
Promoting electric public transport rroffey 

Marcin Polom, Mikolaj Bartlomiejczyk 

Promocja elektrvcznego transportu miejskiego 

Projekt TROLLEY 
Wst~p 

Zmiany klimatyczne i wynikajqce z nich 
wyzwania wobec spoleczenstwa oraz rosnq
ce wymagania dotycza,ce jakosci zycia na ob
szarach miejskich, wp!ywajq na wzrost znacze
nia wlasciwego ksztaltowania konkurencyjne
go transportu miejskiego. Mogloby si~ wyda
wac, ze lata swietnosci komunikacji trolejbu
sowej juz min~. lecz nadal ta forma trans
portu pelni istotnq rol~ w wielu panstwach 
europejskich, a w ostatniej dekadzie odnoto
wuje wzrost zainteresowania. W odniesieniu 
do autobus6w trolejbus wykazuje wiele zalet, 
nie tylko zwiqzanych z oddzialywaniem na sro
dowisko w miejscu eksploatacji, ale takze 
w kwestiach eksploatacyjnych. Trolejbusy po
siadajq lepsze parametry eksploatacyjne na 
obszarach o zr6znicowanych wysokosciach, 
sq cichsze - wykazujq mniejszCj emisj~ hala
su, nizszy poziom wibracji, a przez to wyzszy 
komfort podr6zy; pojazdy i infrastruktura pro
jektowane sa, na dlugi okres eksploatacji, 
a koszty energii elektrycznej SCI nizsze niz 
w przypadku tradycyjnych paliw. 

Wobec powyzszych przeslanek powstala 
inicjatywa skupiajqca przedsi~biorstwa i orga
nizacje wykazujqce si~ znacza,cym doswiadcze
niem w zakresie eksploatacji trolejbus6w oraz 
zainteresowanych wprowadzeniem komunika
cji trolejbusowej do obslugi miast. Dziewi~ciu 

partner6w zawiqzalo konsorcjum, kt6re przygo
towalo koncepcj~ projektu majCjCC\ na celu pro
mowanie komunikacji trolejbusowej, jako naj
bardziej przyjaznej srodowisku i efektywnej eko
nomicznie - odpowiedniej dla zr6wnowaione
go rozwoju miast i region6w w Europie Cen
tralnej. Projekt mial miec mozliwosc ubiegania 
si~ o dofinansowanie ze srodk6w unijnych. 

Idea projektu 
Projekt, kt6rego realizacj~ rozlozono na 36 

mies i~cy, skupia dziewi~ciu partner6w zaan
gazowanych w funkcjonowanie komunikacji 
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trolejbusowej i jej rozw6j z r6znych stron. 
Wsr6d beneficjent6w znalezli si~ przedstawi
ciele magistrat6w Gdyni i Brna, przewoznicy 
komunikacji miejskiej oraz uniwersytet i orga
nizacja promujqca transport proekologiczny. 

Podstawowe cele projektu zostaly okreslo
ne w zakresie: 
0 wymiany doswiadczenia na poziomie mi~

dzynarodowym pomi~dzy miastami posia
dajqcymi komunikacj~ trolejbusowa, oraz 
innymi podmiotami zwiqzanymi z braniq 
transportu miejskiego, 

0 transferu wiedzy do miast planujqcych uru
chomienie komunikacji trolejbusowej i in
stytucji odpowiedzialnych za ich wsparcie, 

0 stworzenie produkt6w majqcych charakter 
uiytkowy, takich jak centrum wiedzy, baza 
danych, know-how w zakresie promocji tro
lejbus6w. 
Projekt przygotowano w oparciu o trzy 

gl6wne filary. Pierwszy zwiqzany z ,Energiq": 
konwersja autobus6w na trolejbusy (Gdynia, 
Szeged), gromadzenie, wykorzystanie i zaopa
trzenie w energi~ elektryczna, - oszcz~dnosc 

zuzycia (Eberswalde, Parma). Drugi dotyczy 
.Eksploatacji": integracja r6znych srodk6w 
transportu - intermodalnosc, planowanie linii 
(Brno, Lipsk, Szeged); zaawansowane syste
my sterowania ruchem, systemy biletowe i in
formacja pasaierska (Brno, Parma, Salzburg). 
Trzecia grupa nazwana ,Marketing" zwiqzana 

Tab. 1. Charakterystyka projektu 

= Program lnterreg IVB Central Europe 

jest z: promowaniem pojazd6w o zerowej emi
sji w miejscu eksploatacji, ksztaltowaniem 
swiadomosci uiytkownik6w i lokalnych wladz, 
pozyskiwaniem nowych pasaier6w, strategiC! 
re introdukcji komunikacji trolejbusowej 
(Salzburg, TrolleyMotion, Brno, Eberswalde, 
Lipsk, Uniwersytet Gdanski). 

tqczny budzet projektu wynosi ok. 4,2 min 
euro, z czego otrzymana wysokosc dofinan
sowania to 3,3 min euro (tab. 1). lider projek
tu -Salzburg AG - wybral do prowadzenia pro
jektu uako menadzera), jego koordynowania, 
rozliczania i wspierania partner6w prywatnq, 
lecz bardzo doswiadczonq instytucj~ konsul
tingowq, f i rm~ Rupprecht Consult GmbH 
z Kolonii w Niemczech. 

Przedstawiciele dziewi~ciu partner6w oraz 
menadzera projektu spotykajCj s i~ co kilka mie
si~cy wedlug ustalonego harmonogramu 
w jednym z miast, z kt6rych pochodzq w celu 
referowania post~p6w w zakresie realizacji posta
wionych zadan oraz wymiany wiedzy (tot. 1, 2). 

Projekt otrzymal dofinansowanie z progra
mu Unii Europejskiej - CENTRAL EUROPE, 
skierowanego do kraj6w Europy Srodkowej 
w celu wzmocnienia wsp6lpracy mi~dzy nimi 
w zakresie poprawy innowacyjnosci, dost~pno
sci i stanu srodowiska oraz wzmocnienia kon
kurencyjnosci i atrakcyjnosci ich miast i regio
n6w. Program przewidziany na okres 2007-2013 
uzyskal budzet w wysokosci 231 min euro, 

Priorvtet 2, poprawa dosrepnosci do i wewnarrz Europy Srodkowej 
Naber wnioskow 
Liczba partnerow 

najwiekszy proJekt w drugim naborze wnioskow 
9 -Salzburg AG, TrolleyMotion (Austria). Urzad Miasta Brna (Czechy), Bamim Bus GmbH. 
Leipziger verkehrsbetriebe GmbH (Niemcy), Urzad Miasta GdVni. Uniwersvtet Gdariski 
(Polska). SzegedJ Kozlekedesi Tarsasag (Wegry) 

lider projektu Salzburg AG 
Wysokosc dofinansowania ok. 3.3 min euro 
Calkowitv koszt proiektu ok. 4.2 min euro 
Data rozpoczecia 01.02.2010 r. 
Data zakoliczenta 31.01.2013 r. 
2r6dlo: Opracowanie wlasne na podstawie www. trolley-projecr.eu 
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Fot. 1. Zdjf;cie pamiqtkowe przedstawicieli dziewif;ciu partnerskich 
instytucji rea/izujqcych projekt Trolley, Parma (Wiochy), 23.10.2010 r. 

Fot. 2. Spotkanie w Eberswalde (Niemcy), informacje o rea/izacji przed
sif;WZif;6 referuje menadzer projektu z ramienia Katedry Rynku Trans
portowego Uniwersytetu Gdanskiego - dr Marcin Walek, 3.05.2011 r. 

a mozliwosc finansowania przedsiE?WZiE?C 
otrzymaly Austria, Czechy, Polska, Slowacja, 
Slowenia, WE?gry, p6lnocna CZE?SC Wloch, po
ludniowa i wschodnia CZE?SC Niemiec. Program 
finansowany jest ze srodk6w Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Charakterystyka partner6w 
i ich zadan 

Salzburg AG 
Salzburg jest czwartym pod wzgiE?dem 

liczby mieszkanc6w (ok. 150 tys.) miastem 
Austrii i jednoczesnie jednym z dw6ch posia
dajqcych komunikacjE? trolejbusowq. Sie6 tro
lejbusowa rozpoczE?fa funkcjonowanie w 1940 r. 
Pierwsza linia miala dlugosc ok. 4,8 km, zas 
w ciqgu ostatnich 70 lat sie6 rozwinE?~a siE? do 
98 km. Rocznie trolejbusy przewoiq ok. 
37,6 min pasazer6w na dziewiE?ciu liniach ob
slugiwanych 86 pojazdami. Specjalisci z Salz
burga wyliczyli, ie komunikacja trolejbusowa 
pozwala zmniejszyc emisjE? C02 o 60 tys. ton 
w ujE?ciu rocznym, co umozliwia zmniejszenie 
strat srodowiska w regionie 0 r6wnowartosci 
14 min euro. Salzburg AG to poza przewoza
mi trolejbusowymi takie organizator i przewoz
nik komunikacji, m.in. na trzech liniach pod
miejskiej kolei i w komunikacji autobusowej. 
PrzedsiE?biorstwo z Salzburga jest takze uwa
zane wsr6d specjalist6w za podmiot wiodqcy 
w promocji proekologicznej komunikacji zbio
rowej i jednoczesnie inicjator wielu akcji sprzy
jajqcych integracji srodowiska specjalist6w od 
trolejbus6w. W projekcie Trolley Salzburg AG 
jest partnerem wiodqcym i inicjatorem kon
cepcji promocji elektrycznego transportu 
publicznego. 

Gl6wne zadania Salzburg AG jako lidera 
zwiqzane SC\ z odpowiedzialnosciq za zarzq
dzanie projektem, komunikacjE? miE?dzy part
nerami i podmiotem koordynujqcym, kt6rym 

wybrano prywatnq fi rm~? konsultingowq Rup
precht Consult GmbH z Kolonii w Niemczech, 
posiadajqCC\ doswiadczenie w zakresie dzia
lalnosci zwiqzanej ze zr6wnowaionym rozwo
jem w zakresie transportu, srodowiska, tech
nologii informacyjnych i innowacji w spole
czenstwie. Ponadto Salzburg AG skupia siE? 
na dw6ch zadaniach. Pierwsze zwiqzane jest 
ze wzrostem wydajnosci, rozumianym jako 
studia nad nowymi rozwiqzaniami. Dotyczq 
one planowania komunikacji trolejbusowej, 
rozwijania sieci i innowacyjnych rozwiqzan 
w budowie infrastruktury. Drugie zadanie zwiq
zane jest z pr6bq zmiany wizerunku ,przesta
rzalego" srodka transportu i szerzenia wiedzy 
na temat zalet trolejbus6w (brak emisji spa! in 
w miejscu eksploatacji, mniejsza emisja hala
su) . W celu stworzenia platformy wymiany in
formacji o komunikacji trolejbusowej Salzburg 
AG odpowiada za powstanie Kampanii Wize
runkowej (Trolleybus Image Campaign), Euro
pejskiego Dnia Trolejbus6w (European Trolley
bus Day), Centrum Wiedzy (Trolleybus Know
ledge Centre), Biblioteki (Trolleybus Library), 
Grupy Eksperckiej (Trolleybus Pool of Experts). 

Urzqd Miasta Brna 
Partnerem ze strony Brna nie jest przewoz

nik komunikacji miejskiej, lecz Urzqd Miasta. 
Brno to drugie pod wzgiE?dem liczby ludnosci 
miasto w Czechach (400 tys. mieszkanc6w). 
Komunikacja miejska obejmuje 13 linii tram
wajowych i 13 trolejbusowych oraz wiele au
tobusowych. Park taborowy sklada SiE? z nie
spelna 150 trolejbus6w nisko- i wysokopodlo
gowych o standardowej dlugosci i przegubo
wych. Gl6wnym przewoznikiem jest komunal
ne przedsiE?biorstwo Dopravnf podnik mesta 
Brna a.s. (Komunikacyjne przedsiE?biorstwo 
miasta Brna SA) - podmiot stowarzyszony 
z projektem Trolley. Wsr6d interesujqcych roz
wiqzan, kt6re promuje Brno jest nowoczesna, 
w pelni zadaszona, zajezdnia trolejbusowa 

w dzielnicy Komin oraz nowe, kontenerowe 
podstacje trakcyjne. Polityka miasta sprzyja 
rozwojowi proekologicznej komunikacji miej
skiej, a obecnie skupia uwagE? na edukacji 
mieszkanc6w i pracownik6w komunikacji miej
skiej, w celu poprawy jakosci uslug i zwiE?k
szenia poczucia bezpieczenstwa osobistego 
(dziE?ki zmniejszeniu liczby akt6wwandalizmu). 

Zadaniem UrzE?du Miasta Brna w projek
cie Trolley jest praca nad koncepcjami inte
gracji komunikacji trolejbusowej z pozostaly
mi formami transportu zbiorowego, w szcze
g61nosci komunikacjq tramwajowq. Przygoto
wanie rozbudowy linii trolejbusowej do dziel
nicy Stary Uskovec celem stworzenia WE?Zia 
integracyjnego oraz studia nad mozliwosciq 
dalszego rozwoju. 

Barnim Bus GmbH 
Sposr6d niemieckich przedsiE?biorstw 

chE?6 udzialu w projekcie wyraz~o przedsiE?bior
stwo komunikacyjne z Eberswalde, niewielkie
go miasta polozonego na trasie z Berlina 
do Polski nad Kanalem Finow. Podobnie jak 
w Salzburgu komunikacja trolejbusowa 
w Eberswalde zostala uruchomiona w 1940 r. 
i stala siE? wizyt6wkq niewielkiej miejscowosci. 
Sie6 trolejbusowa z dwoma liniami obslugiwa
na jest 15 niskopodlogowymi trolejbusami. 
Park taborowy ulega obecnie modernizacji -
trolejbusy OAF Graf & Stitt NGE 152 M 17 /Kie
pe z !at 1993/1994 wymieniane sq na nowo
czesne Solarisy Trollino 18AC wyposaione po
nadstandardowo w nowoczesne moduly su
perkondensatorowe (do gromadzenia energii 
elektrycznej). 

Zadania Barmin Bus GmbH skupiajq siE? 
wok6! uzyskania oszczE?dnosci energetycz
nych w funkcjonowaniu komunikacji trolejbu
sowej, co wiqie siE? z wprowadzeniem super
kondensator6w zar6wno w wyposaieniu po
jazd6w jak i podstacji zasilajqcych. Ponadto 
stworzona ma zostac macierz podkreslajqca 
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wyiszosc komunikacji trolejbusowej nad au
tobusowq, zasilanq klasycznie olejem nap~
dowym, w zakresie koszt6w utrzymania. 
Ma bye to narz~dzie przydatne podmiotom 
rozwaiajqcym wprowadzenie elektrycznej ko
munikacji miejskiej. Dodatkowo Barmin Bus 
GmbH b~dzie koordynowalo powstanie wsp61-
nego filmu promujqcego trolejbusy, w celu 
zmiany ich wizerunku - jednq z grup docelo
wych sq politycy, cz~sto bl~dnie oceniajqcy 
t~ form~ transportu. 

TEP S.p.A. 
Kolejnym podmiotem w projekcie jest 

przedsi~biorstwo komunikacyjne z Parmy -
miasta o podobnej liczbie mieszkanc6w do 
Brna, poloionego w p61nocnej cz~sci Wloch. 
TEP S.p.A. jako przedsi~biorstwo komunika
cyjne istnieje od 1948 r. i jednym z przejaw6w 
jego dzialalnosci jest obsluga ok. 20 km sieci 
trolejbusowej przy wykorzystaniu 34 trolejbu
s6w na czterech liniach. Obecnie Parma reali
zuje projekt odnowy parku taborowego po
przez zakup dziewi~ciu nowych, niskopodlo
gowych trolejbus6w Van Hool z nowoczesnym 
wyglqdem zewn~trznym wzorowanym na 
tramwajach. Roczne przewozy trolejbusami 
oszacowano na 7,5 min pasaier6w. 

Do zadan TEP S.p.A. naleiy zbadanie 
efektywnosci wykorzystania superkondensa
tor6w i uzyskanej dzi~ki nim oszcz~dnosci 
w zuiyciu energii elektrycznej. Oszacowano, 
ie wykorzystanie superkondensator6w w tro
lejbusach w Parmie ma umoiliwic oszcz~d
nosc na poziomie 25%. Doswiadczenia z Par
my majq wplynqc na pozytywne postrzeganie 
komunikacji trolejbusowej w zakresie koszt6w 
jej utrzymania. 

Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB) 
Ze wszystkich partner6w w projekcie tyl

ko Lipsk nie posiada obecnie komunikacji tro
lejbusowej. Uczestnictwo przedsi~biorstwa ko
munikacyjnego z Lipska podyktowane bylo 
plan em stworzenia sieci trolejbusowej (linii in
tegrujqcej siec tramwajowq) . Miasto posiada 
ok. 500 tys. mieszkanc6w i jest wainym osrod
kiem- najwi~kszym w Saksonii. Firma Leipzi
ger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB) posiada 
dlugookresowq umow~ zawartq z miastem (do 
2028 r.) w zakresie wykonywania uslug trans
portu miejskiego. Przewozy roczne na pozio
mie 126 min pasaier6w wykonywane Sq na 
14 liniach tramwajowych i 60 autobusowych. 

Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH jest zo
bowiqzane zainwestowac w zakup ok. 50 no
wych autobus6w, kt6re majq bye bardziej eko
logiczne. W zwiqzku z koniecznosciq pozyska
nia nowego taboru, zwaiywszy na posiada
nie sieci tramwajowej (podstacje zasilajqce, 
doswiadczeni pracownicy w zakresie budowy 
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napowietrznej sieci trakcyjnej, odpowiednie 
zaplecze techniczne) rozwaiana jest moili
wosc wprowadzenia komunikacji trolejbuso
wej, kt6ra w Lipsku juz istniala do 1975 roku. 

Przedsi~biorstwo komunikacyjne z Lipska 
w projekcie Trolley skupia s i~ na mozliwosci 
reintrodukcji komunikacji trolejbusowej i jej in
tegracji eksploatacyjnej z istniejqcq sieciq 
tramwajowq. Efektem prac LVB b~dzie kon
cepcja wprowadzenia komunikacji trolejbuso
wej korzystajqcej z ukladu zasilania tramwa
j6w eel em obniienia koszt6w funkcjonowania. 
Prowadzone Sq prace badawcze w zakresie 
bezawaryjnego krzyzowania si~ sieci trakcyj
nej trolejbusowej z tramwajowq. 

Urzqd Miasta Gdyni 
Polskimi partnerami sq Urzqd Miasta Gdy

ni i Uniwersytet Gdanski, a partnerem stowa
rzyszonym za posrednictwem Urz~du Miasta 
jest Przedsi~biorstwo Komunikacji Trolejbuso
wej. Wladze Gdyni - nowoczesnego miasta 
0 sredniej wielkosci (ok. 250 tys. mieszkan
c6w) postanowily wzmocnic pozycj~ komuni
kacji trolejbusowej i od kilku lat wykorzystujq 
szans~ prowadzenia inwestycji infrastruktural
nych i taborowych dzi~ki srodkom pochodzq
cym z Unii Europejskiej. Komunikacja trolej
busowa w Gdyni powstala w 1943 r. Obecnie 
istnieje 121inii trolejbusowych, na kt6rych eks
ploatuje si~ 85 trolejbus6w, w tym 70 nisko
podlogowych. Flagowym przedsi~wzi~ciem 
w Gdyni jest konwersja uiywanych autobus6w 
niskopodlogowych z silnikami diesla na tro
lejbusy we wlasnych warsztatach. W latach 
2004-2010 powstalo 28 takich pojazd6w. Jed
nym z element6w, kt6re zostanq stworzone 
w ramach projektu Trolley z ramienia Urz~du 
Miasta Gdyni jest podr~cznik opisujqcy pro
ces konwersji. Koszt :akiej konwersji oszaco
wano na 25-40% ceny fabrycznie nowego tro
lejbusu. Efekt prac partnera gdynskiego b~
dzie skierowany do przedsi~biorstw komuni
kacji trolejbusowej nieposiadajqcych odpo
wiednich srodk6w na odnow~ parku trolejbu
sowego wylqcznie poprzez zakup nowych po
jazd6w. Urzqd Miasta Gdyni prowadzi takie 
kampanie promujqce komunikacj~ trolejbu
sowq w celu umocnienia jej pozycji, a uzyska
ne doswiadczenia posluiq do wymiany infor
macji z pozostalymi partnerami lub zewn~trz
nymi beneficjentami efekt6w projektu Trolley. 

Uniwersytet Gdanski 
W projekcie Trolley Uniwersytet Gdanski 

wyst~puje, jako jedyny partner .naukowy". 
Jest to najwi~ksza uczelnia w wojew6dztwie 
pomorskim, na kt6rej studiuje 33 tys. studen
t6w oraz pracuje 1,7 tys. wykladowc6w. Z ra
mienia Uniwersytetu Gdanskiego podmiotem 
prowadzqcym projekt jest Katedra Rynku 

ortowe 

Transportowego z Wydzialu Ekonomicznego, 
kt6rq kieruje prof. zw. dr hab. Olgierd Wyszo
mirski, b~dqcy jednoczesnie dyrektorem Za
rzqdu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. 

Katedra Rynku Transportowego jest jednq 
z pi~ciu jednostek Wydzialu Ekonomicznego 
skupiajqcych si~ na badaniach w zakresie 
transportu i logistyki. Znana jest nie tylko z pro
wadzenia badan w zakresie ekonomicznych 
aspekt6w funkcjonowania transportu, ale tak
ie z praktycznego ich wykorzystania. Mena
dzerem projektu w Katedrze jest dr Marcin 
Wolek, kt6ry jednoczesnie integruje srodowi
sko os6b zaangaiowanych w projekt Trolley 
z ramienia Urz~du Miasta Gdyni i Przedsi~bior

stwa Komunikacji Trolejbusowej. 
Zadaniem Katedry Rynku Transportowego 

jest naukowe wsparcie inicjatyw podejmowa
nych w ramach projektu oraz monitorowanie 
i sterowanie wszystkimi dzia/aniami zwiqzany
mi ze zmianq wizerunku komunikacji trolejbu
sowej. Dzia/ania te obejmujq m.in. koordyno
wanie Europejskiego Dnia Trolejbus6w (Euro
pean Trolleybus Day) i wsparcie rozwoju Cen
trum Wiedzy (Trolleybus Knowledge Centre). 
Uniwersytet Gdanski odpowiada takze za 
wsp6lprac~ z podmiotem stowarzyszonym -
Urz~em Miasta Lwowa. By! takie wsp6lorga
nizatorem sympozjum w zakresie marketingu 
i promocji, kt6re odbylo si~ w czerwcu 2011 r. 

Szegedi Kozlekedesi Tarsasag 
Wsr6d partner6w projektu znajduje si~ tak

ie miejski przewoznik komunikacyjny z Sze
gedu - jednego z trzech miast na W~grzech 
posiadajqcych komunikacj ~ trolejbusowq. 
Szeged ze 170 tys. mieszkanc6w jest czwar
tym miastem pod wzgl~dem wielkosci. Posia
da siec tramwajowq, trolejbusowq i przewozy 
autobusowe. Te ostatnie realizowane sq takie 
przez drugiego przewoznika Tisza Volan. 
Pierwsza linia trolejbusowa zostala uruchomio
na w 1979 r., a uformowana w 1985 r. siec po
lqczen przetrwala kolejne 25 lat. Rozpocz~ty 
w 2008 r. duiy projekt inwestycyjny wsp6lfi
nansowany ze srodk6w unijnych, na kwot~ 
100 min euro pozwoli uruchomic nowe trasy 
trolejbusowe, wyremontowac torowiska tram
wajowe, wymienic cz~sc floty tramwaj6w i tro
lejbus6w, a takie zmodernizowac zaplecze 
techniczne i uklad zasilania elektrycznej ko
munikacji. Przedsi~biorstwo Szegedi K6zle
kedesi Tarsasag znane jest podobnie jak 
Przedsi~biorstwo Komunikacji Trolejbusowej 
w Gdyni z konwersji niskopodlogoWych auto
bus6w, pochodzqcych z rynku wt6rnego, na 
trolejbusy, we wlasnych warsztatach. 

Zadania postawione przed Szegedi K6zle
kedesi Tarsasag w projekcie Trolley dotyczq 
planowania integracji transportu podmiejskie
go z miejskq komunikacjq elektrycznq poprzez 



zaprojektowanie przedluzenia sieci trolejbuso
wej do nowego dworca autobus6w podmiej
skich. Ponadto przebudowane zostanie jed
no skrzyzowanie sieci trolejbusowej w centrum 
miasta w celu podniesienia pr~dkosci komu
nikacyjnej, a takze pilotaiowo zmodernizowa
ny zostanie przystanek trolejbusowy, popra
wiaja,c dost~pnosc os6b niepelnosprawnych 
do komunikacji miejskiej. 

TrolleyMotion 
Partnerem projektu Trolley jest takze mi~

dzynarodowa grupa inicjatywna zawia,zana 
w celu promowania nowoczesnej komunika
cji trolejbusowej - TrolleyMotion. Sfera dzia
lalnosci tej organizacji dotyczy poprawy kon
kurencyjnosci transportu zbiorowego wzgl~
dem komunikacji indywidualnej poprzez roz
w6j i modernizacj~ istnieja,cych oraz kreowa
nie nowych sieci trolejbusowych. TrolleyMo
tion jest organizacja,, kt6ra stawia sobie cele 
zwia,zane z przezwyci~zeniem niech~ci do 
komunikacji trolejbusowej, w szczeg61nosci 
lokalnych polityk6w, zmierza do przelamywa
nia barier i uprzedzen wobec trolejbus6w tak
ze wsr6d mieszkanc6w. TrolleyMotion oferuje 
doradztwo techniczne i strategiczne w proce
sie podejmowania decyzji i wspiera ocen~ 
wyboru systemu transportowego. 

W projekcie Trolley zadaniem organizacji 
TrolleyMotion jest rozpowszechnianie informa
cji na temat dzialan podejmowanych przez part
ner6w. TrolleyMotion sprzyja pozyskiwaniu in
formacji dzi~ki rozleglym sieciom kontakt6w 
i wsp6/pracy, a takie patronuje powstaniu Cen
trum Wiedzy (Trolleybus Knowledge Centre). 

Produkty (efekty) projektu 
Trolley: 
0 Reference Guide on Combination of Trol

leybus and Tram Systems - przewodnik 
informujqcy o najkorzystniejszej formie po
wiqzania trolejbus6w z systemami tramwa
jowymi; 

CJ Transnational Take-up Guide on Diesel 
Bus Replacements - mi~dzynarodowy 

przewodnik informujqcy w jaki spos6b pro
jektowac zastqpienie autobus6w pojazda
mi przyjaznymi srodowisku; 

0 Manual on Advanced Energy Storage, 
parts I+ II - dWUCZ£;SCiowy podr£;CZnik opar
ty na doswiadczeniach w zakresie groma
dzenia (oszcz£;dzania) energii elektrycznej; 

0 Handbook on Diesel Bus to Trolleybus 
Conversion - podr£;cznik .know-how" trak
tujqcy o niskokosztowym pozyskaniu tro
lejbus6w niskopodlogowych poprzez kon
wersj£; autobus6w pochodzqcych z rynku 
wt6rnego; 

0 Trolleybus lntermodal Compendium- kom
pendium intermodalnosci trolejbus6w; 

0 Report on Trolleybus Network Extension 
to the Agglomeration - studium wykonal
nosci rozszerzenia sieci trolejbusowej 
w aglomeracjach; 

u Feasibility Study on Network Extension to 
Low Density Urban Areas - studium wykonal
noSci rozszerzenia sieci trolejbusowej do obsza
r6w o niskim wsp6/cZ}'Tlniku za/udnienia; 

0 Europe-wide Trolleybus Image Promotion 
Campaign - kampania wizerunkowa komu
nikacji trolejbusowej; 

0 Trolleybus Promotion Film - film promujq
cy komunikacj£; trolejbusowej; 

0 Central European Trolleybus Knowledge 
Centre - Srodkowoeuropejskie Centrum 
Wiedzy o Trolejbusach; 

0 Three a-learning Modules - trzy moduly 
e-learningowe; 

0 Trolleybus Declaration - deklaracja tro
lejbusowa. 

Perspektywy dla komunikacji 
trolejbusowej 

Komunikacja trolejbusowa w okresie swo
jego istnienia przechodzila okresy rozwoju, 
stagnacji i regresu. Zmienne nastawienie do 
komunikacji trolejbusowej zar6wno decyden
t6w jak i pasazer6w zwiqzane bylo z uwarun
kowaniami technicznymi (np. poprzez niedo
rozw6j techniczny) oraz finansowymi (brak od
powiednich srodk6w na prowadzenie inwe
stycji). Wazna, rol~ odgrywala w historii komu
nikacji trolejbusowej polityka paliwowa, im wy
zsze ceny paliw plynnych, tym trolejbusy jako 
srodek transportu korzystaja,cy z energii elek
trycznej byly popularniejsze. 

W XXI w. coraz wainiejsza, rol~ w podej
mowaniu decyzji zwia,zanych z prowadze
niem polityki transportowej odgrywaja, kwe
stie srodowiskowe. Zwi~kszaja,ca si~ swiado
mosc spoleczna w zakresie dbania 0 stan 
srodowiska naturalnego, ch~c poprawy wa
runk6w zycia w centrach miast, gdzie jest 
najwi~ksza kongestia, a wi~c i emisja szko
dliwych substancji do atmosfery, wplywa 
pozytywnie na rozw6j proekologicznych form 
transportu zbiorowego. 

W ostatniej dekadzie wiele miast w Euro
pie Zachodniej i Centralnej powr6cilo do ko
munikacji trolejbusowej po kilkunastu lub kil
kudziesi~ciu latach. Wsr6d takich przyklad6w 
sa, Sari, Genua, Leece, Padwa, Rzym we Wlo
szech, Castellon w Hiszoanii (pierwsza nowa 
siec trolejbusowa po trzydziestu latach na 
P6/wyspie lberyjskim), Clermont-Ferrand we 
Francji, Landskrona w Szwecji. Projekt rein
trodukcji trolejbus6w przygotowaly Helsinki 
w Finlandii, Edinburgh, Leeds i Liverpool 
w Wielkiej Brytanii. Lipsk jako partner projek
tu Trolley takie rozwaia wprowadzenie ko
munikacji trolejbusowej. 

Podsumowanie 
Projekt Trolley jest waina, inicjatywa, w za

kresie promowania komunikacji przyjaznej sro
dowisku naturalnemu. Elementami aplikacyj
nymi projektu b~dq opracowania i analizy 
oparte na pracach studyjnych i wlasnych do
swiadczeniach, przygotowane przez wszyst
kich partner6w uczestnicza,cych w przedsi~
wzi~ciu. Firmy i organizacje zwiqzane z pro
jektem Trolley maja, za zadanie wypromowa
nie komunikacji trolejbusowej, jako formy 
transportu najmniej emisyjnej i ingeruja,cej 
w srodowisko, a jednoczesnie najlatwiejszej 
do implementacji ze wszystkich srodk6w trans
portu zasilanych energia, elektryczna,. 
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