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Świat danych, a zarządcy infrastruktury transportowej: wyjście poza 
technologię w celu zwiększenia wartości długoterminowej

Scott Rawlins, KPMG USA

Zarządcy infrastruktury transportowej na całym świecie stoją w obliczu bezprecedensowych wyzwań. Z jednej strony 
nowe „technologie transportowe” – drony, pojazdy bezzałogowe, elektroniczne systemy poboru opłat i rejestracji danych 
na temat podróżnych – w niespodziewany sposób zmieniają sposób użytkowania infrastruktury.

Jednocześnie większość jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę transportową zostało poddanych potężnej presji 
wewnętrznej. Te najbardziej postępowe koncentrują się na integrowaniu zarządzania programami i kompleksowych 
działaniach na rzecz wydajności. Społeczeństwa oczekują od swoich administracji realizacji napiętych założeń 
budżetowych, większych osiągnięć przy ograniczonych zasobach.

Szum danych czy dywidenda z danych?
Większość zarządców infrastruktury zorientowała się, że źródłem 
zakłóceń w działaniu dotychczasowego modelu pracy jest ogrom 
danych. Podobnie jak w wypadku większości pozostałych branż 
– od dóbr konsumenckich po produkcję silników dla przemysłu 
ciężkiego – dostępność danych i technologii analitycznych 
prowadzi do zmian oczekiwań i modeli operacyjnych jednostek 
odpowiedzialnych za transport na całym świecie.

Za zakłóceniami wynikłymi ze zmiany w obsłudze danych stoi 
uporczywość zmiennego paradygmatu, przejście od pozyskiwania 
danych w oparciu o założenie „pull” (dosłownie: ciągnięcie, okresowy 
pobór danych przez operatorów) do założenia „push” (dosłownie: 
pchanie, ciągły przekaz danych operatorom za pośrednictwem 
czujników lub kolektorów danych). Ministerstwa i urzędy ds. 
transportu dysponują obecnie dostępem do potężnych ilości danych 
pozyskiwanych w czasie rzeczywistym, co z kolei może stać się 
źródłem nowych strategii i wartości dla branży transportowej.

Weźmy na przykład pod uwagę potencjalny wpływ danych w czasie 
rzeczywistym i wyrafinowanych analiz na poprawę wskaźników 
kosztów i wartości pełnego cyklu życia aktywów operacyjnych. Nie 
ulega kwestii, że w wyniku łączenia kluczowych danych dotyczących 
projektu i budowy z systemami zarządzania informacją po stronie 
eksploatacji i zarządzania, niektóre agencje ds. transportu odkryły 
nową, istotną wartość z perspektywy ograniczania kosztów 
i podnoszenia jakości usług sektora transportu w ujęciu kosztów 
i wydatków ogółem.

Projekt ‑analiza, eksploatacja ‑zarządzanie, 
zatwierdzeni operatorzy techniczni, 
i co by tu jeszcze?
Również po stronie eksploatacji i konserwacji podjęto wysiłki na rzecz 
wykorzystania dużych zbiorów danych i potencjału analitycznego. 
Wybrane jednostki wykorzystują dostęp do danych w celu 
zyskania znacznie szerszej perspektywy oceny stanu obecnego 
i prognozowania warunków na przyszłość. Na przykład w Stanach 
Zjednoczonych obszary metropolitalne Dallas i San Diego wdrożyły 
projekty Zintegrowanego Zarządzania Korytarzami Transportowymi 
z myślą o optymizacji wykorzystania transportu multimodalnego 
dostępnego w określonych korytarzach.

Inne jednostki wykorzystują przepływ danych z pojazdów 
podłączonych do systemu w celu wprowadzania usprawnień 
operacyjnych. Dane z niewielkiej liczby podłączonych pojazdów 
testowych są już wykorzystywane do ustalania czasów przejazdu 
na wybranych trasach. Ministerstwa i urzędy ds. transportu 
zastanawiają się, w jaki sposób wykorzystać te same dane, aby 
uzyskać informacje na temat stanu nawierzchni, warunków 
atmosferycznych i monitoringu floty pojazdów – ma to sprzyjać 
wspieraniu licznych potencjalnych przedsięwzięć rynkowych.

Dane służą również wprowadzaniu zasadniczych zmian po stronie 
konserwacji – nie tylko z myślą o innowacyjnych metodach realizacji 
rutynowych działań, lecz i o zmianie zakresu obowiązków operatorów, 
którzy mieliby przejąć funkcję organizacji zarządzających infrastrukturą. 
Jednostki takie mogłyby stać się motorem określonych wartości dzięki 
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dopasowaniu celów i założeń organizacyjnych do zasad zarządzania 
aktywami w pełnym cyklu życia – a to wymaga dostępu do danych 
wykonawczych i operacyjnych w czasie rzeczywistym.

Znaczenie wartości danych
Nie jest zaskoczeniem, że agencje ds. transportu na całym świecie 
coraz częściej zdają sobie sprawę z wartości posiadanych danych. 
Nie ulega kwestii, że dane wykonawcze i operacyjne nabierają 
znaczenia aktywów samych w sobie – stanowią swoisty dowód 
trwałej wartości i rzeczywistych kosztów. Wiele organizacji księguje 
koszty gromadzenia danych na temat aktywów w bilansach; 
niedługo dane staną się najpewniej standardową pozycją bilansową 
w branży transportu.

Dane i informacje na temat klientów również nabierają coraz 
większej wartości dla ministerstw i urzędów ds. transportu, 
w szczególności jako czynnik wspomagający poszczególne 
jednostki w podejmowaniu właściwych decyzji długoterminowych 
w obszarze wykorzystania ograniczonych zasobów konserwacyjno
 remontowych. Zaangażowanie klientów i wgląd w dane pochodzące 
z aplikacji smartfonowych i narzędzi indeksujących już wspomagają 
urzędy odpowiedzialne za transport w dopracowywaniu decyzji 
inwestycyjnych. Im większa liczba danych, jakimi użytkownicy będą 
się dzielić z agencjami ds. transportu (za pośrednictwem aplikacji 
mobilnych lub pojazdów podłączonych do systemu), tym istotnie 
wyższa wartość danych o klientach.

Wyjście poza granice technologii
Zdając sobie sprawę, że dane – a także możliwość zarządzania nimi 
oraz analizowania i integrowania znacznej ich ilości – mają kluczowe 
znaczenie dla realizacji programów i usług, niektóre ministerstwa 
i urzędy ds. transportu postanowiły wyjść poza obszar techniczno
 operacyjny i skoncentrować się na skutecznym zarządzaniu danymi 
i ich analizie. Najprościej rzecz ujmując: celem tych jednostek jest 
upewnienie się, że dane poddawane analizie – i wynikłe z nich wnioski 
– są rzetelne i skuteczne z punktu widzenia prowadzonej działalności.

Liczne agencje ds. transportu w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły 
proces rozszerzania zakresu obowiązków administracyjno
 analitycznych w ramach prac na rzecz zapewnienia zgodności 
z ustawą nazwaną Moving Ahead for Progress in the 21st Century 
(tzw. MAP 21, „W stronę postępu w XXI wieku”) z 2012 roku. 
Wstępne działania związane z danymi służą główne podnoszeniu 
jakości i uzupełnianiu zasobów danych, w szczególności dotyczących 
mostów i dróg międzystanowych.

Inicjatywy te przyczynią się do rozwoju licznych możliwości; wymusiły 
również na wielu organizacjach odpowiedzialnych za transport ocenę 
danych, jakimi dysponują, i stosowanych rozwiązań w zakresie 

zarządzania informacją. Okazało się, że w licznych jednostkach obszar 
ten pozostawia wiele do życzenia: koncentrowano się na gromadzeniu 
niewłaściwych danych; dane nie były wykorzystywane zgodnie 
z założeniami podnoszenia wartości czy usprawniania prowadzonych 
działań. Zaufanie nie wzrosło – wręcz przeciwnie, sama inicjatywa 
naświetliła skalę problemu w Stanach Zjednoczonych. Być 
może inne rynki radzą sobie lepiej… ale raczej należy zakładać, 
że najprawdopodobniej znacznie gorzej.

Właściwe tory
Podsumowując: jakie działania mogą podjąć ministerstwa i urzędy 
ds. transportu na rzecz poprawy zarządzania i administrowania 
danymi? Inwestowanie w technologie, możliwości i umiejętności 
będzie miało niekwestionowane znaczenie. Z naszych doświadczeń 
wynika jednak, że większość urzędów zmaga się nie tyle 
z aspektami technicznymi, ile z wprowadzaniem koniecznych zmian 
w praktyce kulturowo biznesowej, aby właściwie wykorzystać dane 
do zwiększenia wartości prowadzonych działań.

Współpracując z agencjami ds. transportu na całym świecie w celu 
usprawniania procesu zarządzania danymi, koncentrujemy się 
na pięciu kluczowych czynnikach. Oto one:

 — możliwości danej organizacji w zakresie łączenia danych 
wykonawczych związanych z aktywami z celem i strategią 
prowadzonej działalności;

 — jasne pojmowanie rodzaju wymaganych danych z perspektywy 
rozpoznania czynników sukcesu i porażek o największym wpływie 
na prowadzoną działalność;

 — solidny, skuteczny i mierzalny proces gromadzenia danych, 
gwarantujący ich jakość i rzetelność;

 — zestaw narzędzi i aplikacji umożliwiający dostęp kadry kierowniczej 
do danych i wniosków kluczowych dla procesów decyzyjnych;

 — formalny system zarządzania i administrowania danymi, 
przypisujący określone obowiązki operacyjne poszczególnym 
jednostkom biznesowym, aż po poziom najwyższej kadry 
zarządzającej.

Jesteśmy przekonani, że współczesna „rewolucja” w świecie danych 
oferuje ministerstwom i agencjom ds. transportu, inwestorom 
w branży transportu i społeczeństwom ogromną szansę znacznie 
lepszego wykorzystania budżetu transportowego i skuteczniejszego 
reagowania na zakłócenia wpływających na branżę. Natomiast 
jednostki administracyjne odpowiadające za infrastrukturę będą 
musiały najpierw uwierzyć w dane, jakimi dysponują – i w jakość 
ich analizy.
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