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I. Igényvezérelt közlekedés a világ egyik 

legélhetőbb városában

II. WienMobil Hüpfer, mint pilotprojekt

III. Hozzáférés egy jobb élethez

Miröl lesz szó?





 Mégis 28% a PKW-részarány

 És 70% a városhatáron túl

 Növekvő gépjárműállomány

 Energiafelhasználás növekszik

 Károsanyag kibocsátás növekszik

 Torlódások által okozott gazdasági károk

 Közterület aránytalan elosztása az egyén 

személygépjárművek javára

Létezik ezekre a problémákra egyszerű 

megoldás?

Mégis vannak problémák
Modal Split Kibocsátás
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 Rugalmas közlekedési szolgáltatás: a járművek az 
útvonalukat és a menetrendjüket spontán módon az 
utasok aktuális igényeihez igazítják

 Digitális megoldások, amelyek automatizálják a 
foglalási, diszpozíciós és navigációs feladatokat

 Sokféle járműtípussal lehetséges

 Közösségi vagy privát

Tipikus felhasználási körök:

 Városhatáron és alacsony forgalmú időszakokban

 A szolgáltatási színvonal emelése csúcsidőben

 Éjszakai közlekedés

 Mozgásukban korlátozott személyek szállítása

On Demand Ride Sharing





 Bécs első igényvezérelt Ridesharing szolgáltatása

 A WienMobil család legújabb projekttagja

 Egy mintaprojekt a 23. kerületben

 Együttműködés a WLV testvérvállalattal

A szolgáltatási terület

 Kiterjedés: 5,2 km2 Alterlaa U6 környékén

 Területhasználat: vegyes

 Megközelítőleg 30.000 lakos

 Szoftver: Trapeze T.DiMo

Mi a WienMobil Hüpfer?
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Így működik
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Akadálymentes jármű



Dashboard

M11 Produkt und Steuerung

Március 18-tól Július 31-ig:

 7:00 AM - 13:00 PM - 2 járművel

Augusztus 1-jétöl:

 7:00 AM - 19:00 PM  - 1 járművel



Hüpfer, mint Living Lab
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 További tesztek Bécs más kerületeiben is:

 Software: valósidejű útvonaloptimalizálás

 Új szolgáltatási modellek

 Környezetbarát utazások kiváltásának elkerülése

 WienMobil App integráció

 Akadálymentesség

 Jogi környezet

 Autonóm járművek

 A közösségi közlekedés 4. oszlopa

Együttműködés az intézményrendszer minden szintjén

Aktuális feladatok
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 Hogyan tudják az igényvezérelt rendszerek 

javítani a hozzáférést egy jobb élethez?

 Munkahelyek

 Oktatás

 Egészségügy

 Kultúra…

 Hogyan tudjuk úgy alakítani az ondemand 

rendszereket, hogy

 A szolgáltatások elérhetősége növekedjen, de ne 

utazzunk többet

 Első sorban autós utazásokat helyettesítsünk

 Csökkenjen az energiafelhasználás és a kibocsátás

 Mindenkinek hozzáférhető legyen

Megfejtendő kérdések



 Agent-Based modell

 Német adatokon alapuló agent-pool, 

bécsi adatok alapján szűrve

 Kalibráció a Dolgozói Kamara adatbázisa 

és a Wiener Linien piackutatási adatai 

alapján (inkl. Modal Split)

 Olyan célterületek azonosítása, 

amelyeken az On-Demand jobb 

kapcsolatot jelent a közösségi 

közlekedésnél, és versenyben lehet az 

egyéni személygépjárművel

 Szolgáltatási területek kiválasztása

 Üzemi jellemzők meghatározása

Mobilitásvizsgálat



 Reprezentatív OD mátrixok létrehozása, 

amelyek elég részletes az igényvezérelt 

szolgáltatás vizsgálatához is

 Utazások csoportosítási lehetőségeinek 

vizsgálata modellezés segítségével 

 Reprezentatív felmérés a lakosság körében: 

Milyen kritériumok és paraméterek mentén 

használnák a szolgáltatást 

 Szolgáltatási területek és modellek 

meghatározása 

 Matching algoritmus és útvonaltervező 

fejlesztése és teljes integrációja a MaaS

alkalmazásokba

Rollout előtti mérnöki teendők


