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Plan wystąpienia

1. Projekty transportowe w smart city

2. Rozwiązania energetyczne

3. Gospodarka odpadami

4. Projekty z zakresu jakości życia społeczeństwa



1. TRANSPORT



Rower miejski

Kopenhaga (bogata infrastruktura rowerowa, udogodnienia transportu miejskiego)

Amsterdam

Barcelona (420 stacji , 6 tys. rowerów) 

Toruń, Bydgoszcz

Warszawa (10 tys. wypożyczeń dziennie, zarejestrowanych ponad 200 tys. osób)



Samochód miejski – car sharing

Paryż - docelowo 3 tys. elektrycznych samochodów i 1,2 tys. stacji

1. Wyrabiamy kartę użytkownika (prawo jazdy, paszport lub dowód osobisty, karta kredytowa)

2. Otrzymujemy kartę i wypożyczamy

3. Oddajemy auto – ew. sprzątamy



Ograniczenia transportowe w centrach miast

Londyn, Sztokholm, Mediolan

-centra miast podzielono na strefy

-ustalono wysokość opłat-wyrobiono karty wjazdowe

-kamery laserowe do identyfikacji aut po tablicach rejestracyjnych

-parkuj i jedź, buspasy

Mediolan-57% mniej 
aut, 19% mniej CO2

Sztokholm-25% 
mniej aut, 14% 
mniej CO2

Londyn-spadek 
natężenia 
hałasu, 30% 
mniej spóźnień 
transportu 
miejskiego



Systemy sterowania ruchem

Saragossa, Hamburg, Saloniki, Eindhoven, Dublin, Enschede

-czujniki (warunki atmosferyczne, czas przejazdu, zanieczyszczenie powietrza)

-tablice świetlne nad drogami

-centra zarządzania ruchem (bieżąca reakcja na sytuację - informacje o wydarzeniach w mieście)



Systemy sterowania ruchem

Trójmiasto
TRISTAR (141 skrzyżowań, z tego 67 w Gdańsku, 60 w Gdyni i 14 w Sopocie)

-system monitorowania i nadzoru ruchu pojazdów

-system nadzoru wizyjnego 

-system informacji dla pasażerów transportu zbiorowego

-system zarządzania ruchem pojazdów transportu zbiorowego

-system informacji dla kierowców

-system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego

-system informacji parkingowej



Czujniki środowiskowe

Hamburg

-czujniki (poziom wody, siła i kierunek wiatru, temperatura)

-raporty dla wpływających statków z centrum sterowania



2. ENERGETYKA



Smart metering – inteligentne pomiary

Londyn, Amsterdam, Barcelona, Manchester

-podają zużycie w czasie rzeczywistym, umożliwiają porównanie z poprzednim okresem, 
zaznaczają szczyty i spadki oraz porównują ze średnim zużyciem dla danego typu gospodarstwa, 
przedsiębiorstwa;

-umożliwiają zdalny odczyt przez operatora za określony czas;

-w przypadku problemów z płatnościami operator może zdalnie zablokować określony miernik;

-umożliwiają elastyczne ustalanie taryf i naliczanie stosowanych opłat;

-mierniki zdalnie wysyłają do operatora informację o awarii.



Systemy sterowania oświetleniem miejskim

Barcelona, Bydgoszcz, Kraków

-technologia LED

-czujniki ruchu, kamery 

-oszczędność nawet do 50%



Redukcja zużycia energii w basenach miejskich

Amsterdam
-zastosowanie systemów przeszkleń dachów i ścian dla wykorzystania promieni
słonecznych
-wymiana oświetlenia na LED
-pokrywanie tafli wody specjalnymi płynnymi substancjami zapobiegającymi jej
parowaniu (wpływa to na ograniczenie zużycia energii do ogrzania powietrza i
odwilgocenia)



Farma wiatrowa na zatoce

Kopenhaga

-spółdzielnia-spółki miejskie (50% udziałów) i 10 tys.  udziałowców  lokalnych – wkład: każdy po ok. 
600 EUR

-farma produkuje rocznie ok. 89 mln kwh energii

-inwestycja wymagała zaprojektowania specjalnych fundamentów odpornych na lód, fale i wodę 
morską

-zachęcone sukcesem spółki miejskie chcą do 2025 r. wybudować 100 kolejnych turbin wiatrowych



Poczta neutralna dla środowiska

Wiedeń
- w swoich budynkach monitoruje zużycie energii, wykorzystuje technologię LED, od 2012 r. w 
centrum logistycznym we Wiedniu znajduje się największa w całej Austrii instalacja ogniw 
fotowoltanicznych;

- w zakresie floty samochodowej - optymalizuje trasy oraz unowocześnia tabor pojazdów (od 
2014 r. dysponuje flotą 653 pojazdów elektrycznych-docelowo ma ich być 1300- oraz 71 
pojazdów na gaz. Rok 2016 ma być pierwszym, w którym poczta dla klientów indywidualnych 
będzie dostarczana we Wiedniu tylko przez e-samochody.



3. GOSPODARKA ODPADAMI



System pneumatycznego usuwania odpadów

Kopenhaga, Barcelona, Sztokholm, Londyn, Trondheim 

Wloty znajdują się ok. 1,5 m. nad ziemią, natomiast zbiornik dużej pojemności schowany jest 
pod powierzchnią gruntu. Przestrzeń podziemna służy również jako pomieszczenie techniczne, 
miejsce instalacji różnych czujników i zaworów spustowych. Gdy zbiorniki podziemne są pełne, 
śmieci transportuje się za pomocą sprężonego powietrza poprzez sieć podziemnych rurociągów 
o średnicy 500 mm do głównych stacji odpadów. Stacje odpadów znajdują się ok. 2 km od 
punktów zbiórki odpadów. Są one wyposażone w kontenery na każdy typ odpadów



Energia ze ścieków

Wiedeń
Osady stanowią produkt uboczny obróbki ścieków w głównej oczyszczalni ścieków w mieście. Na
początku procesu będą one ogrzewane do temperatury 38°C, po czym przepompowane do
sześciu, wysokich na 35 m, komór fermentacyjnych o całkowitej objętości 75,000 m³,
hermetycznie zamkniętych. W następnym etapie będzie wytwarzał się gaz powstały na skutek
beztlenowej stabilizacji. Dwie trzecie tego gazu zawierać będzie metan, który stanowi doskonałe
źródło energii.

Efekt: redukcja emisji CO2 o 40 tys. ton rocznie



4. JAKOŚC ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA



Teleopieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Barcelona, Wiedeń, Opole

Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i ma podwójny cel:

- odpowiednie reagowanie na prośby o pomoc;

- utrzymywanie częstych kontaktów z osobami wymagającymi pomocy w celu złagodzenia 

skutków samotności i mieszkania w izolacji.



E-urzędy

Hamburg, Barcelona, Helsinki

-kioski z możliwością telekonferencji, wysłania pisma, odebrania formularza

-aplikacja na telefon pozwalająca na dostęp do spraw administracyjnych

-portale internetowe umożliwiające zgłaszanie rozwiązań i pomysłów

-portale miejskie z mapami miasta, informacjami o parkingach, metrze, punktach wypożyczeń 
rowerów/samochodów

-portale z danymi  o  ludności, zanieczyszczeniu powietrza, gospodarce, transporcie, warunkach życia



Przystanki autobusowe

Paryż

-wyposażone w ładowarkę do urządzeń elektronicznych, wi-fi, ekran dotykowy, defibrylator

-znajdują się przy nich stacje wypożyczalni rowerów oraz kiosk z przekąskami i napojami



Aplikacja-płatność za parking

Barcelona

-należy najpierw pobrać aplikację do telefonu lub tabletu i zarejestrować się. System korzysta z 
technologii geolokalizacji, dzięki czemu właściwie naliczy taryfę postojową uzależnioną od strefy 
parkowania. Opłatę można przelać na konto miasta również poprzez Internet. 



Inne instrumenty smart cities

1. Transport – bilety miejskie na każdy rodzaj transportu, zielona fala, liczniki 

odmierzające czas do zmiany świateł.

2. Energetyka – transferowanie nadwyżek ciepła (serwery, centra IT), portale 

prezentujące zużycie energii w instytucjach publicznych w czasie rzeczywistym, 

punkty poboru energii w portach, ładowarki do samochodów elektrycznych.

3. Gospodarka odpadami – biomasa w elektrociepłowniach, biogaz ze ścieków, 

spalarnie śmieci, geotermia.

4. Jakości życia społeczeństwa – hotspoty, zautomatyzowane systemy irygacyjne, 

infrastruktura szerokopasmowego Internetu (sieć 4G-Sztokholm), ekologiczne 

hotele (Wiedeń).



Dziękuję za uwagę!

czupich@umk.pl


