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• ניצול חלון הזדמנויות להטמעת מדיניות תחבורה בת-קיימא ולקביעת סדרי
עדיפויות חדשים
• עיצוב מחדש של המרחב הציבורי
• היערכות מוקדמת להתמודדות עם איומים תנועתיים ,סביבתיים ,כלכליים,
וחברתיים
• בעלי עניין חדשים ,ושינויים במודלים עסקיים שנוגעים לרשות
• שותפות באופן הטמעת הרכב האוטונומי ליישום המדיניות העירונית

• סוגיות מדיניות ומשפטיות שערים צריכות לשקול.
• אתגרים וחלופות להתמודדות בתחומי ) (1ניהול תנועה ותכנון תחבורה
) (2תשתיות ) (3הכנסות ותקציבים ) (4אחריות וביטוח ) (5שירותי
חירום ) (6שוויוניות וצדק חברתי.
• הכנה מוקדמת של תשתיות כוללת :תשתיות תקשורת ,אחסון נתוני עתק
)אבטחת מידע( ,תשתיות רכב חשמלי ,התאמת שילוט וסימון נתיבים,
שינויים בחניה .המלצות תכנון מוקדם ,שיתוף פעולה פרטי-ציבורי ,פיתוח
תקינה וסטנדרטים.
We recommend that Seattle identify a general AV strategy to guide
the decision making processes of policymakers, and initiate
coalition-building… with an eye towards developing clear and
consistent policies for AVs in the Seattle area.

How Cities Can
Plan For
Automated
)Vehicles (2017

• הערכת ההשפעות של הרכב האוטונומי בשלוש ערים בארצות הברית בהן
שונות בצפיפות האוכלוסייה ,זמינות התחבורה הציבורית והבעלות על רכב
פרטי ).(LA, NY, Dallas
•  6תחומים של סדרי עדיפויות שמקבלי ההחלטות צריכים לתת את הדעת
לגביהם להגנה מפני סיכונים ,מינוף יתרונות פוטנציאליים ולהבטיח שמהפכת
התחבורה תשפר את איכות החיים בעיר ואת הניידות של התושבים.
• דוגמא להמלצות :מינוף הטכנולוגיה לשיפור הניידות
זמינות נתונים ופלטפורמת open data
עידוד אפליקציות תחבורה )שת"פ  ,PPPציבורי-פרטי(
כרטיס תשלום יחיד לכלל שירותי הניידות )(Smartcards

A Policy Roadmap
for City Leaders
)(2017

• יישומים שונים של רכב אוטונומי כחלק ממערך תחבורה ציבורית
מגוון) .קווים מזינים ,תחבורה לפי ביקוש ) ,(on demandשיתוף
מכוניות...
• ניתוח חזקות ,חולשות ,הזדמנויות ואיומים ) (SWOTשל רכב
אוטונומי על העיר .נבחנו שלושה תרחישים רכב אוטונומי פרטי,
רכב אוטונומי שיתופי שמתחרה בתחבורה הציבורית המסורתית
ואינטגרציה בין רכבים אוטונומיים ומערך התחבורה הציבורית
המסורתי
• המלצות לערים לפעולות שניתן ליישם בטווח הקצר והבינוני
שמטרתן לעודד את התחבורה הציבורית

Autonomous vehicles:
a potential game
changer for urban
mobility
)(2016

• מדד מוכנות לרכב אוטונומי ) (AVRIשל  KPMGכולל  4מרכיבים חקיקה ומדיניות,
טכנולוגיה וחדשנות ,תשתיות ,וקבלה ע"י הצרכנים.
• בטווח הקצר צריך לעורר מודעות של מקבלי החלטות לגיבוש חזון ומדיניות
• זיהוי בעלי העניין )קיימים וחדשים( ,דו-שיח ובחינת פוטנציאל לשותפויות
• בחינת השלכות כלכליות על העיר )אובדן הכנסות ,מודלים עסקיים חדשים(
• גיבוש מדיניות ותכניות פעולה לטווח הקצר )עד  5שנים( ,הבינוני ) 5-10שנים(
והארוך )מעל  10שנים(
המכון לחקר התחבורה בטכניון וארגון תחבורה היום ומחר יוזמים סדרת
מפגשים של מקבלי החלטות ובעלי עניין לדיון וגיבוש מדיניות בנושא .מפגש
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