
Kim jest SEStran?

Jesteśmy miejscową spółką transportową 
składającą się z ośmiu lokalnych urzędów 
miasta w południowo-wschodniej Szkocji; 
w obszarach: Borders, East Lothian, West 
Lothian oraz Midlothian, Edynburga, Fife, 
Falkirk oraz Claclmannanshire.

Cele / Co robimy?

SEStran ma na celu rozwinięcie systemu 
transportowego dla południowo-
wschodniej Szkocji, który pozwoli firmom 
na sprawne funkcjonowanie, oraz 
zapewnienie wszystkim mieszkającym w 
tym regionie lepszego dostępu do opieki 
zdrowotnej, edukacji, usług publicznych 
oraz możliwości zatrudnienia. 

Plany na przyszłość

Południowo-wschodnia Szkocja stoi przed 
10% wzrostem populacji do roku 2024. 
Podniesie to zapotrzebowanie na usługi 
transportowe oraz możliwość większych 
korków drogowych i zanieczyszczeń. 

SEStran ma na celu sprostać temu 
wyzwaniu poprzez:

• Rozwój oraz poprawę transportu 
publicznego oraz sprawienie, by stał  
się on głównym wyborem większości  
osób dojeżdżających. 

• Zachęcanie ludzi do podejmowania 
‘mądrych’ wyborów dotyczących 
podróży, w tym brania pod uwagę 

jazdy na rowerze oraz chodzenia na 
piechotę, gdy jest to możliwe. 

• Zmniejszenie liczby podróży do pracy 
jednej osoby w samochodzie oraz 
ogólnie uzależnienia od samochodu.

• Zmniejszenie emisji gazów 
powodujących efekt cieplarniany oraz 
innych zanieczyszczeń.

Jak to osiągniemy?

Rozwój Regionalnej Strategii 
Transportu SEStran był historyczną 
szansą by zaplanować potrzeby 
transportowe 1,5 miliona ludzi 
mieszkających w najbardziej gospodarczo 
żywym regionie Szkocji. Jest to strategia 
dla rozwoju transportu w południowo-
wschodniej Szkocji, która będzie istotą 
naszej pracy przez następne 15 lat.

Regionalna Strategia Transportu ma 
cztery główne cele:

• Gospodarka: By zapewnić firmom 
transportowym stały wzrost, regionalne 
bogactwo oraz witalność w 
zrównoważony sposób.

• Dostępność: By polepszyć dostęp dla 
osób z ograniczonym wyborem 
środków transportu lub brakiem 
dostępu do samochodu; w 
szczególności dla osób mieszkających 
w okolicach wiejskich.

• Środowisko: By być pewnym, że 
rozwój osiąga się w sposób 
odpowiedni dla środowiska

• Bezpieczeństwo oraz Zdrowie: By 
promować zdrowszą oraz bardziej 
aktywną populację ludzi z okręgu 
SEStran.

Mamy na celu rozwój światowej klasy 
infrastruktury transportowej dla 
południowo-wschodniej Szkocji, która jest 
ogólnodostępna, łączna oraz przyjazna 
środowisku. Musi także oferować wiele dla 
strategii transportowej w całej Szkocji, w 
porozumieniu z innymi Spółkami 
Transportu Regionalnego oraz z rządem 
krajowym. 

Wizja SEStran: ‘Miejscowy system 

transportowy, który zapewnia 

wszystkim mieszkańcom 

południowo-wschodniej Szkocji  

prawdziwy wybór środka transportu 

spełniającego ich potrzeby i  

dającego możliwości podróży do 

pracy oraz w czasie wolnym, 

opartym na zrównoważonej 

podstawie. ‘



Co się dzieje?/ Projekty

SEStran wspiera główne programy 
inicjatyw rozwoju transportu w całym 
regionie. W latach 2007-2008 wydamy 
£15 milionów na projekty takie jak: ‘park 
and ride’  (parkuj i jedź), plany 
pierwszeństwa dla autobusów oraz 
ulepszone ścieżki rowerowe. 

Obecnie do naszych priorytetowych 
planów należą:
• Bus Real-Time Passenger 

Information (realny czas przyjazdu 
autobusu – informacje dla pasażerów) 
– Po zakończonej sukcesem realizacji 
tego projektu w Edynburgu, SEStran 
rozszerza ten plan (RTPI) na okręgi 
East Lothian oraz Midlothian, w cenie 
£1,5 miliona.

• UTMC Route & Car Park System 
(Trasa UTMC oraz system parkowania 
samochodów) – Ponad £1,8 miliona 
jest inwestowane by zainstalować 
najnowocześniejszy system, który 
pozwoli na usprawnienie ruchu 
ulicznego na głównych trasach w 
Edynburgu i poza nim.

• Ulepszenia Shotts Line (Linii Shotts) 
– SEStran wprowadza ulepszenia w 
istniejącej linii, które pozwolą na 
wprowadzenie serwisu ekspresowego 
linii kolejowej na trasie Edynburg-
Glasgow.

• Tripshare SEStran – Razem z 
naszymi partnerami z władz lokalnych, 
pracujemy nad zwiększeniem 
korzystania wspólnie z jednego 
samochodu, co byłoby sposobem na 

zmniejszenie liczby podróży do pracy 
jednej osoby w samochodzie oraz 
walki z korkami ulicznymi w całym 
regionie.

Przez kolejne 15 lat SEStran ma nadzieję 
zainwestować £1 miliard w kolejne 
ulepszenia infrastruktury oraz usług 
transportowych w całej południowo-
wschodniej Szkocji.

Więcej informacji:

By dowiedzieć się czegoś więcej na temat 
pracy SEStran, lub pobrać kopię 
Regionalnej Strategii Transportu, 
zaloguj się na naszą stronę internetową: 
www.sestran.gov.uk, lub skontaktuj się z 
nami pod poniższym adresem:

SEStran
8b McDonald Road

Edinburgh
EH6 4AZ

Tel: 0131-524-5161
Fax: 0131-524-5150

E-mail: enquiries@sestran.gov.uk

Jak nas znaleźć
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