Projektpartnerség
A TROLLEY projekt tagjai: városok, fuvarozók,
oktatási intézmények, non-proﬁt szervezetek;
mindazok, akik érdeklődést mutatnak a trolibuszt közlekedtető városok, az utasok és a
trolibuszok iparága iránt:

Az elektromos közösségi közlekedési
eszközök népszerűsítése

A vezető partner a Salzburg AG; Európa
vezető trolibuszokos városa. A vízenergiát felhasználva Salzburg a trolibuszok tekintetében
zéró károsanyag kibocsátású közlekedési rendszert képvisel.

▶ Trolibuszok energiafelhasználásának
optimalizálása
▶ Közösségi közlekedés hatékonyságának
növelése

Brünn városa üzemelteti Európában a második
legnagyobb trolibusz hálózatot (Pozsony után),
de nagyon kiterjedt villamoshálózattal is rendelkezik.

▶ A trolibuszok megjelenésének átalakítása

Az eberswaldei Barnim Bus GmbH cég üzemelteti a legrégebbi - még működő - trolibusz
hálózatot Németországban. A fékezési energiával való gazdálkodás már 1983 óta a cég egyik
fő szempontja.
A TEP S.p.A. az olaszországi Párma városában
üzemelteti a trolibuszokat 1953 óta. Büszkeségük, hogy itt működik Olaszország legnagyobb
trolibuszhálózata.

Gdynia város (PL)
Gdanski egyetem (PL)
Barnim Bus GmbH,
Eberswalde (DE)

Lipcse városának közösségi közlekedését a
Leipziger Verkehrsbetriebe LVB látja el.
Jövőbeni terveik közé tartozik az elektromos
városi buszok bevezetése, és a trolibuszok közlekedési útvonalainak lehetőségeinek felmérése.
Ezzel Lipcse sok európiai város példaképévé
válhat.

LVB, Lipcse (DE)

Brno város (CZ)
Salzburg AG (AT)

Gdynia városa rendelkezik a legnagyobb
trolibusz hálózattal Lengyelországban, mely
összeköttetésben áll a szomszédos Sopottal. Gdynia szakértője a idősebb autóbuszok
korszerű trolibusszá való átalakításainak.

TrolleyMotion (AT)
SZKT, Szeged (HU)

TEP S.p.A. Párma (IT)

Az SZKT a dél-magyarországi Szeged
városában felelős a villamos és trolibusz hálózat
üzemeltetéséért. A cégnek jelentős tapasztalata
van a villamos-trolibusz hálózatok kombinálásában, amelyeket folyamatosan fejleszt.
A TrolleyMotion a vezető európai trolibusz
érdekcsoport. Jól megalapozott kapcsolatokkal
rendelkezik a trolibusz üzletágban érintettekkel, mint például városi önkormányzatokkal, az
iparral vagy trolibusz üzemeltetőkkel.

www.trolley-project.eu
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A lengyelországi Gdanski Egyetem hírnevét a
közösségi közlekedés szakértőjeként és innovációs központjaként szerezte meg Európában.

Ez a projekt a Central Europe Program keretében valósul meg, az ERDF támogatásával.

www.trolley-project.eu

Milyen eredmények várhatók el a
TROLLEY-től?

A projekt célja
Kilenc olyan partner szervezet Salzburgból (AT),
Brünnből (CZ), Eberswaldéből (DE), Pármából (IT),
Lipcséből (DE), Gdyniából és Gdnaskból (PL) valamint
Szegedről működnek együtt a TROLLEY projekt keretein
belül, akik a városi közlekedést képviselik Közép-Európában.
A partnerek meg vannak győződve arról, hogy az elektromos
energia alapú közösségi közlekedés a legtisztább és a leghatékonyabb városi közlekedési megoldás napjainkban, és a trolibuszok
jelentik azt a technológiát, mely nagy horderejű változásokat
hozhat létre a közép-európai közlekedésben. A partnerek széles körű tapasztalatát kihasználva az EU-s társﬁnanszírozású
TROLLEY projekt igyekszik a trolibusz közlekedés lehetőségeit
bővíteni. Célja, hogy átalakítsa a közösségi közlekedési rendszert a régi adottságokból kiindulva az elektromos meghajtású
járművek felé.

Hogy tudja a projekt ezt elérni?

Az érdeklődők számára a következő témákban lesznek értékes
információk elérhetőek a www.trolley-project.eu honlapon,
melyek korszerű tudást nyújtanak a trolibusz hálózatokra
vonatkozóan:
 olyan városoknak és üzemeltetőknek akiknek már vannak
trolibuszaik,
 azoknak akik már használtak, de most jelenleg nem
működtetnek trolibuszokat,
 azoknak akik el szeretnének kezdeni trolibuszokat
üzemeltetni.

A Trolley projekt várható eredményei:
 Útmutató az korszerű energia tároláshoz (járművön
vagy a hálózatban)
 Útmutató a trolibusz-villamos hálózatot üzemeltetőknek
(trolibusz intermodalitási tanulmány)
 Útmutató az autóbuszok trolibuszokkal történő kiváltására
 Kézikönyv az autóbuszok trolibuszokká való átalakításához

Számos TROLLEY partner találta magát abban a szituációban,
hogy a trolibuszok napi üzemeltetése a lehetőségeiket teljesen elfoglalta. Emellett kellett ﬁgyelniük a változásokat hozó
korszerűsödő technikai és környezeti követelményeket, és az
utasok megnövekedett igényeit.

 Megvalósíthatósági tanulmányok a hálózat kiterjesztésére
olyan területeken ahol alacsonyabb a lakósűrűség

Ezt felismerve a projektpartnerek a közösségi közlekedés
terén új megoldásokat, az elektromos közlekedésben pedig napi szinten használható technológiát kívánnak kidolgozni és megvalósítani. A partnereket összekötő közös
cél pedig a trolibusz üzletág átformálása egy a jövőben is
fenntartható és innovatív közlekedési eszközzé, mely egy
már meglévő, lényeges fejlesztést nem igénylő és kézzelfogható elektromobilitási technológia.

 Közép-Európai trolibusz tudásközpont

Korábban nem létezett ilyen jellegű közép-európai partnerség a trolibusz üzemeltetői és az tudomány képviselői között,
amelynek célja új és korszerű megoldásokat találni az európai
trolibuszhálózatra vonatkozóan (pl. hatékony energiafelhasználás, működési sebesség növelése, trolibuszok népszerűsítése) a
jelenlegi lehetőségek és kihívások ismeretében.
Ez a tudásközpont komoly együttműködési lehetőséget jelent
a TROLLEY partnerek részére. Ezzel támogatjuk azon érdekcsoportok működését is, amelyek közös meggyőződése, hogy a
trolibuszok jelentős meglévő értéket képviselnek a fenntartható
közösségi közlekedésben.

A projekt az ETE Közép-Európai Transznacionális Program keretein belül, Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatással kerül megvalósításra. 2010 februárjában indult és 2013 januárjáig
tart. Kizárólagos felelőssége van a szerzőknek a kiadvány tartalmára vonatkozóan. Nem szükségképpen tükrözi az Európai Közösség véleményét. Az Európai Bizottság nem vállal semmiféle
felelősséget a tájékoztatóban foglalt információkért.

 Európa szerte trolibusz promóciós reklámok
 Trolibuszokat népszerűsítő ﬁlm

Rendelkezik trolibuszos szakértelemmel?
Csatlakozzon a Trolley szakértőihez!
Összhangban a Közép-Európai trolibusz tudásközpont
intézményével várjuk az Ön ismereteit is. Látogassa meg a
www.trolley-project.eu honlapot további információkért, vagy a
vezető partner elérhetőségéért.
Iratkozzon fel levelezőlistánkra, ahol hozzájuthat a „Trolley
Journal” hírlevelünkhöz, vagy lépjen kapcsolatba a vezető partnerrel közvetlenül:
Salzburg AG for Energy,
Transportation and Telecommunication – AUSTRIA
Mag. Alexandra Weiß
+43 662 8884 61 63
trolley@salzburg-ag.at
www.salzburg-ag.at

www.trolley-project.eu

