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Aż 58% mieszkańców polskich
miast przewiduje, że samochody autonomiczne pojawią się na ulicach w ciągu
najbliższych 10-15 lat lub wcześniej – w tym według 11% stanie się to już w ciągu 5
lat. Samochody autonomiczne są ważnym elementem w procesie tworzenia
transportu przyszłości i mogą stanowić odpowiedź na wiele problemów w dziedzinie
mobilności, z którymi obecnie borykają się miasta.

Łatwiejsza mobilność dla wielu grup społecznych
Wśród największych zalet pojazdów autonomicznych połowa badanych wskazuje
większą mobilność osób, które nie potrafią prowadzić samochodu, np. młodzieży i
osób starszych. Auta bez kierowcy mogą odebrać te osoby z dogodnego miejsca,
bez konieczności pokonywania drogi na przystanek, co może być uciążliwe
zwłaszcza w przypadku seniorów czy osób z niepełnosprawnością. Mobilność na
żądanie może pomóc takim osobom zachować niezależność i swobodnie
przemieszczać się po miejscu zamieszkania. To ważne w obliczu przewidywań
Eurostatu, które wskazują, że w 2060 r. co trzecia osoba w Polsce będzie w wieku
senioralnym (65+).

Jednocześnie rozwój samochodów
autonomicznych może ułatwić podróżowanie po mieście młodzieży, która nie
posiada prawa jazdy i własnego samochodu, a także rodzicom z małymi dziećmi.
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Komunikacja miejska nie zawsze sprawdza się w przypadku przejazdu z dzieckiem w
wózku ze względu na bariery architektoniczne oraz tabor, który nie wszędzie jest
dostosowany do potrzeb takich osób, np. do wielu autobusów czy tramwajów można
dostać się jedynie po schodach. Pojazdy autonomiczne, takie jak Renault EZ-GO,
będą oferować łatwy dostęp do transportu dla wszystkich użytkowników.
Czy miejsca parkingowe staną się zbędne?
Drugą w kolejności zaletą pojazdów autonomicznych wybraną przez ankietowanych
jest redukcja miejsc parkingowych (21% odpowiedzi). Auta krążące w poszukiwaniu
miejsca parkingowego odpowiadają obecnie za znaczącą część emisji
zanieczyszczeń, przyczyniają się również do zwiększenia natężenia ruchu
drogowego. Jeśli samochód autonomiczny po dotarciu do celu sam wróci do garażu
właściciela albo, jak w przypadku pojazdów współdzielonych, pojedzie odebrać
kolejną osobę, nie będzie on potrzebować miejsca parkingowego w centrum miasta
– dłuższy postój będzie mógł się odbywać w innej przestrzeni, np. garażu
podziemnym na przedmieściach. Oprócz tego upowszechnienie mobilności
współdzielonej może sprawić, że wiele osób zrezygnuje z jazdy własnym
samochodem właśnie na rzecz samochodów autonomicznych.
Ułatwienie dla kierowców
Samochody autonomiczne mają jeszcze inną zaletę: gdy zniknie konieczność
prowadzenia auta, kierowcy zyskają dodatkowy czas dla siebie. W badaniu opinii 8%
mieszkańców miast wskazało, że takie pojazdy zapewnią możliwość odpoczynku
albo przeciwnie – pracy podczas podróży (2% odpowiedzi). Bardziej efektywne
wykorzystanie czasu będzie jednocześnie oznaczać poprawę jakości życia
użytkowników autonomicznych samochodów.
Bez stresu, cicho i ekologicznie
Mobilność autonomiczna może również sprawić, że użytkownicy aut staną się…
zdrowsi i spokojniejsi. Prowadzenie auta w zatłoczonym mieście może być źródłem
stresu. Tymczasem w przypadku samochodów autonomicznych o wszystko
zatroszczy się sam pojazd. Jednocześnie dzięki temu, że jedno auto będzie mogło
być użytkowane przez wiele osób, możliwa będzie redukcja korków w miastach.
Dodatkową zaletą elektrycznych pojazdów autonomicznych jest brak emisji spalin i
hałasu, bez ograniczenia swobody przemieszczania się. To bardzo ważne zarówno
dla zdrowia i jakości życia mieszkańców miast, jak i dla środowiska naturalnego.
Transport dla każdego
Obecnie korzystanie z samochodu wiąże się z kosztami takimi jak zakup
samochodu, eksploatacja, opłaty za ubezpieczenie czy przeglądy. Inaczej jest w
przypadku usług jak carpooling czy carsharing. Dzięki oszczędności energii i
współdzieleniu kosztów eksploatacji wygodna mobilność w miastach będzie
dostępna dla wszystkich.
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