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CIVITAS DYN@MO 

Projekt DYN@MO 

• europejski projekt realizowany  

w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS 

• dofinansowany z 7 Programu Ramowego 

• skierowany do wszystkich mieszkańców miasta  

w odpowiedzi na nowe wzory zachowań 

transportowych 
 

Cele projektu 

• rozwój systemów i usług transportowych 

• wprowadzenie ekologicznych środków transportu  

w miastach partnerskich 

• zaangażowanie mieszkańców w proces 

planowania mobilności 

• współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy 

miastami 
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Partnerzy projektu DYN@MO 
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Konsorcjum lokalne Gdyni 

 

Gmina Miasta Gdyni 

 

 

 

Politechnika Gdańska 

 

 

 

Uniwersytet Gdański 

 

 

PKT Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Trolejbusowej w Gdyni 
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Zadania realizowane przez Gdynię 
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WP2 

Czyste 

pojazdy 

G2.2 Superkondensatory  

dla większej efektywności  

systemu trolejbusowego 

G2.1 Innowacyjne hybrydowe 

trolejbusy z baterią Li-ion,  

kursujące na nowej linii 

WP3  

ICT & ITS 

G3.1 Model 

transportowy  

dla rozwinięcia 

gdyńskiego SUMP 

G3.2 System 

automatyczne-

go wykrywania 

zdarzeń 

drogowych 

G3.3 System 

preselekcji 

wagowej poj. 

ciężarowych  

w ruchu 

G3.4 Platforma 

internetowa 

Mobility 2.0 

G3.5 Wydzielone 

pasy autobusowe  

i ich kontrola z 

wykorzystaniem ITS 

G1.3 Strefy piesze  

i zarządzanie 

dostępnością 

WP1 

SUMP 

G1.1 W kierunku 

dynamicznego SUMP 
(Planu Zrównoważonego 

Transportu Miejskiego) 

G1.2 Konsultowane 

społecznie studia  

i analizy do SUMP 
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G1.2 Konsultowane społecznie studia i analizy  

do Planu Zrównoważonego Transportu Miejskiego 

Cele i realizacja zadania: 

• Przygotowanie koncepcji systemu PRT  

• Przygotowanie koncepcji zmian w ruchu drogowym  

i oraz układzie linii transportu zbiorowego 

• Przygotowanie koncepcji promocji ruchu rowerowego, 

pieszego i stref pieszych 

Status działań: 

• Politechnika Gdańska opracowała założenia  

do koncepcji systemu PRT w Gdyni   

• Obecnie w opracowaniu jest koncepcja zmian  

w układzie drogowym i liniach transportu zbiorowego 

• 22 września w Gdyni obchodzony jest Europejski Dzień 

Bez Samochodu – podczas obchodów promowany 

będzie transport rowerowy, pieszy oraz strefy piesze 
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G1.3 Strefy piesze i zarządzanie dostępnością 

Cele i realizacja zadania: 

• Zmniejszenie ruchu pojazdów w centrum miasta o 10% 

oraz redukcja jego negatywnego oddziaływania  

• Utworzenie stref pieszych zaproponowanych w SUMP 

• Promowanie chodzenia jako alternatywnego środka 

transportu 

Status działań: 

• Rozpoczęcie działań planowane jest na początek 2015 r.  

• Przeanalizowane zostały potencjalne lokalizacje  

dla stref pieszych w Gdyni 

• Podczas Dnia Bez Samochodu 2013 Gdynia będzie 

testowała jednodniowe zamknięcie dla ruchu Skweru 

Kościuszki  

• Podczas obchodów będą promowane strefy piesze – 

podczas warsztatów tematycznych oraz poprzez 

stworzenie strefy rekreacyjnej w miejscu parkingu 
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G2.1 Innowacyjne trolejbusy hybrydowe z baterią  

Li-ion kursujące na nowej linii  

Cele i realizacja zadania: 

• Konwersja 2 używanych autobusów na trolejbusy  

i zastosowanie w nich dodatkowych źródeł zasilania  

– baterii litowo-jonowych 

• Wybór nowej trasy obsługiwanej przez trolejbusy 

hybrydowe 

• Rozszerzenie działania trolejbusów w nowych 

obszarach, w których ze względu na brak sieci 

trakcyjnej niemożliwe jest kursowanie tradycyjnych 

trolejbusów 

• Zwiększenie niezawodności systemu transportu 

trolejbusowego w Gdyni 

• Zwiększenie przestrzeni dla pasażerów o 7 osób, 

poprzez zmniejszenie rozmiarów baterii 

• Zmniejszenie zużycia energii do 3% w wyniku redukcji 

masy pojazdu 
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Status działań: 

• PKT przeanalizowało potencjalne źródła zakupu  

2 używanych autobusów, które będą konwertowane  

na trolejbusy  

• PKT analizuje dostępne technologie baterii litowo-

jonowych, ich charakterystykę oraz zalety stosowania 

• Regularne kursowanie trolejbusów z baterią Li-ion 

na nowej linii od października 2014r. 

• 22 września Gdynia organizuje obchody Europejskiego 

Dnia Trolejbusowego, w ramach którego będzie 

promować trolejbusy wśród mieszkańców poprzez m.in.: 

• „trolejbusowe” gadżety i upominki 

• Kursowanie 2 trolejbusów ze specjalnie zaprojektowaną 

grafiką promującą transport trolejbusowy (cały wrzesień 

2013r.) oraz ich wystawa na Skwerze Kościuszki 22 września 

• Ulotki informacyjne 

• Baner promujący wydarzenie 
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Li-ion kursujące na nowej linii  
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G2.2 Superkondensatory dla większej efektywności 

systemu trolejbusowego 

Cele i realizacja zadania: 

• Zmniejszenie zapotrzebowanie na moc energetyczną 

systemu trolejbusowego o 20% poprzez instalację 

superkondensatora na sieci 

• Poprawa efektywności energetycznej trolejbusów  

oraz istniejącej infrastruktury 

• Ustanowienie krajowego i europejskiego wzoru 

innowacyjnej technologii w transporcie publicznym 

Status działań: 

• PKT przeprowadziło analizę opcji instalacji 

superkondensatora w sieci trolejbusowej 

• W maju 2013r. PKT zainicjowało przetarg na zakup 

superkondensatora 

• Instalacja superkondensatora przewidziana  

na styczeń 2014r. 
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G3.5 Wydzielone pasy autobusowe oraz ich kontrola 

z wykorzystaniem ITS 

Cele i realizacja zadania: 

• Realizacja projektu pilotażowego wydzielonego pasa 

autobusowego (oraz dla pojazdów o dużym napełnieniu)  

na jednej z głównych ulic przelotowych Gdyni 

• Wdrożenie systemu detekcji pojazdów, które  

nie dostosowują się do przepisów na wydzielonym pasie 

• Poprawa jakości usług oraz punktualności kursowania 

pojazdów transportu zbiorowego  

• Zapewnienie większej konkurencyjności transportu 

zbiorowego 

Status działań: 

• Pierwsze działania rozpoczynają się pod koniec 2014 roku, 

funkcjonowanie pasa od stycznia 2016r. 

• Rozważane są dwie lokalizacje buspasa 

• Planowany system wykrywania pojazdów nieuprawnionych 

do poruszania się po pasie będzie obsługiwany przez 

niedawno powstałe Centrum Sterowania Ruchem systemu 

TRISTAR 

 

 

 

Projekt CIVITAS DYN@MO w Gdyni • 5 września 2013 • Alicja Pawłowska 


