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Individuele projectbijdrage tot de strategische VIM-doelstellingen – jaarlijkse impact vanaf 2020

PIJLER		Personenvervoer
THEMA		

Slim reizen en transport
Het project TransMob of ‘Transportdata via gebruik van Mobiliteitskaarten’ wil 		
		 bestuderen in welke mate de introductie van mobiliteitskaarten een bijdrage kan
		 leveren tot een verhoogd gebruik van duurzame verplaatsingsmiddelen of tot een meer
		 rationeler gebruik van mobiliteit en infrastructuur.
OMSCHRIJVING		

Transmob
PROBLEEM
Als men zich vandaag multimodaal wenst te
verplaatsen, zijn er vaak verschillende tickets nodig om
één traject af te leggen: parkeren, bus, trein, deelfiets,
enz. Komt daarbij dat de verschillende vervoersmodi
meestal niet goed op elkaar zijn afgestemd. Niet echt
een stimulans. Verder wil men beter inzicht krijgen
in hoe personen zich multimodaal verplaatsen. Tot
op vandaag is er nog weinig data beschikbaar over
multimodale verplaatsingen.
OPLOSSING
De introductie van een éénbetalersysteem, zowel voor
de transportaanbieder als voor de gebruiker:
Het project ‘mobiliteitskaart’ beoogt niet de productie
van een nieuwe kaart. Wel focust het zich op de
technologische evoluties die het gebruik van de
mobiliteitskaarten kunnen verbeteren. Daarnaast
wordt er onderzocht of het verzamelen en analyseren

van de data nuttig kan zijn voor mobiliteitsplanning
en voor de commerciële sector (bedrijven). Om deze
data te verzamelen worden minimaal 1000 personen
uitgerust met een Smartphone-applicatie waarmee we
het gebruik van de mobiliteitskaart simuleren.
PROJECTVERLOOP
In kader van het project zal er een field operational
trial (FOT) worden gehouden waarbij testpersonen
in een afgebakende regio gebruik maken van een
multimodaal betaalsysteem gekoppeld aan een
datalogsysteem (virtuele mobiliteitskaart). Het
gebruik van een éénbetalersysteem wordt op deze
wijze gesimuleerd. De betalingen bij de vervoersen serviceaanbieders worden wel geregistreerd en
effectief verrekend. Volgende services zullen worden
opgenomen: Openbaar vervoer, deelsystemen (fiets),
parkeren en tolheffing (conceptueel).
Tijdens het project wordt regelmatig afgestemd met
een expertengroep, die feedback of input geeft.
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RESULTAAT



Met dit project wil het VIM, door gebruik te maken
van technologische evoluties, het gebruik van de
mobiliteitskaarten verbeteren en beter inzichten
aanreiken bij gebruik van mobiliteitsdata.





De gebruiker kan met één en hetzelfde
betalingssysteem, parkeren, overstappen van de
trein op de bus, op de (elektrische) deelfiets of
–auto.
De
transportaanbieder
kan
dankzij
de
registratie via kaart beter inschatten hoe de
transportmiddelen moeten worden ingezet
naargelang de tijd en drukte.
Grondige analyse over de mogelijkheden van
mobiliteitsdata op vlak van transportplanning,
marketing, enz. voor bedrijven, organisaties en
kennisinstellingen
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Athlon Car Lease, BAM, Becharged, Kapsch CarrierCom Belgium, KULeuven, Skidata, Stad Antwerpen,
Traject, Touring, UGent
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