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do ich potrzeb
Informacje dotyczące liczby pasażerów korzystających z
komunikacji miejskiej, to kluczowy element pozwalający lepiej
dostosować rozkłady jazdy i wielkość pojazdów do potrzeb
pasażerów. Dlatego Metropolia pracuje nad uruchomieniem
nowoczesnego systemu liczenia pasażerów, który pozwoli mieć
bieżący podgląd do stanu napełnień poszczególnych kursów. Dane
te zostaną udostępnione samorządowcom z miast i gmin GZM.
Właśnie został rozstrzygnięty przetarg na wybór wykonawcy tego
systemu. Oprogramowanie będzie gotowe w rok od podpisania
umowy.
– Nowy system zliczania pasażerów pozwoli na dokładne
określenie liczby podróżnych w poszczególnych miastach, na
danej linii, a także pomiędzy przystankami. Przełoży się to na
lepsze dostosowanie rozkładu jazdy oraz wielkości pojazdów na
poszczególnych trasach, aby odpowiadały rzeczywistym potrzebom
pasażerów. System ten będzie również głównym elementem
mechanizmu doskonalenia linii metropolitalnych, o którym
wcześniej informowaliśmy. Pozwoli nam to szybciej i
efektywniej reagować, poprzez wprowadzenie koniecznych zmian –
tłumaczy Grzegorz Kwitek, członek Zarządu GZM, odpowiedzialny
na transport.
Dane pozyskane z systemu zliczania pasażerów zwiększą
transparentność podejmowania decyzji, których celem jest
usprawnienie i poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej.
Dostęp do tych danych będą mieli zarówno pracownicy ZTM jak i
włodarze miast oraz gmin. Dane będą udostępniane również do
systemów zewnętrznych (np. OpenData GZM), z których będą mogli

korzystać wszyscy zainteresowani tego typu informacjami.
Całość będzie gotowa w przyszłym roku.
Obecnie w kilkuset pojazdach są zainstalowane bramki
rejestrujące wejścia i wyjścia, jednak w zależności od
operatora, dane zbierane są w różny sposób. Metropolia w
pierwszym etapie wykorzysta istniejącą już infrastrukturę, w
tym w ramach integracji z systemem ITS w Tychach, GZM otrzyma
informacje o liczbie pasażerów wsiadających i wysiadających na
poszczególnych przystankach z pojazdów PKM Tychy i TLT Tychy.
– Informacje o tym, ilu pasażerów korzysta z komunikacji
miejskiej, są kluczowe zarówno dla racjonalnego planowania
poszczególnych kursów, jak i przebiegu poszczególnych linii –
mówi Mariusz Dziesiński, zastępca dyrektora Departamentu
Komunikacji i Transportu.
– Pozyskane dane wskażą nam, kiedy pojazdy są niemal puste, a
w których godzinach są przepełnione. Pozwoli to nam na
podjęcie działań, by kursy które tego wymagają obsługiwać
taborem o większej pojemności, żeby wszyscy pasażerowie mogli
bezpiecznie dojechać do wybranego celu – dodaje.
W ramach rozstrzygniętego przetargu zakupione zostanie
oprogramowanie (wraz z jego instalacją i utrzymaniem), które
umożliwi pozyskanie ujednoliconych danych oraz zgrupowanie ich
we wspólnej bazie. Dalej na tej podstawie możliwe będzie
prowadzenie analiz w oparciu o spójne i rzetelne wyniki w
dedykowanym do tego celu oprogramowaniu. W pojazdach zostaną
zamontowane także niezbędne urządzenia. W pierwszym etapie do
nowego systemu będą trafiać dane z około 300 autobusów i
trolejbusów. W drugim etapie planowana jest instalacja systemu
w kolejnych pojazdach realizujących przewozy na zlecenie ZTM.
Przypomnijmy, że GZM przeprowadziła wcześniej dialog
techniczny z zainteresowanymi firmami. Dzięki temu
zweryfikowane zostały możliwości techniczne dostępnych na
rynku automatycznych systemów zliczania osób. Urządzenia

pozwalają nawet na 99 procentową dokładność pomiarów. Co ważne
wszystkie informacje, które pozyskują te systemy, są
zanonimizowane, oznacza to, że nie rejestrują i nie rozpoznają
wizerunku pasażerów, a jedynie ruch, pozwalający określić
liczbę osób wsiadających i wysiadających.
Dane dotyczące liczby pasażerów, korzystających z komunikacji
miejskiej są istotne nie tylko z uwagi na lepsze dostosowanie
rozkładów jazdy, ale również z punktu widzenia rozliczeń
finansowych. Organizacja transportu publicznego to zadanie
własne miast i gmin, które zostało przekazane Metropolii.
Utrzymywane jest głównie ze składki zmiennej, którą gminy co
roku wpłacają na ten cel. Pozyskane dane dotyczące
rzeczywistej liczby pasażerów będą mogły zostać wykorzystywane
do o wiele bardziej precyzyjnego obliczania składki zmiennej
dla poszczególnych gmin.
Po wyposażeniu wszystkich pojazdów w bramki dodatkowym atutem
wprowadzenia takiego rozwiązania będzie szybki dostęp do
pozyskiwanych danych w trybie online oraz możliwość
przekazywania informacji m.in. dla włodarzy miast i gmin.
Zapewni to pełną transparentność w obszarze organizacji
publicznego transportu.
Link: rozstrzygnięcie przetargu

