alizacji atrakcyjnosci i efektywno
sci nowej generacji system6w au
tobusowych, 

• prezentacja system6w komunika
cyjnych w siedmiu europejskich 
miastach. 
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