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סיכום סיור לימודי בנושא התחבורה הציבורית
בדנמרק ,ספטמבר ( 2019חלק שני)1
זמר ברשאי ,תמי רוזנברג צדוק*

מבוא
בתאריכים  22-26/9/19התקיים סיור לימודי בנושאי תח״צ בדנמרק.
הסיור כלל  12נציגים ממשרד התחבורה ,חברות הביצוע והתכנון ומפעילי
תחבורה ציבורית .הסיור התקיים ביוזמת ובארגון צוות תוכנית אב
לתחבורה ירושלים .בגיליון הקודם ( )132התפרסם החלק הראשון של
הסקירה – אשר עסק בעיקר במדיניות ובמערכות כלליות .החלק הנוכחי
עוסק במפעילים ,מסופים ,ארגונים נלווים וכד’.

המשך סיכום הפגישות והסיורים

 3.2המשך פגישות במסגרת MOVIA
 3.2.4מעבר לתחבורה נקייה וקידום אוטובוס חשמלי
(פגישה ב MOVIA-וסיור בעיר רוסקילדה)
בדנמרק יש רצון עז למעבר לתחבורה ציבורית נקייה ,יש אף רצון פוליטי
בקרב הרשויות האזוריות והעיריות .כך לדוגמא ,כחלק מהמעבר של
 Moviaלצי אוטובוסים חשמלי ,היא מפחיתה את השימוש באוטובוסים
המונעים על בסיס דיזל – כ 3%-מצי האוטובוסים הם על בסיס ביו דיזל
 4% ,HVO100על בסיס ).CNG (CBG
החל מחודש דצמבר  2019החלו לפעול ברחבי קופנהגן כ 41-אוטובוסים
חשמליים ,אלו יהוו כ 5%-מסך צי האוטובוסים של  .Moviaהמטרה היא
להחליף את כל האוטובוסים בעיר לאוטובוסים חשמליים עד שנת ,2030
בשאיפה להקדים יעד זה ל.2025-
שיתוף פעולה בין עיריית קופנהגן ,עיריית פרדריקסברג ו Movia -הובילו
לשני קווי אוטובוס עם  41אוטובוסים הפועלים על בסיס הנעה חשמלית
החל מדצמבר  .2019עד לביקורנו בוצע פיילוט בו פעלו שני אוטובוסים
חשמליים בקו  .3Aהם קיבלו מענק לטובת היערכות למעבר לאוטובוסים
החשמליים בסך  1,119,000יורו במסגרת פרויקט של האיחוד האירופי
והבנק האירופי –  ,ELENA projectפרויקט של תמיכה באמצעות
השקעות בנושאים של התייעלות אנרגטית ותחבורה בת-קיימא ,פרויקט
בן  4שנים ,שהחל באוקטובר  2017וצפוי היה להסתיים בספטמבר .2021
בסופו הם היו צריכים להגיע למקדם מינוף של לפחות פי  10מגודל
ההשקעה של  ,ELENAלמעשה כבר הגיעו למקדם מינוף של פי  ,45מה
שמעיד על תהליך יישום חלק ומוצלח.
הפעילויות שכוסו על ידי המענק של  ELENAכוללות ייעוץ משפטי,
מחקרי היתכנות ,תרגום מסמכי מכרזים ,תמיכה טכנית ומחקרים נוספים.
 Moviaאחראית על התקנת עמדות טעינה במרחב הציבורי ,בעוד מפעילי
 1חלקו הראשון של המאמר התפרסם בגיליון הקודם (.)132
* זמר ברשאי הינו יועץ טכנולוגיה לתחבורה ,בעל תואר  B.Aבמדעי המחשב ,בעלים של
חברת “ברשאי נתיבי מידע בתחבורה״ ויועץ בתחומי ניהול פרויקטים טכנולוגיים ,מערכות
תחבורה מתקדמות ( ,)ITSמערכות בקרה וניהול תנועה ותח״צ ,מידע לציבור וכרטוס חכם.
זמר הוביל וארגן את הסיור המקצועי של משרד התחבורה וגופי הסמך לדנמרק מטעם
צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים .תמי רוזנברג צדוק היא מנהלת תחום  ITSומחשוב
בצוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים.
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האוטובוסים אחראיים על
תשתית הטעינה בדיפו .זמן
הטעינה של האוטובוסים
הוא בין שעתיים ל 4-שעות,
וכל תחנה משמשת לטעינה
של מפעיל יחיד (זה המסוף
התפעולי של המפעיל).
הטכנולוגיה של הטעינה
היא כזו ,שכל האוטובוסים
מצוידים במצבר ולא עם
קבל-על .כמו כן ,שליש
מהחשמל מגיע מטעינה בזמן
הבלימה ,לכן יש חשיבות
רבה בהדרכת הנהגים על
דרך הנהיגה האופטימלית.
חימום האוטובוסים כך שיהיו בטמפרטורה נוחה לנוסעים מתבצע בשני
דרכים :דרך אחת היא בזמן הטעינה ,לפני תחילת הנסיעה ,מחממים את
האוטובוס ,כך לא מתבזבז קילומטר מטווח הטעינה .דרך שנייה היא
חימום באמצעות מנגנון משני המבוסס על בנזין/סולר רק לצורך החימום.
בנוסף ,ב Movia-בוחנים גם אוטובוסים עם תא דלק מימני (,)Fuel cell
במסגרת אחד המכרזים הזמינו אוטובוס אחד מסוג זה לבחינתו במהלך
הפיילוט .החוזים של האוטובוסים החשמליים ארוכים מהרגיל –  10שנים
לעומת  6שנים עם אוטובוסים רגילים .בהמשך ,יורחב על ביקור במסוף
האוטובוסים החשמליים בעיר רוסקילדה  ,Roskildeהעיר הראשונה
בדנמרק בה כל צי האוטובוסים הינם אוטובוסים חשמליים.
 3.2.5אוטובוס אוטונומי
בחודש מאי  2018החל לפעול בדנמרק האוטובוס האוטונומי הראשון.
האוטובוס פעל במסגרת השלב הראשון בפיילוט בסביבה מקורה ומבוקרת
( )indoorונסע כ 65-יום בבית החולים האוניברסיטאי של זילנד ,בעיר
קוג’ הנמצאת במרחק של  39ק״מ מקופנהגן .האוטובוס העביר כ6,000 -
חולים ובני משפחה.
במסלול היו  4תחנות ומהירות הנסיעה הייתה נמוכה ,כמה קמ״ש בודדים.
אורך המסלול היה  375מטר .בנוסף ,היה בקר שישב ופיקח על האוטובוס.
האוטובוס הינו רכב צרפתי .Navya
המטרה של הפרויקט:
לעצב את פיתוח הטכנולוגיה האוטונומית לתחבורה הציבורית בדנמרק;
ליצור בסיס ידע ראשוני עם ניסיון מעשי תפעולי עם הטכנולוגיה
האוטונומית הקיימת כיום;
לבחון ,להבין ולהבשיל את הטכנולוגיה ביחס לנושאים כמו התנהגות
המשתמש ,ידידותיות למשתמש (למשל בעלי מוגבלויות) או תחושת
סיפוק אצל המשתמש ,וקבלת הטכנולוגיה מצד המשתמשים.
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הפיילוט הינו חלק מתוכנית אירופית רחבה של ארגון UITP
) ,(Union International des Transports Publicsעמותה בינלאומית
לתחבורה ציבורית ותומכת נלהבת של ניידות עירונית מקיימת .בארגון
חברות יותר מ 1700-חברות מ 100-מדינות.
התוכנית של  UITPנקראת SPACE (The Shared Personalized
 – )Automated Connected vEhiclesרכבים אוטונומיים שיתופיים
מקושרים ומותאמים אישית.
הפרויקט נועד להציב את התחבורה הציבורית במרכז מהפכת הרכבים
האוטונומיים.
בחודש מאי  2019פורסם כי החל לפעול אוטובוס אוטונומי נוסף במחוז
אוסטרברו של קופנהגן Movia .ביצעה  3סקרי תשאול בכדי לבדוק את
ההתרשמות של הנוסעים ,מה שהעלה כי לא היה פחד מפני הטכנולוגיה.
בהמשך מתוכנן השלב השני – אוטובוס אוטונומי שיפעל בחניה של בית
החולים .השאטל ינוע בין החניונים בבית החולים .בשלב זה מהירות
הנסיעה תהיה  18קמ״ש ,ובכל המסלול המהירות המותרת תהיה 30
קמ״ש .אורך המסלול הוא  2.5ק״מ ויהיו בו  8נקודות עצירה.
בשלב השלישי – ינוע שאטל בין תחנת הרכבת ובית החולים .במסלול
זה יהיו  2אוטובוסים ואורך המסלול יהיה  2ק״מ.
ברחבי אירופה מקדמים פרויקטים נוספים בתחום האוטובוסים האוטונומיים.
קופנהגן לוקחת חלק בפרויקט גדול בשם  AVENUEהמקדם פרויקט נוסף
של בחינת הטמעת רכבים אוטונומיים בתחבורה הציבורית.
 3.2.6מרכז ניהול תנועה MOVIA
התקיים סיור במרכז ניהול התנועה של  .MOVIAהמרכז מטפל הן בנושאי
קווי שירות והן בנושא שירות לפי קריאה (.)FLEXTRAFFIC
המרכז לא מנהל את רשת בקרת התנועה (רמזורים) .ישנה עבודה מול
מפעילי תח״צ ,רשויות מקומיות וגורמי משטרה וגורמים נוספים.
המרכז מייצר מיפוי של “שיבושים״ מידי שנה .ככלל ,נראה שיש יכולת
גבוהה להיערך לשינויים צפויים מראש ,ויש תיאום בין הגורמים השונים,
בדגש על מבצעי עבודות ועל המשטרה .בחירת חלופות המסלול ,כתוצאה
משיבושים נתונה בד״כ למפעיל השירות.
יש לציין כי הפניות מגיעות מהנוסעים מהמפעילים או מהמשטרה ולרוב
באמצעות תקשורת טלפונית.

Flextraffic 3.2.7
נקרא גם ) ,DRT (Demand Responsive Transportationזהו שם של
תוכנית שאפתנית של שירות גמיש/שירות עפ״י קריאה לאוכלוסיות
שונות עם צרכים מיוחדים מגוונים.
 Moviaמתכננת ומספקת את השירות לעיריות ולרשויות האזוריות
באמצעות שירות הסעות פרטיות ,בנוסף לרשת התח״צ המסורתית.
ישנן  5תוכניות שונות תחת  ,Flextrafikכלל השירותים (למעט )Flexure
הינם ללא עלות:
 – Flex patientרלוונטי לנוסעים הזקוקים לטיפול או לבדיקה בבית
החולים ואינם יכולים להשתמש בתחבורה ציבורית מסורתית.

 – Flex disabilityשירות הסעות לפנאי המיועד לנכים ,עיוורים ולקויי
ראייה.
 – Flex municipalityשירות הסעות המיועד למשל למי שחייב להגיע
לרופא או למומחה ושאינו יכול להשתמש בתחבורה ציבורית מסורתית.
 – Flex routeשירות הסעות לסטודנטים ולמשתמשים הצריכים להגיע
לבתי ספר מיוחדים ,מעונות יום ועוד.
 – Flexureשירות המוצע לכלל האזרחים ,בנוסף לתחבורה ציבורית
מסורתית באזורים דלילי שירות ,הם יכולים להזמין נסיעה מכתובת
לכתובת על חשבונם.

השירות קיים בדנמרק כבר  4שנים ,בשנת  2018השתמשו בשירות כ6.3-
מיליון נוסעים .השירות מבוסס מודל רכש ייחודי ,המבוסס על שימוש
במסיעים פרטיים עם מיתוג של השירות (כגון  ,)GETTEXIשירותי
ההובלה נקנים ממפעילים פרטיים באופן התואם להנחיה האירופית
לרכש ציבורי .ישנם  2חוזי התקשרות –
חוזה אחד הוא עבור כלי רכב שאינם קבועים ,אין להם זמינות מינימלית
שהם צריכים לתת לשירות ה ,DRT-הם מחליטים מתי לקחת נסיעה.
תעריף הנסיעה הוא לפי  X€לשעת רכב ,התעריף נקבע ברגע חתימת
החוזה (למשל כל שנה) ,ומשמש כל פעם בעת הקצאת רכב המתאים
למשימת ההסעה הנוכחית (בשילוב פרמטרים נוספים).
חוזה שני הוא עבור כלי רכב קבועים ,להם בחוזה יש זמינות מינימלית
של שעות שהם צריכים לתת לשירות ה( DRT-החוזים למשך  2-4שנים).
התעריף נקבע לפי  X€לשעת נסיעה .בחוזה זה ,אסור לנהגים לסרב
לנסיעות ללא סיבה טובה.

בכדי להתמודד עם אתגר הקילומטר האחרון ,שירותי ההסעה על פי דרישה
יצרו פיילוט הנותן מענה לאתגר באמצעות שירותי ה.Plustur (DRT) -
השירות למעשה מציע אפשרות של הסעה מתחנות אוטובוס או רכבת אל
היעד .לדוגמא ,באזור בו אוטובוס היה בתדירות של  4פעמים ביום ,עכשיו
המערכת משולבת עם האוטובוס והרכבת ,ומציעה שירות הסעה בכל שעה
מאותה כתובת .השירות כעת הוא חלק ממערכת תכנון הנסיעה הלאומית של
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דנמרק ,מערכת אחת דרכה ניתן לתכנן את המסלול ,להזמין נסיעה ולשלם.
המסקנות שעלו מהפיילוט:
•מרבית הנסיעות מתבצעות בעיקר בשעות היום.
•בסופי שבוע מספר הנסיעות הוא גבוה יותר.
•המשתמשים הם בעיקר בטווח גילאים של .20-40
•המרחק הממוצע לנסיעה הוא  7ק״מ.
•חדירת השימוש בשירות הייתה איטית ,אך העיריות הביעו התעניינות
רבה בשירות.
•המטרה היא לא מספר גבוה של נוסעים ,אלא להציע תח״צ באזורים
כפריים עם צפיפות אוכלוסין נמוכה .זה שלוחה של אוטובוס ורכבת
– לא מתחרה.
•לכל כתובת בדנמרק תהיה תח״צ (“תחנת אוטובוס בחצר האחורית״).
•השימוש בשירות  Plusturיורחב בדנמרק החל משנת .2020
רשמים שעלו מהסיור:
•המערכת מתבססת על  500מפעילים פרטיים ,להם יש כ 1700-מכוניות.
•מספר הנסיעות בשנה עומד על כ 1.8-מיליון ,והעלות של שירות זה
היא  200עד  250מיליון  ₪בשנה.
•עלות נסיעה ממוצעת  – ₪ 111יותר זול מלאשפז חולים.
• 30%מהמשתמשים הינם פנסיונרים וחולים.
•התהליך עובד כך ,שההסעה היא תמיד מהבית ולא מהתחנות ,השירות
יכול להיות מוזמן  30דקות מראש ,ועל המפעיל לסמס ללקוח כ15-
דקות לפני ההגעה.
•ל Movia-יש קישור בין המערכת שלהם לבין מאגר הנתונים של
הביטוח לאומי.
•לכל רכב יש לוגו של השירות .הרכבים אינם בבעלות השירות ,אלא
רק עם לוגו.
•כאמור ,קיימים שני סוגי התקשרות מול הנהגים .התעריפים נקבעים
לפי סכום קבוע של  9שעות עבודה או התקשרות גמישה עם 3
תעריפים – יום ,לילה וסופשבוע .הנהג רואה רק מה הנסיעה הבאה
שלו .בממוצע משך הנסיעה גבוה ב 42%-מנסיעה ברכב פרטי (המשך
פירוט לחוזי ההתקשרות שהוזכר בסעיף הקודם).
•התוכנה המפעילה את השירות הינה בבעלות כלל רשויות התחבורה (5
רשויות) בדנמרק ,להן יש ועד מנהל לרשויות התחבורה המשותפות,
שהוא בעלים של .FLEXDENMARK
•לעת עתה ,השירות ממותג לבעלי מוגבלויות וקשישים ,הם מתקשים
להגיע לקהל צעיר יותר.
•בכוונתם לשלב את האפשרות להזמנה באפליקציה לתכנון נסיעות,
כדי להגיע לקהל היעד.
•השירות הוא בעיקר לבתי חולים ולמגזר הכפרי .במגזר הכפרי –
במקביל ,לא מחליף שירות סדיר ,שקיים ,אך לא ברמה גבוהה,
ללא סטנדרטיזציה לגבי איזה כפר מקבל שירות ואיזה לא – תוצר
היסטורי.
•התעריף  -תעריף תח״צ עד  10ק״מ ,לאחר מכן יורו לכל ק״מ נוסף.
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 DOTהיא שותפות בין חברת  ,Moviaחברת הרכבות  DSBוחברת המטרו.
מטרתה – נקודת ממשק אחת ,באמצעות תיאום בין אותם גופים ,מתוך
נקודת מבט של שירות לקוחות .מבחינת מדיניות ,המטרות אותן מקדמת
ה DOT-הינן הגברת הניידות ,הפחתת העומס וניידות ידידותית לסביבה.
 DOTשואפת לעבור ממצב של תיאום בנושאים ספציפיים בין אותם
גופים ,למצב של תיאום רשמי בכל תחומי הפעילות הנוגעים לנוסעים:
תעריפים ,מכירת כרטיסים ,שירות לקוחות ,אבדות ומציאות ,כללי נסיעה,
מידע על תנועה ,שיווק ותקשורת DOT .מקדמת את הנגשת המידע וייעול
השירות באמצעות אפליקציית כרטיסים ואתר אינטרנט המספק מידע
אודות הנושאים השונים.
האסטרטגיה של  DOTהיא לרכז את תחומי הפעילות של החברה דרך
מרכז הבקרה עד שנת  ,2020בנושאים:
•פישוט הכרטוס וערוצי המכירה;
•שיפור התכנון והמעברים בין אמצעי התחבורה;
•שיפור המידע לנוסעים – הן ברמת התכנון והן ברמת עדכון בזמן אמת;
•ייעול פעולות יומיות.

דוגמה לתצוגה אחידה בכלל האמצעים לפי הגדרה של DOT

יוני 2020
תקשורת אחידה – עיצוב אחיד של כלל המידע לנוסעים בכלל אמצעי
התח״צ תחת  - DOTאוטובוסים /רכבות /מטרו;
מן הסיור והפגישות עולה ,כי כאשר רוצים לקבל מידע באמצעות מוקד טלפוני,
לא משנה באיזה אמצעי תח״צ ,יש קו אחד של מוקד אחוד אליו מתקשרים,
ואז יש ניתוב בשיחה בהתאם לאמצעי התחבורה ובהתאם לצורך.
 3.3פגישה עם ארגון “המדינה הירוקה״ ()state of green
 state of Greenהוא שותפות ציבורית-פרטית ללא מטרות רווח,
בין ממשלת דנמרק לארבע האגודות העסקיות המובילות בדנמרק:
הקונפדרציה של התעשייה הדנית ,איגוד האנרגיה הדני ,מועצת החקלאות
והמזון הדנית ואגודת טורבינות הרוח של דנמרק ( .)Wind Denmarkיורש
העצר המלכותי ,פרדריק מדנמרק ,הוא הפטרון של ‘המדינה הירוקה’.
הארגון עוסק באתגרים גלובליים איתן מתמודדות מגה ערים ומדינות –
 .1יצירת ערים חכמות ,ירוקות ,בריאות ומקיימות
 .2מעבר לשימוש באנרגיות מקיימות
 .3התקדמות לעבר כלכלה מעגלית
 .4הבטחת ביטחון מים לעולם המתפתח.
הארגון מקדם גישה הוליסטית ושיתוף פעולה בין סקטורים ,הוא מטפח
קשרים עם בעלי עניין בינלאומיים המעוניינים לדון באתגרים איתם הם
מתמודדים ,לדרבן שותפויות ולעורר השראה באחרים.

ארגון ‘המדינה הירוקה’ ומרכז המבקרים הוקמו בשנת  ,2008לפני ועידת
האקלים בקופנהגן שהתקיימה בשנת  .2009כיום הארגון מונה כ12-
עובדים וסטודנטים .בשנה מגיעות לארגון מעל  180משלחות מ50-
מדינות שונות ברחבי העולם .בשנת  1970דנמרק הייתה תלויה ב99%-
בייבוא מקורות האנרגיה מבחוץ .משבר הנפט ועליית המחירים פגעו
קשות בכלכלה הדנית ,מה שעורר קריאת השכמה לצורך בביטחון אנרגיה
וגיוון מקורות האנרגיה של המדינה .ב 1976-החלה הפעולה הראשונה של
המדינה בתחום האנרגיה ,ומאז היא מציבה לעצמה יעדים ,מקדמת את
העצמאות האנרגטית שלה ונפרדת ממקורות אנרגיה מתכלים ומזהמים.
בשנת  2012דנמרק חתמה על חוזה האנרגיה הדני ,בו הציבה לעצמה חזון –
עד שנת  2050דנמרק תהיה נקייה ממקורות אנרגיה מאובנים .בשנת 2018
היא חידשה את החוזה ועדכנה את היעדים שהיא מציבה לעצמה לשנת
 ,2030ביניהם –  55%ממקורות האנרגיה יהיו על בסיס אנרגיה מתחדשת,
וצריכת החשמל תהיה מבוססת ב 100%-על מקורות אנרגיה מתחדשים.
פליטות של פחמן דו-חמצני מתחבורה עומדות על כמעט  25%מכלל
הפליטות (ממוצע באירופה) 95% .מצריכת האנרגיה בתחום התחבורה
מבוססת על נפט ומוצריו .בדנמרק ,סקטור התחבורה אחראי על 20%
מסך פליטות הפחמן הדו-חמצני (שווה ערך ל 1.3-מיליון טון של פחמן
דו חמצני).
לדנמרק ישנו חזון להפחית את רמת הזיהום מתחבורה .המעבר לתחבורה
עירונית מקיימת מושתת על  5עקרונות:
•התייעלות אנרגטית
•מקורות אנרגיה חלופיים
•תשתיות
•ניהול הניידות ()mobility management
•מערכות תקשורת חכמות (.)ICT
בדומה לניתוק שדנמרק הצליחה להשיג בין הצמיחה הכלכלית לצריכת
האנרגיה ( ,)decoupling economic growth and energy useהיא גם
הצליחה לנתק בין עליית הפליטות בענף התחבורה לבין הגידול בביקוש
בתחבורה באמצעות השקעות ביוזמות המשפרות:
•תחבורה ציבורית ודרכים ,המקדמת זרימת תנועה ומקטינה את זמן
הנסיעה;
•אמצעי תחבורה יעילים וטכנולוגיות חדשות ,למשל ‘דלקים ברי-קיימא’
לתח״צ;
•תשתיות אופניים באזורים עירוניים ,שמשפיעות לטובה על בריאות
הציבור.
כחלק מאותה גישה ,דנמרק מקדמת מערכות תחבורה משולבות:
מערכות תחבורה משולבות הפועלות על ביו-דלק ( )Biofuelהן חלק
מהפתרון.
התמקדות בקילומטר הראשון ובקילומטר האחרון בתכנון הניידות.
מערכת תחבורה משולבת לחלוטין פירושה שהנוסעים יכולים לנסוע
בנסיעות מרובות אמצעים באמצעות אותה מערכת תשלום.
ארגון ‘המדינה הירוקה’ מלווה ומציג פרויקטים ומחקרים שונים בתחום,
כגון בחינת דלקים מתקדמים כדוגמת תא מימן ( ,)Fuel cellומחקר
בו בוחנים כיצד הרכב האוטונומי יוכל להפחית גם את רמת הזיהום
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מתחבורה .בנוסף ,ישנה התייחסות לשימוש בנתוני עתק (ביג דאטה)
להימנעות מפקקים .בנוגע לחניה ,מקדמים תפיסה של ייקור החניה בעיר,
כמו גם הגבלת זמן החניה המותר .מבחינת תחבורה ציבורית – כרטוס
משותף לכלל סוגי התחבורה .יישום תוכנית אב לאופניים ורשת שבילי
אופניים מטרופולינית –  15-20ק״מ ,כ 40-דקות נסיעה לכל היותר.
 3.4סיור הליכתיות ומיקרומוביליטי ונסיעת מבחן
באופניים/קורקינטים שיתופיים
במסגרת תהליך הלמידה בוצע סיור במדרחוב ובמגדל העגול ,תוך כדי
קבלת הסברים על ההליכתיות והעקרונות המופיעים בסקירה לעיל .כמו
כן ,התקיימה נסיעה בקורקינטים ובאופניים שיתופיים תוך כדי למידה על
רשת שבילי האופניים של קופנהגן (כפי שהוזכרה מעל) .במהלך הנסיעה
התמודדנו עם הקשיים בהבנת המערכת וקשיים טכניים בהפעלת השירות,
ובחשיבות התמיכה ומתן מענה לבעיות טכניות באמצעות האפליקציות,
בדגש על תיירים.
 3.5ביקור בחניון לילה של מפעיל התח״צ
 U-moveבעיר רוסקילדה
רוסקילדה  Roskildeהינה העיר הראשונה בדנמרק בה כל האוטובוסים
הינם אוטובוסים חשמליים .באפריל  2019הגיעו לדנמרק כ 20-אוטובוסים
חשמליים בגודל מלא .מי שאחראי על הרכש ותפעול האוטובוסים הוא
 ,U-moveהמפעיל הפרטי הגדול בדנמרק .האוטובוסים החשמליים צפויים
להפחית כ 1400-טונות של פליטת  CO2בשנה ,שווה ערך לפליטות של
 470מכוניות בנזין רגילות .האוטובוסים החשמליים לא רק ידידותיים
לסביבה ,אלא גם בעלי רעש נמוך יותר מהאוטובוסים הרגילים .טווח
הנסיעה לפי הצהרת יצרן
האוטובוסים הינו  350ק״מ
לטעינה .בעוד  Moviaתכננו
לטווח של  300ק״מ ,לבסוף
אף קיבלו  375ק״מ לטעינה.
גם הפרויקט הנ״ל מנוהל
כמובן על ידי רשות התחבורה
 .MOVIAהתקיים סיור במסוף
התפעולי (טעינת לילה)
ונסיעה לאורך הקו .המסוף
התפעולי כולל  24עמדות
לאוטובוסים עם  12מכשירי
טעינה .כל מכשיר יכול כרגע
לטעון  2אוטובוסים בו -זמנית,
עם אפשרות להוספת כבלי
טעינה ,כך שכל מכשיר טעינה
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יטען  4אוטובוסים .מערכת הטעינה (כולל חדרי הטרפו) סופקו על ידי
יצרן האוטובוס (יוטונג) .מנגנון הטעינה כולל אפשרות לתדלוק רכבים
נוספים (חוץ מאוטובוסים של המפעיל) ,לדוגמה משאיות חשמליות,
באמצעות כרטיס חכם .יכולת זאת מאפשרת את ניצול החניון בשעות
היום ,כאשר האוטובוסים מבצעים נסיעות שירות ,ומשפרת כלכלית את
מודל האוטובוס החשמלי .התדלוק מתבצע מאחורנית אל פתח התדלוק
בדופן האחורית של האוטובוס ,דבר שחוסך מקום רב בחתך ההנדסי של
החניון.
•ארגון חיווט התקשורת באוטובוסים –
במהלך הסיור באוטובוס
החשמלי קיבלנו הסבר על
אופן הוספת מערכות מחשוב
ותקשורת באוטובוסים .במסגרת
ההתקנה של האוטובוס מבוצע
חיווט תקשורת מלא המחובר
לארון תקשורת מסודר .אופן
ההתקנה הזה מאפשר הוספת
מערכות הדורשות תקשורת
(מסכי מידע ,ולידטורים וכו’)
באופן המונע צורך בפתיחת
האוטובוס לצורך הכנת כבילה
נוספת ,אלא ניתן להוסיף את
הרכיב לארון התקשורת בצורה
פשוטה וקלה .הדבר הזה
מאפשר הכנסה קלה מאוד של
מערכות טכנולוגיות נוספות
לאוטובוס .בנוסף ,חלק מן המערכות בארון התקשורת הן מערכות פנימיות
של המפעיל ,וחלק מן המתגים הם מתגים של מערכות רשות התח״צ
(מתג הכרטוס לדוגמא) .הטכנאים של המפעיל לא יכולים לגשת למתגים
של רשות התח״צ ,והטכנאים של הרשות לא יכולים לגשת למתגים של
המפעיל.
•צג נהג –
באוטובוס ,לצד מערכת הכרטוס (ראה צג מימין) ,ישנו מסך נהג לשם
מערכת ניהול הצי (נצ״ר) .המסכים משמשים את הנהג להתקשרות מול
מרכז הבקרה וביצוע פעולות ניהול וניטור – שמירה על עצירה בתחנות לפי
שעות מתוכננות ,עדכון הנהג על הסטת מסלול וכד’ .הנהג רשאי לצפות
בצג ולכן לבצע פעולות באמצעות לחיצה על פקדים לאורך הנסיעה,
לצורך השימושים התפעוליים של המערכת הנ״ל.
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 3.6מסוף נוסעים מבוסס הקצאה דינאמית – - Vejle Kommune
פגישה מקצועית וסיור במסוף ובחניון התפעולי
מסוף תח״צ עם הקצאה דינאמית – במסוף האוטובוסים שבעיר Vejle
בדנמרק פועלת מערכת להקצאת פלטפורמות אוטובוס דינמיות.
העיר  Vejleמונה כ 57-אלף תושבים ,באזור כולו מתגוררים כ 130-אלף
תושבים .במסוף האוטובוסים של  Vejleפועלים כ 11-קווים עירוניים8 ,
קווים אזוריים ו 8-קווים מקומיים .אורך מסלול של קו עירוני הוא 10-12
ק״מ ,והוא מבצע  2נסיעות בשעה בשעות שיא ,ונסיעה בשעה בשעות
שפל .הקווים האזוריים מבצעים נסיעה אחת בשעה.
במסוף ישנם  7רציפים ובכל רציף יש  3עמדות עצירה .בכל שנה מתבצעות
מיליון נסיעות מהחניון ,ובכל יום ישנן כ 1200-כניסות ויציאות של
אוטובוסים במסוף .המערכת פועלת בעיר משנת  ,2012כאשר באפריל
 2018היא חודשה.
עיריית  Vejleאחראית על תכנון ,מכרז וניהול תחבורה ציבורית אזורית.
חברות האוטובוסים המקומיות אחראיות על הנהיגה מטעם רשות
התח״צ של אזור צפון יוטלנד –  Sydtrafikורשות התח״צ של אזור מרכז
יוטלנד – .Midttrafik
החברה שפיתחה את המערכת הינה – Verkehrsautomatisierung Berlin
).(VAB
המערכת נועדה למטב את רצף תנועת האוטובוסים ברציפים במסוף
האוטובוסים .מיקומים של מסופי אוטובוסים נוטים להיות באזורים
מרכזיים בערים ,בהם השטח מוגבל והקרקע יקרה .הכניסה למסוף
אוטובוסים דינאמי ,מבוסס מערכת המשתמשת במערכות זיהוי רכב
מודרניות ,עוזרת לייעל את השימוש בחלל ולייעל את פעולות השירות,
על ידי הקצאת אוטובוסים למפרצים בתגובה לזרימת התנועה והביקוש.
זה מנוגד לפריסות רגילות ,בהן לכל האוטובוסים יש מפרצים שהוגדרו
מראש ,אם כי המערכות החדשות יכולות לאפשר לאוטובוסים להישאר
ככל האפשר בנסיבות הרגילות .כאשר האוטובוס נכנס לתחנה ,נקבע
מקום החניה הטוב עבורו באופן זמני ,או לצורך עצירות ארוכות יותר
באזור נפרד ייעודי.
המערכת מקבלת את כל המידע אודות האוטובוסים הנכנסים באמצעות
תוכנה עם ממשק לפלטפורמת מידע לנוסעים בפריסה ארצית (מסלולן
ארצי) .כל הרכבים הנכנסים למסוף באופן קבוע מצוידים במשדרים
לזיהוי המקשרים אותם למקום .בנוסף ,המסוף מצויד בפתרון זיהוי אופטי
לרכבים לא מוכרים .ברגע שאוטובוס מתקרב נקבע אזור החניה הטוב
ביותר האפשרי ,אם ברציף או בשטח נפרד לעצירות ארוכות יותר (חניית
מפגשים) .הנהגים מקבלים הודעה על הרציף שהוקצה להם בצג הנהג
או בטלפונים החכמים שלהם .הנוסעים מתעדכנים במקביל בפרטי רציף
האוטובוסים ,מספר המסלול וזמן היציאה המתוכנן בשלטים אלקטרוניים
גדולים  ,ניתן להרחיב גם באמצעות כריזה ואמצעי תצוגה נוספים.

האוטובוס נכנס לרציף או כאשר מוקצה רציף לאוטובוס ,כלל הנוסעים
מתנקזים למקום זה בבת אחת ולא בהתפלגות אחידה.
•סוגי האוטובוסים במסוף הינם – אוטובוס רגיל  12מטר ,אוטובוס רגיל
 15מטר ואוטובוס מפרקי  18מטר.
•בשעות השיא  7:30-8:30יש  24אוטובוסים בשעה במסוף ,אולם המקום
מוגבל כך שאין מספיק מקומות .חלק מהמקומות נתפסים על ידי רכבים
תפעוליים ,כגון פריקה ל( Seven eleven-חנות קמעונאית).
•שתי רשויות תחבורה משרתות את המסוף אשר שייך לאזור ווילה
 ,Vejle Regionשתי הרשויות משתמשות במערכת של ,HACON
פתרון אחיד לכל הרשות.
•זמן ההתראה לנוסעים לפני יציאת האוטובוס בקווים העירוניים 2-3
דקות ,בקווים אזוריים  5דקות.

•המסוף ב Vejle-הינו המקום היחיד של מסוף דינאמי בו פועלת המערכת
של חברת .VAB
•המערכת עושה שימוש בזיהוי תמונה וזיהוי נוכחות.
•מבחינת המערכת ,אין בעיות של קליטה סלולרית .אולם ,יש בעיות
בממשק עם ה AVL-של הספקים השונים ולפעמים המערכת לא
מעודכנת.
•בעיות בזרימת המידע גורמות לתקלות .לדוגמא ,שינוי ברגע האחרון
של האוטובוס המשויך לנסיעה ,משמעותו שלא משודר מידע בנוגע
לרציף ממנו יוצאת הנסיעה.

•תכנון המסוף גורם למעבר הולכי רגל בתוואי נסיעת האוטובוס ,מה
שגורם לסיכון בטיחות .כמובן שניתן להפעיל מסוף דינאמי שלא כולל
חציית כביש .בכל מקרה ,בכל מסוף דינאמי (גם במתחם עם רציפי
שיניים ללא חציית כבישים) ישנה יותר תנועת נוסעים באותו זמן :כאשר
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•יש נהגים שמתחילים באיסוף נוסעים מס’ דקות לפני שעת היציאה
לצורך יציאה בשעה הנקובה בלו״ז .כניסה מוקדמת זאת משפיעה
על ניהול הרציפים ,לרבות העובדה כי באותו רציף האוטובוס העומד
בעמדה  2לא יכול לצאת עד שהאוטובוס בעמדה  ( 1הקדמית) פינה
את הרציף.
•המערכת הינה מערכת חוקה – קובעת איזה קווים יהיו באיזה רציפים.
•המערכת עובדת בצורה אוטומטית ,כרגע אין חדר בקרה למשלוח
הודעות ושינוי הקצאות ,אולם ניתן להפעיל פונקציה כזאת.
מהתרשמות של המשתתפים בסיור עולה:
במקרה הנדון ,לראייתנו ,הפתרון היה יכול להינתן בתכנון תנועתי שונה
של המסוף.
הפתרון של המסוף הדינמי צריך לבוא רק במקרים בהם באמת עולה
הצורך ליעל את השימוש ברציפים ,ולא ניתן למצוא פתרונות מבחינת
הנדסת התנועה.
מוצרים נוספים של חברת VAB
•ניהול חניון – כולל ביצוע טריאנגולציה לצורך זיהוי מיקום אוטובוסים
בחניון;
•ניהול רשת – ניהול רשת טעינה חשמלית;
•אגירת חשמל בלילה לבטריות בדור ( 2שפורקו מאוטובוסים חשמליים),
מה שמאפשר שימוש בתעריף מוזל יותר (בלילה).

 3.7ריכוז פתרונות תחבורתיים נוספים מהסיור

א .אוטובוס בינעירוני מפרקי עם הנעת גז CNG MAN Lion’s City GL -

ג .אוטובוס עירוני דו-קומתי – עד לפני עשור פעל בקופנהגן אוטובוס
עירוני דו-קומתי .השימוש בו הופסק כיוון שיצר חוסר יעילות בתמהיל
הרכבים בצי המפעיל; שימוש לא יעיל בקיבולת הרכב– בפועל נוסעים
העדיפו שלא לעלות לקומה השנייה ,העלאת והורדת נוסעים יצרה
עיכובים והאטה במהירות הנסיעה.

 .4מסקנות ונושאים לבחינה
החלק הראשון של המאמר כלל התרשמות כללית .במהלך הסיור
נצברו גם מסקנות רבות ונושאים לבחינה .המסקנות והנושאים לבחינה
הינם הן ברמת תוכנית אסטרטגית ופרויקטים ארוכי טווח ,והן ברמת
פתרונות נקודתיים אך משמעותיים .להלן נתייחס לחלק מהמסקנות
והנושאים לבחינה ,אשר יוצגו בהתאם למטרות הסיור .מעבר לרשימה
זו ,כל חבר משלחת אשר עוסק בנושאים נוספים ,אימץ וקבע לעצמו
נושאים נוספים לבחינה.
 4.1מסקנות כלליות ועקרוניות
•דנמרק בכלל ,וקופנהגן בפרט ,מהווה מודל להפעלת רשת תחבורה
ציבורית בת קיימא ,יעילה ,נגישה והוליסטית (מידע ,כרטוס ,פניות
ציבור) .מעבר למסקנות פרטניות ,במהלך הסיור נצבר ידע רב על תפיסות
הפעלה ,חדשנות ,נהלי עבודה ,יעדים ,פתרונות עקרוניים ונושאים
פרטניים אשר כלל חברי המשלחת עוסקים בהם ברמה היומיומית
בתכנון ותפעול תח״צ ,ויכולים לממש את הידע שנצבר.
•ישנה חשיבות רבה בשיתוף מידע ,החלפת דעות ולימוד משותף בין
כלל חברי המשלחת ,אשר שייכים לגורמים השונים המפעילים את
התחבורה הציבורית בישראל – הרגולטור (נציגי משרד התחבורה),
חברות התכנון והביצוע (במקרה זה תוכנית אב לתחבורה ירושלים
ונתיבי איילון) במפעילי התח״צ (במקרה זה אגד ,דן וסופרבוס) .הסיור
היה הזדמנות לפורום אינטגרטיבי ופורה ,והראה על הצורך בקיום פורום
כזה בנושאים מקצועיים שונים ,מפעם לפעם (בפגישות בארץ ובסיורים
מקצועיים בחו״ל).
 4.2פרויקטים בתחום הקיימות (– )sustainability
•בחינת פרויקטים תחבורתיים גם בהקשר להפחתת פליטות המזהמים
מתחבורה.
•גיבוש גישה הוליסטית לתחבורה בת קיימא ,תוך מדידה רציפה של כלל
ההשפעות הסביבתיות.

ב .אוטובוס בינעירוני מפרקי – כולל תאי מטען .משמש לנסיעות בין
מדינות (לשוודיה דרך גשר ארסונד) .קווים אלו הינם קווים פרטיים
שאינם תחת אסדרה ,אולם מציינים את המספר שלהם והיעד באמצעות
תמרור דומה לתמרור אוטובוסים.
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 4.3רשת התחבורה הציבורית של קופנהגן בפרט ודנמרק בכלל
•הקמת גוף אחוד למתן מידע ,כרטוס ופניות ציבור ,כגון מודל ה .DOT
תפיסה זו תפחית את הבולטות של המפעילים ותיצור שפה אחידה
(סטנדרט) למידע ושירות ,בעיקר במטרופולינים הגדולים.
•מודל התגמול של מפעילים – לימוד ההבדלים בין המודל הקיים בישראל
(ק״מ רכב) לבין המודל הקיים בדנמרק (שעת הפעלה).
•פעילות רשויות תחבורה אזוריות ,ושיתוף הפעולה בינן לבין מערכות
מידע מורכבות ונהלים (כגון שירות )FLEXDENMARK
•תשלום רשויות מקומיות על תשומות התח״צ בגזרתם ,תוך מודל
מורכב במקרה של קווים החוצים רשויות מקומיות .גיבוש מערך
התכנון נגזר מתקציב ברמה שנתית( .שינוי הקווים מתרחש פעם
בשנה).
•מתן דגש לתכנון אינטגרטיבי בין תחנות רכבת לתחנות רק״ל ,תחנות
אוטובוס וחניות אופניים.
•תכנון תחנות רכבת שממוקמות באזורים מרכזיים ,תוך ריכוז שימושי
קרקע רלוונטיים בסמיכות אליהם – מרכז עירוני ,חדר כושר ,מוסדות
ציבור וכד’ (הנוסע יורד בתחנה ,עושה סידורים וממשיך לדרכו הביתה
באמצעות אופניים או אוטובוס מתחנה סמוכה).

יוני 2020
 4.4אוטובוסים חשמליים –
•שימוש בטעינה אחורית ,וכן היכולת לטעון עד  4אוטובוסים מעמדת
טעינה אחת ,משפרים את קיבולת החניון ומצמצמים את מספר עמדות
הטעינה הנדרשות.
•שימוש בפתרונות יצירתיים לפתרון בעיית חימום  /קירור האוטובוסים
על מנת לחסוך את הצריכה החשמלית של צרכן זה.
•איגום משאבים ושימוש בעמדות הטעינה לטעינת משאיות בשעות היום.
•ניצול תעריפי החשמל בלילה ויצירת יתירות ,באמצעות חוות מצברים
(שימוש בסוללות דור  2שפורקו מאוטובוסים).
•גיוון מקורות ההזנה לאוטובוסים בנוסף לדיזל – גז ( ,)CNGביו גז,
חשמלי ,תא מימן ( ,)Fuel cellוהמשך מחקר ופיתוח מתמידים לשיפור
הניצולת והקטנת פליטות הן ברמה המקומית והן ברמה הלאומית
(לדוגמא הפקת חשמל באנרגיית רוח פחות מזהמת מהפקת חשמל
מגז טבעי).
•שותפות בקבוצות מחקר ולימוד בינלאומיות לצורך החלפת ידע ושילוב
ניסיון של אחרים בתהליך (רלוונטי גם לתחומים נוספים בסיור כגון
אוטובוסים אוטונומיים).
 4.5תכנון והיערכות לשינויים מסיביים בקווי אוטובוסים
(גם בעקבות רשת מטרו  /רק״ל)
•הקמת מסלולן ניסיוני לשינויי קווים עתידיים ,באמצעות ייצוא רישוי
תכנון (מערכת רישוי תכנון) ל GTFS-ומשם מסלולן ניסיוני – יכולת
לתקשר לציבור את יתרונות המסלול החדש ,גם אם כולל מעברים.
•תהליכי שיתוף ציבור מובנים ומורכבים ,תוך הגדרת לוחות זמנים
קצובים לתהליך ,ומתן מידע זמן רב לפני תחילת השינוי.
•לקיחת אחריות מצד רשויות מקומיות על שטחי תפעול תח״צ ועל
הסדרי תנועה בזמן עבודות תשתית ,תוך פגיעה מינימלית במרקם
התנועה הקיים.
•פרסום מידע ממוקד לנוסעים ,גם באמצעות המשאבים של – MOVIA
שילוט סטאטי ואלקטרוני באוטובוסים ,תחנות אוטובוס וכו׳.
•הפעלת מערך מדידה ובחינה מתמדת של השפעת עבודות להקמת
תשתיות תח״צ על רשת הכבישים בכלל ורשת התח״צ בתקופת העבודות
ומתן מענה אד הוק למקומות בהם הפגיעה התנועתית היא מעבר לסביר.
 4.6מידע לנוסעים
•שיפור עושר המידע בשילוט אלקטרוני ,תוך שימוש בצבעים ,לצורך
העברת מידע נוסף (תפוסה ,שינויים זמניים ,מספרי קרונות וכו’).
•אחידות המידע ועיצובו בשילוט אלקטרוני במיקומים שונים (אוטובוס,
תחנה ,מסוף) ,חלוקת המסך בין אמצעי התחבורה השונים.
•סימון סוגי שירות הקווים (ישיר ,אזורי ,מזין) באמצעות צבעים ,קו
מתקנים פיזיים למתן מידע סטאטי באוטובוס – תופסן לשלט ,תא
לפליירים וכו’.
 4.7למידה אודות הפעלה של פתרונות תחבורה מתקדמים

•שירות ע״פ דרישה )Demand Responsive Transportation (DRT

– הפעלת שירות גמיש לאוכלוסיות מיוחדות ,תוך בחינת התועלת
הכלכלית ברמת המדינה ,והגברת הנגישות והשוויוניות.
•איגום משאבים ברמת תוכנה לשירות עפ״י קריאה בין רשויות
מטרופוליניות ומפעילים.
• קידום פתרונות מיקרומוביליטי (קורקינטים) ,תוך שמירה על בטחון
המשתמשים האחרים ברחוב (בדגש על הולכי רגל).
 4.8מסופי נוסעים כולל מנגנוני הקצאה דינמית
•בחינת האפשרות להפעיל מסוף נוסעים כולל הקצאה דינאמית ,אשר

מאפשר שימוש יעיל במשאב הקרקע ,בדגש על מסוף תוך פגיעה
מינימלית ברמת השירות לנוסע.
•המשך לימוד וקידום פתרונות ניהול חניון בדגש על זיהוי מיקום
אוטובוסים.
 4.9אוטובוס אוטונומי
המשך למידה על תהליכי הניסוי לאוטובוס אוטונומי המתרחשים בעולם,
תוך השתתפות בתהליך המחקרי ובתוצרי היישום.
חשוב לעקוב אחרי הסטטוס של חדירת הטכנולוגיה של האוטובוסים
האוטונומיים לשוק ,מאחר שידוע כי לעיתים שוק האוטובוסים והתח״צ
מקדים את שוק הרכב הפרטי (לדוגמא בתחום הרכב החשמלי ,בו אחוז
החדירה של אוטובוסים חשמליים גבוה לאין שיעור מאחוז החדירה של
הרכב הפרטי) .יתר על כן לאור העובדה שאחד האתגרים המרכזיים של
רכב אוטונומי הוא מיפוי התוואי ,הרי שבאוטובוסים להם יש מסלול
קבוע מראש רמת המורכבות נמוכה יותר ,ולכן הצפי הוא שהכניסה לשוק
תהיה מוקדמת יותר.
 4.10תחבורה מקיימת (אופניים ומיקרומוביליטי)
•המשך בחינה ,לימוד ואימוץ עקרונות למתן עדיפות ותשתית לאופניים,
בדגש על חתך רחוב של שבילי אופניים (בשני צידי הכביש) ,חניוני
אופניים.
•תכנון שבילי אופניי סדורים ורחבים תוך דגש על רשת בהירה לרוכבים
ללא הפרעות לתנועה ,כולל מתן העדפה ברמזורים לתחבורה לא ממונעת.
•המשך בחינה ואימוץ פתרונות להובלת אופניים בתחבורה רכבתית
(רק״ל ,מטרו ,רכבת פרברית).
 4.11אופן סידור קרונות רק״ל  /מטרו  /רכבת פרברית
•המשך בחינה ,לימוד ואימוץ עקרונות לאופן סידור הקרון ,לרבות הפחתת
מקומות הישיבה לצורך מתן יותר מקום לעמידת נוסעים.
•המשך בחינת פתרונות להובלת אופניים וקורקינטים (ראו סעיף קודם).
 4.12מערכת הרמזורים
המודל בקופנהגן בו פרויקט הרקל״ה כולל מכרז נפרד של התקנת
ותחזוקת הרמזורים כולל ציוד הקצה והמערכת המרכזית הוא מודל
מעניין שיש לבחון אותו .במודל הזה העיריות ורשויות התח״צ הרלוונטיות
לא עוסקות כלל בנושא הרמזורים וכלל הפעילות כולל פעולות הניהול
ובקרת הרמזורים מבוצעות על ידי זכיין הרמזורים.

ביבליוגרפיה
ראו בחלק הראשון של המאמר.

ברכות
אינג' עינת פלדמן – סמנכ"ל תנועה בנת"ע.
אינג' איתמר גולדברגר – סמנכ"ל ביצוע בנת"ע.
אינג' טלי לוי – מנהלת אגף תנועה ,עיריית רמת גן.
אינג' גיל עציון – סמנכ"ל הנדסה ופיתוח בחברת חוצה ישראל
מערכת תנועה ותחבורה מאחלת להם הצלחה בתפקידם.
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