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DANEMARCA - Cea mai fericită națiune din lume
CONFORTABIL - comod - funcțional
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Piața Ramboll

Birou Smart Mobility

Mobilitate smart Ramboll
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Asigurarea accesului
pentru toți

Asigurarea unei mobilități
eficiente pentru toți

Îmbunătățirea gradului de 
siguranță pentru toți

Asigurarea unei mobilități
cu impact ecologic pentru

toți

THE CORNERSTONES OF 
SUSTAINABLE MOBILITY
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La nivel global există ~1,2 miliarde de vehicule private, 
care în cea mai mare parte a timpului nu se deplasează
(până la 95 % din timp, mașinile sunt parcate).

SURSA: Uber, 2017
Imagine: Outi Jokela, 2017
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MOBILITATEA ALTERNATIVĂ

Prezent: Modele de transport urban, se bazează încă pe viteză și
eficiență ca principali indicatori de performanță pentru dezvoltare și
creștere.

Viitor: Luați în considerare schimbarea stilurilor de viață, preocupările
legate de mediu și climă și apariția unor noi valori. A se ține seama de gen, 
vârstă, etnie etc.
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ANALIZA EXTREM DE 
DETALIATĂ A EFECTELOR
SOCIO-ECONOMICE ALE 

POLITICILOR DE 
TRANSPORT

BRUTUS este modelul de 
ultimă generație al 
Ramboll, bazat pe agenți
de cerere de călătorie. 
BRUTUS poate
reprezenta îndeaproape
modul în care fiecare
individ este predispus să
se deplaseze în sistemul
de transport.

Pe lângă motorul de 
modelare multimodală, 
se poate dezvolta o 
gamă largă de aplicații
de evaluare a 
sustenabilității în
domeniul mobilității..



Analize de 
rețea

Stabilirea 
unei rețele 

pop-up

Proiectarea 
de piste de 

biciclete pop-
up

Construcția Dezvoltarea

• Selectarea destinațiilor 
importante (împreună 
cu clientul)

• Analiza liniilor de 
atracție între destinații

• Analiza potențialului 
rețelei existente pentru 
călătoriile (esențiale) 
(de exemplu, 
deplasarea la locul de 
muncă, vizite la spital, 
cumpărături)

• Evidențiera lacunelor din 
rețea

• Analizarea legăturilor cu 
trafic auto redus cu 
ajutorul datelor GPS

• Crearea unei rețele de 
piste pentru biciclete 
care să completeze 
golurile existente în 
rețea.

• Generale: 
referințe/schițe

• Specifice clientului: 
Vizualizări/schițe 
pentru străzi și 
intersecții

• Sugerați ajustări ale 
semafoarelor

• (de exemplu, așteptare 
mai scurtă

• de așteptare mai 
scurte, start pentru 
bicicliști)

• Sprijin în timpul 
implementării la nivel 
stradal?

• Programarea fazelor de 
semaforizare?

• Contorizarea numărului 
de biciclete (drone, 
Viscando, etc.)

• Colectarea de feedback 
de la utilizatori 

• Ajustarea designului și a 
rețelei, dacă este 
necesar

• Evidențierea potențialului 
de dezvoltare și 
extindere (de exemplu, 
un standard mai ridicat 
duce la creșterea 
numărului de bicicliști)
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Nordhavn – Planificare pentru
neutralitatea CO2
Copenhaga, Danemarca

Provocare

Noi zone urbane pentru a 
răspunde creșterii
populației

Oraș model la nivel
mondial pentru un stil de 
viață urban sustenabil

Proiectul Ramboll

Dezvoltarea master 
planului

Soluții dsustenabile în
materie de energie, 
deșeuri, mediu, trafic și
peisaj urban

Rezultat

Spații locative pentru
40.000 de locuitori și
40.000 de noi locuri de 
muncă

Acces facil pentru 
cetățeni la mediul natural 
și la centrul orașului
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ACCESUL CU BICICLETA LA TRANSPORTUL 
PUBLIC

PROVOCARE
Analiza accesibilității cu bicicleta
la transportul public în regiunea
Skåne și identificarea legăturilor
care lipsesc în rețeaua de 
transport cu bicicleta. 

PROIECTUL RAMBOLL

Folosind ca bază datele publice din 
baza de date națională de drumuri, 
am dezvoltat un model GIS și am 
analizat nodurile de transport 
public care nu erau accesibile cu 
bicicleta. În asociere cu datele
rezultate din recensământ, am 
putut evidenția legăturile lipsă care 
afectează accesul pentru
majoritatea cetățenilor. 

REZULTAT
Studiul a avut ca rezultat o 
hartă web interactivă care este 
utilizată în procesul de 
planificare pentru noua 
infrastructură dedicată 
bicicliștilor din Skåne. 
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MOBILITATE DESCHISĂ ÎN ȚĂRILE NORDICE

PROVOCARE
Realizarea unei anchete în țările
nordice cu privire la provocările
și factorii de succes pentru
serviciile de sharing de mașini, 
biciclete și micromobilitate. 
Studiul s-a axat pe serviciile de 
mobilitate pentru autoturisme și
biciclete care sunt utilizate în
comun și care sunt disponibile
publicului prin intermediul
sistemelor digitale, al 
abonamentelor și al self-service-
ului.

PROIECTUL RAMBOLL

Un studiu bazat pe interviuri cu 
reprezentanți din sectorul
mobilității de tip sharing și pe un 
sondaj al proiectelor de succes
identificate în țările
nordice. Misiunea a inclus, de 
asemenea, organizarea unui
WEBINAR pentru schimbul de 
experiență între țările nordice. 

REZULTAT
Sintetizarea provocărilor, a 
experiențelor și a recomandărilor
strategice cu privire la modul în
care serviciile de mobilitate de 
tip sharing pentru biciclete și
autoturisme pot contribui la un 
transport durabil în țările
nordice.



Ramboll

Loc: Tampere, Finlanda

PLANIFICAREA REȚELEI DE ÎNCĂRCARE A VEHICULELOR ELECTRICE DIN TAMPERE

PROVOCARE
Integrarea e-mobilității în activitatea
orașului cu un plan de acțiune bine 
structurat și detaliat pentru al doilea
oraș ca mărime din Finlanda: 
planificarea acțiunilor.

PROIECTUL RAMBOLL
Planul de acțiune și implementare, 
evaluări de impact, proiectarea
infrastructurii de încărcare, operarea
stațiilor de încărcare, achizițiile
publice, cooperarea cu părțile
interesate interne și externe.

REZULTATE
Consolidarea poziției orașului ca lider
în domeniul STI și al soluțiilor de 
mobilitate, noi oportunități de afaceri
pentru companii, o prezență mai
puternică a e-mobilității în oraș și
servicii mai bune pentru cetățeni.
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Stockholm, Suedia

Realizarea unor străzi
prietenoase pentru pietoni
și păstrarea centrului vechi

al orașului
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Facilități și siguranță pentru
bicicliști - de pretutindeni și

până oriunde
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Oslo, Norvegia

Asigurarea parcărilor ca 
parte a soluției și nu ca 

SINGURA soluție.
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Conectarea la transportul
public
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Soluții de înaltă calitate
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Servicii de tip sharing 

3  Principalele tendințe în mobilitate

Electrificare

Automatizare

Surse: 
Gereon Meyer, 2017 
Imagini: Outi Jokela & Volkswagen 

Standardizare

Optimizarea sistemului energetic

Reducerea costurilor operaționale

Utilizări noi
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Noi modele de transport urban

Sursa: HSLLoc: Helsinki, Finlanda

Tehnologia nu este smart 

dacă nu creează valori umane




